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 التصغري                                             

  : التكلٔل ، ٍّْ عهظ التهبري . التصػري يف اللُّػ٘ 

 : ٍْ تػٔري رلصْص ٓلخل األمساٛ املعسب٘ لػسٍض مكصْد . ّاصَّالّحا 

 : أغراض التصغري

ٕٓ مً التصػري فَْ : االختصازللتصػري غسض لفظٕ ّآخس معيْٖ ،  ؛ ألