متی یذ کر الفعل ومتی یؤنث بحسب فاعله (جامع الدروس العربیة)
زحمات استاد محترم جناب آقای دکتر مستفید

وجـــــــــــــوب التذکیـــــــــــــر
فاعل :مذکر مفرد  /مثنی  /جمع مذکر سالم
فاعل  :ظاهر
لفظا

ینجح المجتهدُ /
المجتهدان /
المجتهدون

یفصل بین الفعل و فاعله المؤنث الظاهر بإلّا

فاعل  :المذکر مضاف إلی مؤنث و ال یصحُّ إسقاط

المضاف المذکر و إقامة المضاف الیه المؤنث مقامه

فاعل  :ضمیر
معنی

جاء حمزةُ

المجتهدُ ینجح ،المجتهدان ینجحان ،
المجتهدون ینجحون

نجح هو  /أنتَ  /هما  /هم  /أنتم

جاء غالمُ سعادَ
ما قام إلّا فاطمةُ

( ال جاءت غالمُ سعاد )

وجـــــــــــــوب التأنیــــــــــــث
فاعل :مؤنث حقیقی ظاهر متصل بفعله

مفرد  /مثنی  /جمع مؤنث سالم

فاعل  :ضمیر مستتر یعود إلی:

مؤنث حقیقی

جاءت فاطمةُ /
الفاطمتان /
الفاطماتُ

فعل  :یؤنث بالتاء /بنون جمع المؤنث

خدیجةُ ذهبت

فاعل  :ضمیر یعود إلی

مؤنث مجازی

الشمسُ تطلعُ

جمع تکسیرلمذکر
غیر عاقل

الجِمالُ تسیرُ /یسرْن

جمع تکسیر لمؤنث

الفواطمُ أقبلتْ  /أقبلنَ

جمع مؤنث سالم

الزّینَباتُ جاءتْ /

جِئنَ  /تجيءُ /یجئنَ

یجـــــــــــوز األمــــــــــــــــــران
فاعل:

مؤنث مجازي
ظاهر

فاعل :
مؤنث حقیقي

مفصوال بینه و

بین فعله بفاصل

فاعل :

فاعل :
مؤنث ظاهر

ضمیر منفصل
لمؤنث

فعل :

نِعم  ،بِئسَ  ،ساء

غیر «إلّا»

فاعل:
مذکر مجموع

باأللف و التاء

فاعل :
جمع تکسیر

لمؤنث  /لمذکر

فاعل:

ضمیر یعود إلی
جمع تکسیر
لمذکر عاقل

فاعل :

ملحق بجمع

المذکر /المؤنث
السالم

فاعل :
اسم جمع /

فاعل :

مذکر مضاف إلی
مؤنث علی شرط أن

اسم جنس جمعي

یغني الثاني عن
األول لو حذف

تأنیث
أفصح

تأنیث

أفصح

األحسن
ترك
التأنیث

التذکیر
أحسن

التأنیث
أجود

األفضل

التذکیر مع المذکر

والتأنیث مع المؤنث

التذکیر بضمیر
الجمع العاقل
أفصح

ألنه يصح إسقاط المضاف المذكر

یُرجَّح

وإقامة المضاف إليه المؤنث مقامه

التذکیر مع المذکر

والتأنیث مع المؤنث
التذكير

أفصح وأكثر
طلعتِ  /طلع
الشمس ُ

حضرت  /حضَر
المجلسَ امرأة

إنما قام/قامت هي

ما قام  /قامت إال هي

نِعمَت/نِعم

بِئسَت/بِئسَ
ساءت/ساء
المرأةُ دعد

جاء/جاءت
الطلحات

جاء/جاءت

الفواطم/الرجال

الرجال
جاءوا/جاءت

جاء  /جاءت البنون

( تأنیث  :آمنتُ بالذي
آمنتْ به بنو إسرائیل )
قامت  /قام البناتُ

جاء  /جاءت

النساء/القوم/الرهط /اإلبل

قال /قالت
العرب/الروم/الفرس/الترك

أوْرَق  /أورقتِ الشجر

مرَّ  /مرّت علینا
کرورُ االیام :
مرّت االیام

جاء  /جاءت کلُّ
الکاتبات :
جاءت الکاتبات

