
 التأنيث وعالمته
 

 :االسم نوعان
مثل محمد وعادل، وهو ال يحتاج إلى عالمة، ألن األصل في األسماء : مذكر. ١

 .التذكير
مثل فاطمة، ليلى وصحراء، ويحتاج إلى عالمة تدل على تأنيثه، ألنه : مؤنث. ٢

 .فرع من المذكر
 

 :عالمات التأنيث الظاهرة
 .ينةتاء التأنيث، مثل فاطمة، عزيزة، أم. أ
 .ألف التأنيث المقصورة، مثل ليلى، كبرى سعدى. ب
 .ألف التأنيث الممدودة، مثل خضراء، صحراء، حسناء. ج
 

 :دليل تأنيث ما ليس فيه عالمة
 .يستدل على تأنيث ما ليس فيه عالمة ظاهرة بأدلة منها

 .األرَض زرعتُها، والعيَن كحلتُها: عود الضمير عليه مؤنثا، مثل. أ
 .يٌد رحيمةٌ، عيٌن جاريةٌ: لمؤنث، مثلوصفه با. ب
 . عيينةٌ– أذينةٌ، وعيٌن –أذٌن : عودة التاء إليه عند التصغير، مثل. ج
 

 :الصفات المؤنثة التي ال تلحقها تاء التأنيث
 :األمثلة

كَريمةُ األخالِق، امرأةٌ صبوٌر في بيِتها، وليَستْ ِبحقُوٍد على َجاراِتها، وال . ١
 . بيتها، أو ِبِمكَْساٍل في عملها، وتراها في الحق ِمغْشَماًِبِمْعِطْيٍر خارج

 
وقعت مصادمةٌ بين فريقيِن ، وانَْجلتْ عن فتـاٍة قَِتْيـٍل، وامرأِة َجِرْيٍح، فَحِزَن . ٢

 .الناُس لقَِتْيـلَِة الُمَصاَدَمِة، ألنها كانتْ كَِرْيَمةَ اَألخْالِق، رحيمةً لطيفةً



 :تأنيث المقصورةاألوزان المشهورة أللف ال
 :أوزان ألف التأنيث المقصورة المشهورة اثناعشر وزنا وهي

 األمثلة األوزان 
 ).اسم موضع(وشُعبى ) للداهية(ُأربى  فُـَعـلَى ١
 .أنبتَتْ األرض الُبهمى: تقول) لنبت(ُبهمى : اسما فُـْعـلًى ٢

 ).مؤنثُ أطول(ُحبلى، طُولى : صفة
 ).لى ربك الُرجعىإن إ(ُرجعى، قال تعالى : مصدر

 ).نهر بدمشق(َبَردى : اسما فَـَعـلَـى ٣
 .مثل حمار حيدى، يحيد عن ظله لكثرة نشاطه. َحيدى: صفة
 ).وهما للمشية السريعة( جمزى –مرطى : مصدر

 .قتلى، جرحى، صرعى: جمعا فَـْعـلَـى ٤
 .دعوى، مصدر دعا: مصدرا
 .كسالنشبعان، سكران، : شبعى، سكرى، كسلى، مؤنثات: صفة
 .ليلى، سلوى، نجلى، سلمى: علما

 ".جمع سكران"وسكاري " لطائرين"حبارى، سمانى  فُـَعـالَـى ٥
 .تقول اجتنبت السّمهى" اسم للباطل والكذب"ُسمَّهى  فُـعَّـلَـى ٦
 ".اسم لمشية فيها تبختر"ِسَبطَرى  ِفـَعـلَّـى ٧
 .وهي ُدَويبةٌ كالهرة" جمع ظربان"ِظربى : جمعا. ذكرى: مصدرا ِفـْعـلَـى ٨

 .اسم طائر" جمع ِحْجٍل"ِحْجلَى 
 .اسم مصدر للفعل حثَّ على الشيء، إذا حّض عليه"ِحثَْيثَى  ِفـعَّـْيـلـى ٩

 ".بمعنى الخالفة"ِخلَْيفَى 
 ".اسم لوعاء يوضع فيه طلع النخل"كُفُرَّى  فُـُعـلَّـى ١٠

 ".بمعنى التبذر"ُبذُّرى 
 .وقع القوم في خليطى: يقال" اسم لالختالط"لَّيطَى خُ فُـعَّـْيـلَـى ١١
 ".اسم نبتين"شُقَّاَرى، خُبَّازى  فُـعَّـالَـى ١٢

 



