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قبل از بیان جمع های مکسر کتاب های درسی، ذکر چند نکته دربارۀ جمع های مکسر ضروری است:
همان طور که می دانیم، جمع های مکسر قاعده و فرمول خاصی ندارند و روش جمع برحسب کلمۀ مورد نظر تغییر می کند.  1

- این تغییر گاهی فقط در حرکت و تلفظ است، مانند: أَسد  ُاُسد )شیران(
- گاهی در کم کردن یا حذف حرف یا حروفی است، مانند: 

ِفرقة  ِفَرق )گروه ها - تیم ها( •َرُسول  ُرُسل )پیامبران - فرستادگان( •
- گاهی در اضافه کردن حرف یا حروفی به مفرد کلمه به دست می آید، مانند: سیف  ُسیوف )شمشیرها(

با اینکه جمع های مکسر قاعده و روش خاصی ندارند، ولی اغلب آن ها به وزن یکی از کلمات مندرج در جدول1 زیر هستند. 2

وزنجمعمفرد

فعالأشخاص - أفکار - أجزاء - أشجارَشخص - ِفکر - ُجزء - َشجر
َ
أ

ُفُعولُاُمور - ُدروس - ُعلوم - ُعقولأمر - َدرس - ِعلم - َعقل

ة ِفَعلِحکم - ِفتن - ِفرق - ِعللِحکمة - ِفتنة - ِفرقة - ِعلَّ

ُفّعالُحّکام - ُعّمال - ُحّضار - ُتّجارَحاکم - َعامل - َحاضر - َتاجر

دیب
َ
مین - َفقیه - َرقیب - أ

َ
دباءأ

ُ
مناء - ُفقهاء - ُرقباء - أ

ُ
ُفَعالءأ

َمفاِعلَمزارع - َمدارس - مقاصد - َمجالسَمزرعة - َمدرسة - َمقصد - َمْجلس

َفواِعلَنوابغ - َفوائد - َروابط - َحوادثنابغة - فائدة - رابطة - حادثة

دویةِبناء - ِغذاء - ِلسان - َدواء
َ
لسنة - أ

َ
غذیة - أ

َ
بنیة - أ

َ
ْفِعَلةأ

َ
أ

َفعائلَحقائق - َفضائل - َذخائر - جزائرَحقیقة - َفضیلة - َذخیرة - َجزیرة

صدقاءَولّي – َقریب – َغنّي – َصدیق
َ
غنیاء – أ

َ
قرباء – أ

َ
ولیاء – أ

َ
ْفِعالءأ

َ
أ

َتفاعیلَتالمیذ – َتعالیم – تواریخ – تفاسیرتلمیذ – َتعلیم – تاریخ – َتفسیر

ة ة – َمزیَّ َفعاالَهدایا – َزوایا – َقضایا – َمزایاَهدّیة – زاویة – َقضیَّ

َمفاعیلَمواضیع – َمفاهیم – َمضامین – محاصیلَموضوع – َمفهوم – َمضمون – َمحصول

برخی کلمات بیشتر از یک جمع دارند به عبارت ساده تر، جمع آن ها ممکن است به چندین گونه بیاید. به چند نمونه توجه کنید: 3

خ •
َ
أ

ِإخوان
َنْفس •

ْنُفس
َ
أ

َعین •
ْعُین

َ
أ

و•…
عیونُنُفوسِإخَوة

برخی از کلمات با اینکه دارای »ان« هستند، مثنی نمی باشند، بلکه جمع مذکر هستند. به چند نمونه توجه کنید: 4

جیران  جاّر )همسایه( •أدیان  دین •أغصان  ُغصن )شاخه( •أحزان  ُحزن )غم( •

و … •أسنان  ِسّن )دندان( •ألوان  َلون )رنگ( •ُشّبان  شاّب )جوان( •
دقت کنید برخی کلمات با اینکه به »ان« ختم می شوند، )مثنی( یا )جمع مکسر( نمی باشند، بلکه مفرد هستند و »ان« به کار رفته در آن ها جزء  5

خود کلمه است. به نمونه های زیر توجه کنید:

ُغفران  آمرزش •َجوعان  گرسنه •

َطیران  پرواز کردن •َعطشان  تشنه •

َدوران  چرخیدن •َغضبان  عصبانی •

َجریان  جریان و حرکت •َکسالن  تنبل •

1- اغلب کلمات به کار رفته در جدول، از کتاب »صرف میر«، تألیف شریف جرجانی چاپ »المجمع الِعلمي اإِلسالمي« اقتباس شده است.

