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ي�ضرين اأن اأقدم لأخوتي الأعزاء هذا الكتاب املتوا�ضع حول اإحدى النقاط التي ت�ضكل مع�ضلة 
كبرية لدرا�ضي اللغة الأملانية، األ وهي اأجنا�س الأ�ضماء. يطرح معظم طالب اللغة الأملانية 
الكثري من الأ�ضئلة حول اأجنا�س الأ�ضماء باللغة الأملانية وكيفية معرفتها وحفظها، وهي املهمة 

لي�ضت بال�ضهلة خا�ضة يف املراحل الأوىل من درا�ضة اللغة.
ونظرًا لعدم توفر اأي مرجع وا�ضح ومتكامل باللغة العربية حول القواعد العامة لتمييز اأجنا�س 
الأ�ضماء يف اللغة الأملانية، فقد رغبت بو�ضع ما لدي من املعلومات التي جمعتها خالل درا�ضتي 
للغة الأملانية، بالإ�ضافة اإىل ما ح�ضلت عليه من معلومات من بع�س امل�ضادر، وجمعتها ب�ضكل 
منظم يف هذا الكتاب ال�ضغري الذي يتاألف من ثمانية اأق�ضام، والذي �ضي�ضاعد القارئ ب�ضكل 

كبري يف التغلب على هذه امل�ضكلة باأ�ضرع واأف�ضل �ضكل ممكن.
اأكرث فائدة  الأملانية، بل رمبا �ضيكون  اللغة  للمبتدئني يف درا�ضة  والكتاب لي�س موجهًا فقط 
كذلك للطالب الذين و�ضلوا اإىل مراحل متقدمة يف درا�ضة اللغة الأملانية، وخا�ضة من خالل 
على  يتوجب  والتي  الأ�ضماء،  باأجنا�س  اخلا�ضة  للقواعد  والأ�ضيع  الأهم  ال�ضتثناءات  اإدراج 
الكتاب  اإخراج  على  حر�ضت  وقد  اللغة.  درا�ضة  من  املتقدمة  املراحل  يف  معرفتها  الطالب 

بالألوان باأف�ضل �ضكل ممكن بحيث ي�ضهل ذلك درا�ضة وتذكر املعلومات الواردة فيه.

المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وَُقل رَبّ ِزدني عِلمًَا
صدق اهلل العظيم



املعلومات  جميع  حفظ  امل�ضتحيل،  من  ورمبا  للغاية،  ال�ضعب  من  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الأوىل  للمرة  الكتاب  تدر�س  حني  واحدة.  دفعة  درا�ضته  خالل  من  الكتاب  هذا  يف  الواردة 
ف�ضت�ضبح لديك فكرة جيدة عن كيفية حتديد اأجنا�س الأ�ضماء يف اللغة الأملانية. ولكن حتى 
ت�ضتفيد ب�ضكل حقيقي من الكتاب فعليك اأن تعتربه اأحد املراجع الدائمة لديك، واأن تعود من 
فرتة لأخرى اإىل �ضفحاته اأثناء تقدمك يف درا�ضة للغة، واأن تطلع من حني لآخر على اجلداول 
التي  واملفردات  املعلومات  تثبيت  لك  وا�ضتثناءاتها. وهكذا ميكن  الأ�ضماء  قواعد  تبني  التي 

مرت معك وربطها بقواعد معينة ت�ضاعدك على حفظها واإتقانها.
ول يقت�ضر الكتاب على املعلومات املتعلقة باأجنا�س الأ�ضماء، واإمنا حر�ضت اأي�ضًا على اإ�ضافة 
بع�س املالحظات املتعلقة بالقواعد وال�ضتخدامات املختلفة لهذه الأ�ضماء، وقد متت الإ�ضارة 

اإليها بكلمة »مالحظة«.
ويف النهاية اأرجو من جميع القراء اأن ل يرتددوا يف التوا�ضل معي ب�ضكل مبا�ضر، واأن يلفتوا 
اأو  باأية مالحظات  اأرجو موافاتي  ارتكبتها �ضهوًا. كما  اأكون قد  اأخطاء رمبا  اأية  اإىل  نظري 
اقرتاحات ميكن اإ�ضافتها على هذا الكتاب يف الإ�ضدارات القادمة بهدف حت�ضينه حتى يكون 

متكاماًل ومعينًا جلميع الأخوة الذي يقومون بدرا�ضة هذه اللغة، واهلل ويل التوفيق.

د. حممد فرا�س ال�صفدي

www.doctor-firas.comاملوقع الإلكرتوين:
doctor.safadi@gmail.comالربيد الإلكرتوين:

  
  

http://www.doctor-firas.com/
mailto:doctor.safadi%40gmail.com?subject=Das%20Buch%20Der%20Die%20Das




اأو   )Maskulinum( اإما مذكر ت�ضنف جميع الأ�ضماء يف اللغة الأملانية اإىل ثالثة اأجنا�س: 
 »der« وي�ضار لال�ضم املذكر باأداة التعريف .)Neutrum( اأو حمايد )Femininum( موؤنث
اأمر  هو  ال�ضم  جن�س  واإن   .»das« التعريف  اأداة  فياأخذ  املحايد  اأما   »die« بالأداة  وللموؤنث 
حمدد م�ضبقًا يف اللغة الأملانية، وهو قد يكون ماألوفًا اأحيانًا، ولكنه قد يبتعد عن املنطق اأو 

املاألوف يف كثري من احلالت. انظر مثاًل الأمثلة التالية:
der Kaffeeالقهوةder Tischالطاولة

die Arbeitالعملdie Wandاجلدار

das Lebenاحلياةdas Babyالر�ضيع

ما هو اجلن�س املحايد؟؟
اجلن�س املحايد هو بب�ضاطة النوع الثالث من الأ�ضماء يف اللغة الأملانية. وعو�ضًا عن اأن تفكر 
باجلن�س املحايد على اأنه »جن�س« لال�ضم باملعنى املتعارف عليه، فاأنا اأن�ضحك اأن تعتربه نوعًا 

ثالثًا من الأ�ضماء ميتلك خ�ضائ�س واأدوات تعريف ونكرة خا�ضة به. 
ويو�ضف اجلن�س املحايد يف بع�س الكتب باأنه لغري العاقل، وذلك على �ضبيل الت�ضبيه مع اللغة 
الإنكليزية )حيث ت�ضتعمل »he« للمذكر و »she« للموؤنث و »it« لغري العاقل(. وهذا طبعًا غري 

�ضحيح وذلك لل�ضببني التاليني:
)1( هناك الكثري من الأ�ضماء ذات اجلن�س املحايد التي ت�ضتعمل لالإ�ضارة اإىل الإن�ضان 
الطفل  اأو   )das Mitglied( الع�ضو اأو   )das Mädchen( الفتاة كلمة  العاقل، مثل 

.)das Kind(

معضلة الجنس في 1

اللغة األلمانية
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)2( هناك الكثري من الأ�ضياء غري العاقلة التي تاأخذ يف اللغة الأملانية اأجنا�ضًا خمتلفة، 
 )die Blume( اأو موؤنثة مثل الزهرة )der Tisch( فهي قد تكون مذكرة مثل الطاولة
اأو حمايدة مثل النافذة )das Fenster(. ولذلك حتى لو كان ال�ضم ي�ضري اإىل �ضيء 

.»das« غري عاقل فهذا ل يعني اأنه �ضياأخذ الأداة
ولذلك فاإن من اخلطاأ اأن نقول باأن »das« ت�ضتعمل لغري العاقل، ويتوجب كما ذكرت اعتبار 

اجلن�س املحايد على اأنه نوع ثالث من الأ�ضماء يف اللغة الأملانية.

ملاذا توجد ثلثة اأجنا�س للأ�سماء يف اللغة الأملانية؟؟
هذا  على  و�ضاأجيب  الأملانية،  اللغة  من  الأول  ال�ضف  ال�ضوؤال يف  هذا  الطالب  يطرح جميع 
ال�ضوؤال ب�ضوؤال اآخر: ملاذا يوجد جن�ضان لالأ�ضماء يف اللغة العربية؟ اأو ملاذا ل يوجد اأي جن�س 
القبول بها كما هي.  اللغة ويجب  اللغة هي  الإجابة وا�ضحة.  الإنكليزية؟  اللغة  لالأ�ضماء يف 
فعلى �ضبيل املثال من البديهي يف اللغة العربية اأن القمر مذكر وال�ضم�س موؤنث، ولكن هذه 
فالقمر ي�ضبح  املثال،  �ضبيل  والإ�ضبانية على  الفرن�ضية  اللغتني  الأجنا�س معكو�ضة متامًا يف 
الإن�ضان بكل  اللغة وتفكري  اإىل تطور  موؤنثًا وال�ضم�س ت�ضبح مذكرة. طبعًا هذه الأمور تعود 
�ضيء،  باأي  اللغة  دار�س  تهم  النهاية ل  ولكنها يف  واإعطائه جن�ضًا معينًا،  الأ�ضياء  �ضيء من 

وعليه اأن يحفظها ويقبل بها كما هي.

اأهمية معرفة اأجنا�س الأ�سماء يف اللغة الأملانية
 قد يكون دار�ضو اللغة الإنكليزية هم الأوفر حظًا بالن�ضبة لهذه الناحية، فالأ�ضماء يف اللغة 
الإنكليزية عدمية اجلن�س، فال متييز بني مذكر وموؤنث، وتاأخذ جميعها نف�س اأداة التعريف 
والنكرة، حيث نقول مثاًل القلم املك�ضور »The broken pen« ونقول اأي�ضًا الطاولة املك�ضورة 
»The broken table «، ون�ضتخدم يف احلالتني اأداة التعريف »the« دون اأن تتغري الأداة التي 

تاأتي قبل ال�ضم اأو ال�ضفة التي تاأتي معه. 
اأما يف اللغة العربية كما هو وا�ضح يف املثالني املذكورين فيجب التمييز دائمًا بني الأ�ضماء 
املذكرة واملوؤنثة، فقد قلنا باأن القلم »مك�ضور«، اأما الطاولة فهي »مك�ضورة«، ولذلك فاإن اجلملة 
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�ضتختلف ح�ضب جن�س ال�ضم امل�ضتخدم فيها. وينطبق نف�س الكالم على اللغة الأملانية، حيث 
يجب دائمًا التمييز بني الأجنا�س الثالثة لالأ�ضماء وحفظها، وذلك لأن ت�ضريف ال�ضم وما 

ي�ضبقه من اأدوات اأو �ضفات اأو اأحرف جر �ضيختلف دائمًا ح�ضب جن�ضه. مثاًل:
.»ein schwarzer Tisch« �ضوداء  • طاولة 
.»eine schwarze Wand« اأ�ضود  • جدار 
.»ein schwarzes Baby« اأ�ضود  • ر�ضيع 

هل من ال�سعب حفظ اأجنا�س الأ�سماء يف اللغة الأملانية؟؟
تذكر اأنك تعلمت اللغة العربية منذ نعومة اأظفارك دون اأن تفكر حتى يف اأن اجلدار »مذكر« 
والطاولة »موؤنثة« )ورمبا هذه هي املرة الأوىل التي تنتبه فيها اإىل هذه النقطة!(. ولذلك فاإن 
اللغة هي عادة مهارة يكت�ضبها الإن�ضان مع الوقت ومن خالل املمار�ضة دون اأن يفكر بالكثري 

من التفا�ضيل فيها. 
ولذلك قد تكون اأجنا�س الأ�ضماء يف اللغة الأملانية غريبة للوهلة الأوىل، وخا�ضة عند مقارنتها 
باللغة العربية ويف املراحل الأوىل من الدرا�ضة. ولكن تاأكد اأنها �ضت�ضبح مع الوقت والتدريب 
�ضهلة ال�ضتخدام، و�ضت�ضتخدم هذه الأ�ضماء دون اأن تفكر حتى باأجنا�ضها، متامًا كما تتكلم 

اللغة العربية الآن اأو تكتبها دون اأن تفكر حتى بجن�س ال�ضم الذي ت�ضتعمله. 
ول تتوهم على الإطالق باأن حفظ هذه الأجنا�س هو اأمر �ضعب، بل �ضتكت�ضف لحقًا كم كنت 
تبالغ يف ت�ضخيم هذه امل�ضكلة! ولذلك ف�ضاأحتدث يف الق�ضم الثاين من الكتاب عن الطرق 

الأف�ضل حلفظ اأجنا�س الأ�ضماء يف اللغة الأملانية.





اأوًل: طرق مفيدة حلفظ اأجنا�س الأ�سماء يف اللغة الأملانية

احفظ ال داة يع ال�ضم
عند حفظ الكلمات يف اللغة الأملانية فيجب دائمًا اأن يقرتن كل ا�ضم مع الأداة اخلا�ضة به. 
اأو »weather طق�س«  حني حتفظ الكلمات باللغة الإنكليزية فاأنت تقول مثاًل »work عمل« 
ا�ضم  اأي  الأوىل عند حفظ  القاعدة  اإن  بها.  اأداة مرفقة  اأي  الكلمة فقط دون  فاأنت حتفظ 
يف اللغة الأملانية هي حفظ الأداة مع الكلمة ب�ضكل دائم وكاأنهما كلمة واحدة، حيث يتوجب 
عليك مثاًل اأن تعترب اأن كلمة »عمل« يف اللغة الأملانية هي »die Arbeit« وكلمة »طق�س« يف اللغة 

 .»das Wetter« الأملانية هي
وبهذه الطريقة ت�ضبح الأداة جزءًا ل يتجزاأ من ال�ضم ويقرتنان معًا يف ذهنك ب�ضكل دائم 
ول ت�ضطر للتفكري بالأداة يف امل�ضتقبل. طبعًا �ضوف تبذل جمهودًا كبريًا يف املراحل الأوىل من 
درا�ضة اللغة على هذه النقطة بالذات خا�ضة حني حتتاج اإىل حفظ عدد كبري من املفردات، 
و�ضتحتاج اإىل مراجعة الأ�ضماء مع اأدواتها ب�ضكل متكرر ومكثف. ولكن كلما كان املجهود الذي 
تبذله يف هذه املرحلة اأكرب كلما جتاوزت �ضعوبة الأجنا�س ب�ضكل اأ�ضرع. وهذه الطريقة هي 
الطريقة الأهم يف حفظ اأجنا�س الأ�ضماء يف اللغة الأملانية. وهي يف الواقع اأهم من كل ما هو 

مذكور يف هذا الكتاب!!!

احفظ قواعد ا جةا�ل ال �ضماء
رغم اأن حتديد جن�س الأ�ضماء يف اللغة الأملانية قد يبدو �ضعبًا للوهلة الأوىل، اإل اأن هناك 
بع�س القواعد الب�ضيطة التي تتيح لك حتديد اأجنا�س معظم الأ�ضماء يف اللغة الأملانية، وهذا 

الطرق األفضل لتحديد 2

أجناس األسماء
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هو مو�ضوع معظم الأق�ضام املختلفة يف هذا الكتاب. حيث ميكنك حتديد جن�س ال�ضم والأداة 
املرتبطة به اإما من خالل املعنى يف بع�س احلالت، اأو من خالل الأحرف الأخرية من ال�ضم 
يف حالت اأخرى. ورغم وجود الكثري من ال�ضذوذات لهذه القواعد كما �ضنو�ضح بالتف�ضيل، 
الطالب  الكلمات، وخا�ضة حني يحفظ  اأجنا�س  تبقى مفيدة جدًا يف جتاوز م�ضكلة  اأنها  اإل 
معرفة  من  اللغة  درا�ضة  من  املتقدمة  املراحل  يف  و�ضتتمكن  ويتقنها.  ال�ضائعة  ال�ضذوذات 
جن�س معظم الأ�ضماء اجلديدة لوحدك، وذلك مبجرد التخمني ومن خالل خربتك باأجنا�س 

الأ�ضماء ال�ضائعة يف اللغة الأملانية.

مترن ب�ضكل يكثف
هذه القاعدة ل تنطبق فقط على اأجنا�س الأ�ضماء واإمنا على اأي �ضيء يتعلق بتعلم لغة جديدة: 
الإعادة والتكرار والتمرين هي الو�ضيلة الوحيدة لإتقان اللغة والتغلب على ال�ضعوبات فيها. 
املناهج  يف  دائم  ب�ضكل  معك  متر  التي  الأ�ضماء  ومراجعة  كتابة  �ضرورة  اإىل  وبالإ�ضافة 
التي مت ت�ضميمها خ�ضي�ضًا مل�ضاعدتك  الو�ضائل  الكثري من  تتبعها، فهناك  التي  الدرا�ضية 

على حفظ اأجنا�س الأ�ضماء. 
باإمكانك اأن تق�ضي ربع �ضاعة فقط يف التدرب على اأجنا�س الأ�ضماء يوميًا من خالل تطبيقات 
الكتاب �ضمن ق�ضم »املراجع« عددًا  ب�ضيطة على هاتفك الذكي. وقد و�ضعت يف نهاية هذا 
من الروابط املختلفة لتطبيقات الأندرويد املجربة واملجانية، والتي ت�ضاعدك ب�ضكل كبري يف 

التدريب امل�ضتمر على اأجنا�س الأ�ضماء يف اللغة الأملانية.

ل تقارن يع ال سة العربية
اأجنا�س الأ�ضماء مع ما هي  اأن تقارن  اإياك  القاعدة الأخرية يف حفظ الأ�ضماء هي التايل: 
عليه يف اللغة العربية اأو يف لغات اأخرى )مثل الفرن�ضية اأو الإيطالية(، فاملقارنة لن تفيدك 
اأكرث. وما �ضيفيدك هو اتباع الن�ضائح املذكورة اأعاله، وهي اأن  يف �ضيء واإمنا قد ت�ضيعك 
حتفظ ال�ضم مع الأداة اخلا�ضة به دائمًا واأن تعتمد على القواعد اخلا�ضة باأجنا�س الأ�ضماء 
بالإ�ضافة اإىل التدريب املتكرر. على �ضبيل املثال فاأنا اأعرف اأن القهوة يف اللغة الأملانية تاأخذ 
اجلن�س املذكر )der Kaffee(، وب�ضراحة مل اأفكر يومًا اأن جن�س القهوة يف اللغة الأملانية هو 
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عك�ضه يف اللغة العربية، ومل اأكت�ضف هذه احلقيقة اإل الآن واأنا اأكتب هذه اجلملة حني كنت 
اأبحث يف ذهني عن مثال تو�ضيحي لهذه النقطة بالذات!!

