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 النَّحو والصَّرف )الوحدة الخامسة(: التَــّصغير. 
 : صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء الُمْعَربَة؛ للدَّاللة على معاٍن تـُْفَهم من السِّياق. تَــّصغيرــ( الٔ)

  ين الياء(.كِ سْ اني( و )تَ الحرف الثَّ  حِ تْ ل( و )فَـ )َضمِّ الحرف األوَّ  األسماء المصغَّــرة تتفق فيو 

ُىَدّي، ُنَجْيالء، ُسَلْيمى،  ،ُحَليّ ، بـَُنّي، فـَُتيّ  ،نـَُوْيرة ُسَعْيد، رَُغْيدة،
ُورَْيدة، ُعَمْيران، اأُلَخْيِطل، ُكتَـيِّب، ُعَجيِّل، ُكَحيِّل، ُكَوْيِتب، ُعَقْيرِباء، 

 أُبـَْيريق، نـَُوْيِطير، ُمَوْيرِيث،  ،زَُعْيِفران، ُمَزْيرِيب، ُمَخْيرِيطُمَحْيِبرة، 

  ُورَْيقات. ،ُشَوْيِعرين ،ُأَغْيصان، ُأَسْيِطر، ُأطَْيِعَمة، ُصبَـيَّــة ،ُجَميِّل الدِّين
 ف بكلمة )صغير( أو )قليل(.صْ بديل عن الوَ واألسماء المصغَّــرة 

 ( دالالت التَــّصغير: ٕ)
  التحقير وتقليل الشأن   كيَف تَـْهجو    َوَدْعَك ِمَن الَخنا فالــرَّْأُس شابا  ُشَوْيِعرُ تعلَّْم يا  -ٔ
  التحقير وتقليل الشأن   فتطغى عليو ِسمُة استكباِر الجاِىِل. الُعَوْيِلمُ من سماِت العاِلِم أنَـّو ُمتواِضٌع، أمَّـا  -ٕ
   تقليل الحجم  الُمْرَفق مَع الغسَّالِة قبَل تركيِبها أو صيانِتها.  الُكَتيِــّبَ أقرأُ  -ٖ
  تقليل الحجم  الدَِّم البيضاء والحمراء.  ُكَريَـــّاتيتألَُّف جهاُز المناَعِة ِمْن   -ٗ
 العدد تقليل   .بُدرَْيهماتالصَّدقُة نـَْفُعها عظبٌم، وَلو  -٘
  العدد تقليل  يُِقْمَن ُصْلَبَك".  لــَُقْيَماتٌ م: "َحْسُبَك يا ابَن آدَم ى اهلل عليو وسلَّ قال رسول اهلل صلَّ  -ٙ
 تقريب المكان   َسماِئِو    َعْطَف اأَلِىلَِّة والحواِجِب والِقِسّي  ُدَوْينَ عطفْت حناياُه  -ٚ
 تقريب الزمان   المباراِة بانتظاٍم. بـَُعْيدَ غادَر الُمتَـَفرِّجوَن  -ٛ
  تقريب الزمان   انتشارِه في الغاَبِة. قـُبَـْيلَ تمكََّن رجاُل الدفاِع المدنيِّ من إطفاِء الحريِق  -ٜ

 الــتَـــّحبُّب   ال ُتْشِرْك باهلِل إنَّ الشِرَك َلُظْلٌم َعظيٌم".  بـَُنيَّ قال تعالى: "يا  -ٓٔ
  الــتَـــّحبُّب   ... ُأَسْيدٍ ، يا أبا ُعَمْيرٍ يا أبا  -ٔٔ
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 : غيرـصْ تَّ الــحاالت ( ٖ)
ُيَصغَـّـر على وزن  االسُم الثُّالثيُّ 

