(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
والصرف (الوحدة الخامسة) :التـَّـصغير.
النَّحو َّ

للداللة على ٍ
الم ْع َربَة؛ َّ
السياق.
معان تُـ ْف َهم من ِّ
(ٔ) ال ـتـَّـصغير :صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء ُ

األول) و (فَـ ْت ِح الحرف الثَّاني) و (تَ ْس ِكين الياء).
(ض ِّم الحرف َّ
واألسماء المصغَّــرة تتفق في َ

ي ،نُ َج ْيالءُ ،سلَْيمى،
ُس َع ْيدُ ،رغَْيدة ،نُـ َويْرة ،بُـنَ ّي ،فُـتَ ّيُ ،حلَ ّيُ ،ى َد ّ
ُوَريْدةُ ،ع َم ْيران ،األُ َخ ْي ِطلُ ،كتَـيِّبُ ،ع َجيِّلُ ،ك َحيِّلُ ،ك َويْتِبُ ،ع َق ْي ِرباء،
ُم َح ْيبِرةُ ،ز َع ْي ِفرانُ ،م َزيْ ِريبُ ،م َخ ْي ِريط ،أُبَـ ْيريق ،نُـ َويْ ِطيرُ ،م َويْ ِريث،
جميِّل الدِّين ،أُغَيصان ،أ ِ
ِ
صبَـيَّــةُ ،ش َويْ ِعرينُ ،وَريْقات.
ْ
ُس ْيطر ،أُطَْيع َمةُ ،
َ
َُ
صف بكلمة (صغير) أو (قليل).
الو ْ
واألسماء المصغَّــرة بديل عن َ

(ٕ) دالالت التـَّـصغير:

ود ْع َ ِ
س شابا التحقير وتقليل الشأن
ََ
ك م َن ال َخنا فالـ َّـرأْ ُ

كيف تَـ ْهجو
ٔ -تعلَّ ْم يا ُش َويْ ِع ُر َ
اضعَّ ،أمـا العويلِم فتطغى عليو ِسم ُة استكبا ِر ِ
ِ ِ
الجاى ِل .التحقير وتقليل الشأن
ٕ -من
سمات العال ِم أنَّـو ُمتو ِ ٌ
َُ ْ ُ
ٖ -أقرأُ ال ُكتَيـِّب المرفَق مع َّ ِ
قبل تركيبِها أو صيانتِها .تقليل الحجم
َ ُْ َ
الغسالة َ
المناع ِة ِم ْن ُك َري ـَّـات َّ
الدِم البيضاء والحمراء .تقليل الحجم
جهاز
ٗ -يتألَّ ُ
ف ُ
َ
عظبم ،ولَو ب ُد َريْهمات .تقليل العدد
َّ٘ -
الصدقةُ نَـ ْف ُعها ٌ
ك يا ابن آدم ل ـ َقيم ٌ ِ
ك" .تقليل العدد
صلْبَ َ
"ح ْسبُ َ
ات يُق ْم َن ُ
 -ٙقال رسول اهلل صلَّى اهلل عليو وسلَّمَ :
َ َ ُ َْ
عطفت حناياهُ ُد َويْ َن َسمائِِو
-ٚ
ْ

بو ِ
ْف األ َِىلَّ ِة والحو ِ
اج ِ
الق ِس ّي تقريب المكان
َعط َ

ٍ
بانتظام .تقريب الزمان
المتَـ َف ِّرجو َن بُـ َع ْي َد المبار ِاة
غادر ُ
َ -ٛ

الدفاع المدني من ِ
ِ
َّ -ٜ
انتشاره في الغابَِة .تقريب الزمان
إطفاء الحر ِيق قُـبَـ ْي َل
رجال
تمك َن ُ
ِ
ِّ

ٓٔ -قال تعالى" :يا بـنَ َّي ال تُ ْش ِر ْك ِ
باهلل َّ
ظيم" .ال ـتـَّـحبُّب
ُ
ْم َع ٌ
إن الش ِر َك لَظُل ٌ
ُس ْي ٍد  ...ال ـتـَّـحبُّب
ٔٔ -يا أبا ُع َم ْي ٍر ،يا أبا أ َ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ـصغير:
(ٖ) حاالت ال ـتَّ ْ
ُّالثي
االسم الث ُّ
ُ

صغَّــر على وزن
يُ َ
(فُـ َع ْيل).

