
 المقصور والمنقوص والممدود

 اسن هؼسب آخسٍ ألف الشهح، هفرْح ها قثلِا:الوقصْز . 

 :هثل

 ُُدٓ، كثسٓ، ِذكسٓ

 . زفؼا ًّصثا ّجسا؛ لرؼرز ًطق الحسكح :يؼسب تحسكاخ هقدزج

 (ّاّ أّ ياء) ئذا كاًد ألفَ ثالثح ذسد ئلٔ أصلِا: ػٌد ذثٌيح  الوقصْز. 

 :هثل

َْاى  ؛  ُدٓ  ← ػصا   . َُُدَياى← َػَص

.  ئى كاًد ألف الوقصْز زاتؼح فصاػدًا قلثد ياء

 :هثل

 . هْلَرَقَياى← هصطفياى  ؛  هلرَقٔ ← هصطفٔ 

 هفرْحا ذحرف ألفَ ػٌد جوؼَ، ّذسكي ّاّ ّياء الجوغ هغ تقاء ها قثلِوا :ػٌد جوؼَ جوغ هركس سالن: 

 :هثل

ْْى ← هصطفٔ  ْْى ← هصَطَفْيي    ؛    هسذضٔ ← هصطَف  . هسذَضْيي← هسذَض

 ذثقٔ ألفَ:ػٌد جوؼَ جوغ هإًث . 

 :هثل

 هٌردياخ← هسرشفياخ  ؛  هٌردٓ  ← هسرشفٔ  

 اسن  هؼسب آخسٍ ياء الشهح هكسْز ها قثلِا:الوٌقْص . 

 :هثل

 .الوحاهي ؛ الساػي

 .يؼسب تحسكاخ هقدزج زفؼا ّجسا فقط، ّذظِس حسكح اإلػساب في حالح الٌصة فقط

 ذثقٔ ياؤٍ كوا ُي:ػٌد ذثٌيح الوٌقْص . 

 :هثل

 الوحاهياى ← الوحاهي 

.   أها ئذا كاًد ياؤٍ هحرّفح ذسد ئليَ ياؤٍ

 :هثل

 .  هحاهياى← هحاٍم  

 ذحرف ياؤٍ ّيضن ها قثل الْاّ، ّيظل هكسْزا قثل الياء:ػٌد جوؼَ جوغ هركس سالن . 

 :هثل

 . الوحاِهيي← الوحاُهْى ← الوحاهي 

 اسن هؼسب آخسٍ ُوصج قثلِا ألف شائدج  قد ذكْى الِوصج أصليح:الوودّد . 

ّاّ أّ : ّقد ذكْى هٌقلثح ػي أصل (ػفس)؛ ألى أصلِا ػفساء :هثلّقد ذكْى شائدج للرأًيث،  (قسأ)؛ ألى أصلِا َقَساء :هثل

َّ)، َتٌّاء ألى أصلِوا َػّداء :هثلياء،   . زفؼا ًّصثا ّجسا: ، ّيؼسب الوودّد تحسكاخ ظاُسج(َتٌي- َػَد

 ًَْع ُوصذًٌَظس ػلٔ: ػٌد ذثٌيح الوودّد ّجوؼ : 

 فاذا كاًد الِوصج أصليح تقيد ػلٔ حالِا.  

 . قساءّى ← َقَساءيي ← َقَساءاى ← َقَساء  

 ًّا  .ّئذا كاًد هٌقلثح ػي أصل جاش أى ذثقٔ ػلٔ حالِا أّ ذقلة ّا

 :هثل

 . تٌاءّى← تٌَاّاى ← تٌَاءاى ← تٌَاء  

 ًّا  : ّئذا كاًد شائدج للرأًيث قلثد ّا

 .تيضاّاخ← تيضاّاى ← حسٌاّاخ    ؛    تيضاء ← حسٌاّاى ← حسٌاء   


