
 جمع المذكر السالم

 

 .ا للهندسة  وكان مكتب   المدينة   أبي في قلب   الى مكتب   قصدت  

مكاتبهم. وفي  وراء   المهندسينجماعة من  , فوجدت  ه  دخلت  

.  مختصين , وعمالرسامين  , من آخرون   موظفون   المكتب  

 دهانون  و بناؤون  بين الحين والحين  المكتب   وكان يدخل  

 منهم صاحب حاجة . وبعد أن يأخذ   واحد   ... وكل   بالطون  و

 ه  الى عمل   , يعود   ه  من أجل   ما جاء   ق  , ويحقّ مزمة  ّل ال التّعليمات  

... 

 

 :التالية   اجب عن االسئلة  

 داخل مكتب ابيه ؟  الولد   * ماذا وجد  

 المهندسون ؟  * أين يجلس  

 * ومن هم هؤالء الموظفون؟

 بين الحين والحين ؟ المكتب   * من كان يدخل  

 

 األسماء التالية: معنا في النص   دت  ور

 موظفون , آخرون , بناؤون , دهانون , بالطون .

 رسامين , مختصين .

 

الجمع المذكر السالم اسم يدل  هذه كلها جمع مذكر سالم .

 على الجمع .

. الن حروف المفرد سالم وعلى جمع المذكر وحده . وهو 

 تظل سالمة في الجمع ال تتبدل ال تنقص أو تزيد.

 أذا أخذنا مفرد هذه االسماء التي ذكرناها نجد : -

 موظفون   -----موظف + ون    



 دهانون  -------دهان + ون     

 رسامين -------رسام + ين     

 مختصين -------مختص+ين     

 

 ( في حالة الرفع على آخر المفرد ون * تضاف ) 

 .دهانون  المكتب   مثل : يدخل            

 ( في حالتي النصب والجر .  ين * وتضاف )

 مثل: رأيت  الدهانين    

 على الدهانين . أعتمد            

* أذا اضيف المذكر السالم الى اسم آخر , تحذف منه " 

 النون" . 

 .دهانو القصر   مثل : حضر     

الجمع المذكر السالم هو الجمع الذي تسلم حروف   القاعدة :

  .المفرد فيه من التغيير

 معلمين –معلمون               معلم  –مثل : معلم                

يتحول االسم المفرد الى الجمع المذكر السالم بزيادة              

 ( في حالة الرفع مثل : حضر المعلمونون)

المعلمين  ( في حالتي النصب والجر : رأيت  ينأو )             

 على المعلمين. مت  .   سلّ 

م أذا اضيف الى لنون من الجمع المذكر السالتحذف ا           

 .معلمو المدرسة  اسم آخر : حضر  

 . مذكر سالم :مخلص مخلصون جمع صفة االنسان تجمع           

 

 

 

 



 

 أجب عن االسئلة التالية:

) في صيغة المذكر ( ,  لإلنسانأعط خمسة اسماء مفردة  -1

 ا .ا سالم  ا مذكر  ثم اجمعها جمع  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________ 

 

 ا :ا سالم  ا مذكر  اجمع جمع   -2

 : _________________ نشيط   صياد      

 :__________________ ماهر   طيار     

 ______  : __________صبور   حطاب      

 :_________________ صالح   مواطن   

 :_________________   مهذب   سائق      

 : __________________مخلص   عامل    

 

 

 حول من صيغة المفرد الى صيغة الجمع المذكر السالم : -3

  

 _______________  في االمتحان   المجتهد   نجح  

 : _______________ التمثال   النحات   ينحت   

 __________________  الدرس   المعلم   يشرح  

 : ____________ الى المدينة   القروي   نزل   

 _________________   المحتاج   أساعد  

 :_______________ المهرجان   منظم   ساعدت  

 