جمع های مکسرمبحث دوم
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برخی کلمات با اینکه به »ین«  ختم شده اند، جمع مذکر سالم نیستند، بلکه »جمع مکسر« می باشند. به چند نمونه توجه کنید: 6

قوانین  )قانون( •َمساکین  )ِمسکین: بینوا( •

َبساتین  )ُبستان( •َمضامین  )َمضمون( •

شیاطین  )شیطان(  •َفساتین  )ُفستان: پیراهن زنانه( •

چهار کلمۀ )أصوات، أبیات، أوقات، أموات( با اینکه به »ات« ختم شده اند، »جمع مؤنث سالم« نمی باشند، بلکه جمع مکسر هستند و مفرد آن ها  7
به ترتیب )صوت، بیت، وقت، َمّیت( می باشد.

خت، سماء و …( می باشند، با اینکه ظاهر آن ها هنگام گرفتن »ات« کمی 
ُ
ّم، أ

ُ
هات، أخوات، سماوات و …( که به ترتیب جمع )أ مَّ

ُ
کلماتی مانند )أ

تغییر کرده است، جمع مکسر نمی باشند، بلکه ملحق به جمع مؤنث سالم هستند و آن ها را جزء جمع های مؤنث سالم به حساب می آوریم.

گاهی خود کلمه ای که جمع مکسر است را می توان دوباره جمع بست، به چنین جمعی، »جمع الجمع« گفته می شود، مانند: 8

یادي •
َ
یدي  أ

َ
َید )دست(  أ

یادتان باشد اصواًل کلمه ای که بر »غیرعاقل« داللت دارد را نمی توان به صورت جمع مذکر سالم )وَن - یَن( آورد، اما کلمه ای که بر عاقل داللت  9
دارد را می توان به صورت جمع مکسر نوشت. به چند نمونه توجه کنید:

تلمیذ  تالمیذ •طالب  ُطاّلب •

صاحب  أصحاب )یاران( •ولّي  أولیاء •
برخی کلمات عالوه بر جمع مذکر سالم به صورت )جمع مکسر( نیز جمع بسته می شوند. به چند نمونه توجه کنید: 10

سائح )جهانگرد( •
جمع مذکر سالم

سائحوَن

کافر )ناسپاس( •
کافروَنجمع مذکر سالم

کافریَنسائحیَن

جمع مکسر  ُکّفار - َکَفرةجمع مکسر  ُسّیاح

با جمع های مکسر غیرعاقل )یعنی غیرانسان( مانند »طیور، کتب، مزارع و …« مانند مفرد مؤنث برخورد می کنیم، یعنی ضمیر، اسم اشاره، فعل  11
و … آن ها به صورت مفرد مؤنث آورده می شود. به چند نمونه توجه کنید:

کانت الخفافیش َتعرُف مقصَدها •ُسِقیْت األشجاُر •هذه طیوُر جمیلٌة •

 خود جمع های مکســر غیرانسان مانند )مزارع، مســاجد و …( از نظر جنس، مؤنث به شمار می روند، اما با مفرد آن ها برحسب مورد برخورد 
می کنیم. به مثال ها توجه کنید:

مساجد »مؤنث«  َمسجد »مذکر« •مزارع »مؤنث«  مزرعه »مؤنث« •

مهم ترین جمع های مکسر کتاب های درسی:
معنیمفردجمعمعنیمفردجمع

مردَرُجلِرجالعکسُصورةُصَور
پسر - فرزندَولدأوالدعکستصویرتصاویر
دانشمند - عالمَعاِلمُعلماءصورتَوجه1ُوجوه