 )فـَُعْيل(.
  ذئب: ُذَؤْيب    جبل: ُجبَـْيل  سعد: ُسَعْيد  
 ُجَزْيء  : جزء ثوب: ثـَُوْيب   قّط: ُقطَْيط   دّب: ُدبـَْيب  

قشر: ُقَشْير    قحف: ُقَحْيف    فوق: فـَُوْيق    كرة: ُكَريَّة
 عمر: ُعَمْير  ىذل: ُىَذْيل   قبل: قـُبَـْيل   جبر: ُجبَـْير   
 دون: ُدَوْين   بعد: بـَُعْيد     أسد: ُأَسْيد 

الثالثي المؤنث غير 
 المختوم بتاء التأنيث 

 ىند: ُىنَـْيدة   شمس: ُشَمْيسة   عين: ُعيَـْينة    تلحقو التاء عند الــتَــّصغير
 رغد: رَُغْيدة   

 الثالثي الذي ثانيو حرف
 األلف 

 تـَُردُّ األلف إلى أصلها
 )الواو أو الياء(

 الــتَــّصغيرعند 

 تاج: تـَُوْيج   ناب: نـُيَـْيب   نار: نـَُوْيرة   
 غار: ُغَوْير   باب: بـَُوْيب   دار: ُدَوْيرة 

 االسم الثنائّي 
 )أي من حرفين(. 

 نـَُردُّ إليو الحرف الثالث
 )الواو أو الياء(
 عند الــتَــّصغير

أخ: ُأَخّي   يد: ُيَدّي   دم: ُدَمّي   ابن: بـَُنّي   أب: أَُبّي   
 أذن: ُأَذْينة      ابنة: بـُنَـيَّة 

الثالثي الذي ثالثو حرف 
 )األلف( 

يـُْقَلب )األلف( إلى )ياء( 
 الــتَــّصغيروُيْدَغم مع ياء 

 عصا: ُعَصيَّة   فتى: فـَُتّي 

الثالثي الذي ثالثو حرف 
 )الواو( 

َلب )الواو( إلى )ياء( يـُقْ 
 وُيْدَغم مع ياء الــتَــّصغير

 دلو: ُدَلّي   حلو: ُحَلّي 

الثالثي الذي ثالثو حرف 
 )الياء( 

 ظبي: ظَُبّي   ىدي: ُىَدّي    الــتَــّصغيرُيْدَغم مع ياء 

الثالثي الذي زيد على 
آخره )ألف ممدودة( 

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

ُتَصغَّــر الحروف الثالثة 
 منو على وزن )فـَُعْيل(
 ثــُمَّ تـَُردُّ إليو الزوائد

 سوداء: ُسَوْيداء   نجالء: ُنَجْيالء   
 سلمى: ُسَلْيمى   نجوى: ُنَجيَّا   فدوى: ُفَديَّا   

 لقمة: ُلَقْيمةزىرة: زَُىْيرة   راحة: ُرَوْيحة  وردة: ُورَْيدة   
 الُجبَـْيهة   حذفة: ُحَذْيفة    بلدة: بـَُلْيدة   الجبهة:

 عبدة: ُعبَـْيدة   ىرَّة: ُىَرْيرة   خزمة: ُخَزْيمة  
 سلمان: ُسَلْيمان   عمران: ُعَمْيران   نعمان: نـَُعْيمان  
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 : باعيّ الرُّ السم ا( حاالت تَـصغير ٗ) 
 األمثلة  م كْ الحُ  الحالة 

خندق: ُخنَـْيِدق  أحمق: ُأَحْيِمق   زخرف: زَُخْيِرف   (ُيَصغَّــر على وزن )فـَُعْيِعل  االسُم الرُّباعيُّ 
 درىم: ُدرَْيِهم  األخطل: اأُلَخْيِطل  

 تـُْقَلب )األلف( إلى )ياء(  الذي ثالثو حرف ألف. 
 وُتْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. 