ثانيًا: طرق مفيدة ل�ستنتاج اأجنا�س الأ�سماء يف اللغة الأملانية
هناك ب�ضكل عام طريقتان ل�ضتنتاج اأجنا�س الأ�ضماء يف اللغة الأملانية. الطريقة الأوىل هي 
حتديد اجلن�س ح�ضب املعنى، والذي ينطبق ب�ضكل خا�س على الأ�ضماء اخلا�ضة بالأ�ضخا�س 
واملهن واأفراد العائلة بالإ�ضافة اإىل اأ�ضماء احليوانات. و�ضن�ضرح هذا املو�ضوع بالتف�ضيل يف 

الأق�ضام القادمة.
اأما الطريقة الثانية فهي حتديد اجلن�س ح�ضب نهايات الكلمات، حيث تتميز الأ�ضماء يف اللغة 
الأملانية باأن معظمها ينتهي مبجموعات معينة من الأحرف، ونهايات الأ�ضماء حتدد اأجنا�ضها 

يف الكثري من احلالت. فعلى �ضبيل املثال:
»en« مذكرة: باحلرفني  تنتهي  التي  الأ�ضماء  من  الكثري  • تعترب 

der Wagenالغضيارةder Ladenالدكان

»ei« موؤنثة: باحلرفني  تنتهي  التي  الأ�ضماء  من  الكثري  • تعترب 
die Dateiامل فdie Bäkereiاملخبز

»ma« حمايدة: باحلرفني  تنتهي  التي  الأ�ضماء  من  الكثري  • تعترب 
das Themaاملو�ضوعdas Klimaاملةاخ

التي جتعل حياة الطالب  امل�ضاكل وال�ضتثناءات  الكثري من  ولكن رغم ذلك ل تزال هناك 
�ضعبة. فهذه الكلمات تنتهي باحلرفني »en« ورغم ذلك فهي حمايدة ولي�ضت مذكرة:

das Schwimmenالغضباحةdas Zeichenالعالية

وهذه الكلمات تنتهي باحلرفني »ei« ورغم ذلك فهي لي�ضت موؤنثة:
der Papageiالببساءdas Eiالبياضة
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واأخريًا فاإن الكلمات التالية تنتهي باحلرفني »ma« ورغم ذلك فهي لي�ضت حمايدة:
die Omaاجلدةdie Firmaال�ضركة

وهذا يعني اأن هناك الكثري من ال�ضذوذات فيما يتعلق بالقواعد اخلا�ضة بنهايات الأ�ضماء. 
ورغم هذه امل�ضاعب وال�ضتثناءات التي تبدو مزعجة، اإل اأن من املمكن للطالب اأن يحفظ 
من  ويتمكن  ال�ضاذة  الأ�ضماء  على  الوقت  مع  يتعرف  بحيث  ب�ضهولة  ويتقنها  القواعد  هذه 

حتديد اأجنا�س معظم الأ�ضماء ب�ضكل تلقائي ودون التفكري بها.
واأخريًا يتوجب عليك اأن تعرف اأن الكثري من الأجانب الذين يعي�ضون يف اأملانيا منذ �ضنوات 
ل يزالون ل ي�ضتطيعون حتديد اأجنا�س الكثري من الأ�ضماء، فاإتقان هذا املو�ضوع ب�ضكل كامل 
يحتاج اإىل �ضنوات من درا�ضة اللغة وممار�ضتها. وعليك األ تتوقع اأنك �ضتتقن اأجنا�س الأ�ضماء 
وتعرفها جميعًا دون اأن تخطئ يف اأي منها اإل بعد اأن تقطع �ضوطًا كبريًا يف معرفة هذه اللغة. 

ولكن عليك يف النهاية اأن تبذل ما بو�ضعك لتخفيف هذه الأخطاء اإىل احلد الأدنى.

ويلخ�س اجلدول املو�ضح يف ال�ضفحة التالية القواعد العامة امل�ضتخدمة يف حتديد الأجنا�س 
الثالثة لالأ�ضماء يف اللغة الأملانية، �ضواًء ح�ضب املعنى اأو ح�ضب نهايات الكلمات. ويعترب هذا 
اجلدول مهمًا جدًا لكل طالب يدر�س اللغة الأملانية، حيث �ضنناق�س حمتويات هذا اجلدول 

بالتف�ضيل اململ يف الأق�ضام التالية من الكتاب.
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القواعد امل�ستخدمة يف حتديد الأجنا�س الثلثة للأ�سماء
امل�ايداملوؤضثاملذكر

الأ�ضخا�س 
واحليوانات

اأفراد العائلة من الرجال
اأ�ضحاب املهن من الرجال
اأ�ضماء الفاعل من الرجال

احليوانات املذكرة

اأفراد العائلة من الن�ضاء
اأ�ضحاب املهن من الن�ضاء
اأ�ضماء الفاعل من الن�ضاء

احليوانات املوؤنثة

الأطفال
�ضغار احليوانات

الأ�ضماء امل�ضتقة 
من الأفعال

الأ�ضماء امل�ضتقة بحذف 
النهاية en من الفعل

الأ�ضماء امل�ضتقة التي تنتهي 
t باحلرف

الأ�ضماء امل�ضتقة ب�ضيغة 
en امل�ضدر وتنتهي باحلرفني

الف�ضول الأربعةاأ�ضماء معينة
اأ�ضماء الأ�ضهر واأيام الأ�ضبوع

الجتاهات اجلغرافية
التكثفات اجلوية

اأ�ضماء الأنهار خارج اأوروبا
اأ�ضماء اجلبال

ماركات ال�ضيارات والقطارات
اأ�ضماء امل�ضروبات

اخل�ضار الورقية والع�ضبية
اأ�ضماء العمالت

الأحجار العادية والكرمية

اأ�ضماء الأرقام
اأ�ضماء الأنهار داخل اأملانيا
ماركات الدراجات النارية

ماركات الطائرات وال�ضفن
الأ�ضجار والأزهار والنباتات

اأ�ضماء الفاكهة 
اخل�ضار غري الورقية

الأحرف الأبجدية
الأجزاء الع�ضرية

اأ�ضماء اللغات
الأ�ضماء النحوية

اأ�ضماء الألوان
اأ�ضماء القارات

اأ�ضماء البلدان واملدن
اأ�ضماء الفنادق واملطاعم

الوحدات العلمية
الأ�ضماء يف اللغة التقنية

املعادن والعنا�ضر الكيميائية
املركبات الكيميائية املعقدة

ling-نهايات معينة

-ner

-or

-s

-ss

-ß

-er

-eur

-ient

-ier

-ich

-ig

-ismus

-ist

-akt

-all

-ant

-är

-asmus

-ast

-aum

-en

-ive

-keit

-kunft

-schaft

-tät

-tion

-ung

-ur

-üre

-ette

-heit

-ie

-ik

-ille

-in

-ine

-ion

-is

-a

-ade

-age

-ance

-äne

-anz

-e

-ei

-enz

-ment

-o

-tum

-um

-ier

-il

-ing

-lein

-ma

-at

-chen

-eau

-ett

-ial

الأ�ضماء التي تبداأ باحلرفني --بدايات معينة
Ge-





ميكن  التي  العامة  القواعد  من  جمموعة  عن  الكتاب  هذا  من  الثالث  الق�ضم  يف  �ضنتحدث 
اتباعها ملعرفة جن�س اأ�ضماء الأ�ضخا�س ح�ضب معناها. ميكن ت�ضنيف الأ�ضماء التي ت�ضتخدم 

لو�ضف الأ�ضخا�س يف اللغة الأملانية اإىل اأربع جمموعات رئي�ضية ت�ضاعد يف حتديد جن�ضها:

اأوًل: الأ�سماء التي متتلك جن�سًا وا�سحًا موافقًا ملعناها
اإن الكثري من الأ�ضماء يف اللغة الأملانية تاأخذ اجلن�س املتوقع ح�ضب معناها. وهذه احلالت 
تكون عادة وا�ضحة دون احلاجة للتفكري بها. واأهم الأمثلة على ذلك هي اأ�ضماء اأفراد العائلة 

والأقارب:
die Frauالغضيدةder Mannالرجل

die Mutterال مder Vaterال ب

die Tochterالبةةder Sohnالبن

die Schwesterال ختder Bruderال خ

die Enkelinاحلفيدةder Enkelاحلفيد

die Tanteالعمة/اخلالةder Onkelالعم/اخلال

اإن الأ�ضماء التي ت�ضتخدم لالإ�ضارة اإىل الأطفال تاأخذ عادة جن�ضاً حمايداً، وذلك لأن الطفل 
اأو الر�ضيع ميكن اأن يكون مذكرًا اأو موؤنثًا. انظر الأمثلة التالية:

das Kindالطفلdas Babyالر�ضيع

استثناء!

تحديد أجناس األسماء 3

حسب المعنى
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اأ�ضماء  ولكنها  الإناث  اإىل  لالإ�ضارة  ت�ضتخدم  اأ�ضماء  اأربعة  هناك  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 
حمايدة، وهي الأ�ضماء هي:

das Fräuleinالآضغضةdas Mädchenالف�اة

das Mädel الآضغضةdas Weibالغضيدة

STOPمالحظة

قد يت�ضاءل الطالب حول �ضبب كون مثل هذه الكلمات حمايدة، ويف الواقع فاإن ال�ضبب يف ذلك 
الأملانية،  اللغة  تعترب حمايدة يف   -lein اأو   -chen بالأحرف  تنتهي  التي  فالكلمات  ب�ضيط. 
وتاأثري هذه اللواحق يف حتديد جن�س الكلمة هو اأقوى من املعنى الفعلي للكلمة، ولذلك فهو من 
يفر�س جن�س ال�ضم ولي�س معنى ال�ضم. ولهذا ال�ضبب فاإن الكلمتني الأوىل والثانية تعتربان 
من الأ�ضماء املحايدة. وننوه اأن كلمتي »das Fräulein« و »das Weib« هما من الكلمات التي 

اأ�ضبح ا�ضتخدامهما نادر يف اللغة الأملانية املعا�ضرة.

ثانيًا: الأ�سماء التي تاأخذ جن�سًا ثابتًا بغ�س النظر عن جن�س ال�سخ�س
هناك عدد من الأ�ضماء التي ت�ضتخدم يف اللغة الأملانية لالإ�ضارة اإىل الإن�ضان من اجلن�ضني 
)الذكر اأو الأنثى(، ولكن هذه الأ�ضماء متتلك جن�ضًا ثابتًا بغ�س النظر عن ال�ضخ�س الذي 
ن�ضري اإليه. فعلى �ضبيل املثال كلمة »das Mitglied« التي تعني »ع�ضو« )يف جمعية اأو جمل�س اأو 
هيئة( هي ذات جن�س حمايد ككلمة، وهي ت�ضتخدم لالإ�ضارة اإىل الأ�ضخا�س الذكور والإناث 

حتى لو كان جن�س الكلمة حمايدًا دومًا.
ويف املثالني التاليني مت ا�ضتخدام هذه الكلمة مع املذكر يف احلالة الأوىل ومع املوؤنث يف احلالة 
 »das« ككلمة يبقى حمايدًا وا�ضتخدمت اأداة التعريف »Mitglied« الثانية، ولكن جن�س ال�ضم

قبله يف احلالتني:
 Felix ist das erste Mitglied in diesem�ي يكغل هو العاضو ال ول ا هذا الةادي.

Verein.
 Nina ist das erste Mitglied in diesemضيةا هي العاضو ال ول ا هذا الةادي.

Verein.
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وهي  موؤنث،  ذات جن�س  وهي  »�ضخ�س«  تعني  التي   »die Person« كلمة  نذكر  اآخر  وكمثال 
هذه  ا�ضتخدام  مت  التاليني  املثالني  ويف  ال�ضواء.  على  واملوؤنث  املذكر  اإىل  لالإ�ضارة  ت�ضتخدم 
 »Person« الكلمة مع املذكر يف احلالة الأوىل ومع املوؤنث يف احلالة الثانية، ولكن جن�س ال�ضم
ككلمة يبقى موؤنثًا، وقد ا�ضتخدمت اأداة الإ�ضارة اخلا�ضة باملوؤنث »diese« قبلها يف احلالتني:

 Felix ist sehr nett. Ich mag diese�ي يكغل لطيف ل ساية. هذا ال�ضخ�ل يعجبةي.
Person.

 Nina ist sehr nett. Ich mag dieseضيةا لطيفة ل ساية. هذا ال�ضخ�ل يعجبةي.
Person.

ويظهر اجلدول التايل اأهم هذه الأ�ضماء التي ت�ضتخدم لالإ�ضارة اإىل اجلن�ضني ومتتلك جن�ضًا 
ثابتًا مع الأداة اخلا�ضة بكل منها:

der Bossاملديرder Menschالإضغضان

der Starالةجمder Gastالاضيف

die Personال�ضخ�لdas Mitgliedالعاضو

die Wacheاحلار�لdas Genieالعبقري

die Fachkraftالعايلdas Individuumال�ضخ�ل

die Waiseالي�يمdas Mündelالقا�ضر

die Geiselالرهيةةdas Mannequinعار�ل ال زياء

ثالثًا: الأ�سماء املذكرة القابلة للتحويل اإىل اأ�سماء موؤنثة
اللغة  يف  املذكر  اجلن�س  ومتتلك  الذكور  اإىل  معناها  ي�ضري  التي  الأ�ضماء  من  الكثري  هناك 
الأملانية، ولدى اإ�ضافة الالحقة in- اإىل نهايتها فهي ت�ضبح اأ�ضماء موؤنثة وت�ضري اإىل الإناث. 
والكثري من هذه الأ�ضماء ت�ضتخدم لو�ضف املهن املختلفة. وتق�ضم هذه الأ�ضماء اإىل املجموعات 

التالية حيث �ضنذكر جمموعة من الأمثلة على كل منها:
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-er ا ( ال �ضماء اخلا�ضة باملهن ال�ي تة�هي بالالحقة(
die Schülerinال� ميذةder Schülerال� ميذ

die Lehrerinاملع مةder Lehrerاملع م

die Sängerinاملسةيةder Sängerاملسةي

die Wissenschaftlerinالعاملةder Wissenschaftlerالعامل

die Verkäuferinالبائعةder Verkäuferالبائع

die Mechanikerinامليكاضيكيةder Mechanikerامليكاضيكي

-er ب( ال �ضماء اخلا�ضة باملهن ال�ي ل تة�هي بالالحقة(
die Ärztinالطبيبةder Arztالطبي�

die Köchinالطباخةder Kochالطباخ

die Fotografinامل�ضورةder Fotografامل�ضور

die Rechtsanwältinامل�اييةder Rechtsanwaltامل�ايي

die Architektinاملعماريةder Architektاملعماري

die Pilotinالقبطاضةder Pilotالقبطان

-er ج( ا �ضماء الفاعل امل�ض�قة ين ال �عال وال�ي تة�هي بالالحقة(
ميكن يف اللغة الأملانية ا�ضتقاق الكثري من اأ�ضماء الفاعل من الأفعال مبا�ضرة من خالل حذف 
النهاية en- من الفعل وا�ضتبدالها بالنهاية er- بحيث ي�ضبح ا�ضم الفاعل مذكرًا. وميكن 

حتويل ا�ضم الفاعل هذا اإىل اجلن�س املوؤنث من خالل اإ�ضافة الالحقة in- كما يف الأمثلة:
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die Anfängerinاملب�دئةder Anfängerاملب�دئanfangenيبدا 

die Beobachterinاملراقبةder Beobachterاملراق�beobachtenيراق�

die Besucherinالزائرةder Besucherالزائرbesuchenيزور

die Wählerinالةاخبةder Wählerالةاخ�wählenية�خ�

die Verbrecherinالغضارقةder Verbrecherالغضار�verbrechenيغضر�

die Sprecherinامل��دثةder Sprecherامل��دثsprechenي��دث

)د( ال �ضماء ال�ي تغض�خدم لالإ�ضارة اإىل ال �ضخا�ل وتة�هي ب واحق ا خرى
ت�ضتخدم جمموعة من الأ�ضماء لالإ�ضارة اإىل الأ�ضخا�س من الذكور حيث تنتهي بلواحق معينة 

بحيث تكون اأي�ضًا قابلة للتحويل اإىل اأ�ضماء موؤنثة، ومن اأ�ضيعها:
-and ال �ضماء املة�هية بالالحقة

die Diplomandinطالبة الدب ومder Diplomandطال� الدب وم

die Doktorandinطالبة الدك�وراهder Doktorandطال� الدك�وراه

-ant ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Fabrikantinاملُ�ضةعةder Fabrikantاملُ�ضةع

die Demonstrantinامل�ظاهرةder Demonstrantامل�ظاهر

-ent ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Studentinالطالبةder Studentالطال�

die Präsidentinالرئيغضةder Präsidentالرئيغل
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-eur ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Ingenieurinاملهةد�ضةder Ingenieurاملهةد�ل

die Regisseurinاملخرجةder Regisseurاملخرج

-ient ال �ضماء املة�هية بالالحقة 
die Patientinاملرياضةder Patientاملريال

die Klientinالعمي ةder Klientالعميل

-ist ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Polizistinال�ضرطيةder Polizistال�ضرطي

die Pianistinعاز�ة البياضوder Pianistعازف البياضو

-ner ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Rentnerinامل�قاعدةder Rentnerامل�قاعد

die Schaffnerinقاطعة ال�ذاكرder Schaffnerقاطع ال�ذاكر

-or ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Autorinاملوؤلفةder Autorاملوؤلف

die Direktorinاملديرةder Direktorاملدير

رابعًا: الأ�سماء التي تنتهي باحلرف e وامل�ستقة من ال�سفات
ميكن يف اللغة الأملانية ا�ضتقاق الكثري من الأ�ضماء من ال�ضفات، وهناك ثالثة اأنواع 

من هذه الأ�ضماء:
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)ا ( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال�ضفات البغضيطة
يتم حتويل الكثري من ال�ضفات الب�ضيطة اإىل اأ�ضماء من خالل اإ�ضافة احلرف e اإىل نهاية 
الكلمة بحرف كبري. وي�ضتخدم ال�ضم لكل من املذكر  الأول من  وا�ضتبدال احلرف  ال�ضفة 

واملوؤنث كما يف الأمثلة التالية:
die Deutscheال ملاضيةder Deutscheال ملاينdeutschا ملاين

die Armeالفقريةder Armeالفقريarm�قري

die Fremdeال جةبيةder Fremdeال جةبيfremdا جةبي

die Neueاملغض�جدةder Neueاملغض�جدneuجديد

die Alteاملغضةةder Alteاملغضنaltيغضن

die Jungeال�ضابةder Jungeال�ضابjung�ضاب

)Partizip I( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال�ضفات ب�ضيسة ا�ضم الفاعل )ب(
ت�ضتق �ضيغة ا�ضم الفاعل )Partizip I( من اأي فعل يف اللغة الأملانية من خالل اإ�ضافة احلرف 
ال�ضفة من حيث  تكافئ  التي  الفاعل  ا�ضم  �ضيغة  على  نح�ضل  وبذلك  الفعل،  نهاية  اإىل   d
املعنى. واإذا متت اإ�ضافة احلرف e اإىل نهاية هذه ال�ضفة نح�ضل على ا�ضم يفيد يف و�ضف 

املذكر واملوؤنث. ولتو�ضيح هذه الفكرة انظر الأمثلة التالية:
studierendدار�لstudierenيدر�ل

die Studierendeالدار�ضةder Studierendeالدار�ل

überlebendضاجيüberlebenيةجو

die Überlebendeالةاجيةder Überlebendeالةاجي

reisendيغضا�رreisenيغضا�ر

die Reisendeاملغضا�رةder Reisendeاملغضا�ر

vorsitzendيديرvorsitzenيدير

die Vorsitzendeاملديرةder Vorsitzendeاملدير
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)Partizip II( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال�ضفات ب�ضيسة ا�ضم املفعول )ج(
اإن �ضيغة ا�ضم املفعول )Partizip II( لأي فعل يف اللغة الأملانية هي نف�س ال�ضيغة امل�ضتعملة 
يف الزمن املا�ضي التام )Perfekt( لهذا الفعل حيث تكافئ ال�ضفة من حيث املعنى. ولدى 
اإىل نهاية هذه ال�ضفة نح�ضل على ا�ضم يفيد يف و�ضف املذكر واملوؤنث.   e اإ�ضافة احلرف 

ولتو�ضيح هذه الفكرة انظر الأمثلة التالية:
gezieltيغض�هدفzielenيغض�هدف

die Gezielteاملغض�هد�ةder Gezielteاملغض�هدف

geliebtحمبوبliebenي��

die Geliebteامل�بوبةder Geliebteامل�بوب

angeklagtي�همanklagenي�هم

die Angeklagteامل�همةder Angeklagteامل�هم

verletztي�ضابverletzenيوؤذي

die Verletzteامل�ضابةder Verletzteامل�ضاب

STOPمالحظة

اإن الأ�ضماء امل�ضتقة من ال�ضفات تختلف عن عامة الأ�ضماء يف اأنها تخ�ضع لنف�س التعديالت 
التي تخ�ضع لها ال�ضفات ح�ضب موقعها من اجلملة، وذلك على خالف الأ�ضماء العادية التي 
ل تتغري نهايتها ح�ضب موقعها من اجلملة. ولذلك، ورغم اأن ال�ضم ينتهي باحلرف e فقط 
�ضواًء يف حالة املذكر اأو املوؤنث، اإل اأننا قد ن�ضادف هذه الأ�ضماء وقد مت ت�ضريفها يف موا�ضع 
معينة من اجلملة ب�ضكل م�ضابه لل�ضفات من خالل اإ�ضافة الأحرف er اأو en اإىل نهايتها. 