واجبَفریضةَفرائضدانش آموز - دانشجوطالبُطاّلب
کوهَجبلجبالدانش آموزتلمیذَتالمیذ
عالمت و نشانهَعالمةَعالئمکالسَصّفُصفوف

ناماسمأساميارزش - قیمتقیمةِقَیّم

2- وجه الطفل: صورت بچه

جمع جمع
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معنیمفردجمعمعنیمفردجمع

معنی و مفهومَمْعَنیَمعانيچوبَخشبأخشاب
عهد و پیمانَعْهدُعُهودصندلیُکرسيَکراِسّي
رانندهَساِئقُسّواقُگلَوردة – َوردورود
مهمانَضیفُضیوفثانیهثانیةَثواني
پاَقَدمأقدامدقیقهدقیقةَدقائق
ّیام

َ
خوی و خصلتُخلقأخالقروزیومأ

خصلت انسانَخلیقةَخالئقشبلیلة – لیلَلیالي
کشتیَسفینةُسُفنماهشهرُشهور – أشهر

کشور – شهرَبَلدُبلدان - ِبالدفصلفصلُفصول
پند و موعظهَموعظةَمواعظسالَسنةِسنین
دریاَبحرِبحارقرنَقرنُقرون1

اثر – حکاکی کردن َنْقشُنقوشعصر و دوره - زمانهَعصرُعُصور
روی چیزی

کودکطفلَاطفالُسنت و رسمُسنةُسنن
دوستَصدیقَاصدقاءرأی و نظررأيآراء

همکار - همکالسیَزمیلُزمالءکلیدِمفتاحَمفاتیح
باغَحدیقةَحدائقعبرت و پندِعْبَرةِعَبر
باغ و بستانُبستانَبساتینپسرِابنأبناء
پیراهن زنانهُفستانَفساتیندختربنتَبنات
پیراهنَقمیصُقمصانپدرأبآباء

شلوارَسروالَسراویلجوانشاّبَشباب2 – ُشّبان
لباسَمْلَبسَمالبسکتابکتابُکتب

نامهِرسالةَرسائلقصه و داستانِقصةِقصص
شجار

َ
هدیههدیةَهدایادرختشجرةأ

قلمقلمأقالمچمدان - کیفَحقیبةَحقائب
جمله - عبارتُجملة3ُجَملستونَعمودأعمدة
شایستگانأفضلأفاِضلروستاَقریةُقرٰی
فرومایگانأرذل - َرذلأراذلشهرَمدینةُمُدن
بیرق و پرچمَعَلمأعالم4هتلُفندقَفنادق
دشمنعادي = عدوُعداةاتاقُغرفةُغَرف
دشمنَعدوأعداءکارَعْملأعمال
دیدهَنَظرأنظارامر – موضوعأمرُامور

3- ُقرون )َقرن( ممکن است به معنی )شاخ ها( باشد، مانند: »قرون الحیوانات: شاخ های حیوانات« در این حالت هم مفرد آن »قرن )شاخ(« است.
4- )شباب( گاهی به معنی )جوانی( نیز به کار می رود.

5- جمع مؤنث سالم )جملة( = جمالت
6- َاعالم می تواند به معنی )مشاهیر( باشد.
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معنیمفردجمعمعنیمفردجمع

