
 قلب األلف والواو ياء بالقلب:  اإلعالل             النحو الصرف:

 ذ. عبد الغني لخويت إعداد:  

 األمثلة: 

 التغيير الطارئ عليها      أصلها           الكلمة      

قلب األلف ياء وإدغامها في  ُكتَياب   ُكتَي ِّب
 ياء التصغير 

 قلب األلف ياء  مصاباح  مصابيح 

 قلب األلف ياء  يسعاان  يسعيان 

ْوَزان ميزان  قلب الواوياء  مِّ

يَ  وَ  َرضِّ  قلب الواو ياء  َرضِّ

يَام  َوام صِّ  قلب الواو ياء  صِّ

يَار َوار دِّ  قلب الواوياء  دِّ

د َسي ِّد في وإدغامها  قلب الواو ياء َسْيوِّ
 الياء التي سبقتها. 

 استنتاج: 

 ع حرف علة مكان حرف علة.ضوهو ومن أنواع اإلعالل اإلعالل بااقلب        

 . ومن مظاهره قلب األلف والواو ياء

 اآلتية: _ تقلب األلف ياء في الحاالت  1

 ُكتَي ِّب.في ياء التصغيرمثل  وأدغمت  ياء    التصغير قلبتإذا وقعت األلف بعد ياء      _

 . قلبت ياء مثل مصابيح إذا وقعت األلف بعد كسرة  _

واتصلت بضمير المثنى أو ضمير رفع متحرك إذا وقعت األلف رابعة فصاعدا  _

 ... معنيانو  ت ياء مثل: يسعيانبثنية في االسم قللتفي الفعل أو بألف ا

 تقلب الواو ياء في المواضع اآلتية: _ 2

ْوزان(.إذا كانت الواوساكنة بعد كسرة  _  مثل: ميزان) أصلها مِّ

َو(  يإذا تطرفت الواو بعد كسرة مثل : رضِّ  _ و(لوالداعي) أصلها ا) أصلها َرضِّ  داعِّ



ل ت عينه مثل صيَام إذا وقعت   _   الواوببن كسرة وألف في مصدر الفعل الذي أُعِّ

ام() وِّ  . أصلها صِّ

وقد   فِّعَال(وقعت الواوعينا بعد كسرة في جمع صحيح اآلخر على وزن ) إذا  _

ل ت في اامفرد نَْت أ أُعِّ ار( و و ُسك ِّ وِّ يَار) أصلها دِّ  ثِّيَاب)أصلها ثَِّواب(.... مثل: دِّ

د(ا سَ َسي ِّد ) أصله وكان السابق منهما ساكنا مثلياء الإذا اجتمعت الواو و  _    ْيوِّ

ي  و  (... ) أصلها َمْقُضويَمْقضِّ

 أصلها ُجَرْيووهو تصغير جْرو(...إذا وقعت الواو بعد ياء التصغير مثل: ُجَري  )   _

 تطبيق: 

ي( السبب وفق الجدول ، واذكر)إعالل بالقلببين)ي( ما وقع في الكلمات اآلتية من  

 اآلتي:

التغيير الطارئ   أصلها       الكلمة     
 عليها 

 السبب  

يَراث     مِّ

    دنانير 

    قِّيَام

    الد انِّي
    ميعاد

    أْحيَيَا 

    ي  طَ  

 

 

 

 