انظر الأمثلة التالية لتو�ضيح هذه الفكرة:
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Das ist die Ärztin.

Sie ist eine Ärztin.

Ich sehe die Ärztin.

Ich spreche mit der Ärztin.

Das ist der Arzt.

Er ist ein Arzt.

Ich sehe den Arzt.

Ich spreche mit dem Arzt.

Das ist die Fremde.

Sie ist eine Fremde.

Ich sehe die Fremde.

Ich spreche mit der Fremden.

Das ist der Fremde.

Er ist ein Fremder.

Ich sehe den Fremden.

Ich spreche mit dem Fremden.

 )der Arzt( يف املجموعة العلوية من الأمثلة مت ا�ضتخدام ا�ضم عادي غري م�ضتق من �ضفة
ولذلك فهو ل يتبدل مع تبدل الت�ضريف يف املواقع املختلفة من اجلملة، وتبقى الكلمة كما 
هي دون اإ�ضافة اأي لواحق عليها. اأما يف املجموعة ال�ضفلية من الأمثلة فقد مت ا�ضتخدام ا�ضم 

 .»fremd« م�ضتق من ال�ضفة
ولذلك نالحظ اأن ال�ضم املذكر »der Fremde« قد اأ�ضبح »ein Fremder« حني ا�ضتخدم 
مع اأداة النكرة املذكرة واأ�ضبح »den Fremden« حني اأخذ ت�ضريف الــ Akkusativ واأ�ضبح 
»dem Fremden« حني اأخذ ت�ضريف الــ Dativ. وبذلك فاإن ال�ضم امل�ضتق من ال�ضفة ي�ضلك 

�ضلوك ال�ضفة يف املواقع املختلفة من اجلملة.





يف الق�ضم الرابع من الكتاب �ضنتحدث عن الأ�ضماء املذكرة التي تاأخذ جن�ضها ح�ضب ا�ضتقاقها 
من الأفعال اأو ح�ضب الأحرف الأخرية من الكلمة.

ال �ضماء امل�ض�قة ين ال �عال ين خالل حذف الةهاية en ين الفعل
ت�ضتق الكثري من الأ�ضماء يف اللغة الأملانية من الأفعال من خالل حذف النهاية en من نهاية 
الفعل ودون اإ�ضافة اأي �ضيء اإىل الفعل. وهذه الأ�ضماء تاأخذ عمومًا اجلن�س املذكر، ولذلك 
الأ�ضماء  بع�س هذه  الأ�ضماء.  الكثري من  معرفة جن�س  ت�ضاعد يف  املهمة  القاعدة  فاإن هذه 

ي�ضتق من الفعل مبا�ضرة دون اأي تغيري اآخر يف اأحرف الفعل كما يف الأمثلة التالية:
der Beginnالبدايةbeginnenيبدا 

der Besuchالزيارةbesuchenيزور

der Kaufال�ضراءkaufenي�ضرتي

der Vorschlagالقرتاحvorschlagenيقرتح

der Vertragالتفا�vertragenي�فق

der Gebrauchال�ض�خدامgebrauchenيغض�خدم

der Laufامل�ضيlaufenمي�ضي

der Sitzاملقعدsitzenيج غل

der Befehlال يرbefehlenيا ير

der Rufالةداءrufenيةادي

der Schlafالةومschlafenيةام

der Beweisالدليلbeweisenيثبت

األسماء المذكرة ذات 4

النهايات المميزة
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من جهة اأخرى فاإن هناك بع�س الأ�ضماء التي ت�ضتق بنف�س الطريقة ولكن مع تغيري ب�ضيط 
يف الأحرف اأو يف ترتيبها. وهذه الأ�ضماء تاأخذ اأي�ضًا اجلن�س املذكر كما يف الأمثلة التالية:

der Gangالذهابgehenيذه�

der Eintrittاملدخلeintretenيدخل

der Unterschiedالفر�unterscheidenمييز

der Verstandالفهمverstehenيفهم

der Schnittالقطعschneidenيقطع

der Entwurfال��ضميمentwerfenي�ضمم

استثناء!

املوؤنث  اأو  املحايد  وتاأخذ اجلن�س  القاعدة  الطريقة تخرج عن  بهذه  امل�ضتقة  الأ�ضماء  بع�س 
عو�ضًا عن املذكر. واأهم الأ�ضماء ال�ضاذة عن القاعدة هي تلك التي ت�ضتق من الأفعال وتنتهي 
باحلرف »t« حيث �ضنتحدث عنها بالتف�ضيل يف الق�ضم اخلام�س من الكتاب(. ومن الأمثلة 

على هذه الأ�ضماء نذكر:
die Arbeitالعملarbeitenيعمل

die Antwortالإجابةantwortenيجي�

die Wehrالد�اعwehrenيدا�ع

die Zahlالرقمzählenيعد

وهناك اأ�ضماء اأخرى م�ضتقة من الأفعال تاأخذ اجلن�س املحايد واأهمها:  
das Spielال ع�spielenي ع�

das Verbotاملةعverbortnميةع

das Schloßالقفلschließenيقفل

das Bandالرباطbindenيربط

das Maßالقيا�لmessenيقيغل

das Grabالقربgrabenيد�ن
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-akt ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Kontaktال�وا�ضلder Faktاحلقيقة

der Extraktالق�با�لder Paktاملعاهدة

der Traktاملقطعder Kontraktالتفا�

der Artefaktاخلدعةder Festaktالح�فال

der Auftaktال���احيةder Taktالإيقاع

-all ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Unfallاحلادثder Ballالكرة

der Stallال�ضطبلder Fallالغضقوط

der Abprallالقفزةder Knallالضفجار

der Hallال�ضدىder Schallالاضجيج

der Schwallالطو�انder Krawallامل�ضاجرة

استثناء!

das Intervallالفا�ضل الزيةيdas Weltallالكون

das Metallاملعدن

-ant ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Demonstrantامل�ظاهرder Elefantالفيل

der Fabrikantاملُ�ضةعder Konsonantاحلرف الغضاكن

der Aspirantالطموحder Proviantاملوؤوضة

der Mandantالعميلder Garantالاضاين

der Informantاملُخربder Lieferantاملزود
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استثناء!

das Croissantالكروا�ضانdie Restaurantاملطعم

-är ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Revolutionärالثائرder Sekretärالغضكرتري

der Funktionärاملوظفder Millionärامل يوضري

der Kommissionärاملفو�لder Milliardärامل ياردير

der Parlamentärالربملاينder Militärالعغضكري

der Aktionärاملغضاهمder Legionärاجلةدي

استثناء!

das Militärاخلدية العغضكرية

-asmus ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Sarkasmusال�هكمder Enthusiasmusاحلما�ل

der Spasmusال��ضةجder Orgasmusالة�ضوة

-ast ال �ضماء املة�هية بالالحقة
اإن معظم الأ�ضماء غري امل�ض�قة ين ال �عال والتي تنتهي بالأحرف ast- هي اأ�ضماء مذكرة. 

وفيما يلي بع�س الأمثلة على اأهم هذه الأ�ضماء:
der Kontrastال�باينder Gastالاضيف

der Dynastاحلاكمder Astالس�ضن

der Morastاملغض�ةقعder Mastالغضارية

der Palastالق�ضرder Bastال �اء

der Knastالغضجنder Cineast�ضاضع ال �الم
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استثناء!

ي�ضتثنى من هذه القاعدة الأ�ضماء التي ت�ضتق من الأفعال ذات النهاية sten- حيث تكون هذه 
الأ�ضماء موؤنثة كما يف الأمثلة:

die Rastالراحةrastenيرتاح

die Lastاحلمولة، الع�ءlastenي�مل

-aum ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Traumاحل مder Baumال�ضجرة

der Schaumالزبدder Raumالسر�ة

der Zaumال جامder Flaumالزغ�

-en ال �ضماء املة�هية بالالحقة
اإن معظم الأ�ضماء غري امل�ض�قة ين ال �عال والتي تنتهي باحلرفني en- هي اأ�ضماء مذكرة. 

وفيما يلي بع�س الأمثلة على اأهم هذه الأ�ضماء:
der Bodenال ر�لder Kuchenالكعكة

der Ladenالدكانder Wagenالغضيارة

der Hafenامليةاءder Schadenال ذى

der Ofenالفرنder Schattenالظل

der Bratenال �م امل�ضويder Rahmenالإطار

استثناء!

ت�ضتثنى من هذه القاعدة ثالثة اأ�ضياء:
en- حيث  )1( الأ�ضماء امل�ضتقة من الأفعال بال�ضيغة امل�ضدرية والتي تنتهي باحلرفني 

تاأخذ جميعها اجلن�س املحايد )�ضنتحدث عنها بالتف�ضيل يف الق�ضم ال�ضاد�س(.
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)2( الأ�ضماء التي تنتهي بالالحقة chen- حيث تاأخذ اجلن�س املحايد.
)3( بع�س الكلمات النادرة:

das Kükenال�ضو�ل

-er ال �ضماء املة�هية بالالحقة
تعترب الالحقة er- مهمة جدًا يف متييز الأ�ضماء املذكرة رغم وجود العديد من ال�ضتثناءات. 
اإن معظم الأ�ضماء التي تنتهي بالالحقة er- هي اإجماًل اأ�ضماء مذكرة، ولكن ذلك يختلف 

وفق نوع ال�ضم وح�ضب ما �ضنبني يف الفقرات التالية.
)ا ( ا �ضماء الفاعل

اإىل  ت�ضري  والتي   -er الالحقة  اإ�ضافة  الأفعال من خالل  من  ت�ضتق  التي  الفاعل  اأ�ضماء  اإن 
 -in ضخ�س مذكر هي دائمًا ذات جن�س مذكر، وتتحول اإىل اجلن�س املوؤنث باإ�ضافة الالحقة�

لنهايتها كما ذكرنا يف الق�ضم الثالث من هذا الكتاب. وفيما يلي بع�س الأمثلة:
der Spielerالالع�spielenي ع�

der Anfangerاملب�دئanfangenيبدا 

der Besucherالزائرbesuchenيزور

der Beobachterاملراق�beobachtenيراق�

der Täterالفاعلtunيفعل

)ب( ا �ضماء ا �ض�اب املهن
اإن اأ�ضماء اأ�ضحاب املهن امل�ضتقة من الأفعال من خالل اإ�ضافة الالحقة er- والتي ت�ضري اإىل 
 -in ضخ�س مذكر هي دائمًا ذات جن�س مذكر، وتتحول اإىل اجلن�س املوؤنث باإ�ضافة الالحقة�

اإىل نهايتها كما ذكرنا يف الق�ضم الثالث من هذا الكتاب. وفيما يلي بع�س الأمثلة:
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der Arbeiterالعايلarbeitenيعمل

der Fahrerالغضائقfahrenيقود

der Lehrerاملع مlehrenيع م

der Bäckerاخلبازbackenيخبز

der Malerالدهانmalenيدهن

)ج( ا �ضماء ال جهزة وال دوات
اإن معظم اأ�ضماء الأجهزة والأدوات التي تقوم بفعل معني وتنتهي بالالحقة er- هي اأ�ضماء 

مذكرة كما يف الأمثلة التالية:
der Staubsaugerاملكةغضة الكهربائيةder Computerاحلا�ضوب

der Rasenmäherاآلة جز ال ع�ضابder Fernseherال� فزيون

der Rechnerالآلة احلا�ضبةder Weckerاملةبه

der Schraubenzieherيفك الرباغيder Hammerاملطرقة

der Schalterيف�اح الكهرباءder Bohrerاملثقاب

)د( ال �ضماء العاية
با�ضتثناء املجموعات املذكورة اأعاله من الأ�ضماء التي تنتهي باحلرفني er- فاإن حوايل %60 
من الأ�ضماء العامة الأخرى التي تنتهي بالالحقة er- هي اأ�ضماء مذكرة. وفيما يلي بع�س 

الأمثلة على هذه الأ�ضماء:
der Körperجغضم الإضغضانder Tellerال�ض�ن

der Fingerالإ�ضبعder Becherالكا �ل

der Hungerاجلوعder Pfefferالف فل

der Fehlerاخلطا der Kofferاحلقيبة

der Kellerالقبوder Eimerالدلو

der Gangsterالع�ضابةder Verkehrاملرور
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استثناء!

 -er ح�ضب ما ذكرنا اأعاله فاإن حوايل 60% فقط من الأ�ضماء العامة التي تنتهي بالالحقة
هي اأ�ضماء مذكرة، اأما الباقي فهي موؤنثة اأو حمايدة. ويتوجب حفظ املجموعة ال�ضائعة من 

هذه الأ�ضماء نظرًا لأهميتها. ومن اأهم الأ�ضماء املوؤنثة نذكر:
die Butterالزبدةdie Mutterال م

die Mauerاجلدارdie Schwesterال خت

die Dauerاملدة الزيةيةdie Tochterالإبةة

die Steuerالاضريبةdie Schulterالك�ف

die Operال وبراdie Nummerالرقم

die Feierالح�فالdie Trauerاحلزن

اأما الأ�ضماء املحايدة التي تنتهي باحلرفني er- فاأهمها:
das Wasserاملاءdas Fensterالةا�ذة

das Feuerالةارdas Messerالغضكني

das Wetterالطقغلdas Theaterاملغضرح

das Gewitterالعا�ضفة الرعديةdas Fieberاحلم�

das Zimmerالسر�ةdas Pflasterالال�ضق الطبي

das Orchesterال وركغضرتاdas Opferالاض�ية

das Semesterالف�ضل الدرا�ضيdas Alterالعمر

das Ufer�ضفة الةهرdas Wunderاملعجزة

-eur ال �ضماء املة�هية بالالحقة
هناك الكثري من الأ�ضماء التي ت�ضري اإىل بع�س املهن اأو الأ�ضخا�س وتنتهي بهذه الالحقة حيث 
تاأخذ اجلن�س املذكر، وهي تتحول اإىل اجلن�س املوؤنث باإ�ضافة الالحقة in- اإىل نهاية الكلمة. 

وفيما يلي بع�س الأمثلة:
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der Friseurاحلال�der Regisseurاملخرج

der Ingenieurاملهةد�لder Redakteurرئيغل ال��رير

der Amateurالهاويder Modelleurامل�ضمم

der Masseurاملدلكder Spediteurحاي ة الطائرات

-ient ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Abiturientخريج الثاضويةder Patientاملريال

der Orientال�ضر�der Klientالعميل

-ier ال �ضماء املة�هية بالالحقة
وهي  املذكر،  تاأخذ اجلن�س   -ier بالالحقة  وتنتهي  ال �ضخا�ل  اإىل  ت�ضري  التي  الأ�ضماء  اإن 

قابلة للتحويل اإىل اأ�ضماء موؤنثة باإ�ضافة النهاية in- اإليها. ومنها نذكر:
der Passagierاملغضا�رder Bankierيوظف البةك

der Offizierالاضابطder Hotelierيوظف الفةد�

der Magierالغضاحرder Portierالبواب

der Kavalierالفار�لder Juwelierبائع املجوهرات

STOPمالحظة

اإن الأ�ضماء التي ل ت�ضري اإىل ال �ضخا�ل وتنتهي بالالحقة ier- هي مبعظمها اأ�ضماء حمايدة، 
و�ضنتحدث عنها يف الق�ضم ال�ضاد�س. ونذكر منها على �ضبيل املثال:

das Papierالور�das Tierاحليوان

das Klavierالبياضوdas Bierالبرية



القغضم الرابع: ال �ضماء املذكرة ذات الةهايات املميزة 30

 -ich ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Pfirsichالدرا�der Teppichالغضجادة

der Fittichاجلةاحder Bottichاحلو�ل

der Teichالربكةder Bereichاملجال

der Abgleichاملوازضةder Stichال غضعة

استثناء!

das Reichاملم كةdas Sandwichالفطرية

-ig ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Honigالعغضلder Königامل ك

der Essigاخللder Käfigالقف�ل

der Teigالعجنيder Zweigالفرع

استثناء!

das Reisigالس�ضن اليابغل

-ismus ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Realismusالواقعيةder Kapitalismusالرا �ضمالية

der Nationalismusالوطةيةder Journalismusال�ض�ا�ة

der Rhythmusالإيقاعder Idealismusاملثالية

der Egoismusال ضاضيةder Fanatismusال�طرف

der Atheismusالإحلادder Autismusال�وحد
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-ist ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Pianistعازف البياضوder Polizistال�ضرطي

der Dentistطبي� ال �ضةانder Drogistال�ضيدلين

der Kommunistال�ضيوعيder Artistالفةان

der Kabarettistاملقدم الكوييديder Optimistامل�فائل

der Realistالواقعيder Antagonistاخل�ضم

-ling ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Schmetterlingالفرا�ضةder Lehrlingامل�ع م

der Setzlingال�ضجريةder Lieblingالعزيز

der Sämlingالسر�ضةder Säuglingالر�ضيع

der Fremdlingالسري�der Zwillingال�وا م

der Prüflingاملُم��نder Feiglingاجلبان

STOPمالحظة
تنتهي  التي  الإنكليزية  اللغة  امل�ضتقة من  الأ�ضماء  الأ�ضماء وبني  يجب عدم اخللط بني هذه 

بالأحرف ing- وتكون حمايدة عادة )انظر الق�ضم ال�ضاد�س من الكتاب(.

