
 

 

 الممنوع من الصرف

 الممنوع من الصرف لسببين اثنين الممنوع من الصرف لسبب واحد

 ألف التأنيث: -1
 : )ألف مالزمة آخر االسم(المقصورة-أ

جرحى  –دعوى  –ُحبلى  –صغرى  –كبرى  –دنيا 
سلمى  –ُعليا  –ُبشرى  –ذكرى  –فُضلى  –قتلى  –
... 

 الممدودة: )ثالثة أحرف فأكثر + اء(-ب
 –أصدقاء  –حسناء  –دعجاء  –صحراء  –حمراء 
كحالء  –عظماء  –ُكرماء  –سمراء  –علماء  –أطباء 

 نافقاء –
 رجاء )ليست ممنوعة من الصرف( –سماء : مالحظة

 هى الجموع:تصيغة من -2
 وزن )مفاِعل(:-أ

جوانب  –رسائل  –مدارس  –معابد  –منابر  –مساجد 
 –مالحق  –كنائس  –مدائن  –مصانع  –حدائق  –

 –كراسي  –جواري  –مراجع  –مناهج  –مناطق 
 –عواصم  –صحاري  –مناِسك  –مباني  –مساعي 
 –وسائل  –أراضي  –روائع  –جداول  –معادن 

 –ضوابط  –أرانب  –حشائش  –ثعالب  –مجاري 
 ... مراحل

 وزن )مفاعيل(:-ب
مفاهيم  –مفاتيح  –أساتيذ  –تالميذ  –مصابيح  –ميادين 

 –معايير  –مواضيع  –متاريس  –تضاريس  –
 –أقاليم  –مقاييس  –محاريب  –عصافير  – لأساطي
 –محاصيل  –شرايين  – أحاسيس –تواريخ  –ينابيع 
 ... مماليك

 تالمذة )ليست ممنوعة من الصرف( –أساتذة : مالحظة

 .....العلمية + ... -1
 جمة:+ الع   العلمية )اسم علم(-أ

 هارون  ... جورج  –يوسف  –يعقوب  –إبراهيم  –إدريس 
 مدريد .... –لندن  –باريس 

 هذه األسماء ت صرف محمد( –هود  –لوط  –شعيب  –صالح  –)نوح مالحظة: 
 هذه األسماء يجوز صرفها أو منعها من الصرف َفْوز ...(  –ّدْعد  –ِمْصر  –)ِهْند مالحظة: 
 العلمية )اسم علم( + مؤنث بغير ألف )آخره تاء مربوطة(-ب

 سمر  –سحر  –سعاد  –زينب  –رقية  –نبيلة  –كريمة  –عائشة  –فاطمة اسم مؤنث: 
 سالمة –معاوية  –حمزة  –أسامة اسم مذكر: 

ّدة -جهنم  –َعدن  –بغداد  –مكة  –طنطا بلد:   ج 
 :أو الماضي اسم علم على وزن الفعل المضارع-ج

  ... أكرم –أيمن  –أسعد  –يثِرب  –َتْدمر  –تغلِب  –يشكر  –يزيد  –أشرف  –أحمد 
 واحدة(علم مركب تركيباً مزجيا: )أي كلمتين صارتا كلمة -د

 حضرموت  –قاضيخان  –بعلبك  –معِديكرب  –بورفؤاد  –بورسعيد 
 نفطويه( –إذا انتهت بـ )ويه( فإنها تصرف: مثال: )سيبويه مالحظة:  

 )ـــان( زائدتين )قبلها ثالثة أحرف(ألف ونون علم مختوم بـ -ه
ثمان   عمران  –سحبان  –سنان  –غطفان  –مروان –سليمان  –ع 

 )ف َعل(علم على وزن -و
مر  حل  –ع  بل  –ق زح  –ز  حا  –ه  فر  –م ضر  –ج  مح  –ق ثم  –ز    -ج 

 الوصفية + ............ -2
 صفة على وزن )َفْعالن( ومؤنثها )ف ْعلى(-أ

 جوعان -ظمآن 
 صفة على وزن )أفعل(-ب

 أكرم -أروع  –أدنى  –أخضر  –أسود  –أحسن  –أفضل  –أكبر 
 : أ خر صفة على وزن )أ خر(-ج
 على وزن )فَعال / َمْفَعل(صفة -د

باع ... تساع  –ثالث   معشر -مربع ... متسع  –ع شار / َمثلث  –ر 
 

 : يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحةإعرابه هو االسم الذي ال يقبل التنوين ، وال يجر
 إذا اتصل ُعّرف بـ )ال( ، أو ُعّرف باإلضافة. يجر بالكسرة