سعدُ :س َع ْيد جبلُ :جبَـ ْيل ذئب :ذُ َؤيْب
ط :قُطَْيط ثوب :ثُـ َويْب جزءُ :ج َز ْيء
دبُ :دبَـ ْيب ق ّ
ّ
شيْر
كرةُ :ك َريَّة فوق :فُـ َويْق قحف :قُ َح ْيف قشر :قُ َ
جبرُ :جبَـيْر ىذلُ :ى َذيْل قبل :قُـبَـ ْيل عمرُ :ع َم ْير
ُس ْيد دونُ :د َويْن بعد :بُـ َع ْيد
أسد :أ َ

تلحقو التاء عند ال ـتـَّـصغير ىندُ :ىنَـ ْيدة شمسُ :ش َم ْيسة عينُ :عيَـ ْينة
الثالثي المؤنث غير
رغدُ :رغَ ْيدة
المختوم بتاء التأنيث
الثالثي الذي ثانيو حرف تُـ َر ُّد األلف إلى أصلها تاج :تُـ َويْج ناب :نُـيَـ ْيب نار :نُـ َويْرة
غار :غَُويْر باب :بُـ َويْب دارُ :د َويْرة
(الواو أو الياء)
األلف
الثنائي
االسم
ّ
(أي من حرفين).
الثالثي الذي ثالثو حرف
(األلف)
الثالثي الذي ثالثو حرف
(الواو)

الثالثي الذي ثالثو حرف
(الياء)

الثالثي الذي زيد على
آخره (ألف ممدودة)

أو(ألف مقصورة)
أو(تاء مربوطة)
أو(ألف ونون)

عند ال ـتـَّـصغير
نَـ ُر ُّد إليو الحرف الثالث
(الواو أو الياء)

ي دمُ :د َم ّي ابن :بُـنَ ّي أب :أُبَ ّي
أخ :أُ َخ ّي يد :يُ َد ّ
ابنة :بُـنَـيَّة أذن :أُذَيْنة

عند ال ـتـَّـصغير
صيَّة فتى :فُـتَ ّي
يُـ ْقلَب (األلف) إلى (ياء) عصاُ :ع َ
ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير
يُـ ْقلَب (الواو) إلى (ياء) دلوُ :دلَ ّي حلوُ :حلَ ّي

ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير
ي
يُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير ظبي :ظُبَ ّي ىديُ :ى َد ّ
صغَّــر الحروف الثالثة
تُ َ
منو على وزن (فُـ َع ْيل)
ث ـُ َّم تُـ َر ُّد إليو الزوائد

سوداءُ :س َويْداء نجالء :نُ َج ْيالء
سلمىُ :سلَ ْيمى نجوى :نُ َجيَّا فدوى :فُ َديَّا
زىرةُ :زَى ْيرة راحةُ :رَويْحة وردةُ :وَريْدة لقمة :لَُق ْيمة

الجبَـ ْيهة حذفةُ :ح َذيْفة
بلدة :بُـلَ ْيدة الجبهةُ :
ىرةُ :ى َريْرة خزمةُ :خ َزيْمة
عبدةُ :عبَـ ْيدة َّ
سلمانُ :سلَ ْيمان عمرانُ :ع َم ْيران نعمان :نُـ َع ْيمان
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
باعي:
(ٗ) حاالت تَـصغير االسم ُّ
الر ّ
الحالة

باعي
االسم ُّ
الر ُّ
ُ
الذي ثالثو حرف ألف.