-ner ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Kellnerالةادلder Rentnerامل�قاعد

der Schaffnerقاطع ال�ذاكرder Gärtnerالبغض�اين

der Glöcknerقارع اجلر�لder Schuldnerاملديون

der Zöllnerيوظف اجلماركder Söldnerاملرتز�

der Gegnerاخل�ضمder Pförtnerالبواب
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استثناء!

die Wienerضقاضق �راضكفورتdas Bannerال وحة

-or ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Doktorالدك�ورder Motorامل�رك

der Autorاملوؤلفder Traktorاجلرار

der Direktorاملديرder Monitorال�ضا�ضة

der Horrorالرع�der Tresorاخلزضة

استثناء!

das Laborاملجهودdas Torالبوابة

das Chlorالك ور

-s ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Kreisالدائرةder Busالبا�ل

der Preisالثمنder Gripsالبديهة

der Schwipsالرتضحder Klapsال�ضفعة

der Klopsكرات ال �مder Knicksالض�ةاء

استثناء!

das Genusاجلةغلdas Hausالبيت
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-ss ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Flussالةهرder Hassالكراهية

der Bissالعاضةder Kussالقب ة

der Passجواز الغضفرder Kompassالبو�ض ة

der Umrissاملخططder Schlussالةهاية

 -ss ال �ضماء املة�هية بالالحقة
der Spaßامل�عةder Fußالقدم

der Rußالو�ضخder Straußالباقة

استثناء!

das Maßالقيا�لdas Schloßالق عة

das Floßالطوف

STOPمالحظة

 -ss اأ�ضبحت الآن تكتب بال�ضكل اجلديد -ß بع�س الأ�ضماء التي كانت تكتب يف املا�ضي بال�ضكل
)ح�ضب حتديث تهجئة اللغة الأملانية عام 1996(، رغم اأن ال�ضكل القدمي ل يزال ي�ضادف 
اأحيانًا. وهذا ينطبق على جميع الأمثلة اأعاله التي تنتهي باحلرفني ss- مثل »der Fluß« و 
»der Fluss« فكالهما �ضحيح يف ال�ضتخدام. ولكن حني يكون احلرف ال�ضوتي ممدودًا فاإن 

.»der Stoß« كما يف -ss ول يجوز ا�ضتبدالها بالالحقة -ß ال�ضم يجب اأن ينتهي بالالحقة





ح�ضب  جن�ضها  تاأخذ  التي  املوؤنثة  الأ�ضماء  عن  �ضنتحدث  الكتاب  من  اخلام�س  الق�ضم  يف 
ا�ضتقاقها من الأفعال اأو ح�ضب الأحرف الأخرية من الكلمة.

-a ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Villaالفيالdie Pizzaالبي�زا

die Verandaال�ضر�ةdie Pastaالبا�ض�ا

die Saunaالغضاوضاdie Kameraالكايريا

die Aulaال�ضالةdie Firmaال�ضركة

die Prokuraالوكيلdie Juraاحلقو�

استثناء!

ي�ضتثنى من هذه القاعدة الأ�ضماء التالية:
der Opaاجلدdas Sofaالكةبة

das Jogaاليوغا

وكذلك الأ�ضماء التي تنتهي بالالحقة ma- حيث تكون عادة حمايدة، وقد مت احلديث عنها 
بالتف�ضيل يف الق�ضم ال�ضاد�س من الكتاب. ومن الأمثلة عليها:

das Klimaاملةاخdas Themaاملو�ضوع

das Dramaالدراياdas Kommaالفا�ض ة

األسماء المؤنثة ذات 5

النهايات المميزة
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-ade ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Fassadeالواجهةdie Schokoladeال�ضوكول

die Schubladeالُدرجdie Limonadeع�ضري ال يمون

die Paradeاملوك�die Marmeladeاملرب�

die Arkadeالروا�die Olympiadeال وملبياد

die Balladeالق�ضيدةdie Myriadeاحل�ضد

-age ال �ضماء املة�هية بالالحقة
وهي تق�ضم اإىل جمموعتني:

)1( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال سة الفرضغضية
جاءت هذه الأ�ضماء من اللغة الفرن�ضية حيث يلفظ فيها حرف »g« مثل حرف »ج« بالعربية. 

ومن اأهم الأمثلة عليها:
die Montageاملوض�اجdie Garageاملراآب

die Reportageال�قريرdie Passageاملمر

die Courageال�ضجاعةdie Etageالطابق

die Blamageالعارdie Bagageال ي�عة

die Massageال�دليكdie Courtageالغضمغضرة

استثناء!

das Imageالغضمعة

-gen 2( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال �عال ذات الةهاية(
ت�ضتق هذه الأ�ضماء من الأفعال التي تنتهي بالأحرف gen- ويلفظ فيها حرف »g« كما يلفظ 
عادة يف الأملانية. وهذه الأ�ضماء تنتمي اإىل جمموعة الأ�ضماء امل�ضتقة من الأفعال التي تنتهي 

باحلرف e كما هو مو�ضح يف الأمثلة:
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die Frageالغضوؤالfragenيغضا ل

die Anklageالتهامanklagenي�هم

die Lageالو�ضعliegenياضع

die Aussageال�ضهادةaussagenي�ضهد

die Absageالإلساءabsagenي سي

-ance ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Balanceال�وازنdie Chanceالفر�ضة

die Nuanceالفار�die Renaissanceالةهاضة

-äne ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Quarantäneالعزلdie Träneالديعة

die Moräne الركامdie Fontäneاليةبوع

die Späneض�ضارة اخل�ض�die Domäneاملجال

-anz ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Dominanzالغضيطرةdie Eleganzال ضاقة

die Distanzاملغضا�ةdie Bilanzال�وازن

die Arroganzال�كربdie Akzeptanzاملوا�قة

die Toleranzال�غضايحdie Brisanzال�بخر

استثناء!

der Glanzال معانder Kranzالإك يل
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-e ال �ضماء املة�هية بالالحقة
تعترب النهاية e- باأنها النهاية املميزة لالأ�ضماء املوؤنثة يف اللغة الأملانية. ولكن رغم ذلك فاإن 
حوايل 90% فقط من الأ�ضماء التي تنتهي بالالحقة e- هي موؤنثة، اأما الباقي فهي مذكرة اأو 

حمايدة. وفيما يلي بع�س اأهم الأمثلة على الأ�ضماء املوؤنثة:
die Sonneال�ضمغلdie Schuleاملدر�ضة

die Erdeال ر�لdie Klasseال�ضف

die Brückeاجلغضرdie Spracheال سة

die Treppeالغض مdie Frageالغضوؤال

die Blumeالزهرةdie Hilfeاملغضاعدة

die Lampeامل�ضباحdie Grenzeاحلدود

die Reiheالطابورdie Geigeالكمان

استثناء!

ي�ضتثنى من هذه القاعدة الهامة �ضت جمموعات من الأ�ضماء يجب معرفتها ب�ضكل جيد:
-e 1( ا �ضماء ال �ضخا�ل ا و احليواضات ين الذكور ال�ي تة�هي بالالحقة(

der Kollegeالزييلder Angestellteاملوظف

der Jungeال�ضبيder Zeugeال�ضاهد

der Neffeابن ال خder Kundeالزبون

der Gatteالزوجder Erbeالوريث

der Bulleالثورder Löweال �ضد

der Affeالقردder Falkeال�ضقر

)2( ا �ضماء ال �ضخا�ل ين الذكور ال�ي ت�ضري اإىل اجلةغضيات
der Franzoseالفرضغضيder Deutscheال ملاين

der Finneالفة ةديder Russeالرو�ضي
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)3( ا �ضماء ال �ضخا�ل ين الذكور امل�ض�قة ين ال�ضفات
مت احلديث عن هذه الأ�ضماء بالتف�ضيل يف الق�ضم الثالث من الكتاب حيث يتم متييزها من 

خالل معناها. ومن الأمثلة عليها نذكر:
der Fremdeال جةبيder Alteاملغضن

der Angeklagteامل�همder Reisendeاملغضا�ر

 -e وتة�هي باحلرف Ge- 4( يعظم ال �ضماء ال�ي تبدا  باحلر�ني(
هذه الأ�ضماء تاأخذ عادة اجلن�س املحايد و�ضيتم احلديث عنها بالتف�ضيل يف الق�ضم ال�ضاد�س. 

ومن اأهم الأمثلة عليها:
das Gebäudeالبةاءdas Gemüseاخلاضار

das Gebirgeالغض غض ة اجلب يةdas Getreideاحلبوب

)5( الك مات ال�الية حيث تا خذ اجلةغل املذكر
der Käseاجلبةةder Buchstabeاحلرف

der Glaubeالإميانder Gedankeالفكرة

der Friedeالغضالمder Nameال�ضم

der Sameالبذرةder Funkeالاضياء

der Charmeاجلاذبيةder Willeالرغبة

)6( الك مات ال�الية حيث تا خذ اجلةغل امل�ايد
das Endeالةهايةdas Augeالعني

das Erbeالإرثdas Finaleالةهائي

das Interesseاله�مامdas Regimeالغضُّ طة
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-ei ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Dateiامل فdie Bäckereiاملخبز

die Jägereiال�ضيدdie Metzgereiحمل اجلزار

die Plaudereiالرثثرةdie Bücheriاملك�بة

die Betteleiال�غضول die Abteiالدير

die Gaukeleiاخلداعdie Eseleiاحلماقة

استثناء!

der Papageiالببساءdas Eiالبياضة

das Bleiيعدن الر�ضا�ل

-enz ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Existenzالوجودdie Absenzالسياب

die Sequenzال�غض غضلdie Konsequenzالة�يجة

die Audienzاجلمهور die Frequenzال�واتر

die Tendenzالةزعةdie Kompetenzالكفاءة

die Konferenzاملوؤمترdie Essenzاجلوهر

-ette ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Ketteالغض غض ةdie Toiletteاملرحا�ل

die Pinzetteامل قطdie Tabletteحبة الدواء

die Paletteلوحة ال لوانdie Disketteالقر�ل املرن
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-heit ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Krankheitاملر�لdie Gesundkeitال�ض�ة

die Dummheitالسباءdie Klugheitالذكاء

die Freiheitاحلريةdie Einheitالوحدة

die Sicherheitال يانdie Menschheitالإضغضاضية

die Gelegenheitالفر�ضةdie Schönheitاجلمال

-ie ال �ضماء ال�ي تة�هي بالالحقة
die Energieالطاقةdie Industrieال�ضةاعة

die Komödieالكوييدياdie Fotografieال��ضوير

die Psychologieع م الةفغلdie Theorieالةظرية

die Biologieع م البيولوجياdie Akademieال كادميية

die Garantieالاضماضةdie Diplomatieالدب ويا�ضية

استثناء!

das Knieالركبةder Junkieاملدين 

das Genieالعبقريder Hippieالهيبي

der Sellerieالكر�غل

-ik ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Politikالغضيا�ضةdie Fabrikامل�ضةع

die Republikاجلمهوريةdie Mathematikالريا�ضيات

die Kritikالةقدdie Grafikاملخطط

die Technikال�قةيةdie Musikاملو�ضيقا

die Antarktikالقارة امل�جمدةdie Panikالذعر
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استثناء!

der Katholikالكاثوليكder Atlantikامل�يط ال ط غضي

das Mosaikاملوزاييكder Pazifikامل�يط الهادي

-ille ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Pilleحبة الدواءdie Brilleالةظارة

die Kamilleالبابوجنdie Stilleالهدوء

die Pupilleحدقة العنيdie Vanilleالفاضيال

die Papilleاحل مةdie Medailleامليدالية

استثناء!

der Willeالرغبة

-in ال �ضماء ال�ي تة�هي بالالحقة
هناك اآلف الأ�ضماء املذكرة التي ميكن حتويلها اإىل اأ�ضماء موؤنثة بب�ضاطة من خالل اإ�ضافة 
الالحقة in- اإىل نهايتها. وقد مر الكثري منها يف الأق�ضام ال�ضابقة من الكتاب. ومن الأمثلة 

عليها نذكر:
die Lehrerinاملع مةdie Enkelinاحلفيدة

die Sängerinاملسةيةdie Rentnerinامل�قاعدة

die Ärztinالطبيبةdie Sprecherinامل��دثة

استثناء!

der Harlekinاملهرجdas Benzinالبةزين

das Nikotinالةيكوتني
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-ine ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Apfelsineالربتقالdie Maschineالآلة

die Aubergineالباذجنانdie Latrineاملرحا�ل

die Margarineاملرغرينdie Kabineالقمرة

die Lawineالضهيار الث جيdie Vitrineواجهة امل�ل

-ion ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Nationال يةdie Diskussionاملةاق�ضة

die Unionال�ادdie Lektionالدر�ل

die Religionالدياضةdie Funktionالوظيفة

die Explosionالضفجارdie Flexionالضثةاء

die Illusionالوهمdie Fiktionاخليال

استثناء!

der Skorpionالعقربder Spionاجلا�ضو�ل

-is ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Dosisاجلرعةdie Praxisال�دري�

die Skepsisال�ضكdie Basisال �ضا�ل

die Gastritisال�هاب املعدةdie Galaxisاملجرة

die Arthritisال�هاب املفا�ضلdie Irisقزحية العني

استثناء!

der Kurbisاليقطني
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-ive ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Perspektiveوجهة الةظرdie Initiativeاملبادرة

die Offensiveالع�داءdie Alternativeاخليار البديل

-keit ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Möglichkeitالإيكاضيةdie Schwierigkeitال�ضعوبة

die Heiterkeitالبهجةdie Sehenswürdigkeitاملةظر

die Fähigkeitالقدرةdie Freundlichkeitالدياثة

die Übelkeitالسثيانdie Dankbarkeitالي�ةان

die Gültigkeitال�ضرعيةdie Schnelligkeitالغضرعة

-kunft ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Unterkunftالإقايةdie Zukunftاملغض�قبل

die Übereinkunftال�وا�قdie Herkunftاملة�ضا 

die Zusammenkunftال�جمعdie Auskunftاملع ويات

-schaft ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Mannschaftالفريقdie Freundschaftال�ضداقة

die Gesellschaftاملج�معdie Feindschaftالعداوة

die Wirtschaftالق��ضادdie Botschaftالغضفارة

die Eigenschaftالةوعيةdie Nachbarschaftاجلوار

die Mutterschaftال يويةdie Landschaftالريف



45القغضم اخلايغل: ال �ضماء املوؤضثة ذات الةهايات املميزة

-t ال �ضماء امل�ض�قة ين ال �عال ال�ي تة�هي بالالحقة
ت�ضتق الكثري من الأ�ضماء املوؤنثة يف اللغة الأملانية من الأفعال من خالل حذف النهاية en من 
نهاية الفعل واإ�ضافة احلرف »t« اإىل نهايته اأو عدم اإ�ضافة اأي �ضيء يف حال كان الفعل ينتهي 

اأ�ضاًل باحلرف »t«. وبذلك فنحن اأمام جمموعتني من هذه الأ�ضماء: 
)1( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال �عال ال�ي يكون احلرف »t« جزءاً يةها

die Furchtاخلوفfürchtenيخاف

die Fluchtالهربflüchtenيهرب

die Antwortالإجابةantwortenيجي�

die Arbeitالعملarbeitenيعمل

die Lastاحلمولةlastenي�مل

die Heiratالزواجheiratenي�زوج

die Luftالهواءlüftenيهوي

die Rastالراحةrastenيرتاح

die Wuchtالقوةwuchtenي��ضاعد

die Schlachtالق�الschlachtenيذبح

die Kostالسذاءkostenي�ذو�

)2( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال �عال بعد اإ�ضا�ة احلرف »t« اإىل ضهاي�ها
die Fahrtالرح ةfahrenيقود

die Machtالقوةmachenيفعل

die Geburtالولدةgeborenيولد

die Sichtالإب�ضارsehenيرى

die Tatالفعلtunيفعل
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استثناء!

هناك بع�س الأ�ضماء امل�ضتقة من الأفعال التي تنتهي باحلرف »t« ولكنها تاأخذ اجلن�س املذكر 
ومن اأهم هذه الأ�ضماء التي يتوجب حتمًا معرفتها نذكر:

der Ratالة�ضي�ةratenية�ضح

der Wertالقيمةwertenيقيم

der Verdeinstالربحverdienenيربح

der Verlustاخلغضارةverlierenيخغضر

STOPمالحظة

تذكر اأن الأ�ضماء امل�ضتقة من الأفعال من خالل حذف النهاية »en« تكون ب�ضكل عام مذكرة، 
وكذلك الأ�ضماء املوجودة يف اجلدول ال�ضابق فهي مذكرة. وفيما عدا ذلك فاإن معظم الأ�ضماء 

الأخرى امل�ض�قة ين ال �عال والتي تنتهي باحلرف »t« فهي موؤنثة.
STOPمالحظة

اإن الأ�ضماء التي تنتهي بالالحقة ast- وتكون غري ي�ض�قة ين ال �عال هي مذكرة عادة وقد 
حتدثنا عنها بالتف�ضيل يف الق�ضم الرابع من الكتاب. ومن الأمثلة عليها:

der Kontrastال�باينder Gastالاضيف

der Palastالق�ضرder Astالس�ضن

STOPمالحظة

اإن الأ�ضماء غري امل�ض�قة ين ال �عال والتي تنتهي باحلرف »t« ميكن اأن تاأخذ اأي جن�س ولي�س 
لها قاعدة معينة. فمن الأ�ضماء املذكرة نذكر:

der Durstالعط�لder Dienstاخلدية

der Duftالرائ�ةder Inhaltامل��وى

der Frostال�ضقيعder Abtالكاهن
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ومن الأ�ضماء املوؤنثة نذكر: 
die Weltالعاملdie Lustالرغبة

die Postالربيدdie Pflichtالواج�

die Hautاجل دdie Notاحلاجة

die Brustال�ضدرdie Artالةوع

واأخريًا من الأ�ضماء املحايدة نذكر:
das Heftالد�رتdas Blutالدم

das Nestالع�لdas Giftالغضم

das Blattورقة ال�ضجرdas Zeltاخليمة

-tät ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Nationalitätاجلةغضيةdie Universitätاجلايعة

die Identitätالهويةdie Fakultätالك ية

die Diversitätال�ةوعdie Spezialitätال�خ�ض�ل

die Realitätالواقعdie Qualitätالةوعية

die Elektritätالكهرباءdie Immunitätاملةاعة

-tion ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Inflationال�اضخمdie Informationاملع وية

die Revolutionالثورةdie Produktionالإض�اج

die Koalitionال��الفdie Rezeptionال�ض�قبال

die Korruptionالفغضادdie Adoptionال�بةي

die Konstruktionالبةاءdie Kollektionاملجموعة
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 -ung ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Regierungاحلكويةdie Zeitungاجلريدة

die Meinungالرا يdie Wohnungال�ضقة

die Bedeutungاملعة�die Heizungال�د�ئة

die Impfungال� قيحdie Anmeldungال�غضجيل

die Bewegungاحلركةdie Änderungال�سيري

استثناء!

der Aufschwungالةهاضة الق��ضاديةder Jungال�ضبي

der Dungالغضماد

-ur ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Agenturالوكالةdie Naturالطبيعة

die Reparaturالإ�ضالحdie Figurالقوام

die Korrekturال��ض�يحdie Mixturاملزيج

die Rasurاحلالقةdie Torturالعذاب

die Temperaturدرجة احلرارةdie Tourالرح ة

استثناء!

das Abiturال�ضهادة الثاضوية das Futurاملغض�قبل

-üre ال �ضماء املة�هية بالالحقة
die Konfitüreاملرب�die Broschüreالة�ضرة

die Bordüreاحلدdie Lektüreيادة ل قراءة



ح�ضب  جن�ضها  تاأخذ  التي  املحايدة  الأ�ضماء  عن  �ضنتحدث  الكتاب  من  ال�ضاد�س  الق�ضم  يف 
ا�ضتقاقها من الأفعال اأو ح�ضب الأحرف الأوىل اأو الأخرية من الكلمة.