 كتاب: ُكتَـيِّب  غزال: ُغَزيِّل   

 تـُْقَلب )الواو( إلى )ياء(  الذي ثالثو حرف الواو. 
 . الــتَــّصغيروُتْدَغم مع ياء 

 عجول: ُعَجيِّل  عجوز: ُعَجيِّز  

أسيل: قبيلة: قـُبَـيـَِّلة  غدير: ُغَديِّر  كثير: ُكثـَيِّر   ُتْدَغم الياء مع ياء الــتَــّصغير.  الذي ثالثو حرف الياء. 
 ُأَسيِّل  كحيل: ُكَحيِّل    

 تـُْقَلب األلف إلى واو  ألف.الذي ثانيو حرف 
 . الــتَــّصغيرعند 

صاحب: ُصَوْيِحب   خالد: ُخَوْيِلد  صانع: ُصَوْيِنع  
 عالم: ُعَوْيِلم   شاعر: ُشَوْيِعر    كاتب: ُكَوْيِتب

 ُتَصغَّــر الحروف األربعة منو  مدودة(.  ألفـ)المختوم ب
 على وزن )فـَُعْيِعل( 

 الزوائدثــُمَّ تـَُردُّ إليو 

 عقرباء: ُعَقْيرِباء  ساء  فِ يْ خنفساء: ُخنَـ 
 محبرة: ُمَحْيِبرة  قنطرة: قـُنَـْيِطرة   أو )تاء مربوطة( 
 زعفران: زَُعْيِفران  صولجان: ُصَوْيِلجان   أو )ألف ونون( 

 ( حاالت تَـصغير االسم الُخماسّي: ٘)

 االسُم الخماسيُّ ُيَصغَّــر على وزن )فـَُعْيِعيل(. 
رمَّان: رَُمْيِمين  مفتاح: ُمَفْيِتيح  منشار: ُمنَـْيِشير   . الــتَــّصغيرْقَلب ياء عند يُـ  (. ألف)الذي رابعو حرف 

 مزراب: ُمَزْيرِيب  
 عصفور: ُعَصْيِفير  مخروط: ُمَخْيرِيط يـُْقَلب ياء عند الــتَــّصغير.  الذي رابعو حرف )واو(.  
 عفريت: ُعَفْيرِيت  بشكير: ُبَشْيِكير منديل: ُمنَـْيِديل     الــتَــّصغيرتبقى كما ىي عند  الذي رابعو حرف )الياء(. 

 إبريق: أُبـَْيريق  
 حاسوب: ُحَوْيِسيب  ناقوس: نـَُوْيِقيس   يـُْقَلب واو عند الــتَــّصغير. الذي ثانيو حرف )األلف( 

 ناطور: نـَُوْيِطير  
ثانيو حرف )ياء(  الذي

 منقلبة عن )واو(. 
 ميقات: ُمَوْيِقيت  ميزان: ُمَوْيزِين  ميراث: ُمَوْيرِيث   . الــتَــّصغيرترد واو عند 
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 ُنَصغِّر َصْدَره فقط(. ) المركب تركيباً إضافيَّــًا:( تَـصغير االسم ٙ)

 بدر الدِّين: ُبَدْير الدِّين   سيف الدَّولة: ُسيَـْيف الدَّولة   دار األرقم: ُدَوْيرة األرقم      عبداهلل: ُعبَـْيداهلل
 تاج الدِّين: تـَُوْيج الدِّين   عماد الدِّين: ُعَميِّد الدِّين   جمال الدِّين: ُجَميِّل الدِّين 

 

 الجمع: ( تَـصغير ٚ)
أَْرِصَذح(.، وأوزانو ىي: : يــَُصغَّــر على لفظوجمع القلِّة َٔ ٍَُْٓر   يجًٕعخ في جًهخ )ِصْجيَخ أَْصحبة أَ