األمثلة

الح ْكم
ُ

ُح ْي ِمق زخرفُ :ز َخ ْي ِرف خندقُ :خنَـ ْي ِدق
صغَّــر على وزن (فُـ َع ْي ِعل) أحمق :أ َ
يُ َ
األخطل :األُ َخ ْي ِطل درىمُ :د َريْ ِهم
غزال :غَُزيِّل كتابُ :كتَـيِّب
تُـ ْقلَب (األلف) إلى (ياء)
وتُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.
عجوزُ :ع َجيِّز عجولُ :ع َجيِّل

الذي ثالثو حرف الواو.

تُـ ْقلَب (الواو) إلى (ياء)

الذي ثالثو حرف الياء.

تُ ْدغَم الياء مع ياء ال ـتـَّـصغير.

الذي ثانيو حرف ألف.

تُـ ْقلَب األلف إلى واو

وتُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

عند ال ـتـَّـصغير.

صغَّــر الحروف األربعة منو
المختوم بـ(ألف مدودة) .تُ َ
على وزن (فُـ َع ْي ِعل)
أو (تاء مربوطة)
ث ـُ َّم تُـ َر ُّد إليو الزوائد
أو (ألف ونون)

ماسي:
(٘) حاالت تَـصغير االسم ال ُخ ّ

صغَّــر على وزن (فُـ َع ْي ِعيل).
االسم
ُّ
الخماسي يُ َ
ُ

كثيرُ :كثَـيِّر غدير :غُ َديِّر قبيلة :قُـبَـيِّـلَة أسيل:
ُسيِّل كحيلُ :ك َحيِّل
أَ
خالدُ :خويْلِد صانعِ :
ص َويْ ِحب
ص َويْنع صاحبُ :
ُ
َ
كاتبُ :ك َويْتِب عالمُ :ع َويْلِم شاعرُ :ش َويْ ِعر
خنفساءُ :خنَـيْ ِفساء عقرباءُ :ع َق ْي ِرباء
قنطرة :قُـنَـ ْي ِطرة محبرةُ :م َحيْبِرة
ص َويْلِجان زعفرانُ :ز َع ْي ِفران
صولجانُ :

رمانُ :رَم ْي ِمين مفتاحُ :م َفيْتِيح منشارُ :منَـيْ ِشير
الذي رابعو حرف (ألف) .يُـ ْقلَب ياء عند ال ـتـَّـصغير.
َّ
مزرابُ :م َزيْ ِريب
ص ْي ِفير مخروطُ :م َخ ْي ِريط
الذي رابعو حرف (واو) .يُـ ْقلَب ياء عند ال ـتـَّـصغير .عصفورُ :ع َ
ش ْيكِير منديلُ :منَـ ْي ِديل
الذي رابعو حرف (الياء) .تبقى كما ىي عند ال ـتـَّـصغير عفريتُ :ع َف ْي ِريت بشكير :بُ َ
إبريق :أُبَـ ْيريق
الذي ثانيو حرف (األلف) يُـ ْقلَب واو عند ال ـتـَّـصغير .حاسوبُ :ح َويْ ِسيب ناقوس :نُـ َويِْقيس
ناطور :نُـ َويْ ِطير
ميقاتُ :م َويِْقيت ميزانُ :م َويْ ِزين ميراثُ :م َويْ ِريث
ترد واو عند ال ـتـَّـصغير.
الذي ثانيو حرف (ياء)
منقلبة عن (واو).
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ
ص ْد َره فقط).
صغِّر َ
( )ٙتَـصغير االسم المركب تركيباً إضافيَّ ـاً( :نُ َ
الدولةُ :سيَـ ْيف َّ
عبداهللُ :عبَـ ْيداهلل بدر الدِّين :بُ َديْر الدِّين سيف َّ
الدولة دار األرقمُ :د َويْرة األرقم
تاج الدِّين :تُـ َويْج الدِّين عماد الدِّينُ :ع َميِّد الدِّين جمال الدِّينُ :ج َميِّل الدِّين