Ge- ال �ضماء ال�ي تبدا  بال حرف
معظم الأ�ضماء التي تبداأ بهذين احلرفني هي اأ�ضماء حمايدة:

das Gesprächاحلوارdas Geschirrال�ض�ون

das Gebäudeالبةاءdas Gerichtالطبق

das Gebotال يرdas Getränkامل�ضروب

das Gesetzالقاضونdas Getreideاحلبوب

das Gehaltاملرت�das Geschöpfالكائن احلي

das Gewehrالغضالحdas Gehörالغضمع

استثناء!

تعترب ا�ضتثناءات هذه القاعدة مهمة وت�ضمل ثالث جمموعات مهمة من الأ�ضماء:
)1( ال �ضماء ال�ي ت�ضري اإىل ا �ضماء ال �ضخا�ل ين الذكور ا و الإضاث

die Gehilfinاملغضاعدةder Gehilfeاملغضاعد

 die Gemahlinال�ضريكةder Gemahlال�ضريك

die Genossinالزيي ةder Genosseالزييل

der Gevatterالعراب

األسماء المحايدة ذات 6

النهايات المميزة
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)2( ا �ضماء يعيةة ذات جةغل يذكر
der Gefallenالفاضل der Gahaltامل��وى

 der Gedankeالفكرةder Gebrauchال�ض�خدام

der Genussال�ض�م�اعder Gehorsamالطاعة

der Geschmackاملذا�der Geruchالرائ�ة

der Gewinnالربحder Gesangالسةاء

STOPمالحظة

اإن اثنني من الأ�ضماء املذكورة يف اجلدول ال�ضابق ميكن اأن تاأخذ جن�ضني خمتلفني مع معنيني 
خمتلفني، وهي تنتمي اإىل الأ�ضماء التي ميكن اأن تاأخذ اأكرث من اأداة مع تغري معنى الكلمة 

ح�ضب جن�ضها. و�ضنتحدث عن هذه احلالت بالتف�ضيل يف الق�ضم ال�ضابع من الكتاب:
das Gefahlenامل�عةdas Gehaltاملرت�

der Gefallenالفاضلder Gehaltامل��وى

)3( ا �ضماء يعيةة  ذات جةغل يوؤضث
die Gewaltالقوةdie Geburtالولدة

die Gefahrاخلطرdie Geduldال�ضرب

die Geschichteالق�ضةdie Gemeindeاملج�مع

die Gebärdeالإمياءةdie Gewährالاضماضة

die Geschwulstالورمdie Gebührال�ك فة
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-chen ال �ضماء امل�ضسرة املة�هية بالالحقة
das Kaninchenال رض�das Mädchenالف�اة

das Kätzchenالهرةdas Häuschenالكوخ

das Blümchenالزهريةdas Blätchenالرقاقة

das Radieschenالفجلdas Kästchenالع بة

das Brötchenالرغيفdas Kännchenالإبريق

استثناء!

der Kuchenالكعك

 -lein ال �ضماء امل�ضسرة املة�هية بالالحقة
das Büchleinالك�ي�das Fräuleinالآضغضة

das Bäckleinالسديرdas Kindleinالطفل ال�ضسري

das Züngleinاملوؤ�ضرdas Fähnleinالراية

-en  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
امل�ضدر  املحافظة عليه ب�ضيغة  ا�ضم من خالل  اإىل  اأي فعل  الأملانية حتويل  اللغة  ميكن يف 
وكتابته بحرف كبري. وبذلك فاإن جميع الأ�ضماء امل�ضتقة من الأفعال ب�ضيغة امل�ضدر والتي 

تنتهي بالأحرف en- هي اأ�ضماء حمايدة:
das Schreibenالك�ابةdas Essenال كل

das Schwimmenالغضباحةdas Laufenامل�ضي

das Rennenالغضبا�das Spielenال ع�

das Rauchenال�دخنيdas Lebenاحلياة

das Hörenال�ض�ماعdas Sprechenالكالم
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STOPمالحظة

اأ�ضماء  اأن تكون م�ضتقة من الأفعال هي  en- دون  اإن معظم الأ�ضماء التي تنتهي بالالحقة 
مذكرة، وقد مت احلديث عنها بالتف�ضيل يف الق�ضم الرابع. ومن الأمثلة عليها نذكر:

der Bodenال ر�لder Wagenالغضيارة

der Ladenالدكانder Ofenالفرن

-at  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
das Sekretariatالغضكرتاريةdas Resultatالة�يجة

das Konsulatالقة�ض يةdas Referatال�قرير

das Syndikatالةقابةdas Reservatامل�مية

das Plakatامل �ضقdas Formatال��ضميم

das Telefonatالت�ضال الهاتفيdas Diktatالإيالء

استثناء!

ي�ضتثى من هذه القاعدة املهمة ثالثة جمموعات من الأ�ضماء:
)1( الك مات ال�ي ت�ضري اإىل ال �ضخا�ل ين اجلةغل املذكر

der Demokratالدميقراطيder Diplomatالدب ويا�ضي

der Bürokratالبريوقراطيder Kandidatاملر�ضح

der Soldatاجلةديder Beiratال�ض��ضاري

der Piratالقر�ضانder Akrobatالبه واين

»t« 2( ال �ضماء امل�ض�قة ين ال �عال ال�ي تة�هي باحلرف(
ياأخذ  معظمها  اأن  وذكرنا  الكتاب  من  اخلام�س  الق�ضم  يف  الأ�ضماء  هذه  عن  حتدثنا  وقد 
اجلن�س املوؤنث ومنها ما ياأخذ اجلن�س املذكر. وبع�س هذه الأ�ضماء امل�ضتقة من الأفعال ينتهي 

باحلرفني at- ولكنه ل يكون حمايدًا. ومن الأمثلة على هذه الأ�ضماء نذكر:
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die Lastاحلمولةdie Heiratالزواج

der Ratالة�ضي�ةdie Tatالفعل

)3( ك مات يعيةة تا خذ اجلةغل املذكر  ا و املوؤضث
der Automatالآلةder Apparatاجلهاز

die Heimatالوطنder Salatالغضَّ طة

der Senatاملج غل ال ع �

-eau  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
هذه الكلمات جاءت من اللغة الفرن�ضية وهي م�ضتخدمة اأي�ضًا يف اللغة الأملانية وجميعها تاأخذ 

اجلن�س املحايد:
das Chateauاحل�ضنdas Niveauاملغض�وى

das Chapeauالقبعةdas Plateauالهاضبة

-ett  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
تنتهي  القائمة  هذه  يف  الأخرية  الكلمة  اأن  اإىل  النتباه  مع  عليها،  الأمثلة  بع�س  يلي  وفيما 

بالأحرف et- اأي هناك حرف »t« واحد فقط يف نهاية الكلمة:
das Ballettالباليهdas Tablettال�ضيةية

das Bankettاملا دبةdas Etikettالإي�يكيت

das Brettلوح اخل�ض�das Billettالبطاقة

das Parkettال ر�ضية اخل�ضبيةdas Amulettال�عويذة

das Büffetالبو�يهdas Klosettاملرحا�ل
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-ial  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
وهي ت�ضمل ثالثة اأ�ضماء بالإ�ضافة اإىل الأ�ضماء املركبة منها:

das Baumaterialيواد البةاءdas Materialاملادة

das Rohmaterialاملادة اخلامdas Altmaterialاخلردة

das Editorialال���احيةdas Potenzialالقدرة

-ier ال �ضماء املة�هية بالالحقة
اإن الأ�ضماء التي ل ت�ضري اإىل ال �ضخا�ل وتنتهي بالالحقة ier- فهي تاأخذ اجلن�س املحايد، 

ومنها نذكر:
das Papierالور�das Tierاحليوان

das Atelierال�ض�وديو das Bierالبرية

das Tournierالدوريdas Quartierاملغضكن

das Elixierالإكغضريdas Dossierامل ف

das Kollierالقالدةdas Klavierالبياضو

استثناء!

die Zierالزخر�ةdie Gierالطمع

die Neugierالفاضول

STOPمالحظة

وقد  املذكر،  اجلن�س  تاأخذ   -ier بالالحقة  وتنتهي  ال �ضخا�ل  اإىل  ت�ضري  التي  الأ�ضماء  اإن 
حتدثنا عنها بالتف�ضيل يف الق�ضم الرابع من الكتاب. ومن الأمثلة عليها:

der Offizierالاضابطder Bankierيوظف البةك

der Magierالغضاحرder Portierالبواب
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-il  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
das Reptilاحليوان الزاحفdas Exilاملةف�

das Krokodilال�مغضاحdas Fossilاملغض��اثة

das Profilالةموذجdas Ventilال�ضمام

das Utensilالإضاءdas Textilالةغضيج

das Projektilالقذيفةdas Automobilالغضيارة

استثناء!

der Stilالطراز

-ing  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
وهي الأ�ضماء املاأخوذة من اللغة الإنكليزية حيث تاأخذ اجلن�س املحايد:

das Trainingال�دري�das Timingال�وقيت

das Meetingالج�ماعdas Shoppingال�غضو�

das Joggingالهرولةdas Campingال�خييم

das Dopingاملخدراتdas Bowlingالبوليةغ

das Marketingال�غضويقdas Recyclingاإعادة ال�دوير

-ma  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
das Schemaاملخططdas Themaاملو�ضوع

das Klimaاملةاخdas Dramaالدرايا

das Kommaالفا�ض ةdas Komaالغضبات

das Stigmaالو�ضمةdas Dogmaالعقيدة

das Dilemmaاملعاض ةdas Aromaالعبري
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استثناء!

die Omaاجلدةdie Firmaال�ضركة

-ment  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
das Parlamentالربملانdas Instrumentال داة

das Medikamentالدواءdas Elementالعة�ضر

das Appartementال�ضقةdas Experimentال�جربة

das Fundamentال �ضا�لdas Dokumentالوثيقة

das Pigmentال�ضباغdas Segmentاجلزء

استثناء!

der Zementالإ�ضمةت

-o  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
das Kinoالغضيةماdas Autoالغضيارة

das Radioالراديوdas Fotoال�ضورة

das Risikoاخلطورةdas Kontoاحلغضاب

das Büroاملك��das Mottoال�ضعار

das Judoاجليدوdas Embargoاحلظر

استثناء!

der Euroاليوروdie Avocadoال �وكادو

die Metroاملرتوdie Mangoاملاضسو
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-tum ال �ضماء املة�هية بالالحقة
das Eigentumال�م كdas Datumال�اريخ

das Wachstumالةموdas Faktumالوثيقة

das Heiligtumالاضريحdas Brauchtumال�قاليد

das Präteritumاملا�ضي البغضيطdas Ultimatumالإضذار ال خري

das Altertumاحلق� القدميةdas Königtumامل كية

das Quantumع م الكمويياتdas Papstumالبابوية

استثناء!

der Irrtumاخلطا der Reichtumالسة�

-um ال �ضماء املة�هية بالالحقة
das Museumامل��فdas Studiumالدرا�ضة

das Zentrumاملركزdas Albumال لبوم

das Stadiumال�ض�ادdas Publikumالعاية

das Forumامل�ةدىdas Visumالفيزا

das Aquariumحو�ل الغضمكdas Deliriumالهذيان

استثناء!

der Konsumال�ض�هالك





يف الق�ضم ال�ضابع من هذا الكتاب �ضوف نذكر بع�س احلالت اخلا�ضة من الأ�ضماء وكيفية 
اأجنا�س وعن  تاأتي مع عدة  اأن  التي ميكن  الكلمات  نهايات  و�ضنتحدث عن  حتديد جن�ضها. 
من  امل�ضتوردة  الأ�ضماء  عن  بالتف�ضيل  �ضنتحدث  كما  اأكرث.  اأو  ا�ضمني  من  املركبة  الأ�ضماء 
اللغة الإنكليزية وكيفية حتديد جن�ضها. و�ضوف نختتم هذا الق�ضم باحلديث عن م�ضكلة توافق 

الأجنا�س يف اللغة الأملانية وكيفية تاأثري ذلك على املعنى وعلى ال�ضتخدام.

اأوًل: النهايات التي تتوافق مع عدة اأجنا�س
هناك الكثري من الأ�ضماء التي تنتهي بلواحق معينة ميكن اأن تاأتي مع عدة اأجنا�س وبتواتر 
فقط  اثنني  مع  ياأتي  الآخر  وبع�ضها  الثالثة،  الأجنا�س  مع  ياأتي  اللواحق  هذه  بع�س  معني. 
املفيد  اأن من  اإل  دائمًا،  اأدواتها  الأ�ضماء مع  بد من حفظ هذه  اأنه ل  الأجنا�س. ورغم  من 

ا�ضتعرا�س بع�ضها هنا.

-el ال �ضماء املة�هية بالالحقة
اإن الأ�ضماء التي تنتهي باحلرفني el- هي اأ�ضماء مذكرة بن�ضبة حوايل 60%. وبالتايل فاإن 
هذه النهاية ل ت�ضكل قاعدة مطلقة، واإمنا متيل الأ�ضماء التي تنتهي بهذه الأحرف لأن تكون 
مذكرة. اأما الأ�ضماء املتبقية فهي موؤنثة بن�ضبة 25% وحمايدة بن�ضبة 15%. وفيما يلي نقدم 

بع�س الأمثلة:

حاالت خاصة من 7

األسماء وأجناسها
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der Flügelاجلةاحder Vogelالطائر

der Nagelاملغضمارder Himmelالغضماء

der Gürtelاحلزامder Deckelالسطاء

der Bügelعالقة الثيابder Mantelاملعطف

der Handelال�جارةder Beutelاحلقيبة

die Wurzelاجلذرdie Regelالقاعدة

die Fabelاحلكاية die Ampelالإ�ضارة الاضوئية

die Tafelال وحdie Inselاجلزيرة

das Segelال�ضراعdas Hotelالفةد�

das Mädelالآضغضةdas Kabelالكابل

-nis  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
تكون الأ�ضماء التي تنتهي بهذه الالحقة حمايدة يف معظم الأحيان )حوايل 70%( وموؤنثة يف 

بقية احلالت )حوايل 30%(، وهي ل تكون مذكرة اأبدًا. ومن الأمثلة عليها:
das Erlebnisال�جربةdas Ergebnisالة�يجة

das Ereignisاحلدثdas Bedürfnisالاضرورة

das Verständnisالفهمdas Zeugnisالدليل

das Tennisال�ةغلdas Geheimnisالغضر

das Bündnisال��الفdas Bekenntnisالعرتاف 

die Wildnisالربيةdie Kenntnisاملعر�ة

die Betrübnisال �ضفdie Erlaubnisالرخ�ضة

die Finsternisالكاآبةdie Besorgnisالق ق
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-al  ال �ضماء املة�هية بالالحقة
معظم هذه الأ�ضماء تكون مذكرة اأو حمايدة، والقليل منها موؤنث. وهذه بع�س الأمثلة:

der Skandalالفاضي�ةder Kanalالقةاة

der Saalال�ضالةder Pokalالكا �ل )جائزة(

der Schalالو�ضاح der Rialالريال )عم ة(

der Walاحلوتder Choralالَكور�ل )يو�ضيقا(

der Karnevalالكرضفالder Pluralاجلمع )ال سة(

das Signalالإ�ضارةdas Journalاجلريدة

das Regalالرفdas Kapitalالعا�ضمة

das Ritualال�ضعائرdas Talالوادي

das Portalاملدخلdas Linealاملغضطرة

das Denkmalالة�ض� ال�ذكاريdas Lokalالةادي

die Qualالعذاب die Moralال خال�

-sal ال �ضماء املة�هية بالالحقة
تكون الأ�ضماء التي تنتهي بهذه الالحقة اإما حمايدة اأو موؤنثة، وهي ل تكون مذكرة اأبدًا. وهذه 

الأ�ضماء قليلة واأهمها:
das Scheusalاملغضخdas Schicksalالقدر

die Mühsalال�ضعوبةdas Rinnsalالسدير

die Trübsalال �ض�die Drangsalامل�ةة
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ثانيًا: الأ�سماء التي تاأخذ اأكرث من جن�س واحد
هناك الكثري من الأ�ضماء يف اللغة الأملانية التي ميكن اأن تاأخذ اأكرث من جن�س. وتق�ضم هذه 
الأ�ضماء اإىل جمموعتني: الأ�ضماء التي تاأخذ عدة اأجنا�س بنف�س املعنى، والأ�ضماء التي تاأخذ 
عدة اأجنا�س ولكن مبعاين خمتلفة بحيث يختلف املعنى ح�ضب الأداة امل�ضتخدمة مع الكلمة. 

و�ضنتحدث عن هذه احلالت بالتف�ضيل.

املجموعة ال وىل: ال �ضماء ال�ي تا خذ عدة ا جةا�ل بةفغل املعة�
يوؤثر ذلك على معناها،  اأن  اأجنا�س دون  بعدة  وت�ضتخدم  اأجنا�س  الأ�ضماء متتلك عدة  هذه 

فمعنى ال�ضم ثابت ل يتغري. وهي ت�ضمل ما يلي:
)ا ( جمموعة ين ال �ضماء املخ� فة

الكلمة  اأن  اأو  اأملانيا،  لأخرى يف  يختلف جن�ضها من منطقة  التي  الأ�ضماء  الكثري من  هناك 
�ضوي�ضرا. معظم هذه  اأو  النم�ضا  اآخر يف  وت�ضتخدم بجن�س  اأملانيا  ت�ضتخدم بجن�س معني يف 

الأ�ضماء ت�ضتعمل باجلن�ضني املذكر واملحايد. ومن الأمثلة على ذلك:
der/das Meterاملرتder/die/das Joghurtال نب

der/das Literال رتder/das Kaugummiالع كة

der/das Dotter�ضفار البيال der/das Keksالبغضكويت

وهناك اأمثلة اأخرى �ضمن هذه املجموعة ت�ضم بع�س الأ�ضماء امل�ضتوردة من اللغة الإنكليزية، 
والتي ميكن اأي�ضًا اأن تاأخذ اجلن�س املذكر اأو اجلن�س املحايد. وقد مت احلديث عنها يف فقرة 

»اأجنا�س الأ�ضماء امل�ضتوردة من اللغة الإنكليزية« يف نهاية هذا الق�ضم من الكتاب.
)ب( ال �ضماء املغض�خدية ا ال سة ال�قةية

هناك اأ�ضماء معينة تعترب مذكرة يف اللغة اليومية ولكنها ت�ضبح حمايدة عند ا�ضتعمال اللغة 
التقنية )مثاًل يف الكتب التخ�ض�ضية اأو بني املخت�ضني اأو يف مراكز الأبحاث(. وكمثال على 

ذلك:
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der/das Filterالف رتder/das Virusالفريو�س

der/das Meteorال�ضهاب

)ج( ا �ضماء ال�ضركات
تاأخذ اأ�ضماء ال�ضركات عادة اجلن�س املوؤنث اأو املحايد. وهي قد تعترب موؤنثة توافقًا مع كلمة 
»�ضركة« املوؤنثة يف اللغة الأملانية )die Firma(، وقد تعترب حمايدة باعتبارها اأ�ضماء اأجنبية. 

