
 إبدال الواو والياء همزة : اإلعالل واإلبدال        حو والصرف:لنا

 عبد الغني لخويت    إعداد: ذ.

 األمثلة:

 ا الذي طرأ عليهر غييلتا أصلها      الكلمة          

 إبدال الياء همزة ي بِنَا بِنَاء 

 َسَماء
 طائر

 صحائف 
 أوائل

 ولَىأ  
ر  أْدؤ 

 َسَماو
 طايِر

 صحايف 
 أوايل
ولَى   و 
ر  أَْدو 

 واو همزةلإبدال ا
 إبدال الياء همزة
 إبدال الياء همزة

 إبدال الواو الثانية همزة
 إبدال الواو األولى همزة

 إبدال الواو همزة

 استنتاج:

فهو   اإلعاللما أ ف صحيح أو حرف علة.رحرف صحيح مكان حهو وضع  اإلبدال_  1

) مثل حرف العلة  أو حذف ) مثل ميزان أصلها ِمْوزان(وضع حرف علة مكان حرف علة 

 يْمِشي أصلها يَْمِشي (.) مثل  أو تسكينه يَِرث  أصلها يَْوِرث(

 اضع اآلتية: المويكون ذلك في و  قلب الواو و الياء همزة._ من مظاهر اإلبدال   2

فتا بعد ألف زائدة مثل  تبدل الواو أو الياء همزة      _ بِنَاء) أصلها بِناي( و سماء) أصلها  إذا تطرَّ

 .سَماو(

ّلا في فعليهما أي أن تقلبا ألفا  بشرط أن ت عَ   إذا وقعتا عين اسم الفاعل  تبدل الواو والياء همزة _

 قاِولأصلها و ،ومثل قائل( طايِر) اسم فاعل من الفعل طارأصلها ف ،طائرفي الماضي مثل 

 اسم فاعل من الفعل قال(.)

وكان هذا  ائدة فيه  ت زوكاناآلخر في االسم المفرد الصحيح إذا وقعت الواو أو الياء ثالثة    _

 أصلها صحايِف ، مثل صحائف عند الجمع  َدل ياءبْ فإنها ت  فاِعل( ى مثل ) مَ لاالسم يجمع ع

 . وقعت ثالثة زائدة فيها(مفردها صحيفة والياء )

اسم صحيح   يفَمفاِعل( ألف ما ج ِمع على مثال )  بين واو وياءأو واوين وقعت بين إذا    _

 .سيَائِد )أصلها سياِود(همزة مثل أوائل ) أصلها اَواِول( و هما تاني ت ثخر أبدلاآل

  الثانية وجب إبدال الواو األولى همزة ما لم تكن الواو كلمة اجتمع في أولها  واوان كل   _ 

ولَى(بدال من ألف المفاعلة مثل   .أ ولَى ) أصلها و 

ول) أصلها  بدالها همزة مثل  إحرف ساكن أو مضموم جاز  إذا كانت الواومضمومة بعد      _ ؤ  ح 

ول  و  ر) أصلها أوهو مصدر الفعل حال(،وح  ر(.ْدؤ  فنقول:   إبقاء الواو على حالها،ويجوز أَْدو 



ول وأَدْ  و  ر.              ح  من إبدال، واذكر)ي( ما وقع في الكلمات اآلتية بين)ي( تطبيق: و 

 السبب وفق الجدول اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 السبب     التغيير الطارئ عليها  أصلها    الكلمة       

    ب كاء

 د عاء 
 مجرائِ 
 خائِن 

 قائِم  
 فائِض
 خزائِن

   