( )ٚتَـصغير الجمع:

صغَّــر على لفظو ،وأوزانو ىي:
جمع القلِّة :ي ـُ َ
ُص ْيحاب أَ ْغصان :أُغَ ْيصان
ٔ -أَفْعال :أ ْ
َصحاب :أ َ
ٖ -أَفْ ِعلَة :أ َْرِغ َفة :أ َُريْ ِغ َفة أَط ِْع َمة :أُطَْي ِع َمة

صغَّــر مفرده.
جمع الكثرة :ي ـُ َ

ص َذح).
(ص ْجيَخ أَ ْ
صحبة أَ َْ ُٓ ٍر َٔأَ ْر ِ
يجًٕعخ في جًهخ ِ

ُس ْي ِطر
ٕ -أَفْـ ُعل :أَنْـ ُهر :أُنَـ ْي ِهر أسطر :أ َ
ِ ِ
ِ
صبَـيَّــة
ٗ -ف ْعلَة :غل َْمة :غُلَ ْيمة ص ْبـيَةُ :

مذك ٍر سالماً ،وإ ْن كان مؤنَّــثاً أو غير عاقِ ٍل ج ِمع جمع مؤنَّـ ٍ
مذكراً عاقِالً ُج ِم َع َج ْم َع َّ
فإ ْن كان َّ
ـث سالماً:
ُ َ ََْ
َ
انكهًخ

يبْيزٓب

يفردْب

شعراء

مذكر

شاعر

ُرْكبان

مذكر

راكب

خبراء

مذكر

خبير

جبال

غير عاقل

جبل

ورق

غير عاقل

ورقة

معلّمات

مؤنث

معلمة

مؤنث

مهندسة

مهندسات

رصغير انًفرد

ُش َويْ ِعر
ُرَويْ ِكب
ُخبَـيِّر
ُجبَـ ْيل

ُوَريْقة
ُم َع ْيلِ َمة
ُىنَـ ْي ِد ِسة

جمع َّ
السالم:
السالم ،وجمع المؤنَّث َّ
المذكر َّ
انكهًخ

يفردْب

يبْيزٓب

مهندسون
كاتبِين

مذكر
مذكر

مهندس
ِ
كاتب

ساعات

مؤنث

ساعة

جفنات

مؤنث

جفنة

ُش َويْ ِعرون أو ُش َويْ ِعرين
ُرَويْ ِكبين أو ُرَويْ ِكبون
ُخبَـيِّرين أو ُخبَـيِّرون
ُجبَـ ْيالت

ُوَريْقات
ُم َع ْيلِ َمات
ُىنَـ ْي ِد ِسات

الجمع.
ِ
ثم تُـ َر ُّد إليهما عالمةُ
ـصغَّـر مفردىماَّ ،
يُـ َ

رصغير انًفرد

ُىنَـ ْي ِدس
ُك َويْتِب
ُس َويْعة
ُج َف ْينة
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صغير ْٕ:
انـزَّ ْ

صغير ْٕ:
انـزَّ ْ

ُىنَـ ْي ِدسون
ِ
بين
ُك َويْت َ
ُس َويْعات
ُج َف ْينات

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

سؤال (ْ )1بد يصغَّر األسًبء اآلريخ ثصيغخ انجًع:

نخلة :نُ َخ ْيالت رجلُ :ر َج ْيلون أو ُر َج ْيلين ظريف :ظَُريِّفون أو ظَُريِّفين
كأسُ :ك َؤيْسات ناقد :نُـ َويْقدون أو نُـ َويْقدين
سؤال ( )2اقرأ انُص اآلري ،ثى أجت عٍ األسئهخ انزي رهيّ