انظر املثالني التاليني حيث يعترب ال�ضتخدامان �ضحيحني:
?Hat Apple von seinen Fehlern gelerntهل تع مت �ضركة ا بل ين ا خطائها؟

Hat Apple von ihren Fehlern gelernt?

ضغض� ه �ضركة كبرية. لقد ا����ت 
�رعاً ا ب دضا.

Nestlé ist eine große Firma. Es hat eine Filiale 
in unserem Land geöffnet.

Nestlé ist eine große Firma. Sie hat eine Filiale 
in unserem Land geöffnet.

املجموعة الثاضية: ال �ضماء ال�ي تا خذ عدة ا جةا�ل مبعاين خم� فة
ت�ضم هذه املجموعة الأ�ضماء التي ميكن اأن ت�ضتخدم معها اأكرث من اأداة بحيث يتخذ ال�ضم 
معنى خمتلف ح�ضب الأداة امل�ضتخدمة معه، اأي اأن نف�س ال�ضم ميكن اأن يعطي عدة معاين 
ح�ضب الأداة امل�ضتخدمة معه واجلن�س املحدد له يف اجلملة. انظر املثال التايل حيث ميكن 

لهذه الكلمة اأن ت�ضتخدم بثالث معان خمتلفة بحيث يتحدد املعنى ح�ضب الأداة:
das Bandال�ضريطdie Bandالفرقة املو�ضيقيةder Bandاملج د

ويتوجب النتباه اإىل اأن اجلمع اخلا�س بهذه الأ�ضماء يختلف يف معظم الأحيان ح�ضب املعنى. 
يف  ت�ضبح   )der Band( املذكرة  »املجلد«  كلمة  فاإن  اأعاله  الكلمة  لنف�س  مثاًل  نظرنا  فاإذا 
اأما كلمة »الفرقة املو�ضيقية« املوؤنثة )die Band( فهي   ،)die Bände( »اجلمع »املجلدات
ت�ضبح »الفرق املو�ضيقية« )die Bands(. ول مكان هنا لذكر اجلمع اخلا�س بهذه الأ�ضماء، 

وميكن للقارئ املهتم العثور عليها ب�ضهولة يف القوامي�س املختلفة.
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اأ�ضيع هذه الكلمات تاأخذ اإما اجلن�س املذكر اأو اجلن�س املحايد كما يف الأمثلة:
das Erbeالإرثder Erbeالوريث

das Gefahlenامل�عةder Gefallenالفاضل

das Gehaltاملرت�der Gahaltامل��وى

das Golfلعبة السولفder Golfاخل يج

das Gummiاملطاطder Gummiاملم�اة

das Junge�ضسري احليواضاتder Jungeال�ضبي

das Momentالعايل امل�ددder Momentالدقيقة

das Packاجلماهريder Packالرزية

das Ponyاملهرder Ponyخ�ض ة ال�ضعر

das Schieldالال��ةder Schieldالدرع

das Tauاحلبلder Tauالةدى

das Torالبوابةder Torاملسفل

das Verdienstالإجنازder Verdienstالربح

وهناك بع�س الكلمات التي تاأخذ اجلن�س املذكر اأو املوؤنث كما يف الأمثلة:
die Bundاحلزيةder Bundالعالقة

die Seeالب�رder Seeالب�رية

die Leiterالغض م der Leiterاملدير

die Hutاحلمايةder Hutالقبعة

die Kieferال�ضةوبرder Kieferالفك

die Kundeال خبارder Kundeالزبون

die Kiwi�اكهة الكيويder Kiwiطائر الكيوي

واأخريًا فاإن هاتني الكلمتني تاأخذان اجلن�س املوؤنث اأو املحايد:
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die Steuerالاضريبةdas Steuerعج ة القيادة

die Wehrالد�اعdas Wehrالغضياج

ثالثًا: اأجنا�س الأ�سماء املركبة
تتميز اللغة الأملانية باأنها تتيح دمج اثنني اأو ثالثة اأ�ضماء مع بع�ضها البع�س للح�ضول على 
اأما  الكلمة،  يف  الأخري  ال�ضم  جن�س  ياأخذ  الناجت  ال�ضم  فاإن  احلالة  هذه  ويف  جديد.  ا�ضم 

ال�ضم الأول فلي�س له قيمة يف حتديد اجلن�س. ويظهر ذلك يف الأمثلة التالية:
der Tomatensalatder Salatdie Tomate�ض طة الطماطم

der Flaschenhalsder Halsdie Flascheعةق الزجاجة

die Armbanduhrdie Uhrdas Armband�ضاعة اليد

die Bushaltestelledie Stelleder Busيوقف البا�ل

das Abendkleiddas Kleidder Abend�غض�ان الغضهرة

das Hallenbaddas Badder Hallاملغضبح الداخ ي

وهذه القاعدة اجلميلة تفيد يف حتديد جن�س الكثري من الأ�ضماء املركبة، والتي يكون ال�ضم 
الثاين فيها �ضائعًا. ونذكر على �ضبيل املثال ل احل�ضر كاًل من املجموعات التالية من الكلمات:

)der Fall( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »الغضقوط

der Abfallالقمايةder Unfallاحلادث

der Wasserfallال�ضاللder Notfallالإ�ضعاف

der Zufallال�ضد�ةder Anfallالع�داء

der Durchfallالإ�ضهالder Reinfallالضهيار

der Verfallال�� لder Ausfallالفقدان

der Rückfallال�دهورder Zerfallال�ف�ت
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)der Stand( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »احلالة

der Abstandالفرجةder Gegenstandالقاضية

der Verstandامل�اكمةder Umstandالظرف

der Vorstandالقيادةder Zustandاحلالة

der Unterstandاملا وىder Aufstandالع�ضيان

)die Form( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »�ضكل

die Reformال�جديدdie Uniformالبزة املوحدة

die Platformالر�ضيفdie Umgangsformالغض وك

die Lebensformمنط احلياةdie Kurzformالخ��ضار

die Mischformال�ضكل املزيجdie Reinformال�ضكل ال�ضرف

)die Welt( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »عامل

ريةdie Umweltالبيئة die Nachweltالذُّ

die Außenweltالعامل اخلارجيdie Tierweltعامل احليوان

die Modeweltعامل املو�ضةdie Arbeitsweltعامل ال عمال

)das Zeug( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »�ضيء

das Werkzeugال داةdas Spielzeugال عبة

das Fahrzeugو�ضي ة الةقلdas Flugzeugالطائرة

das Badezeugبدلة الغضباحةdas Schlagzeugالآلة الإيقاعية

)das Zimmer( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »غر�ة

das Esszimmerغر�ة الطعامdas Wohnzimmerغر�ة اجل و�ل

das Gästezimmerغر�ة الاضيوفdas Schlafzimmerغر�ة الةوم

das Arbeitszimmerاملك��das Badezimmerاحلمام
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)das Land( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »ا ر�ل

das Ziellandالب د املغض�هدفdas Deutschlandا ملاضيا

das Heimatlandالوطنdas Abendlandالدولة السربية

das Auslandاملهجرdas Festlantاليابغضة

استثناء!

رغم ذلك فحتى هذه القاعدة ل تخلو من ال�ضتثناءات، وهي حم�ضورة يف حالت معدودة يف 
اللغة الأملانية �ضنو�ضحها فيما يلي...

)der Teil( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »اجلزء )1(
اإن معظم الأ�ضماء املركبة مع هذه الكلمة تاأخذ اجلن�س املذكر كما هو متوقع ح�ضب القاعدة، 

كما تظهر الأمثلة التالية:
der Innenteilاجلزء الداخ يder Außenteilاجلزء اخلارجي

der Körperteilالعاضوder Hauptteilاجلزء الرئيغضي

der Nachteilالغض بيةder Vorteilالإيجابية

der Landteilاملةطقةder Erdteilالقارة

der Bestandteilاملكونder Stadtteilاحلي

der Sportteil�ضف�ة الريا�ضةder Anteilاحل�ضة

املذكر.  اجلن�س  ولي�س  املحايد  اجلن�س  تاأخذ  الكلمة  هذه  مع  املركبة  الأ�ضماء  بع�س  ولكن 
ولذلك فاإن اأي كلمة تنتهي باجلزء »Teil« يجب حتمًا حفظها مع الأداة اخلا�ضة بها. واأهم 

هذه الأ�ضماء التي تخالف القاعدة:
das Urteilاحلكمdas Gegenteilالعكغل

das Abteilاحلجرةdas Ersatzteilقطعة ال�بديل

das Erbteilاحل�ضة ين الإرثdas Einzelteilالعة�ضر
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)der Mut( »ال �ضماء املركبة يع ك مة »ال�ضجاعة )2(
اإن بع�س الأ�ضماء املركبة مع هذه الكلمة تاأخذ اجلن�س املذكر كما هو متوقع ح�ضب القاعدة، 

كما تظهر الأمثلة التالية:
der Edelmutالبطولةder Hochmutال�كرب

der Unmutال�ض�ياءder Freimutالإخال�ل

der Lebensmutيواجهة احلياةder Gleichmutالر�ضاضة

der Missmutالك�ئاب

ولكن هناك الكثري من الأ�ضماء املركبة مع هذه الكلمة التي تاأخذ اجلن�س املوؤنث. ولذلك فاإن 
اأي كلمة تنتهي باجلزء »Mut« يجب حتمًا حفظها مع الأداة اخلا�ضة بها. واأهم هذه الأ�ضماء 

التي تخالف القاعدة وتاأخذ اجلن�س املوؤنث هي:
die Großmutالغضخاءdie Armutالفقر

die Langmutال�ضربdie Demutال�وا�ضع

die Sanftmutال طفdie Anmutاجلاذبية

die Wehmutالسمdie Schwermutالكاآبة

وهناك كلمة واحدة تاأخذ اجلن�س املحايد:
das Gemütالفكر

)3( ا �ضماء ا خرى
هناك بع�س الأ�ضماء الأخرى املركبة التي يخالف جن�ضها جن�س الكلمة الثانية. ومن اأهمها:

die Antwortالإجابةdas Wortالك مة

die Mitgiftاملهرdas Giftالغضم

das Geflügelالدواجنder Flügelاجلةاح

das Rückgratالعمود الفقريder Gratالغض غض ة اجلب ية

der Abscheuال�ضمئزازdie Scheuاخلجل



69القغضم الغضابع: حالت خا�ضة ين ال �ضماء وا جةا�ضها

رابعًا: اأجنا�س الأ�سماء املخت�سرة
حني يتم اخت�ضار عبارة معينة من خالل دمج الأحرف الأوىل من كلماتها معًا فاإن الخت�ضار 
تو�ضيح ذلك من  الكاملة، وميكن  الأ�ضلية  العبارة  امل�ضتخدمة مع  الأداة  نف�س  ياأخذ  الناجت 

خالل الأمثلة التالية:
der HSVder Hamburger Sportvereinالةادي الريا�ضي ا هايبورغ

der LKWder Lastkraftwagenالغضيارة ال�ضاحةة

die BRDdie Bundesrepublik Deutschlandجمهورية ا ملاضيا ال�ادية

 die SPDdie Sozialdemokratische Partieاحلزب الج�ماعي الدميقراطي ال ملاين
Deutschlands

das ZDFdas Zweite Deutsche Fernsehenالقةاة ال ملاضية الثاضية

 das BMFdas Bundesministerium derوزارة الق��ضاد
Finanzen

وينطبق نف�س الكالم على الأ�ضماء الطويلة املختزلة اإىل اأ�ضماء اأ�ضغر حيث تاأخذ نف�س جن�س 
ال�ضم الأ�ضا�ضي كما يف الأمثلة التالية:

der Krimider Kriminalromanالرواية البوليغضية

der Akkuder Akkumulatorبطارية ال�خزين

die Unidie Universitätاجلايعة

die Lokdie Lokomotiveالعربة القاطرة

das Labordas Laboratoriumاملخ�رب

das Abidas Abiturال�ضهادة الثاضوية

استثناء!

اإل ا�ضتثناء واحد، مع العلم باأن كلمة »das Foto« تعني »ال�ضورة«  ول يوجد لهذه القاعدة 
وتعني اأي�ضًا »الت�ضوير الفوتوغرايف«.

das Fotodie Fotografieال��ضوير الفوتوغراا
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خام�سًا: اأجنا�س الأ�سماء امل�ستوردة من اللغة الإنكليزية
رغم اأن الأ�ضماء ل متتلك اأي جن�س يف اللغة الإنكليزية، اإل اأنها حني ت�ضتخدم يف اللغة الأملانية 
فيجب اأن تعطى جن�ضًا معينًا بطبيعة احلال. وهذا اجلن�س يتبع يف كثري من الأحيان قواعد 

معينة، وذلك ح�ضب املجموعات الثالثة التالية:

)1( الك مات ال�ي تا خذ ضفغل جةغل املرادف ال ملاين
اأو  كلمة  لها  يوجد  والتي  الإنكليزية  اللغة  من  املاأخوذة  الأملانية  الكلمات  من  الكثري  هناك 
مرادف اآخر يف اللغة الأملانية. ويف هذه احلالة فاإن الكلمة الإنكليزية تاأخذ نف�س جن�س الكلمة 

الأملانية املرادفة. ويظهر اجلدول التايل بع�س الأمثلة:
الك مة املغض�وردةالك مة املراد�ة

der Flughafender Airportاملطار

der Sackder Airbagكيغل الهواء

der Aufzugder Liftامل�ضعد

der Ladender Shopالدكان

der Nebelder Smogالاضباب

die Kapelledie Bandالفرقة املو�ضيقية

die Büchsedie Boxال�ضةدو�

die Stadtdie Cityاملديةة

die Postdie E-Mailالربيد

das Kinddas Babyالطفل

das Fahrraddas Bikeالدراجة

das Telefondas Handyالهاتف

اللغة  الأي�ضر م�ضتوردة كلها من  العمود  املوجودة يف  الكلمات  فاإن  وا�ضح  ب�ضكل  وكما يظهر 
حيث  من  املرادفة  الأملانية  الكلمة  جلن�س  م�ضابهًا  جن�ضًا  منها  كل  اتخذت  وقد  الإنكليزية. 
املعنى، والتي تظهر يف العمود الأو�ضط. وهذه احلقيقة تف�ضر اأي�ضًا ملاذا متتلك بع�س الأ�ضماء 
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امل�ضتوردة من اللغة الإنكليزية اأجنا�ضًا متعددة يف اللغة الأملانية بحيث يختلف املعنى باختالف 
جن�س الكلمة. وال�ضبب يف ذلك هو اأن نف�س الكلمة ميكن اأن ت�ضتخدم لعدة معاين، ولكن لكل 
معنى كلمة مرادفة من اللغة الأملانية متتلك جن�ضًا خمتلفًا، مما يجعل نف�س الكلمة امل�ضتوردة 

من الإنكليزية ت�ضتعمل بعدة اأجنا�س. انظر املثال التايل:
الك مة املغض�وردةالك مة املراد�ة

der Bienstder Serviceاخلدية

das Geschirrdas Serviceا دوات املطبخ

وهنا كلمة »Service« جاءت من اللغة الإنكليزية وت�ضتعمل مبعنيني يف اللغة الأملانية، ولكل 
معنى جن�س خمتلف نظرًا لختالف جن�ضي الكلمتني املرادفتني لكل معنى.

)2( الك مات ال�ي مت� ك لواحق ي�ضابهة لةهايات الك مات ال ملاضية
الأ�ضماء  تتوافق مع جن�س معني يف  باأحرف معينة  تنتهي  الإنكليزية  الكلمات  الكثري من  اإن 

الأملانية، وبذلك فهي تاأخذ نف�س اجلن�س كما لو كانت كلمة اأملانية. ومن الأمثلة على ذلك:
-er النهاية  مع  املذكرة  • الأ�ضماء 

-men النهاية  مع  املحايدة  • الأ�ضماء 
-ett النهاية  مع  املحايدة  • الأ�ضماء 

-ion النهاية  مع  املوؤنثة  • الأ�ضماء 

das Klosettاملرحا�لder Broilerامل�ضواة

das Ticketال�ذكرةder Containerاحلاوية

die Animationالر�ضوم امل��ركةdas Advertisementالإعالن

die Supervisionالإ�ضرافdas Treatmentاملعاجلة

-ing 3( ال �ضماء ال�ي تة�هي بال حرف(
وهذه الأ�ضماء تاأخذ عادة اجلن�س املحايد. ويتوجب متييزها عن الأ�ضماء الأملانية التي تنتهي 
بالأحرف ling- والتي تاأخذ عادة اجلن�س املذكر، والتي مت احلديث عنها بالتف�ضيل يف الق�ضم 

الرابع من الكتاب. ومن الأمثلة:
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das Trainingال�دري�das Timingال�وقيت

das Campingال�خييمdas Meetingالج�ماع

das Bowlingالبوليةغdas Joggingالهرولة

das Feelingال�ضعورdas Dopingاملخدرات

)4( ال �ضماء ال ملاضية امل�ض�قة ين ال �ضماء املركبة ا ال سة الإضك يزية
ميكن يف اللغة الإنكليزية تركيب الكثري من الأ�ضماء من خالل دمج فعل اأو ا�ضم مع حرف 

جر. وقد مت ا�ضترياد بع�س هذه الأ�ضماء اإىل الأملانية حيث تاأخذ اجلن�س املحايد:
das Handoutالة�ضرةdas Blow-upال�فجري

das Check-inال�غضجيلdas Check-upال�ف��ل

)5( ال �ضماء املوؤلفة ين يقطع �ضوتي واحد
تاأخذ  واحد  �ضوتي  مقطع  من  وتتاألف  الإنكليزية  من  امل�ضتوردة  الق�ضرية  الأ�ضماء  معظم 

اجلن�س املذكر كما يف الأمثلة:
der Trendالةزعةder Textالة�ل

der Sexاجلةغلder Spotالبقعة

der Chipالرقاقةder Lunchالسداء

der Trustالثقةder Stoppال�وقف

der Blockالبةاء الغضكةيder Klickالةقر

استثناء!

das Steakالغض�يكdie Barالبار

das Matchاملباراةdie Couchال ريكة

das Teamالفريقdie Farmاحلقل
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)6( ال �ضماء غري امل�ددة
جن�س  على  التفاق  يتم  مل  والتي  الإنكليزية  اللغة  من  امل�ضتوردة  الأ�ضماء  من  الكثري  هناك 
حمدد لها حتى الآن، ولذلك ميكن اأن ت�ضتخدم معها عدة اأدوات. ومعظم هذه الأ�ضماء ميكن 

اأن تكون مذكرة اأو حمايدة كما يف الأمثلة التالية:
der/das Radarالرادارder/das Breakال�ضرتاحة

der/das Faktاحلقيقةder/das Cartoonالر�ضوم امل��ركة

der/das Ketchupالك��ض�der/das Dealالتفا�

die/das Sodaال�ضودا

�ساد�سًا: م�سكلة توافق الأجنا�س
حني يتحدث الإن�ضان يف اللغة الأملانية عن ا�ضم معني ميتلك جن�ضًا لغويًا معينًا، ولكن هذا 
اجلن�س اللغوي امل�ضتخدم مع ال�ضم ل يتوافق مع اجلن�س الواقعي لل�ضخ�س الذي يتم احلديث 
الأجنا�س.  لتوافق  بالن�ضبة  اللغوية  وامل�ضاكل  امل�ضاعب  بع�س  اإىل  يوؤدي  قد  ذلك  فاإن  عنه، 

و�ضاأذكر هنا بع�س الأمثلة لتو�ضيح هذه النقطة.