ابرَغیمةُغیومدیده و بیناییَبَصرأبصار

سربازُجنديُجنود•= ُجندزبانِلسانألُسن

َمراءدهانَفمأفواه
ُ
فرمانده - فرمانرواأمیرأ

فرمانده - رهبرَقاِئدَقادةقلبَقْلبُقلوب

خداإٰله آلهةدندانسّنَاسنان

مرزَحّدحدود3چشمعینُعیون1 – أعین

قطعه و تکهِقطعةِقَطعسررأسُرؤوس

غمُحزنأحزانپاِرجلأرُجل

شادیَفَرحأفراحدردألمآالم

گنجَکنزُکنوزدربابأبواب

سؤال و پرسشسؤالأسئلةشیءَشيءأشیاء

جایزهجائزةَجوائزآتشَنارِنیران

میوهفاکهةَفواکهخیابانَشارعَشوارع

عاقلعاقلُعقالءخانوادهُاسرةُاَسر

عقلَعقلُعقولبازارُسوقأسواق

ادبَادبآدابخوشهُسنبلةسنابل

ادیب و فرزانهأدیبُادباءثمرهَثمرأثمار

قاعده و دستورقاعدةَقواعدشکوفه – گلَزهرة – زهرأزهار

زندهَحّيأحیاء4نخلَنخلةنخیل

سوره )سورۀ قرآن(ُسورةُسَورشاخهُغصنأغصان – ُغصون

بازیُلعبةأالعبتنهِجذعُجذوع
خإخوان – إخوة2

َ
استادیوم - محل بازیَمْلَعبَمالِعببرادرأ

قرباءماهیَسمکأسماک
َ
نزدیک - خویشاوندقریبأقارب – أ

دوستصاحبَاصحاب5– صحابةسنگَحجرأحجار

شغل و حرفهِمهنةِمَهنوسیلهوسیلةوسائل

ماهَقمرأقمارکارخانهَمصنعَمصانع

دانه – ُقرص6َحّب – َحبةُحبوبرنگلونألوان

نیاز و حاجتحاجةَحوائجبرگورق - ورقةَاوراق

گنجینهخزینةَخزائنابرَسحابُسُحب

7- )عیون( می تواند به معنی )چشمه ها( باشد که در این صورت باز هم مفرد آن )عین( است.
ُخّوة( مفرد می باشد و به معنی »برادری«.

ُ
َخوان( مثنی می باشد و به معنی »دو برادر«؛ )أ

َ
8- )أ

9- خود کلمۀ )حدود( با اینکه جمع مکسر می باشد، به معنی »مرز« هم به کار می رود، یعنی به صورت مفرد هم معنی می شود، مانند: حدود البلدین: مرز دو کشور
ـِ « و به معنی )زنده کردن( می باشد. 10- ِعلم األحیاء: زیست شناسی/ ِاحیاء: مصدر فعل »أحیٰی 

11- اصحاب: می تواند به معنی )صاحبان( باشد، مانند: اصحاب الِمَهن: صاحبان شغل ها
نة: قرص های مسّکن و آرام بخش 12- ُحبوب ُمسَکّ
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معنیمفردجمعمعنیمفردجمع

گرگِذئبِذئاباشکَدمع – َدمعةُدموع

خطاء
َ
گناه و معصیتَذْنبُذنوبخطا و اشتباهخطأأ

ُدم و دنبالهَذَنبأذنابگناه و لغزشخطیئةَخطایا

زائرزائرُزّوارقافله – کاروانقافلةقوافل

مالک
ََ
همسرزوج – زوجةأزواجملک، خانهُملکأ

نوشیدنیشرابأشربةپادشاهَمِلکُملوک

غذاطعامأطعمةفرشته - مالئکهَمَلکَمالئکة

پدیدهظاهرةَظواهرحاکم و فرمانرواحاکمُحّکام

نشانه و عالمتَمظهرَمظاِهرداور )داور مسابقه(َحَکمُحّکام

نشانه و دلیلشاهدَشواهدُحکم و دستورُحکمأحکام

شاهد و گواهشاهدُشهودحکمت و پندِحکمةِحَکم

دلیل و نشانهدلیلأدّلةحکیم و داناحکیمُحکماء

منظر – محل حضورَمشهدَمشاهدتورشبکةِشباک

کاالِبضاعةَبضائعقربانیَضحیةَضحایا

جزیرهجزیرةُجزر – جزائرحومه - اطراف شهرَضاحیةَضواِحي

تندیسِتمثالتماثیلخورشیدَشمسُشموس

چاپخانهَمطبعةَمطابعزمینأرضأراضي

مثال و نمونهَمَثلأمثال – أمثلةکوچکصغیرِصغار

آنچه مردم از آن بهره َمْرِفقَمرافق3بزرگکبیرِکبار
می برند – تجهیزات 

خوابیدهنائمِنیام بزرگ تر – بزرگ ترینأکبرأکابر
پنجرهنافذةَنوافذبزرگ و عظیمکبیرةَکبائر1