يري يخاطب عب َدالملك :
نم ُّ
قال ال ـ َّراعي ال ـُّ َ

اك ولَم تَ ُكن قبل ال ـر ِ
الش ِ
قاد على ُّ
ؤون َسؤوال
ْ
قالت ُخلَ ْي َدةُ ما َعر َ َ ْ ْ ْ َ ّ
أُ َخيل َد إِ َّن ِ
ىم ِ
ان باتا جنب ًة َو َدخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
أباك َ
ادهُ َّ
ضاف وسـ ـ ـ ـ ـ َ
ْ
ٍ
ِ
اليوم الخليف َة قِيـ ـ ـ ـ ـ ـال
إِنِّي َحلَ ْف ُ
ب َ
ت على يميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍن بـََّرة ال أَ ْكذ ُ

تصغير خلدةُ :خلَ ْي َدة.
تصغير نجد :نُ َج ْي َدة.

أتيت أبا ُخبَـ ْي ٍ
ب وافِـ ـ ـ ـدا يوماً أري ُد بِبَـ ْيـ َعتي تَبديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ما إ ْن ُ
الهدى فيزيدني تضليـ ـ ـ ـال
وال ُ
بن ُع َويْم ٍر أبغي ُ
أتيت نُ َج ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـدةَ َ

 -1اسزخرج يثبالً عهى ك ٍّم ي ًَّب يأري:

يري ُخبَـ ْي ٍ
ب
نم ُّ
أ -اسم ُم َ
ثالثي مذ ّكر :ال ـُّ َ
صغَّر ّ
ثالثي مؤنَّث تأنيثاً حقيقيَّاًُ :خلَ ْي َدةُ
ج -اسم ُم َ
صغَّر ّ

ثالثي مؤنَّث :نُ َج ْيـ ـ ـ ـ ـ ــدةَ
ب -اسم ُم َ
صغَّر ّ
باعيُ :ع َويْم ٍر
د -اسم ُم َ
صغَّر ر ّ

سبثقخ.
صغير في األثيبد ان َّ
 -2ثيٍِّ دالنخ انزَّ ْ

يريُ ،خلَ ْي َدةُ ،أُ َخ ْيل َد  :ال ـتَّ َحب ـُّبُ / .خبَـ ْي ٍ
بن ُع َويْم ٍر :الت ـَّحقير.
نم ُّ
ب ،نُ َج ْي ــد َة َ
ال ـُّ َ

سبثقخ يع انضجط انزَّبو.
ص ِّغر يب رحزّ خط في األثيبد ان َّ
َ -3

ؤونُ :ش َؤينات  ،سؤوال :س َؤيل ِ ،
أباك :أُبـيِّ ِ
ُّ
ك  ،جنبةًُ :جنَـ ْيبِة
ُ ْ
الش ِ ْ
َ
َ
ٍ
ي.
بـََّرة :بُـ َريْـ َرة  ،تَبديال :تُـبَـ ْيديل ُ ،
الهدىُ :ى َد ّ

بٌ.
 -4أعرة انجًهخ اآلريخ يٍ انجيذ انثبَي :ضبفَ ٔسـب َدُِ ْ ًَّ ِ

ضاف :فعل ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره.
َ

ـادهُ :مفعول بو َّ
مقدم منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره ،وىو مضاف.
وس َ
جر مضاف إليو.
محل ّ
والهاء :ضمير متصل مبني على الضم في ّ

ىم ِ
ان :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعو األلف ألنو مثنى.
َّ

 -5نًبرا ال رعذ كهًخ (دخيال) رصغيراً يع أٌَّ ثبنثٓب يبء سبكُخ قجهٓب حرفبٌ.