املثال ال ول
Wir suchen eine männliche Fachkraft. Sie muss stark sein.

اإضةا ضب�ث عن رجل عايل. ي�وج� ا ن يكون قوياً.

اإن كلمة »die Fachkraft« تعني »عامل«، وهذا ال�ضم موؤنث حتى لو كان ي�ضري اإىل العمال من 
الذكور، وقد مر معنا يف الق�ضم الثالث من هذا الكتاب. ولذلك لدى احلديث عنه يف اجلملة 
الثانية فقد مت ا�ضتخدام ال�ضمري »sie« الذي يعني »هي« ولي�س »هو«، وذلك لالإ�ضارة اإىل كلمة 
»die Fachkraft« ذات اجلن�س املوؤنث، رغم اأننا نتحدث يف الأ�ضا�س عن رجل. ولذلك تربز 
هنا م�ضكلة التوافق بني جن�س ال�ضخ�س الذي يتم احلديث عنه وجن�س ال�ضم الذي ي�ضتخدم 

لو�ضف هذا ال�ضخ�س، وخا�ضة عند الإ�ضارة اإليه بوا�ضطة ال�ضمائر.
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املثال الثاين
Es war ein Mädchen aus Frankreich. Es war eine Sängerin, und seine Lieder 
waren sehr schön.

ا يوم ين ال يام كان هةاك ��اة ين �رضغضا. كاضت يسةية وكاضت ا غاضيها جمي ة جداً.

الإناث.  اإىل  ي�ضري  لو كان  ال�ضم حمايد حتى  فتاة، وهذا  تعني   »das Mädchen« اإن كلمة 
ولذلك فقد مت يف اجلملة الثانية ا�ضتخدام ال�ضمري »es« الذي ي�ضتخدم لالإ�ضارة اإىل اجلن�س 
املحايد، وذلك لالإ�ضارة اإىل كلمة »das Mädchen«. ويف اجلملة الأخرية مت ا�ضتخدام �ضمري 
امللكية »sein« الذي ي�ضتخدم مع اجلن�س املحايد، ولي�س �ضمري امللكية »ihr« الذي ي�ضتخدم مع 

اجلن�س املوؤنث. وتربز هنا م�ضكلة توافق الأجنا�س مرة اأخرى.

ال سة الر�ضمية وال سة امل�كية
ل يتم يف الواقع اللتزام باجلن�س القواعدي لال�ضم اإل يف اللغة الأملانية الر�ضمية والأدبية. 
وهذا يعني اأن الأمثلة املو�ضحة اأعاله هي اأمثلة ر�ضمية للغاية، ونادرًا ما يتم اللتزام بهذه 

القواعد، نظرًا للتعار�س ال�ضارخ بني القاعدة واملعنى، والذي قد يكون مزعجًا اأحيانًا.
ويغلب اأن ي�ضتخدم اجلن�س الواقعي لالإن�ضان عند ا�ضتعمال ال�ضمائر ال�ضخ�ضية التي ي�ضري 

معناها بطبيعة احلال اإىل جن�س ال�ضخ�س، وخا�ضة يف اللغة املحكية. انظر املثال التايل:
Siehst du dieses Mädchen? Sie ist eine Sängerin!

هل ت�ضاهد هذه الف�اة؟ اإضها يسةية.

 »es« ولي�س »sie« اللغة املحكية مت ا�ضتخدام ال�ضمري ال�ضخ�ضي الواقعي من  يف هذا املثال 
ي�ضتخدم بطبيعة احلال لالإ�ضارة   »sie« ال�ضخ�ضي  ال�ضمري  لأن  الفتاة، وذلك  اإىل  لالإ�ضارة 
اإىل اجلن�س املوؤنث، وهو اجلن�س املوافق لل�ضخ�س الذي يتم احلديث عنه. وبذلك فاإن اللغة 
املحكية تكون يف النهاية مقاربة للمنطق اأكرث منها للقاعدة. وحتى يف اللغة املعا�ضرة املكتوبة 
ف�ضنجد اأنه كثريًا ما يتم جتاوز هذه القاعدة، وخا�ضة حني يتم اإعادة ذكر ال�ضخ�س يف جملة 

ثانية منف�ضلة عن اجلملة الأوىل اأو بعيدة عنها.



اأقدم لكم بع�س املجموعات املن�ضقة من الأ�ضماء التي تندرج  يف الق�ضم الأخري من الكتاب 
حتت املوا�ضيع ال�ضائعة، والتي يعترب من املفيد للغاية حفظها مع بع�ضها البع�س من خالل 

ربطها ببع�ضها البع�س.

اأوًل: اأ�سماء احليوانات
تقول القاعدة العامة لأجنا�س احليوانات يف اللغة الأملانية باأنه كلما كان احليوان اأكرث قربًا 
من الإن�ضان كلما كانت الأجنا�س اأكرث متيزًا. يف اجلدول التايل على �ضبيل املثال تظهر بع�س 
ثم  واملوؤنثة،  املذكرة  واأ�ضمائها  املحايد،  اجلن�س  ذات  العامة  باأ�ضمائها  ال�ضائعة  احليوانات 

اأ�ضماء �ضغار احليوانات ذات اجلن�س املحايد اأي�ضًا، وذلك ح�ضب ما هو متوقع منطقيًا:
ال�ضسريال ضث�الذكرال�غضمية العاية

das Pferdder Hengstdie Stutedas Fohlen

املهرالفر�لالف�لاحل�ضان

das Rindder Stierdie Kuhdas Kalb

العجلالبقرةالثورالبقر

das Schweinder Eberdie Saudas Ferkel

�ضسري اخلةزيرا ضث� اخلةزيرذكر اخلةزيراخلةزير

das Huhnder Hahndie Hennedas Küken

ال�ضو�لالدجاجةالديكالدجاج

مجموعات مفيدة 8

من األسماء
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املذكر  اإىل  لالإ�ضارة  اجلن�ضني  من  اأ�ضماًء  متتلك  الأخرى  احليوانات  من  الكثري  اأن  ورغم 
واملوؤنث منها، اإل اأن اأحد اجلن�ضني يكون هو الأ�ضيع يف ال�ضتخدام. انظر الأمثلة التالية:

die Hündinالك بةder Hundالك �

die Katzeالقطةder Katerالقط

die Mausالفا رةder Mäuserichالفا ر

die Füchsinالثع بةder Fuchsالثع �

die Löwinال بوؤةder Löweال �ضد

die Gansالإوزةder Gänserichذكر الإوز

اجلن�س  اأن  اإل  اجلن�ضني،  اإىل  ت�ضري  خا�ضة  كلمات  متتلك  احليوانات  هذه  جميع  اأن  رغم 
املوؤنث(، حيث  اأو  )املذكر  اأحد اجلن�ضني  عادة  للحديث عن هذه احليوانات هو  امل�ضتخدم 
حني  يف  والإوز،  والفئران  القطط  اإىل  عام  ب�ضكل  لالإ�ضارة  املوؤنث  اجلن�س  مثاًل  ي�ضتخدم 

ي�ضتخدم اجلن�س املذكر لالإ�ضارة ب�ضكل عام اإىل الكالب والثعالب والأ�ضود. 
فنحن  عام  ب�ضكل  القطط  عن  احلديث  نريد  فحني  اأكرث  بتف�ضيل  الفكرة  هذه  ولتو�ضيح 
ن�ضتخدم كلمة »die Katze«، ولكن حني نريد احلديث ب�ضكل خا�س عن القط الذكر فن�ضتخدم 

كلمة »der Kater«. انظر الأمثلة التالية:
.Es gibt viele Katzen in diesem Gartenهةاك الكثري ين القطط ا هذه احلديقة.

.Sie haben einen schönen Katerلديهم قط جميل.

وبالن�ضبة ل�ضغار احليوانات فهي تاأخذ ب�ضكل عام اجلن�س املحايد كما يف الأمثلة التالية:
das Lammاحلملdas Kalbالعجل

das Fohlenاملهرdas Kätzchenالهرة

استثناء!

der Welpeاجلرو
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اأما بالن�ضبة لباقي احليوانات فاإن معظمها ميتلك جن�ضًا معينًا: اإما املذكر اأو املوؤنث اأو املحايد، 
وذلك بغ�س النظر عن اجلن�س احلقيقي للحيوان الذي يتم احلديث عنه. فالبجعة مثاًل تعترب 
دائمًا مذكرة )der Schwan( بغ�س النظر عن اجلن�س احلقيقي للطائر. وننوه اأن الكثري 
من هذه احليوانات لها اأ�ضماء خا�ضة باملذكر واملوؤنث ولكنها غري �ضائعة ال�ضتعمال، ويقت�ضر 

ا�ضتعمالها على املجالت التخ�ض�ضية يف علم احليوان والبيولوجيا واملختربات. مثاًل:
die Rehgeißالسزال ال ضث�der Rehbockالسزال الذكر

وفيما يلي قائمة باأ�ضماء اأ�ضيع احليوانات واأجنا�ضها:
der Eselاحلمارder Hundالك �

der Stierالثورder Bärالدب

der Tigerالةمرder Löweال �ضد

der Fuchsالثع �der Wolfالذئ�

der Hirschالظبيder Reihالسزال

der Affeالقردder Elefantالفيل

der Igelالقةفذder Gorillaالسوريال

die Kuhالبقرةdie Katzeالقطة

die Ziegeالعةزةdie Giraffeالزرا�ة

die Mausالفا رةdie Ratteاجلرذ

das Schafاخلروفdas Pferdاحل�ضان

das Kamelاجلملdas Kaninchenال رض�

das Schweinاخلةزيرdas Rehالسزال

das Eichhörnchenالغضةجابdas Känguruالكةسر

das Zebraحمار الوح�لdas Nashornوحيد القرن
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احليواضات الب�رية
تكون احليوانات البحرية مذكرة اأو موؤنثة، واأهمها:

die Robbeالفقمةder Fischالغضمكة

die Sardineالغضردينder Wahlاحلوت

die Qualleقةديل الب�رder Delphinالدلفني

die Garneleالروبيانder Haiالقر�ل

die Schneckeاحل زونder Lachsالغض مون

die Austerامل�ارder Aalالإضق يغل

الزواحف والربيائيات
وهي اأي�ضًا تكون مذكرة اأو موؤنثة ومن الأمثلة عليها:

die Eidechseالغض� يةder Alligatorال�مغضاح ال يريكي

die Schildkröteالغض �فاةder Salamanderالغض مةدر

die Schlangeالثعبانder Froschالاضفدع

.)das Krokodil( والتم�ضاح هو الوحيد املحايد من بني الربمائيات

احل�ضرات وا �ضباهها
وهي اأي�ضًا تكون مذكرة اأو موؤنثة كما تبني الأمثلة التالية:

die Ameiseالةم ةder Kakerlakال�ضر�ضور

die Fliegeالذبابةder Skorpionالعقرب

die Stechmückeالبعو�ضةder Käferاخلةفغضاء

die Wespeالدبورder Schmitterlingالفرا�ضة

die Spinneالعةكبوتder Wurmالدودة

die Libelleاليعغضوبder Tausendfüßlerا م ا ربعة وا ربعني
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اأما النحل فله و�ضع خا�س جدًا، فامللكة مذكرة وباقي الأنواع تاأخذ اجلن�س املوؤنث:
der Weiselي كة الة�ل

die Drohneذكر الة�لdie Bieneالة� ة العاي ة

الطيور
وهي اأي�ضًا تاأخذ اجلن�س املذكر اأو املوؤنث كما تظهر الأمثلة التالية:

der Papageiالببساءder Hahnالديك

der Schwanالبجعةder Pfauالطاوو�ل

der Pinguinالبطريقder Straußالةعاية

der Falkeال�ضقرder Adlerالةغضر

der Spechtضقار اخل�ض�der Spatzع�ضفور الدوري

die Gansالبطةdie Henneالدجاجة

die Euleالبويةdie Taubeاحلماية

die Kräheالسرابdie Schwalbeالغضةوضو

ثانيًا: اجلغرافيا والزمن
نبداأ بالجتاهات اجلغرافية حيث تاأخذ جميعها اجلن�س املذكر:

der Nordostenال�ضمال ال�ضرقيder Ostenال�ضر�

der Nordwestenال�ضمال السربيder Westenالسرب

der Südostenاجلةوب ال�ضرقيder Nordenال�ضمال

der Südwestenاجلةوب السربيder Südenاجلةوب

تاأخذ  القارات  اأ�ضماء  اأن  اإل   )der Kontinent( مذكرة  كلمة  هي  »القارة«  كلمة  اأن  رغم 
اجلن�س املحايد:
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das Afrikaا �ريقياdas Europaا وروبا

das Amerikaا يريكاdas Asienاآ�ضيا

استثناء!

die Antarktikالقارة امل�جمدة 

ا �ضماء الب دان واملدن
معظم اأ�ضماء البلدان واملدن تاأخذ اجلن�س املحايد. ومن الأمثلة على ذلك نذكر:

das Italienاإيطالياdas Deutschlandا ملاضيا

das Polenبولةداdas Frankreich�رضغضا

das Brasilienالربازيلdas Großbirtannienبريطاضيا

das Chinaال�ضنيdas Japanاليابان

das Syrien�ضورياdas Ägyptenي�ضر

das Saudi-Arabienالغضعوديةdas Palästina� غضطني

das Marokkoاملسربdas Katarقطر

استثناء!

بع�س البلدان ياأخذ اجلن�س املذكر:
der Iranاإيرانder Iraqالعرا�

der Sudanالغضودانder Jemenاليمن

der Libanonلبةان

وبع�ضها الآخر ياأخذ اجلن�س املوؤنث:
die Türkeiتركياdie Schweiß�ضويغضرا

die Slowakei�ض و�اكيا
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وتاأتي البلدان التالية دائمًا ب�ضيغة اجلمع:
die Vereinigten Arabischen Emirateالإيارات العربية امل��دة

die Vereinigten Staatenالوليات امل��دة ال يريكية

STOPمالحظة

عند  مبا�ضر  غري  ب�ضكل  عادة  واإمنا  مبا�ضر،  ب�ضكل  البلدان  اأ�ضماء  مع  الأدوات  ت�ضتخدم  ل 
الإ�ضارة اإليها بوا�ضطة ال�ضمائر اأو عند ا�ضتخدام ال�ضفات. انظر الأمثلة التالية حيث مل يتم 

ا�ضتعمال اأي اأداة قبل ا�ضم البلد:

.Ich komme aus Syrienا ضا ين �ضوريا.

.Ich möchte nach Deutschland reisenا ود الغضفر اإىل ا ملاضيا.

اأما يف الأمثلة التالية فاإن معرفة جن�س البلد هو اأمر �ضروري. ففي املثال الأول مت احلديث 
عن البلد يف جملة لحقة، ولذلك فقد مت ا�ضتخدام ال�ضمري »es« لالإ�ضارة اإىل فرن�ضا. اأما 
يف اجلملة الثانية فقد ا�ضتخدمت �ضفة قبل ذكر ا�ضم البلد، مما ا�ضتدعى ا�ضتخدام الأداة 

»der« يف بداية اجلملة:
ا ضا ا ح� �رضغضا �هي مبثابة ب دي 

الثاين.
Ich liebe Frankreich, weil es wie mein zweites 
Land ist.

 Der sonnige Lebanon ist ein wichtiges Ziel fürلبةان امل�ضمغل هو هدف يهم ل غضياح.
Touristen. 

وينطبق نف�س الكالم متامًا على اأ�ضماء املدن، حيث تعترب املدن حمايدة ول ت�ضتخدم الأداة 
معها اإل يف حالت خا�ضة كما يف هذه الأمثلة:

 Das moderne Hamburg ist ein Zentrum fürهايبورغ احلديثة هي يركز الإعالم.
Medien.