 أسطر: ُأَسْيِطر    َأفْـُعل: أَنـُْهر: أُنـَْيِهر -ٕ     َأْغصان: ُأَغْيصانَأْفعال: َأْصحاب: ُأَصْيحاب   -ٔ
َية: ُصبَـيَّــةِفْعَلة: ِغْلَمة: ُغَلْيمة   -ٗ             َأْطِعَمة: ُأطَْيِعَمة    َأْفِعَلة: َأْرِغَفة: ُأرَْيِغَفة -ٖ  ِصبـْ

 . يــَُصغَّــر مفرده: جمع الكثرة
  ، وإْن كان مؤنَـّـثاً أو غيَر عاِقٍل ُجِمَع َجْمَع مؤنَـّـٍث سالمًا: فإْن كان مذكَّرًا عاِقاًل ُجِمَع َجْمَع مذكٍَّر سالماً 

 ْٕ: انـزَّْصغير رصغير انًفرد يفردْب يبْيزٓب انكهًخ

 ُشَوْيِعرون أو ُشَوْيِعرين رعِ يْ وَ شُ  شاعر  مذكر  شعراء 
 ُرَوْيِكبين أو ُرَوْيِكبون    بكِ يْ وَ رُ  راكب  مذكر  رُْكبان 
 ُخبَـيِّرين أو ُخبَـيِّرون    ُخبَـيِّر خبير مذكر  خبراء 
 ُجبَـْيالت    ُجبَـْيل   جبل غير عاقل جبال 
 ُورَْيقات    ُورَْيقة   ورقة غير عاقل  ورق 

 ُمَعْيِلَمات  ُمَعْيِلَمة  معلمة مؤنث  معّلمات 
 ُىنَـْيِدِسات  ُىنَـْيِدِسة  مهندسة مؤنث  مهندسات 

 يُــَصغَّـر مفردىما، ثمَّ تـَُردُّ إليهما عالمُة الجمِع. جمع المذكَّر السَّالم، وجمع المؤنَّث السَّالم: 
 انـزَّْصغير ْٕ: رصغير انًفرد يفردْب يبْيزٓب انكهًخ

 ُىنَـْيِدسون     ُىنَـْيِدس مهندس مذكر مهندسون 
 ُكَوْيِتبيَن     ُكَوْيِتب كاتبِ  مذكر كاتِبين 

 ُسَوْيعات     ُسَوْيعة ساعة مؤنث ساعات 
 ُجَفْينات     ُجَفْينة جفنة مؤنث جفنات 
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 ( ْبد يصغَّر األسًبء اآلريخ ثصيغخ انجًع: 1سؤال )

    أو ظَُريِّفين فونيِّ رَ ظريف: ظُ    أو رَُجْيلينلون يْ جَ رجل: رُ    التيْ خَ نخلة: نُ 
 أو نـَُوْيقدين  قدونيْ وَ ناقد: نُـ    ساتيْ ؤَ كأس: كُ 

 ( اقرأ انُص اآلري، ثى أجت عٍ األسئهخ انزي رهي2ّسؤال )

 الملك : يخاطب عبدَ  يريُّ نمَ ُــّ اعي الرَّ ــقال ال
 ؤوالسَ  ؤونِ الشُّ على  قادِ رّ ــال لَ قبْ     نْ كُ تَ  مْ لَ وَ  راكَ ما عَ  ةُ دَ يْ لَ خُ  قالتْ 

 ال ـــــــــــــــــــــــــــــخيدَ وَ  جنبةً باتا  انِ ىمَّ     هُ ادَ ـــــــــوس ضافَ  أباكِ  نَّ إِ  لدَ يْ خَ أُ 
 الـــــــــــيقِ  الخليفةَ  اليومَ  بُ ذِ كْ ال أَ     ةٍ رَّ َــ ب نٍ ـــــــــــــــعلى يمي تُ فْ لَ ي حَ نِّ إِ 