َّ
األول غير مضموم  ،والحرف الثاني غير مفتوح.
ألن الحرف َّ
5

(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ســجت):
سؤال (ْ )3بد ُي َكجَّر األسًبء اآلريخ ،يعهِّالً (راكراً ان َّ

االسم
ُجبَـ ْيل
ُد َريْ ِهم
ُم َف ْيتِيح
ُم َخ ْي ِريط
ُمنَـ ْي ِديل

أُ َذيْنة
تُـ َويْج
نُـيَـ ْيب
ُش َويْ ِعر
نـُ َويْ ِطير
ُم َويْ ِقيت
ُخ ّي
أَ
ي
يُ َد ّ
فُـتَ ّي
ُحلَ ّي

ي
ُى َد ّ
غُ َزيِّل
عُ َجيِّل

ُك َحيِّل
نُ َج ْيالء
نُ َجيَّا

ُوَريْدة
ُع َم ْيران
ُع َق ْي ِرباء
ُم َح ْيبِرة
ُز َع ْي ِفران

ُم َكبَّره

جبل

درىم
مفتاح

السبب أو العلَّة
َّ

ثالثي.
ألنَّو اسم ّ

باعي.
ألنَّو اسم ر ّ

خماسي رابعو حرف (األلف) يُـ ْقلَب إلى ياء عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ

مخروط

خماسي رابعو حرف (الواو) يُـ ْقلَب إلى ياء عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ

أذن

ثالثي مؤنث غير المختوم بتاء التأنيث تلحقو التاء عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ّ

منديل
تاج
ناب
شاعر
ناطور
ميقات
أخ
يد
فتى
حلو

خماسي رابعو حرف (الياء) تبقى كما ىي عند ال ـتـَّـصغير
ألنَّو اسم
ّ

ثالثي ثانيو حرف (األلف) تُـ َر ُّد األلف إلى أصلها (الواو) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ّ
ثالثي ثانيو حرف (األلف) تُـ َر ُّد األلف إلى أصلها (الياء) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ّ
باعي ثانيو حرف (ألف) تُـ ْقلَب األلف إلى (واو) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ر ّ

باعي ثانيو حرف (ألف) تُـ ْقلَب األلف إلى (واو) عند ال ـتـَّـصغير ،ورابعو واو قلبت ياء.
ألنَّو اسم ر ّ
ألنو اسم خماسي ثانيو حرف (ياء) منقلبة عن (واو) رددناىا واو عند ال ـتـَّـصغير.
الثنائي (من حرفين) نَـ ُر ُّد إليو الحرف الثالث (الواو) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ

الثنائي (من حرفين) نَـ ُر ُّد إليو الحرف الثالث (الياء) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف ألف يُـ ْقلَب (األلف) إلى (ياء) ويُ ْد َغم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف واو يُـ ْقلَب (الواو) إلى (ياء) ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

ىدي

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف ياء يُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

عجول

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف واو يُـ ْقلَب (الواو) إلى (ياء) ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

نجالء

صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف ممدودة) َ

غزال
كحيل

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ألف يُـ ْقلَب (األلف) إلى (ياء) ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ياء يُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

نجوى

صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف مقصورة) َ

عمران

صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف ونون) َ
صغَّـرنا الحروف األربعة منو على وزن (فُـ َعيْ ِعل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو مختوم ب ـ(ألف ممدودة) َ
ِ
ورَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو مختوم بــ(تاء مربوطة) َ
صغَّـرنا الحروف األربعة منو على وزن (فُـ َع ْيعل) َ
ِ
ور َد ْدنا الزوائد.
ألنَّو مختوم بــ(ألف ونون) َ
صغَّـرنا الحروف األربعة منو على وزن (فُـ َع ْيعل) َ

وردة
عقرباء
محبرة
زعفران

صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (تاء مربوطة) َ
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(ختصص) الفصل ال َّول .اعداد الس تاذ :فتحي أبوقديري.
العمل االّ قلي ًال" .اللغة العربية ُّ
قال تعاىل ":وما أوتيمت من ِ