.Das alte Damaskus ist ein schöner Gebietدي�ضق القدمية هي يةطقة جمي ة.
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املغضط�ات املائية
بالن�ضبة للمحيطات فهي تاأخذ اجلن�س املذكر �ضواًء بال�ضكل الكامل اأو املخت�ضر:

der Indische Ozeanامل�يط الهةديder Ozeanامل�يط

der Pazifische Ozeanامل�يط الهاديder Pazifikالهادي

der Atlantische Ozeanامل�يط ال ط غضيder Atlantikال ط غضي

اأما بالن�ضبة للبحار فبع�ضها ي�ضتعمل معها كلمة »das Meer« وبع�ضها »die See« ولكل بحر 
ا�ضم حمدد:
die Seeالب�رdas Meerالب�ر

die Ostseeب�ر الب طيقdas Mittelmeerالب�ر امل�و�ضط

die Nordseeب�ر ال�ضمالdas Rote Meerالب�ر ال حمر

اأما الأنهار فهي اإجماًل مذكرة، وخ�ضو�ضًا الأنهار خارج اأوروبا:
der Nilالةيلder Flußالةهر

der Euphratالفراتder Tigrisدج ة

der Amazonasال يازونder Mississippiامليغضيغضيبي

ولكن معظم الأنهار داخل اأملانيا موؤنثة:
die Elbeضهر الإلبهdie Donauضهر الداضوب

استثناء!

der Rheinالراين

ال�اضاريغل
متتلك الت�ضاري�س اأجنا�ضًا خمتلفة ح�ضب الأمثلة التالية:
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das Gebirgeالغض غض ة اجلب يةder Bergاجلبل

das Pleateauالهاضبةder Hügelال� ة

die Ebeneالغضهلder Talالوادي

ولكن اأ�ضماء اجلبال نف�ضها تاأخذ مبعظمها اجلن�س املذكر:
der Himalajaالهيماليا der Kilimanjaroك مةجارو

der Mont Blancيون ب ونder Mount Everestاإ�ر�ضت

الزين
نبداأ باأ�ضماء الأ�ضهر واأيام الأ�ضبوع حيث تعترب كلها مذكرة:

der Juliمتوزder Januarكاضون الثاين

der Augustاآبder Februar�ضباط

der Septemberا ي ولder Marsاآذار

der Oktoberت�ضرين ال ولder Aprilضيغضان

der Novemberت�ضرين الثاينder Maiا يار

der Dezemberكاضون ال ولder Juniحزيران

der Mittwochال ربعاءder Samstagالغضبت

der Donnerstagاخلميغلder Sonntagال حد

der Freitagاجلمعةder Montagالإثةني

der Dienstagالثالثاء

وكذلك الأ�ضماء اخلا�ضة بالف�ضول الأربعة حيث تعترب كلها مذكرة رغم اأن كلمة »الف�ضل« 
:)die Jahreszeit( موؤنثة

der Sommerال�ضيفder Frühlingالربيع

der Winterال�ض�اءder Herbstاخلريف
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بالن�ضبة لوحدات الزمن فهي تتوزع على النحو التايل:
die Sekundeالثاضيةder Momentالدقيقة

die Stundeالغضاعةder Tagاليوم

die Wocheال �ضبوعder Monatال�ضهر

وما يتعلق بال�ضنة فهو دائمًا حمايد:
das Jahrzehntالعقدdas Jahrالغضةة

das Jahrhundertالقرن

اأما بالن�ضبة لالأوقات املختلفة من اليوم فهي كما يلي:
der Mittagالظهريةder Morgenال�ضباح

der Abendاملغضاءder Nachmittagبعد الظهر

die Mitternachtية��ضف ال يلdie Nachtال يل

الطقغل
اإن كل ما يهطل من ال�ضماء اأو يتكثف يف اجلو ياأخذ اجلن�س املذكر:

der Nebelالاضبابder Regenاملطر

der Frostال�ضقيعder Schneeالث ج

der Schauerالوابلder Hagelالربد

der Regenbogenقو�ل قزحder Tauالةدى

والظواهر اجلوية العنيفة تاأخذ اأي�ضًا اجلن�س املذكر:
der Sturmالعا�ضفةder Windالريح

der Blitzالرب�der Tornadoالزوبعة

der Donnerالرعدder Hurrikanالإع�ضار
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استثناء!

die Briseالةغضيمdas Gewitterالعا�ضفة الرعدية

ثالثًا: اأ�سماء الأ�سجار والنباتات
اإن معظم اأ�ضماء الأ�ضجار والأزهار والنباتات موؤنثة كما يف الأمثلة التالية:

die Tulpeاخلزاي�die Pflanzeالةب�ة

die Weideال�ضف�ضافdie Blumeالوردة

die Eicheالغضةديانdie Roseالزهرة

die Zederال رزdie Palmeالةخ ة

die Kieferال�ضةوبرdie Lilieالزضبق

استثناء!

der Baumال�ضجرة

ا �ضماء الفاكهة
جميع اأ�ضماء الفاكهة موؤنثة ما عدا ثالثة اأنواع فقط تاأخذ اجلن�س املذكر:

die Orangeالربتقالdie Bananeاملوز

die Zitroneال يمونdie Birneالإجا�ل

die Himbeereال�وتdie Erdbeereالفراولة

die Aprikoseامل�ضم�لdie Kirscheالكرز

die Pflaumeاخلوخ die Mangoاملاضسو

die Kiwiالكيويdie Ananasال ضاضا�ل

die Wassermeloneالبطيخdie Weintraubenالعة�

die Dattelال�مرdie Feigeال�ني
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استثناء!

der Pfirsichالدرا�der Apfelال�فاح

der Granatapfelالريان

اخلاضار الورقية وال ع�ضاب
اإن معظم اخل�ضار الورقية واملاأكولت الع�ضبية ال�ضائعة تاأخذ اجلن�س املذكر كما هو مو�ضح 

يف الأمثلة التالية:
der Salatاخلغلder Spinatالغضباضخ

der Brokkoliالربوك يder Kohlامل فوف

der Rosmarinاإك يل اجلبلder Thymianالزعرت

der Oreganoال وريساضوder Korianderالكزبرة

استثناء!

die Minzeالةعةاعdie Petersilieالبقدوضغل

اخلاضار غري الورقية
اأن معظمها ياأخذ اجلن�س املوؤنث كما  اأما اخل�ضار غري الورقية فهي م�ضابهة للفاكهة حيث 

تبني الأمثلة التالية:
die Gurkeاخليارdie Tomateالطماطم

die Karotteاجلزرdie Kartoffelالبطاطا

die Okraالباييةdie Zweibelالب�ضل

die Bohneالفا�ضولياءdie Paprikaالف فل

die Rübeال فتdie Erbseالبازلء

die Aubergineالباذجنانdie Zucchiniالكو�ضا
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استثناء!

der Knoblauchالثومdas Radieschenالفجل

der Kürbisالقرعder Pilzالفطر

رابعًا: املواد والعنا�سر الكيميائية
معظم املواد احلجرية العادية والأحجار الكرمية تاأخذ اجلن�س املذكر:

der Felsال�ضخرder Steinاحلجر

der Granitالسراضيت der Marmorالرخام

der Kalksteinالك غلder Basaltالبازلت

der Diamantاملا�لder Quartzالكوارتز

der Smaragdالزيردder Rubinالياقوت

استثناء!

die Kreideالطب�ضورdie Kohleالف�م

املعادن والعةا�ضر الكيميائية ال�ضر�ة
يف  الواردة  الكيميائية  العنا�ضر  وجميع  الأ�ضا�ضية  الكيميائية  والعنا�ضر  املعادن  معظم  اإن 

اجلدول الدوري للعنا�ضر هي ذات جن�س حمايد:
das Eisenاحلديدdas Metallاملعدن

das Aluminiumال ملةيومdas Kupferالة�ا�ل

das Silberالفاضةdas Goldالذه�

das Bleiالر�ضا�لdas Platinالبالتني

das Uranاليوراضيومdas Chloridالك ور
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استثناء!

ي�ضتثنى من اجلدول الدوري العنا�ضر ال�ضتة التالية فهي مذكرة:
der Kohlenstoffالكربونder Wasserstoffالهيدروجني

der Stickstoffالةيرتوجنيder Sauerstoffال وكغضجني

der Phosphorالفو�ضفورder Schwefelالكربيت

املعادن املمزوجة واملواد املركبة
بع�ضها  الب�ضيطة مع  املعادن  يتم احل�ضول عليها من خالل مزج  التي  املعادن  بع�س  هناك 

البع�س وهي تاأخذ اأجنا�ضًا خمتلفة ولي�س لها قاعدة. ومن اأ�ضيعها:
die Bronzeالربوضزder Stahlالفولذ

das Zinnالق�ضدير

اأما املواد الكيميائية املعقدة فهي تاأخذ عادة اجلن�س املحايد:
das Kohlenhydrateالة�ضوياتdas Proteinالربوتني

das Insulinال ضغضولنيdas Aspirinال �ضربين

das Koffeinالكا�ئنيdas Heroinالهريوئني

das Benzinالبةزينdas Methanاملي�ان

ال �ضماء ال�ي ت�ضري اإىل الوحدات الع مية
اإن معظم الأ�ضماء التي ت�ضري اإىل اأ�ضماء الوحدات العلمية امل�ضتخدمة يف الفيزياء هي اأ�ضماء 

حمايدة كما يف الأمثلة:
das Elektronالإلكرتونdas Atomالذرة

das Voltالفولطdas Molekülاجلزيء

das Wattالواطdas Kilogrammالكي وغرام
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استثناء!

الوحدات العلمية التالية ميكن اأن تاأخذ اجلن�س املذكر اأو املحايد وقد ذكرناها �ضابقًا:
der/das Literال رتder/das Meterاملرت

خام�سًا: اللغة وامل�سطلحات اللغوية
ا �ضماء ال سات

اإن الأ�ضماء التي ت�ضري اإىل اللغات تاأخذ اجلن�س املحايد كما يف الأمثلة:
das Englischالإضك يزيةdas Arabischالعربية

das Japanischالياباضيةdas Französischالفرضغضية

das Hochdeutschال ملاضية الف�ض��das Deutschال ملاضية

STOPمالحظة

يتوجب دائمًا عند احلديث عن اللغات التمييز بني ا�ضتخدام الأ�ضماء وا�ضتخدام ال�ضفات. 
انظر الأمثلة التالية للتمييز بني الأ�ضماء وال�ضفات:

اإضه يرتجم الك�اب اإىل ال ملاضية.
اإضه يرتجم الك�اب اإىل ال سة ال ملاضية.

Er übersetzt das Buch ins Deutsch.

Er übersetzt das Buch in die deutsche Sprache.

اإضه ي�ك م العربية بطالقة.
اإضه ي�ع م ال سة العربية.

Er spricht fließend Arabisch.

Er lernt die arabische Sprache.

ال حرف وال رقام
تعترب الأحرف من الأ�ضماء ذات اجلن�س املحايد يف الأملانية:

A حرفdas AK حرفdas K

Y حرفdas Ypsilonكبري D حرفein großes D
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اأما الأرقام فهي من الأ�ضماء املوؤنثة:
die Einsالواحدdie Nullال�ضفر

die Dreizehnالثالثة ع�ضرdie Siebenالغضبعة 

die Tausendال لفdie Zwanzigالع�ضرون

die Milliardeامل يارdie Millionامل يون

استثناء!

das Hundertاملائة

STOPمالحظة

يف معظم ال�ضتخدامات تاأتي الأرقام ك�ضفة قبل ال�ضم وتكتب بحرف �ضغري كما يف املثال 
التايل:

.Sie hat zehn Katzenلديها ع�ضرة قطط.

ولكن يف بع�س ال�ضتخدامات اخلا�ضة ياأتي الرقم كا�ضم يف اجلملة ويكتب بحرف كبري كما 
يف الأمثلة التالية:

.Die Zahl 100 hat zwei Nullenي��وي الرقم 100 ع � �ضفرين.

.Sie hat eine Zehn in der Prüfung errichtلقد ح�ض ت ع � درجة الع�ضرة ا الي��ان.

بعال الةا�ل يع�ربون ا ن رقم 13 هو رقم 
�ضوء احلظ.

Einige Leute halten die Dreizehn für eine 
Unglückzahl.

وينطبق ذلك على الأرقام ال�ضغرية، اأما املليون فما فوق فهي تاأتي دائمًا ب�ضكل اأ�ضماء حتى 
حني تاأتي مبعنى ال�ضفة قبل الأ�ضماء الأخرى، ولذلك فهي تكتب دائمًا بحرف كبري:

 Über eine Million Menschen wurden imق�ل ا كرث ين ي يون �ضخ�ل ا احلرب.
Krieg getötet
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ال جزاء الع�ضرية
على خالف الأرقام فاإن الأجزاء الع�ضرية تاأخذ اجلن�س املحايد يف اللغة الأملانية:

das Viertelالربعdas Drittelالث ث

das Sechstelالغضد�لdas Fünftelاخلمغل

das Zehntelالع�ضرdas Achtelالثمن

استثناء!

die Hälfteالة�ضف

ا �ضماء ال لوان
تعترب الألوان التي ترد كاأ�ضماء يف اجلملة ذات جن�س حمايد:

das Gelbال �ضفرdas Rotال حمر

das Schwarzال �ضودdas Blauال زر�

وكما ذكرنا بالن�ضبة لالأرقام فاإن الألوان تاأتي غالبًا ك�ضفة قبل الأ�ضماء، ولكنها قد ت�ضتخدم 
اأحيانًا ب�ضكل اأ�ضماء كاأن نقول »زرقة ال�ضماء« )das Blau des Himmels(، ويف هذه احلالة 

فهي تاأتي حمايدة.

امل�ضط �ات القواعدية
اإن معظم الأ�ضماء امل�ضتخدمة يف قواعد اللغة الأملانية تاأخذ اجلن�س املحايد:

das Nomenال�ضمdas Wortالك مة

das Substantivال�ضمdas Verbالفعل

das Subjektالفاعلdas Pronomenالاضمري

das Objektاملفعول بهdas Adjektivال�ضفة

das Partizipا�ضم الفاعل واملفعولdas Adverbالظرف
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وكذلك الأ�ضماء امل�ضتخدمة يف و�ضف الأزمنة:
das Präteritumاملا�ضي البغضيطdas Präsensاحلا�ضر

das Perfektاملا�ضي ال�امdas Futurاملغض�قبل

das Passivاملبةي ل مجهول

استثناء!

ي�ضتثنى من ذلك كاًل مما يلي:
)1( اثنان فقط من الأزمنة ياأخذان اجلن�س املذكر:

der Konjunktivالإض�ضاءder Imperativال ير

)2( نوعان من الكلمات:
die Präpositionحرف اجلرder Artikelال داة

)3( الكلمات املرتبطة باجلملة وحالة ال�ضم حيث تاأخذ اجلن�س املذكر:
der Kasusاحلالة الإعرابيةder Satzاجلم ة

der Akkusativاملة�ضوبder Nominativاملر�وع

der Genitivاملاضاف اإليهder Dativاملجرور

�ساد�سًا: جمموعات اأخرى من الأ�سماء

ا �ضماء امل�ضروبات
اإن جميع اأنواع امل�ضروبات الطبيعية امل�ضتقة من النباتات تاأخذ اجلن�س املذكر:

der Teeال�ضايder Kaffeeالقهوة

der Cocktailالكوك�يلder Saftالع�ضري

der Nektarالرحيقder Kakaoالكاكاو
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وكذلك اأ�ضماء امل�ضروبات الكحولية:
 der Whiskeyالو�ضكيder Weinالةبيذ

der Wodkaالفودكاder Cognacالكوضياك

استثناء!

امل�ضروبات التالية تاأخذ اجلن�س املحايد، مع العلم باأن ال�ضودا ميكن اأي�ضًا اأن تاأخذ اجلن�س 
املوؤنث فهي من الأ�ضماء التي ميكن اأن تاأخذ جن�ضني:

das Colaالكولdas Wasserاملاء

die/das Sodaال�ضوداdas Bierالبرية

اأما امل�ضروبات التالية فهي تاأخذ اجلن�س املوؤنث:
die Milchاحل ي�die Limonadeع�ضري ال يمون

ا �ضماء الفةاد� واملطاعم واملقاهي
تاأخذ اأ�ضماء الفنادق واملطاعم واملقاهي اجلن�س املحايد:

das Sheraton�ةد� ال�ضرياتونdas Hilton�ةد� الهي �ون

das Mövenpick�ةد� املو�ةبيكdas Continental�ةد� الكوض�يةة�ال

das KFCيطعم الكة�اكيdas McDonald‘sيطعم املاكدوضالدز

و�ضائل الةقل
بالن�ضبة لأ�ضماء و�ضائل النقل فهي ذات اأجنا�س متنوعة:

das Fahrradالدراجةdas Autoالغضيارة

das Motorradالدراجة الةاريةdas Flugzeugالطائرة

das Bootالقاربdas Schiffالغضفيةة

der Busالبا�لder Wagenالغضيارة

die U-Bahnاملرتوder Zugالقطار
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وعند ا�ضتعمال اأ�ضماء ماركات ال�ضيارات واأ�ضماء القطارات فهي تعترب مذكرة:
der Porscheالبور�ضهder Audiال ودي

der Fiatالفياتder Mercedesاملر�ضيد�ل

der Intercity-Expressالقطار الغضريع

وكمثال على ال�ضتخدام نقول مثاًل:
.Er hat einen Mercedes gekauftلقد ا�ضرتى �ضيارة ير�ضيد�ل.

.Er reist mit dem Intercity-Expressاإضه ي�ةقل بوا�ضطة القطار الغضريع.

اأما الأ�ضماء التي ت�ضري اإىل ماركات الدراجات النارية اأو الطائرات اأو ال�ضفن فهي موؤنثة كما 
يف الأمثلة التالية:

die Boeingطائرة البويةغdie Yamahaدراجة ياياها

die Tatanic�ضفيةة ال�اي�اضيك

استثناء!

der Airbusطائرة الإيربا�ل

ا �ضماء العمالت
وهي تاأخذ اجلن�س املذكر اإجماًل:

der Dollarالدولرder Euroاليورو

der Rubelالروبلder Centالغضةت

der Rialالريالder Yenالني

استثناء!

die Markاملاركdas Pfund Sterlingالإ�ضرتليةي





باللغة العربية
.2011 بكار،  ماهر  د.  تاأليف  واملتقدمني.  للمبتدئني  الأملانية  اللغة  • قواعد 

 Re Di« اإ�ضدار  الروا�ضدة.  الرحمن  اأ. خالد عبد  تاأليف  للعرب.  الأملانية  اللغة  • قواعد 
.2009 ،»Roma Verlag

 Max Heuber« اإ�ضدار  ر�ضوان.  كمال  د.  ترجمة  احلديثة.  الأملانية  اللغة  قواعد   •
.1983 ،»Verlag

باللغة الإنكليزية
• Hamerʼs German Grammer and Usage. Martin Durrell. McGraw Hill – 

fourth edition, 2002.

• Collins German Grammer. Harper Collins Publishers – second edition, 
2007.

• Collins German-English Dictionary Software. Harper Collins 
Publishers, 2002.

باللغة الأملانية
• Duden, Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 

Dudenverlag, 2009.

• Deutsche Grammatik einfach, kompakt, und übersichtlich. Heike 
Pahlow. Lingolía, 2011.

• Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch. Sarah Fleer. Langenscheidt, 
2008.

• Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 2009.

• Pons Großwörterbuch für Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett 
Sprachen GmbH, 2006.

المراجع



مواقع على الإنرتنت
http://www.duden.de

جلميع  مف�ضلة  �ضروحات  مع  الإنرتنت  على  اأملاين-اأملاين  قامو�س  لأف�ضل  الر�ضمي  املوقع 
الكلمات والتعابري.

http://www.mein-deutschbuch.de

من اأف�ضل املواقع ل�ضرح قواعد اللغة الأملانية على الإنرتنت مع الكثري من التفا�ضيل والأمثلة 
واملوقع باللغة الأملانية فقط.

http://www.wordmine.info

يتيح هذا املوقع املمتاز البحث عن جميع الكلمات التي تبداأ اأو تنتهي باأحرف معينة ويف عدة 
لغات.

تطبيقات مفيدة
اأو اأكرث من هذه الربامج على جهاز الأندرويد والتدرب عليها  ين�ضح القارئ بتثبيت واحد 
ب�ضكل متكرر، حيث تفيد ب�ضكل كبري يف حت�ضني قدرته على حتديد اأجنا�س الأ�ضماء ب�ضهولة 

والتنبوؤ بها وحفظها:
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.derdiedas

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gruita.android.derdiedas

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nicolatesser.germangenderquiz

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.german.genders

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oridov.germannouns
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