
 بسم هللا الّرحمن الّرحيم



 المذّكر والمؤنث

مذّكر، ومؤنث: ٌنقسم االسم باعتبار التذكٌر والتأنٌث إلى. 

 ٌنقسم المؤنث من حٌث داللته على مسماه قسمٌن: أولا: 

 :مؤنث حقيقي   -1

 .فاطمة، هّرة: وهو االسم الّداّل على مؤنث من الناس والحٌوان، مثل      

 :مؤنث مجازي   -2

 :هو االسم الّدال على مؤنث من األشٌاء التً لٌس فٌها مذكر ومؤنث، مثل      

 .دار، شمس      
      

 

 



  ٌنقسم المؤنث بالنظر إلى لفظه ومعناه ثالثة أقسام: ثانٌا: 

 :مؤنث لفظي معنوي  -1

وهو االسم الّداّل على مؤنث حقٌقً أو مجازي، وفٌه عالمة تأنٌث،      

ٌّارة: مثل  .فاطمة، س

 :مؤنث معنوي -2

هو االسم الخالً من عالمات التأنٌث سوى كان مؤنثا  حقٌقٌا  أو مجازٌا ،     

 .زٌنب، ودار: مثل

    :مواضع المؤنث المعنوي    

 .سعاد، أمل، هند: عالم اإلناث، مثلأ  -أ 

 .    ، طالقمرضعأّم، حامل، : األسماء والصفات الخاصة باإلناث، مثل -ب



 .مصر، الرٌاض، قرٌش: أسماء البلدان، والمدن، والقبائل، مثل -ج

 .  عٌن، أذن، ٌد: أسماء بعض أعضاء اإلنسان المزدوجة، مثل -د

 :مؤنث لفظي -3

التاء المربوطة، )هو كّل اسم دّل على مذكر وفٌه إحدى عالمات التأنٌث     

 .زكرٌاءطلحة، بشرى، : ، مثل(األلف   المقصورة، األلف الممدودة

 :ٌنقسم المؤنث من حٌث مالبسات السٌاق قسمٌن :ثالثاا     

 :مؤنث تأويلي -1

:  هو اللفظ المذكر فً وضعه ولكّنه ٌعامل فً السٌاق معاملة المؤنث، مثل    

 .كتابًأتتك 

 :المؤنث الحكمي -2

قطعْت : وهو المذّكر الذي اكتسب التأنٌث من إضافته إل مؤنث، مثل    

       .أصابعه بعض

 



عالمات التأنيث: 

 :للمؤنث ثالث عالمات    

 :  التاء -1

 .قائمة، طالبة، طلحة، حمزة: نحو    

وظائف التاء لغير التفرقة بين المذكر والمؤنث : 

 :، وتلحق أسماء األجناس، نحو(إفادة الوحدة)بٌان مفرد الجنس    -أ

 .تمر   ــــــ  تمرة     

 .شجر ــــــ  شجرة     

 :إفادة المبالغة، وتلحق الصفات، نحو -ب

 .راوٌةأنت راٍو وأخوك      

 .نابغةالطفل نابٌغ وأخوه      

        



 :تأكٌد المبالغة، وذلك حٌن تلحق أوزان صٌغ المبالغة، نحو  -ج

 .فّهام   ــــــ   فّهامة     

 .عاّلم  ـــــ   عاّلمة     

 :، نحو(لمعاقبة الٌاء)مجٌئها بدال  من ٌاء جمع التكسٌر   -د

 .زنادٌق  ـــــ   زنادقة     

 :مجٌئها بدال  من ٌاء النسب، نحو -هـ 

ًّ ــــ  أزارقة       .أزرق

ًّ ــــ  دماشقة       .دمشق

 .بلد ـــ بلدة: لتكثٌر الكلمة، نحو  -و

 :  إما عوضا  عن فاء الكلمة، مثل: للتعوٌض عن حرف محذوف  -ز

 (.       أصلها وْعد)عدة ـــــ      



 (.إِْقوامأَصلها )إقامة ــــ : وإما عوضا  عن عٌن الكلمة، مثل 

 (.أَصلها لَُغو)لَُغة ــــ  :   وإِما عوضا  عن الم الكلمة، مثل 

 . ، نعجة، ناقةعجوزةجارٌة، : لتأكٌد التأنٌث، مثل  -ح

 : األلف المقصورة -2

 .، حبلى، حسنى، غضبىحبارىنحو، لٌلى، سلمى،     

وظائف األلف المقصورة لغير التأنيث:   

