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ر املفردلجزم اإلسم 
ّ
 اإلضافة )بيت  الـ( وجزم التنكير )بيٌت(. وظيفتان:جزم( بيت  ال) املذك

 

 مثل الجزم بل الجزمق

 جزمه اإلسم شكله الطريقة شكله حركة أّوله عدد األحرف

ــ ه( من آخر ــــــُا)حذف   ال يهّم  رباعي وما فوق  ــ ــ ـ ـــ ـــ ــ ــ  مَلفُن مَلفُنُا ـــ

 السكون  ثالثي متحّرك الوسط
 

 ه( من آخر ــــــُا)حذف 
 

 كةُب كةُبُا

 ثالثي ساكن الوسط

 
ـــ ـــــُا ــٌ ــ  ـــ

ا( من آخره
 
ــــ  حذف )ــ

ــ ـــ ـــ ــٌ ــ  شٌور شٌورُا ـــ

ـــ ـــــُا  ــٍ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــٍ ــ  عٍيد عٍيدُا ـــ

ـــ ـــــُا  ــُ ــ  ـــ
ـــُا)كسر ثانيه وحذف  2 1 ــ من آخره( ـــ ـــِ ـــ ــُ ــ  سُؤِد سُؤدُا ـــ

 
ـــ ـــــُا ــِ ــ  ـــ

1 2
حذف حركة أّوله وكسر ثانيه  

 من آخره( ــــــُا)وحذف 

ـــِ ـــــ ــ ــ  رجِل رِجالُ ـــ

 
ـــ ـــــُا ــَ ــ  ـــ

1 2
ـــِ ـــــ  ــ ــ  ملِك مَلكُا ـــ

 ثنائي
ـــُا متحّرك ــ ــ ــ ـــــ ه( من آخر ــــــُا)حذف  ـــ  لِب لِبُا ـــ

ـــُا ساكن ــ ــ ـــ
 2

ــِ ـــــ من آخره( ــــــُا)كسر أّوله وحذف    دِم دمُا ـــ
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ب في الجزم ياؤها ألًفا، مع املحافظة على القاعدة   -1إستثناء 
َ
قل
 
 املذكورة آنًفا:األسماء املنتهية بياء في الحاالت الثالث التالية، ت

ثالثي ساكن الوسط 

 ينتهي بياء

ـــُا  ـــ يــ ــُ ــ ـــ
ـــُا)كسر ثانيه وحذف   ـــِا من آخره( ـــ ــُ ــ  رُعِا رُعيُا ـــ

 
ـــُا ـــ يــ ــِ ــ حذف حركة أّوله وكسر ثانيه  ـــ

 من آخره( ــــــُا)وحذف 

ـــِا ــ ــ  لوِا لِويُا ـــ

 
ـــ  ــَ ــ ـــُاـــ ـــِا يــ ــ ــ  دكِا دَكيُا ـــ

 

 ،ؤ ح ع ر()أي  ،إذا كان الحرف األخير من الكلمة أحد حروف الفتح -2إستثناء 

 مع املحافظة على القواعد املذكورة آنًفا.بـ ناها على الحرف ما قبل األخيرالتي وضع  تستبدل

 

ثالثي ساكن الوسط 

 ينتهي بحرف فتح

ـــ ـــــُا  ــُ ــ ـــ
ـــــُا)فتح ثانيه وحذف   ــ من آخره( ـ ـــَ ـــ ــُ ــ  سُفَر سُفرُا ـــ

 
ـــ ـــــُا ــِ ــ حذف حركة أّوله وفتح ثانيه  ـــ

 من آخره( ــــــُا)وحذف 

ـــَ ـــــ ــ ــ  دبَح دِحبُا ـــ

 
ـــ ـــــُا ــَ ــ ــ ـــ ـــَ ـــ ــ ــ  ةرَع ةَرعُا ـــ

ـــُا ساكن ثنائي ينتهي بحرف فتح ــ ــ ــَ ـــــ من آخره( ــــــُا)فتح أّوله وحذف  ـــ  بَر برُا ـــ
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 إجزم الكلمات التالية: تمرين

 (البغل)بَجالُ 

 

  (العتيد) عةٍيدُا  (الوثنيّ )حَلفُا 

 (الشرير) بٍيشُا

 

 (الطاهر) حَسيُا

 

  (النصف) فِلجُا

َبر) طِبُا  (اللحم)بِسرُا 
َ
 (الخ

 

  (الصباح) أَفرُا

 (الجناح) جِفُا

 

 (الجميع) كٌوالُ

 

  (العليّ ) رُمُا

 (الذبيح) دبٍيحُا

 

 (الكلب) كَلبُا

 

 (املساء) رَمشُا

 

  (الصمت) شِليُا  (الكأس) كُسُا  (اللسعة) دبُأُا

 (الذهب) دَؤبُا

 

 (الخبز) لَحمُا

 

 (الرسول ) شلٍيحُا

 

 (البائس) دُويُا

 

  (السالم) شلُمُا  (الغافر) حمَسيُنُا

 )الذئب( دٍيبُا

 

  (اإلسم) مشُا  (الرّب ) مُريُا

 (الزاهي) زَؤيُا

 

 (الساجد) سُجدُا

 

  (السماء) مشَيُا

 (املخّرِّب) حَبُالُ

 

  (الذهول ) ةِؤرُا  )الحاجة(سٌونقُنُا 

 