ــــــــــــــــــــــــــــبديتَ تي عَ يْـ بَـ بِ  أريدُ  دا    يوماً ـــــــوافِ  بٍ يْ بَـ أبا خُ  أتيتُ  ما إنْ    الـ
 الـــــــفيزيدني تضلي دىالهُ أبغي     مرٍ يْ وَ عُ  بنَ  دةَ ــــــــــــيْ جَ نُ  وال أتيتُ 

ًَّب يأري:  -1  اسزخرج يثبالً عهى كمٍّ ي

 ُنَجْيــــــــــــدَة  :اسم ُمَصغَّر ثالثّي مؤنَّث -ب           الُــّنَميريُّ ُخبَـْيٍب  :اسم ُمَصغَّر ثالثّي مذّكر -أ
      ُعَوْيمرٍ  : اسم ُمَصغَّر رباعيّ  -د     ُخَلْيَدُة  : اسم ُمَصغَّر ثالثّي مؤنَّث تأنيثاً حقيقيَّاً  -ج

 ثيٍِّ دالنخ انزَّْصغير في األثيبد انسَّبثقخ.  -2

ــدَة بَن ُعَوْيمٍر: الت ،/ ُخبَـْيبٍ .   بُــّ بحَ تَّ ــُأَخْيلَد : ال ،ُخَلْيَدةُ  ،الُــّنَميريُّ    .حقيرَــّ ُنَجْيـ

 َصغِّر يب رحزّ خط في األثيبد انسَّبثقخ يع انضجط انزَّبو.  -3

 : ُجنَـْيِبة  جنبةً  ،: أُبـَيِِّك أباكِ  ،: ُسَؤْيل َسؤوال ،: ُشَؤْينات الشُّؤونِ 
  : ُىَدّي.الُهدى ،: تـُبَـْيديل َتبديال ،: بـَُريـَْرة بــَرَّةٍ 

4-  . ٌِ ب ًَّ  أعرة انجًهخ اآلريخ يٍ انجيذ انثبَي: ضبَف ٔسـبَدُِ ْ

  فعل ماض مبني على الفتح الظاىر على آخره. ضاَف: 
 مفعول بو مقدَّم منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، وىو مضاف. وسـاَدُه: 

 ضمير متصل مبني على الضم في محّل جّر مضاف إليو. الهاء: و 
  فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعو األلف ألنو مثنى. ىمَّاِن: 

ٌَّ ثبنثٓب يبء سبكُخ قجه -5  ٓب حرفبٌ. نًبرا ال رعذ كهًخ )دخيال( رصغيراً يع أ

 ألنَّ الحرف األوَّل غير مضموم ، والحرف الثاني غير مفتوح.  

 ة.دَ يْ لَ تصغير خلدة: خُ 
 ة.دَ يْ جَ نجد: نُ تصغير 
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 : ، يعهِّالً )راكراً انسَّــجت(األسًبء اآلريخ ُيَكجَّر( ْبد 3سؤال )
 السَّبب أو العلَّة ُمَكبَّره االسم

 ألنَّو اسم ثالثّي.   جبل ُجبَـْيل
 ألنَّو اسم رباعّي.  درىم ُدرَْيِهم
 ألنَّو اسم خماسّي رابعو حرف )األلف( يـُْقَلب إلى ياء عند الــتَــّصغير.  مفتاح ُمَفْيِتيح

 ألنَّو اسم خماسّي رابعو حرف )الواو( يـُْقَلب إلى ياء عند الــتَــّصغير.  مخروط  ُمَخْيرِيط
 ألنَّو اسم خماسّي رابعو حرف )الياء( تبقى كما ىي عند الــتَــّصغير منديل ُمنَـْيِديل