 .رحى: عصا، أو ٌاء، نحو: تجًء منقلبة عن واو، نحوأ-

 .، َمْعَزىحَبْنَطى، أْرَطى: زائدة لإللحاق، نحوب-

 .    َقَبْعَثَرى: زٌادتها لتكثٌر اللفظ، نحوت-



 :األلف الممدودة -3

 .، صحراء، صفراء، زرقاءزكرٌاءسمراء، : نحو    

وظائف األلف الممدودة لغير التأنيث: 

 .قّراء، خّطاء: تكون أصلٌة، نحوأ-

 .بناء: سماء، أو ٌاء، نحو: منقلبة عن واو، نحوب-

 .، وحرباءعلباء: زائدة لإللحاق، نحوت-

 :تأنيث الصفات     

 :تؤنث الصفات عامة بإلصاق التاء فً آخر الصفة، نحو    

 .ذاهب  ـــــ  ذاهبة    

 .صادق ــــ  صادقة    

       :وخرج عن هذه القاعدة السابقة اآلتً    

     



 .سكرىسكران ـــ : ، نحو(َفْعلَى)فهو على ( َفْعالن)مؤنث  -1

 : ، نحو(َفْعاَلء)فهو على ( أْفَعل)مؤنث الصفة المشبهة  -2

 .أحمر  ــــ  حمراء    

الصفات المشتركة بين الذكور واإلناث: 

 .رجل عاّلمة، وامرأة عاّلمة. عاّلمة: ، نحو(َفّعالَة)وزن  -1

 .مفضال، وامرأة مفضالرجل . مفضال: ، نحو(ِمْفَعال)وزن  -2

 .معطٌر، وشابة معطٌرشاّب . معطٌر: ، نحو(ِمْفِعٌل)وزن  -3

 .رجل وامرأة صبور. صبور: ، نحو(فاعل)بمعنى ( فعول)وزن  -4

 .جرٌح: ، نحو(مفعول)بمعنى ( فعٌل)وزن  -5

 .  عْدل، رضا، صوم: ، نحوبهاالمصادر التً ٌنعت  -6

 



صفات الذكور: 

 :المؤنث، نحو بهاالصفات التً ٌغلب استخدامها للذكور تذّكر وإن وصف    

 .للجنة رئٌسفً هٌئة التدرٌس، و عضوفً الجامعة، و أستاذإّن فالنة    

صفات اإلناث: 

ألوهمت أن لها  لوأنثتالصفات الخاصة باإلناث ال حاجة لتأنٌثها؛ ألنها    

 .حائض، ناشز، طالق: نحو.مقابل فً المذكر

قرائن التأنيث في السياق: 

 .زٌد دارتلك : اإلشارة إلٌه، نحو -1

 .بألف جنٌه الدوٌرةاشترٌت : وجود التاء فً مصغره، نحو -2

 .الشمس طلعت: عود الضمٌر المؤنث، نحو -3

 



 (.إذا الشمس كّورت: )وجود تاء تأنٌث فً فعله، نحو -4

 : تأنٌث نعته، وخبره، وحاله، نحو -5

 .   قوٌةٌ محمد له ذراع     

 .واسعةٌ الدار     

 .مشرقة  أحب الشمس     

 .هؤالء ثالُث شخوٍص : تأنٌث العدد، نحو -6

 .فً الشارع نجاحَ رأٌت : منعه من الصرف، نحو -7