 :األوزان المشهورة أللف التأنيث الممدودة
 :أللف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة وأشهرها سبعة عشر وزنا وهي

 األمثلة األوزان 
ـْالء ١ أو . حمراء مذكرها أحمر" أفعل"مذكر على صفة لها . َصْحَراء: اسما فَـع

هطلت السماء : حسناء، هطالء، يقال" أفعل"صفة لها مذكر غير 
 .تهطل فهي هطالء، إذا أمطرت

٢- 
٣- 
٤- 

ـَالء  َأفْـع
 َأفْـُعـالء
 َأفْـِعـالء

بالفتح (أرَبعاء، أرِبعاء، أرُبعاء . يوم األربعاء: كقولهم في الثالثة
 ). والكسر والضم

 .َعقَْرَباُء، لمكان أو اسم ألنثى العقرب ْعـلَـالءفَـ ٥
 .ِقصاصا، للقَصَّاِص ِفـَعـاالء ٦
 .قعدت القرفصاء: قُْرفَُصاء، تقول: اسما فُـْعـلُـالء ٧
 ".اسم العاشر من المحرم"َعاشُوراء  فَـاُعـوالء ٨
 ".اسمان لجحر اليربوع"قَاِصَعاء، نَاِفقَاء  فَـاِعالء ٩
 ".اسم للتكبر والعظمة"كبـرياء  يـاءِفـْعـِل ١٠
 ".جمع شيخ"مشيـوخاء  َمـفْـُعـوالء ١١
 ".بمعنى التبذر"ُبذُّرى ". اسم لوعاء يوضع فيه طلع النخل"كُفُـرَّى  فُـُعـلَّـى ١٠
 .وقع القوم في خليطى: يقال" اسم لالختالط"خُلَّيطَـى  فُـعَّـْيـلَـى ١١
 .براكاء بمعنى البروك". ي البرنساء وهم الناسلغة ف"َبراسـاء  فَـَعـاالء ١٢
اسمين لنوعين من "قريثـا وكريثـا ". اسم لبذل المعروف"كَِثيـَراء  فَـِعـيـالء ١٣

 ".التمور
 ".للعـذرة"دبوقـاء ". بلد بالعراق"َجلُـوالء  فَـُعـوالء ١٤
١٥ 
١٦ 
١٧ 

 فُـَعـالء
 فَـَعـالء
 ِفـَعـالء

 ". اسم للتكبر"خَُيـالء : بضم الفاء، مثل
 ". اسم موضع"َحنَفـاء : أو فتحها، مثل
 "اسم لثوب مخطط بالحرير"ِسـيراء : أو كسرها مثل

 



:أوزان الصفات التي ال تلحقها التاء  
 :هناك صفات ال تدخلها التاء في التأنيث، بل يستوي فيها المذكر والمؤنث وهي

 
 األمثلة معانيها األوزان 
ـُول ١ عل، يستعمل بدون بمعنى فا. أ فَـع

 .التاء في المذكر والمؤنث
 
 
بمعنى مفعول، جاز . ب

 .دخول التاء وتركها

 .رجٌل صبوٌر، أي صابٌر
 .امرأةٌ صبوٌر، أي صابرةٌ

 .وكذلك شكوٌر، وأكوٌل وحقوٌد
 

 .السيارةُ ركوبةٌ، أي مركوبةٌ

ِمكساٌل، وِمهذاٌر وِمفراٌح وِمفضاٌل، : مثل  ِمـفْـَعـال ٢
 . مكساٌل، وفتاة وفتاةٌ مهذاٌرامرأةٌ: تقول

 .ِمعطير أي امرأة معطيٌر: مثل  ِمـفْـِعـْيـل ٣
مسكينة، : شاذٌ دخول التاء عليه، مثل

 .وميقانة
 .مغشم، تقول فتاةٌ ِمغشٌم: مثل  ِمفْـَعـل ٤
ـِْيـل ٥ بمعنى مفعول، تستعمل . أ فَـع

استعمال الصفات، والغالب 
 .امتناع التاء في التأنيث

معنى مفعول، إذا استعمل ب. ب
استعمال األسماء، لحقته التاء 

 .في التأنيث وجوبا
إذا كان بمعنى فاعل، . ج

 لحقته التاء في التأنيث كثيرا

 نظرتُ إلى امرأة قَِتيٍل، : مثل
 .وفتاة َجِريٍح

 
 .حزنتُ لقَِتيلَِة الُمَصاَدَمِة: مثل
 
 
امرأة كريمة، فتاة رحيمة، مدرسة : مثل

 .ظريفة
 
 



 