 ألنَّو اسم ثالثّي مؤنث غير المختوم بتاء التأنيث تلحقو التاء عند الــتَــّصغير.  أذن َذْينةأُ 
 تـَُردُّ األلف إلى أصلها )الواو( عند الــتَــّصغير. (لف)األألنَّو اسم ثالثّي ثانيو حرف  تاج تـَُوْيج
 تـَُردُّ األلف إلى أصلها )الياء( عند الــتَــّصغير. (لف)األألنَّو اسم ثالثّي ثانيو حرف  ناب نـُيَـْيب

 ألنَّو اسم رباعّي ثانيو حرف )ألف( تـُْقَلب األلف إلى )واو( عند الــتَــّصغير. شاعر  ُشَوْيِعر 
 ، ورابعو واو قلبت ياء. تـُْقَلب األلف إلى )واو( عند الــتَــّصغير (ألف)ألنَّو اسم رباعّي ثانيو حرف  ناطور نـَُوْيِطير

 ألنو اسم خماسي ثانيو حرف )ياء( منقلبة عن )واو( رددناىا واو عند الــتَــّصغير.  ميقات ُمَوْيِقيت
 ألنَّو اسم الثنائّي )من حرفين( نـَُردُّ إليو الحرف الثالث )الواو( عند الــتَــّصغير. أخ  ُأَخيّ 

 الثنائّي )من حرفين( نـَُردُّ إليو الحرف الثالث )الياء( عند الــتَــّصغير. ألنَّو اسم يد  يَُدّي   
 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف ألف يـُْقَلب )األلف( إلى )ياء( ويُْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. فتى فـَُتيّ 
 واو يـُْقَلب )الواو( إلى )ياء( وُيْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف حلو ُحَليّ 

 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف ياء ُيْدَغم مع ياء الــتَــّصغير.  ىدي  ُىَدّي   
 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ألف يـُْقَلب )األلف( إلى )ياء( ويُْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. غزال ُغَزيِّل

 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف واو يـُْقَلب )الواو( إلى )ياء( ويُْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. عجول ُعَجيِّل
 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ياء ُيْدَغم مع ياء الــتَــّصغير.  كحيل ُكَحيِّل

 َرَدْدنا الزوائد. و ألنَّو زيد على آخره )ألف ممدودة( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  نجالء  ُنَجْيالء   
 َرَدْدنا الزوائد.و ألنَّو زيد على آخره )ألف مقصورة( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  نجوى  ُنَجيَّا   

 َرَدْدنا الزوائد.و ألنَّو زيد على آخره )تاء مربوطة( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  وردة  ُورَْيدة   

 َرَدْدنا الزوائد. و ألنَّو زيد على آخره )ألف ونون( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  عمران  ُعَمْيران   

 .َرَدْدنا الزوائدو ل( عِ منو على وزن )فـَُعيْ  األربعة)ألف ممدودة( َصغَـّـرنا الحروف بــ مختومألنَّو  عقرباء ُعَقْيرِباء
 .( َصغَـّـرنا الحروف األربعة منو على وزن )فـَُعْيِعل( وَرَدْدنا الزوائدتاء مربوطةألنَّو مختوم بــ) محبرة ُمَحْيِبرة

 .الحروف األربعة منو على وزن )فـَُعْيِعل( وَرَدْدنا الزوائد( َصغَـّـرنا ونونألنَّو مختوم بــ)ألف  زعفران زَُعْيِفران
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 ، يعهِّالً )راكراً انسَّــجت(: األسًبء اآلريخ ُيَصغَّر( ْبد 4سؤال )
 السَّبب أو العلَّة ُمَصغَّره  االسم

 ألنَّو اسم ثالثّي.   ُجبَـْيل جبل
 ألنَّو اسم رباعّي.  ُدرَْيِهم درىم
 ألنَّو اسم خماسّي رابعو حرف )األلف( يـُْقَلب إلى ياء عند الــتَــّصغير.  ُمَفْيِتيح مفتاح

