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 جمع التكسير: جمع القلة وجمع الكثرة



تعريف جمع التكسير

هو كل جمع تتغّير فيه صورة المفرد عند جمعه ، وقد يكون التغيير بالحذف أو بالزيادة أو باختالف الحركة.

تأمل األمثلة التالية

نوع التغييرمفردهالجمعالتراكيب

زيادة حروفقلمأقالمااشتريت أقالما

نقصان حروفالرسولالرسلبعث ا� الرسل

زيادة ونقصان في الحروفاألميراألمراءاجتمع األمراء

استنتاج

جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغيير صورة المفرد عند الجمع بزيادة حروف أو نقصانها، أوهما معا، أو بتغيير في

الحركات.

أقسام جمع التكسير

تأمل األمثلة التالية

نوع الجمعوزنهمفردهالجمع

أمثلة 

أوجه 

أثواب 

فتية

مثال 

وجه 

ثوب 

فتى

أفعلة 

أفعل 

أفعال 

فعلة

جمع التكسير للقلة

مساجد 

مصابيح 

جبال 

حكام 

جنود

مسجد 

مصباح 

جبل 

حاكم 

جندي

مفاعل 

مفاعيل 

ٍفعال 

ُفعال 

ُفعول

جمع التكسير للكثرة

استنتاج

ينقسم جمع التكسير إلى قسمين:

جمع القلة: وهو ما دل على األعداد من 3 إلى 01 وله أربعة أوزان هي: أفعلٌَة – أفعل – أفعال – فعلٌَة.

جمع الكثرة: وهو ما دل على األعداد من ثالثة إلى ما ال نهاية، وله عدة أوزان منها: مفاعل – مفاعيل – ٍفعال – ُفعال – ُفعول …

الملخص

جمع التكسير: هو اإلسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير بناء مفرده، وهذا التغيير يطرأ على صورته إما بزيادة أو نقص أو

حركة

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi#section-1842
https://www.alloschool.com/element/12592


نقص عن أصوله: مثل رسول – ُرُسٌل

ُسٌد اختالف حركاته: نحو أَسٌد – ا�

اختالف حركاته مع الزيادة: نحو : رجاٌل (مفردها َرُجٌل)

اختالف حركاته مع النقص: مثل كُُتٌب (مفردها ِكتاٌب)

جموع التكسير نوعان:

جموع القلة: هو الجمع الذي يدل على عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن عشرة. وجموع القلة أربعة أوزان وهي: أفِعلٌة – افُعٌل –

اْفَعاٌل – ِفعلٌَة

جموع الكثرة: هو الجمع الذي يدل على عدد ال يقل عن ثالثة الى ماال نهاية له. له العديد من األوزان نذكر منها: مفاعل – مفاعيل

– ِفعال – ُفعال – ُفعول...

نماذج من اإلعراب

ماتت الحقوق في بالد العرب

مات: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء: تاء التأنيث

الحقوق: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

في: حرف جر

بالد: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

العرب: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