ستارهَنجم – نجمةُنجوم – أنجممهمانَضیفُضیوف
میش – گوسفند مادهنعجةِنعاجکاخ َقصرُقُصور2

نعمتنعمةِنَعمگنجشکُعصفورَعصافیر

پولنقدُنقود4آهوغزلِغزالن

وارث – به ارث برندهوارثُوّراث – َوَرَثةروباهَثعلبَثعالب

النهوکرأوکارُدلفیندلفینَدالفین

تلفنهاتفَهواتفخرگوشَارنبَارانب

نمونهنموذجَنماذجالک پشتُسَلحفاةَسالحف

نویسندهکاتبُکتابپرندهطیرطیور

13- کبائرالذنوب: گناهان بزرگ
14- )قصور( می تواند به معنی )کوتاهی کردن( و مترادف )تقصیر( باشد، که در این حالت مفرد است، مانند: القصور في األعمال: کوتاهي کردن در کارها

15- َمراِفق عامه: تأسیسات عمومی مانند وسایل حمل و نقل، پست و … 
16- )ُنقود( با اینکه جمع مکسر است می تواند به صورت مفرد و به معنی )پول( به کار برود.
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 فیلی
 ایاد

دکتر

@Ayadfeyli olgoo_arabi

معنیمفردجمعمعنیمفردجمع

برنامهبرنامجبرامجخفاشخفاشَخفافیش

هزارألفآالفپاداش و مزدأجرُاُجور

میلیونملیونَمالیینمرض و بیماریَمرض أمراض

برفَثلجُثلوجمریض و بیمارَمریضَمْرَضی

بارانَمطرأمطاردفتر و محل کارَمکتبةَمکاتب

گرد و بادإعصارأعاصیرنوشته – نامهمکتوبَمکاتیب

گردباد – باد شدیدعاصفةَعواصفچراغِمصباحمصابیح

بادریحِریاحرودخانهَنهرأنهار

همسایهٰجارِجیرانمتنَنّصُنصوص

سخن – حدیثحدیثأحادیثدزدِلْصُّلصوص

رویداد – اتفاقَحَدْثأحداثولی و سرپرستَوّليأولیاء

حادثه حادثة حوادثپژوهش – تحقیقَبحثأبحاث

وصی و جانشینَوصّيَاوصیاءتیمفریقأفرقة – ِفرق

فضیلت و خصلت خوبَفضیلةَفضائلارتش – لشگرجیشُجیوش

روش – شیوهُاسلوبَاسالیبپوستِجلدُجلود

گوهرَجوهر - جوهرةَجواهرنقشه – برنامهُخطةُخَطط

ِحّباءکشور – حکومتَدولةُدَول
َ
دوست – معشوقَحبیبأ

نخخیطُخیوطخونَدمِدماء

سّرة – ُسُرر
َ
عنوان – تیترُعنوانَعناوینتختَسریرأ

ضد – ُمخالفِضّدأضدادقیمت – بهاءِسعرأسعار

ملتَشعبُشعوبقیمت – بهاءثمنأثمان

قوامجهانگرد - گردشگرَساِئحُسّیاح
َ
قوم – مردمانقومأ

قربانیُقربانَقرابینروغنزیتزیوت

بتَصنمَاصناممالفهَشرشفَشراِشف

خیمه و چادرَخیمةِخیامروزنامهصحیفةُصحف

کتفکتفَاکتافروزنامهَجریدةَجرائد

شکار - طعمهَفریسةفراُسسنورضوءأضواء

موقعیت و وضعظرفظروفجو و فضاجّوأجواء

ْکفاء
َ
کارگرعاملُعمالهمتا - همانندُکْفوأ

جوجهَفرخِفراخگوشتَلحمُلحوم

دستَیدأیدي1ستایشَمْحمدةَمحامد

هدف - ُگل )در فوتبال(هدفأهدافدارودواءأدویة

چشمه – جوی آبَینبوعَینابیعوقت - قرارَمْوِعدَمواعد

17- جمع َایدی = َایادی )جمع الَجمع(
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7دکتر ایاد فیلی

