
 

  
  
  

    
 
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

  : وهمانوعین نقسم األسماء إلي ت
   Uncountable الغیر قابلة للعد واألسماء Countableالقابلة للعد  األسماء

  

  أثنین أو أكثر .جمع یشیر إلي والواحد  شيءإلي  المفرد یشیرواالسم 
  . إلي أخر االسم esأو  sحرف تحویل االسم المفرد إلي الجمع یضاف و 
  

  : مثل sحرف  أخرهایضاف إلي األسماء عظم م
  
   

Singular  المفرد    Meaning  المعني  Meaning     الجمع  Plural  المعني  

Mother األم Mothers األمهات 
Father األب Fathers األباء 
Car السیارة Cars السیارات 

Steamer الباخرة Steamers البواخر 
Window النافذة Windows النوافذ 

Telephone الهاتف Telephones الهواتف 
 

  ) a , e , i , o , u(:  التالیةحروف المتحركة  الحرف من وأتي قبله  yالسم المفرد المنتهي بحرف ا
  مثل : s له یضاف

  

Singular  المفرد    Meaning المعني     Plural  الجمع     Meaning  المعني 

Bay الخلیج Bays الخلجان 
Key المفتاح Keys المفاتیح 
Boy الولد Boys األوالد 

  

  مثل :  es له یضاف) s , ss , ch , sh , o , x(المنتهي بحرف من الحروف التالیة  سم المفرداال
  

Singular  المفرد    Meaning  المعني  Meaning     الجمع  Plural  المعني  

Bus الحافلة Buses   الحافالت 
 Glass الزجاجة القدح /  Glasses األقداح / الزجاج 
Beach الشاطئ Beaches الشواطئ 
Brush ةفرشاال  Brushes الفرش 
Hero البطل Heroes األبطال 
Box الصندوق Boxes الصنادیق 

  

  
  

  
  
  
  

  



 

  مثل : sیضاف إلي أخرها حرف ولكن  oالكلمات تنتهي بحرف من في بعض 
  

Singular  المفرد    Meaning عني  الم    Plural  الجمع     Meaning  المعني 

Video الفیدیو Videos الفیدیوهات 
 Piano البیانو Pianos البیانوات 
Kilo الكیلو Kilos الكیلوات 

Photo الصورة Photos      الصور 
  

  : مثل  esویضاف له  iحرف ب yحرف  رنغی حرف من الحروف الساكنةوأتي قبله  y سم المفرد المنتهي بحرفاال
  

Singular  المفرد    Meaning المعني      Plural  الجمع     Meaning  المعني 

Lady سیدة Ladies السیدات 
 Story قصة Stories القصص 
Baby الطفل الرضیع  Babies الرضع األطفال  

  

  مثل :  esویضاف له  v بحرف fحرف  نغیر fالسم المفرد المنتهي بحرف ا
  

Singular  لمفردا     Meaning المعني      Plural  الجمع     Meaning  المعني 

Half النصف Halves اإلنصاف 
 Shelf الرف Shelves الرفوف 

  

  مثل :  esویضاف له  vرف بح feحرفي  نغیر feالسم المفرد المنتهي بحرفي ا
  

Singular  المفرد    Meaning المعني      Plural  الجمع     Meaning  لمعنيا  

Wife الزوجة Wives الزوجات 
Knife السكین Knives السكاكین 

  

  مثل :  sویضاف له كما هو  fیبقي حرف  fالسم المفرد الشاذ المنتهي بحرف ا
  

Singular  المفرد    Meaning المعني      Plural  الجمع     Meaning  المعني 

Roof السقف Roofs األسقف 
Chief الرئیس Chiefs لرؤساءا  

  

أو تضاف له الالحقة ف المتحركة في الوسط و حر الولكن نغیر  esأو  sهناك بعض األسماء الشاذة التي ال یضاف لها 
en , ren : مثل  

  

Singular  المفرد    Meaning المعني     Plural  الجمع     Meaning  المعني 

Man الرجل Men الرجال 
Woman االمرأة Women النساء 

Foot القدم Feet األقدام 
Child   الطفل  Children   األطفال  
Ox الثور Oxen الثیران 

  

  



 

  الكلمات تبقي كما هي في حالة المفرد والجمع مثل :من هناك بعض 
  

Singular  المفرد    Meaning المعني      Plural  الجمع     Meaning  المعني 

Sheep الخراف Sheep الخراف 
Fish السمك Fish السمك 

  

  التالي :كتحویل جملة من صیغة المفرد إلي صیغة الجمع 
  ي :یل امجمع كحول إلي ضمیر ان فاعل الجملة ضمیر شخصي مفرد یإذا ك -

  

Singular  المفرد    Meaning المعني       Plural  المعني  Meaning       الجمع  

I  أنا للمتكلم We للمتكلمین  نحن  
He , She  مخاطب الغائبهو ، هي لل  

 
 
 

They 

 

 هما ، هم ، هؤالء ، هن للمخاطبین
 الغائبین

 

It  هو ، هي للمخاطب الغائب
 لغیر العاقل 

  

  جمع كما یلي :ضمیر إذا كان ضمیر ملكیة مفرد یحول إلي 
   Our الضمیر إلي یحول Mineالضمیر  -
 Their ضمیرال إلي تحول His , Her , It الضمائر -
  Mine  ،His انر یضمیر ما عدا الضمأخر ال sیضاف حرف  -

  

 أمثلة :
      

Singular  المفرد Meaning Plural   المعني   المعني  Meaning   الجمع

This my car is mine.  ليهذه السیارة  This car is ours. لنا هذه السیارة  
This car is his. هذه السیارة له 

 
 

 

This car is theirs. 

 
 

ما ، لهم ، لهؤالء ، هذه السیارة له
 لهن

 
 

 

This car is hers. هذه السیارة لها 
This car is its.  هذه السیارة له ، لها لغیر

 العاقل
  

  إذا كان ضمیر اإلشارة مفرد یحول إلي ضمیر الجمع كما یلي :
  

Singular  المفرد    Meaning المعني      Plural  الجمع     Meaning  المعني 

This ذا ، هذه للقریبه  These هؤالء 
That للبعید ذلك ، ذاك ، تلك  Those أولئك 

  

أو   a , anرة ــكیسبقها أداتي الن المفرد وفي حالةاألفراد جمع تجمع وتستخدم في والتي  هناك شواذ في بعض األسماء
  مثل : fewبكلمة  القلیل وعن manyر بكلمة كثیالعن  ویعبر theأداة التعریف 

  

A Few of women. قلیل من النساء       
Many of women. الكثیر من النساء        

  

  

  
  



 

  مثل : little بكلمة القلیلوعن   much كثیر بكلمةالعن  ویعبر ال تجمعالتي هناك شواذ في بعض األسماء 
  

   مثل :   Substancesماء المواد : أس
Silver (الفضة)   , Cotton (القطن) , Rice (الرز) , Water (الماء) , Air (الهواء) Steam (البخار) . 

 

  :مثل   Other namesأسماء أخري : 
Knowledge ( المعرفة) , Music (الموسیقي) , Luggage (األمتعة)    , Information (المعلومات)   . 

   

  أمثلة :
A little of water. قلیل من الماء                 
Much of water.          كثیر من الماء        
 

A little of music. قلیل من الموسیقي            
Much of music. كثیر من الموسیقي             

 

  
  

 
  