ســجت):
صغَّر األسًبء اآلريخ ،يعهِّالً (راكراً ان َّ
سؤال (ْ )4بد ُي َ

االسم
جبل
درىم
مفتاح
مخروط
منديل
أذن
تاج
ناب
شاعر
ناطور
ميقات
أخ
يد
فتى
حلو
ىدي
غزال
عجول

صغَّره
ُم َ

ُجبَـ ْيل
ُد َريْ ِهم
ُم َف ْيتِيح
ُم َخ ْي ِريط
ُمنَـ ْي ِديل

أُ َذيْنة
تُـ َويْج
نُـيَـ ْيب
ُش َويْ ِعر
نـُ َويْ ِطير
ُم َويْ ِقيت
ُخ ّي
أَ
ي
يُ َد ّ
فُـتَ ّي
ُحلَ ّي

ي
ُى َد ّ
غُ َزيِّل
عُ َجيِّل

كحيل

ُك َحيِّل
نُ َج ْيالء

وردة

ُوَريْدة
ُع َم ْيران
ُع َق ْي ِرباء
ُم َح ْيبِرة
ُز َع ْي ِفران

نجالء
نجوى
عمران
عقرباء
محبرة
زعفران

نُ َجيَّا

السبب أو العلَّة
َّ

ثالثي.
ألنَّو اسم ّ

باعي.
ألنَّو اسم ر ّ

خماسي رابعو حرف (األلف) يُـ ْقلَب إلى ياء عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ
خماسي رابعو حرف (الواو) يُـ ْقلَب إلى ياء عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ

خماسي رابعو حرف (الياء) تبقى كما ىي عند ال ـتـَّـصغير
ألنَّو اسم
ّ

ثالثي مؤنث غير المختوم بتاء التأنيث تلحقو التاء عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ّ

ثالثي ثانيو حرف (األلف) تُـ َر ُّد األلف إلى أصلها (الواو) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ّ
ثالثي ثانيو حرف (األلف) تُـ َر ُّد األلف إلى أصلها (الياء) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ّ
باعي ثانيو حرف (ألف) تُـ ْقلَب (األلف) إلى (واو) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ر ّ

باعي ثانيو حرف (األلف) تُـ ْقلَب األلف إلى (واو) عند ال ـتـَّـصغير ،ورابعو واو قلبت ياء.
ألنَّو اسم ر ّ
ألنو اسم خماسي ثانيو حرف (ياء) منقلبة عن (واو) رددناىا واو عند ال ـتـَّـصغير.

الثنائي (من حرفين) نَـ ُر ُّد إليو الحرف الثالث (الواو) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ
الثنائي (من حرفين) نَـ ُر ُّد إليو الحرف الثالث (الياء) عند ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم
ّ

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف ألف يُـ ْقلَب (األلف) إلى (ياء) ويُ ْد َغم مع ياء ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف واو يُـ ْقلَب (الواو) إلى (ياء) ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف ياء يُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ألف يُـ ْقلَب (األلف) إلى (ياء) ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.
ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف واو يُـ ْقلَب (الواو) إلى (ياء) ويُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ياء يُ ْدغَم مع ياء ال ـتـَّـصغير.

صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف ممدودة) َ
صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف مقصورة) َ

صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (تاء مربوطة) َ

صغَّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن (فُـ َع ْيل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو زيد على آخره (ألف ونون) َ
صغَّـرنا الحروف األربعة منو على وزن (فُـ َعيْ ِعل) وَرَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو مختوم ب ـ(ألف ممدودة) َ
ِ
ورَد ْدنا الزوائد.
ألنَّو مختوم بــ(تاء مربوطة) َ
صغَّـرنا الحروف األربعة منو على وزن (فُـ َع ْيعل) َ
ِ
ور َد ْدنا الزوائد.
ألنَّو مختوم بــ(ألف ونون) َ
صغَّـرنا الحروف األربعة منو على وزن (فُـ َع ْيعل) َ
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