
 محاضرات الصرف المرحلة الثانية  

 د افراح الخياط ، د علياء نصرت  

 ) المذّكر والمؤنّث( 

 على : )مذكر ومؤنث (.  أو النوع (  الجنس باعتبار)ينقسم االسم  

 )هذا (.  ـاليه ب شار  ي  ذي : هو االسم ال المذكر-1

 وينقسم على قسمين :

  نسان من األأكاَن ؛ سواء وهو االسم الذي له مؤنث من جنسِه  المذكر الحقيقي : أ/
 . لبوة مؤّنثه  أسد، و امرأةمؤّنثه  رجل، نحو :  او الحيوان

 .دارج   ،  َقَلم هو االسم الذي ليس له مؤنث من جنسه مثل :و :  ب/ المذكر المجازي 

 

 )هذه( . بـشار اليه ي  ذي : هو االسم ال المؤنث-2

 قسمين :وينقسم على 

من االنسان ؛ سواء أكان : هو االسم الذي له مذكر من جنسه المؤنث الحقيقي أ / 
      .اْمرأة مؤّنثه  رجل،  ناقةمؤنثه  جمل، نحو : أو الحيوان 

 : ، نحو: وهو االسم الذي ليس له مذكر من جنسه المؤنث المجازي ب / 

 .  َمَكْتَبة ، ومنضدة 

 اللفظ والمعنى على :الم ؤّنث باعتبار ويقسم 



 ،َطْلحة وهو ما دّل على مذكر وفيه عالمة تأنيت مثل :  : المؤنث اللفظي .1
ية   . ، م عاوية ، ق تيبة  حْمَزة، َداع 

نشرح ذلك باالتي : ) حمزة ( اسٌم لمذكر فهو اسم احد اعمام النبي م حّمد ) 
صلى هللا عليه وآله وسّلم ( ولكّنه  اسٌم مختوم بالتاء وهي إحدى عالمات 

  ، فهو لفٌظ مذكٌر في المعنى ومؤنث في اللفظ. التأنيث 

عالمة   من غير أن تكون فيه على مؤنث  : وهو ما دل   المؤنث المعنوي  .2
 . َعين،  زْيَنبمثل :   ،حقيقيا أم مجازيا مؤّنثًا سواء أكان ، تأنيث 

مايقابله من جنسه من الذكور  وله اسم مؤنث ُيطلق على انثى أو امرأة  زينبـف
 ليس غير مختوم بعالمة تأنيث .  زينبكأن يكون أحمد أو علي . ولكّن 

له مايقابله لكن ليس و الجارحة التي ُنبصر بها ، اسم مؤنث ُيطلق على  عينو
 غير مختوم بعالمة تأنيث .  هو اسم  من جنسه من الذكور. و 

 ( أسماء مؤنثة في المعنى وليست في اللفظ. زينب وعين فـ)

، سواء  فيه عالمة تأنيث و : وهو ما دّل على مؤنث  المؤنث اللفظي المعنوي  .3
مة مثل :  اً أو مجازي  اً حقيقي  اً أكان مؤّنث  .  َسيارة ، وَفاط 

 على : )قياسي وسماعي (. باعتبار القياس والسماع يقسم االسم المؤنث و  

  ) التاء ة : وهو الذي لحقته احدى عالمات التأنيث الثالث المؤنث القياسي -1
لى ،  ثكفاطمة  ، وااللف الممدودة(  مثل: ، وااللف المقصورة المربوطة ،  

 .  حمزة ،طلحة ، ويدخل ضمنه المؤنثات اللفظية مثل : صحراء 
 ة،هو الذي لم تلحقه احدى عالمات التأنيث الثالثو :  المؤنث السماعي -2



  ، ودار ما اقتصر في تأنيثه على المسموع من استعمال العرب مثل : نّ إو 
 .   المؤنث المعنوي بى سمَ ويُ  أرض , ،أذن  ،عين   ،نار ، شمس 

 :  ـأحد األمور االتية على المؤنث المعنوي السماعي ب  أْن نستدل   ويمكن

  داري دار ك هي أوسع  من مثل :   ى المؤنث المعنوي علالمؤنث عودة الضمير  -1
. 

مؤنث سماعي معنوي والدليل على ذلك الضمير المنفصل المؤّنث   اسم (دارلفظة )
    )هي(.  

 : الحاق عالمة التانيث في -2
 اّتَسعت  الّدار  مثل :  المؤنث المعنوي  فعل •

ولذلك لحقت تاء التأنيث الساكنة الفعل )  ( الدار( فاعله )اتسعتالفعل )
 الساكنة اللتقاء الساكنين . اتسع( وقد ُكسرت التاء 

مؤّنثة  جاء وصفها   الدار. لّما كانت   داٌر واسعةٌ هذه مثل :  بوصفهأو  •
 ( مؤّنثًا . واسعة)
 مثل  :   المؤنث المعنوي  من بالحال أو  •

والحال   ،( وقعت موقع الحال من الدار  واسعة  لفظة ) .   رأيت  الداَر واسعة  
( مؤّنثة  واسعة  التذكير والتأنيث ولّما جاءت الحال )طابق صاحب الحال في يُ 

    ( مؤّنثًا. الدارفهذا دليل على أّن صاحب الحال )
 .واسعة   الدارمثل :   بالخبراو  •

(   واسعةالخبر ُيطابق في األصل المبتدأ في التذكير والتأنيث ولّما جاء الخبر ) 
 . مؤّنثة ( الدارمؤّنثًا فهذا دليل على أّن )



 هذه داري أمامك :)هذه ( مثل  باسم اإلشارة  المؤنثى االسم االشارة ال -3

ه  جهنم  قوله تعالى :) ومنه   ( 63يس:ــــ  التي كنتم توعدون  ه ذ 

الكريمة كان هذا دليال   فلّما ُاشيَر الى )جهّنم ( باسم اإلشارة )هذه( في االية 
 على أّن ) جهّنم ( اسم  ُمؤّنث . 

 ........................................................................ 

   األسئلة

اذكر الدليل   ثمّ  ، وبّين نوعه  في االيات القرآنية االتية ،  استخرج االسم المؤّنث
   .على تأنيثه

يقولوَن رّبنا اصر ف عّنا عذاب جهّنم إّن عذابها كان َغراما  ـــ قال تعالى: ) الذين 
 ( .  65الفرقان/ 

  7قال تعالى: ) أَو لم َيروا إلى األرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ـــ الشعراء / 
 .) 

 (   32قال تعالى: ) فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ـــ الشعراء /

َزت الجحيم   (91للغاوين ـــ الشعراء /  قال تعالى: ) وب رّ 

َبت عاٌد الم رسلين ــ الشعراء /   (  123قال تعالى: ) َكذّ 

 

  

 



 

 

 