 فیلی
 ایاد

دکتر

@Ayadfeyli olgoo_arabi

معنیمفردجمعمعنیمفردجمع

شجاع و دلیرشجاعُشجعاننگهبانحارس1ُحّراس

نقاشیَرَسمُرسوماثر – نشانهَاثرآثار

دیندینَادیانگفته – سخن َقْولأقوال

عیدعیدَاعیادلغت نامهُمْعَجمَمعاجم

مکانَمکانَاماکنبندهَعْبدِعباد

قلهِقمةِقَممبردهَعْبدعبید

دندانِسّنَاسنانبینواَمسکینَمساکین

وصف و توصیفَوْصفَاوصافمسکنَمسکنَمساکن

خلیفه و حاکمخلیفهُخلفاءوصیت و سفارشَوصیةَوصایا

آیینَمْنَسکَمناسک2شریف و با اصل و نسبشریفأشراف

نسلِجیلَاجیالشدید و محکمشدیدأشّداء

پایتختَعاصمةَعواِصمسختی و مشقتِشّدةَشدائد

ة طناب و ریسمانَحبلَاحبال3پرتو – شعاع نورُشعاعأِشعَّ

َمنبعَمصدرَمصادرسرود و ترانهأغنیةأغاني

متننّصُنصوصدرهم – واحد پولدرهمدراهم

انگشترَخاَتمَخواتمسختی و مشقتَمصعبةَمصاعب

مردهَمّیتَاموات - َموَتٰیمصیبت و بالمصیبة َمصائب

ُاکتْب مفرد الکلمات التالیة )مفرد کلمات زیر را مشخص کنید.(: 20
4( أنهار 3( َدالفین  2( ِذئاب  1( ُدموع 
8( ُسور 7( ُصور  6( ُجلود  5( َبضائع 

12( أسنان 11( َمکاتب  10( أکابر  9( أسواق 
16( ُعقول 15( أنفاس  14( أغصان  13( ُکُنوز 
20( ُاُجور 19( أرقاب  18( ِمَهن  17( ُحکام 

ُاذکر جمع التکسیر للکلمات التالیة:
4( َنموذج 3( َصحیفه   2( َجار  1( دین 
8( َخشب 7( ِسعر   6( َسحاب  5( َشمس 
12( ُحزن 11( سائح   10( َمِلک  9( َبحر 
16( ِلسان 15( َینبوع   14( حکمت  13( َهاتف 

20( ُفستان 19( َید   18( َحّبة  17( َماء 

18- حارس الَمرَمی: دروازه بان
19- َمناسک الَحّج: عبادت ها و مراحل حج

3- َاحبال َصوتّیة: تارهای صوتی

1 

2 
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@Ayadfeyli olgoo_arabi

فیلی
اد 

ر ای
دکت

پاسخ تمرینمبحث دوم

11
2( ِذئب: )گرگ(1( دمعة: )اشک(

4( َنهر: )رودخانه(3( ُدلفین: )ماهی دلفین(
6( ِجلد: )پوست(5( ِبضاعة: )کاال(

8( ُسورة: )سورۀ قرآن(7( ُصورة: )عکس - تصویر(
10( أکبر: )بزرگ تر(9( سوق: )بازار(

12( ِسن: )دندان(11( َمکتبة: )کتابخانه( یا مکتب )دفتر کار(
14( ُغصن: )شاخه(13( َکنز: )گنج(

16( َعْقل15( َنَفس: )جان، نفس(
18( ِمهنة: )شغل و حرفه(17( حاکم: )داور، قاضی(

20( َاجر: )پاداش(19( قریب: )نزدیک، خوشایند(

21 
3( ُصُحف2( ِجیران1( أدیان    

6( ُسُحب5( ُشموس  4( نماذج )نمونه ها(
9( ِبحار  8( أخشاب7( أسعار

12( أحزان11( ُسّیاح10( ُمُلوک
15( َینابیع14( ُحّکام13( هواتف    

18( ُحبوب17( ِمیاه    16( أْلُسن
20( فساتین19( أیدي1

21- یادآوری: جمع خود کلمۀ )أیدي(•أیادي )جمع الجمع( می باشد.
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