 ألنَّو اسم خماسّي رابعو حرف )الواو( يـُْقَلب إلى ياء عند الــتَــّصغير.  ُمَخْيرِيط مخروط 
 ألنَّو اسم خماسّي رابعو حرف )الياء( تبقى كما ىي عند الــتَــّصغير ُمنَـْيِديل منديل

 ألنَّو اسم ثالثّي مؤنث غير المختوم بتاء التأنيث تلحقو التاء عند الــتَــّصغير.  ُأَذْينة أذن
 تـَُردُّ األلف إلى أصلها )الواو( عند الــتَــّصغير. (لف)األألنَّو اسم ثالثّي ثانيو حرف  تـَُوْيج تاج
 تـَُردُّ األلف إلى أصلها )الياء( عند الــتَــّصغير. (لف)األألنَّو اسم ثالثّي ثانيو حرف  نـُيَـْيب ناب

 ألنَّو اسم رباعّي ثانيو حرف )ألف( تـُْقَلب )األلف( إلى )واو( عند الــتَــّصغير. ُشَوْيِعر  شاعر 
 تـُْقَلب األلف إلى )واو( عند الــتَــّصغير، ورابعو واو قلبت ياء.  (لف)األألنَّو اسم رباعّي ثانيو حرف  نـَُوْيِطير ناطور

 ألنو اسم خماسي ثانيو حرف )ياء( منقلبة عن )واو( رددناىا واو عند الــتَــّصغير.  ُمَوْيِقيت ميقات
 الثنائّي )من حرفين( نـَُردُّ إليو الحرف الثالث )الواو( عند الــتَــّصغير. ألنَّو اسم ُأَخيّ  أخ 
 ألنَّو اسم الثنائّي )من حرفين( نـَُردُّ إليو الحرف الثالث )الياء( عند الــتَــّصغير. يَُدّي    يد 
 ألف يـُْقَلب )األلف( إلى )ياء( ويُْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف فـَُتيّ  فتى
 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف واو يـُْقَلب )الواو( إلى )ياء( وُيْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. ُحَليّ  حلو

 ألنَّو اسم ثالثي ثالثو حرف ياء ُيْدَغم مع ياء الــتَــّصغير.  ُىَدّي    ىدي 
 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ألف يـُْقَلب )األلف( إلى )ياء( ويُْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. ُغَزيِّل غزال

 ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف واو يـُْقَلب )الواو( إلى )ياء( ويُْدَغم مع ياء الــتَــّصغير. ُعَجيِّل عجول
 ـتَــّصغير. ألنَّو اسم رباعي ثالثو حرف ياء ُيْدَغم مع ياء الـ ُكَحيِّل  كحيل
 َرَدْدنا الزوائد. و ألنَّو زيد على آخره )ألف ممدودة( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  ُنَجْيالء    نجالء 
 َرَدْدنا الزوائد.و ألنَّو زيد على آخره )ألف مقصورة( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  ُنَجيَّا    نجوى 

 َرَدْدنا الزوائد.و ألنَّو زيد على آخره )تاء مربوطة( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  ُورَْيدة    وردة 

 َرَدْدنا الزوائد. و ألنَّو زيد على آخره )ألف ونون( َصغَـّـرنا الحروف الثالثة منو على وزن )فـَُعْيل(  ُعَمْيران    عمران 

 .َرَدْدنا الزوائدو ل( عِ منو على وزن )فـَُعيْ  األربعة)ألف ممدودة( َصغَـّـرنا الحروف بــ مختومألنَّو  ُعَقْيرِباء عقرباء
 .( َصغَـّـرنا الحروف األربعة منو على وزن )فـَُعْيِعل( وَرَدْدنا الزوائدتاء مربوطةألنَّو مختوم بــ) ُمَحْيِبرة محبرة

 .( َصغَـّـرنا الحروف األربعة منو على وزن )فـَُعْيِعل( وَرَدْدنا الزوائدونونألنَّو مختوم بــ)ألف  زَُعْيِفران  زعفران

  


