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 اسم الجمع
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  : اسم الجمع-
      

  : األمثلةأالحظ  -1

 بيع عن ِرجاٌل الَ تُلِْهيِهم ِتجارةٌ والَ: (( قال اهللا تعالى عن عباده الصالحين- 

  .37سورة النّور اآلية  )).ِذكِْر اِهللا

  : قال مفدي زكريا-2

  مسومون بموج الموت يندفق:: جيش إلى النّصر تحدوه مالئكة 
 
   :أناقش األحكام -2

 
 

تعرفت من دروس المرحلة االبتدائية أن االسم ينقسم من حيث العدد إلى 

اآلية الكريمة من هذا التّقسيم؟ في " رجال"أين تضع كلمة . مفرد ومثنّى وجمع

مفرد أم جمع؟ إذا كانت جمعا فما هو مفردها؟ هل " رجال"أي هل كلمة 

احتوى هذا المفرد على الحروف الموجودة في جمعه؟ كيف يسمى هذا النّوع 

  من الجموع كما تعلّمت في السابق؟

  .عد معي لمعرفة أحكام خاصة بنوع جديد من الجموع

وبين ما إذا كانت تدّل على مفرد أم جمع؟ وبعبارة أخرى " يشالج"تأمل كلمة 

على مجموعة أفراد أم فرد واحد لهم مهمة معينة ولهم " جيش"هل تدّل كلمة 

زي خاص؟ إذا كانت تدّل على مجموعة أفراد فما هو المفرد من كلمة 

  ؟ "الجيش"

تضمن ، أو "الجيش"هل تضمن هذا المفرد على حروف موجودة في كلمة 

  أم من معناه؟" الجيش"على حروف أخرى؟ وهل المفرد ُأخذ هنا من لفظ 
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  كيف نسمي هذا النّوع الذي يؤخذ المفرد من معناه ال من لفظه؟

إذا اعتبرنا . تأمل معي مرة أخرى واكتشف شيئا آخر عن اسم الجمع هذا

  من حيث اللّفظ  مفردة فما هو مثنّاها وجمعها؟ " الجيش"كلمة 

  ؟"اإلفراد أو الجمع"ل يصح أن نستعمل معه العامل أي الفعل بصيغتيه وه

  ". الجيش"إذا كان ذلك هات أمثلة تشبه في أحكامها كلمة 
  

  :لنلخّص هذه األحكام في القاعدة
 
  : أبني أحكام القاعدة-3 

اسم الجمع هو ما تضمن معنى الجمع غير أنّه ال واحد له من لفظه، وإنّما 

  .اهواحده من معن

ولك أن تعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه، ومعاملة الجمع باعتبار معناه، 

  ".القوم ساروا أو سار: "فتقول

 .وباعتبار أنّه مفرد يجوز جمعه وتثنيته كما يجمع ويثنّى المفرد

  

  : أستعمل األحكام-4
 

 وردت في األمثلة التّالية بعض أسماء الجمع، حددها، ثم هات المفرد -1

  .هامن

هود )). ولَوالَ رهطُُك لَرجمنَاك وما َأنتَ علَينَا ِبعِزيٍز: ((...  قال اهللا تعالى- 

)91.(  

  فَالْعمر ساعات تَمر ِعجاالَ:: يا قَوِم هبوا ِالغِْتنَاِم حياِتكُم :  قال الشّاعر- 
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  ِهن  ال تكذب نساء صوالحوفي:: رأيتُ ُأناسا يكرهون بناِتهم :  وقال آخر- 

  والسيف والرمح والقرطاس والقلم:: فالخيل واللّيل والبيداء تعرفني :  قال المتنبي- 

  وإلى العروبة ينتسب:: شعب الجزائر مسلم :  وقال ابن باديس- 

  : كون جمال مفيدة بأسماء الجمع التّالية-2

  .إبل، غنم، جماعة، فلْك

مية في عصورها الذّهبية عدة عوامل مكّنتها من  كانت لألمة اإلسال-3

تحدث عنها في فقرة . اكتساب قوة أهلتها لتقود أجزاء واسعة من العالم

 .مستعمال بعض أسماء الجمع
 

  :اإلجابة
  

  :  أسماء الجمع هي-1

 واحدها  الخيل. واحدها امرأة نساء.، واحده رجل قوم.، واحده فردرهط

  . واحده مواطن شعبفرس

  :  تكوين الجمل-2

  .، الواحد منها ناقة أو جمل"إبل "- 

  .الزالت بعض البيئات العربية تقام فيها السباقات باإلبل

  .في بالدنا تتواجد عدة أسواق لبيع الغنم. الواحد منها شاة" غنم "- 

  ".كدر الجماعة خير من صفو الفرقة: "قيل. الواحد منها شخص" جماعة "- 

...)) وِلتَجِري الْفُلِْك ِبَأمِرِه :  ((... قال اهللا تعالى. ها سفينةالواحد من" فُلْك "- 

  ).46(الروم 

  . نترك لك االختيار في تحرير الفقرة-3

  


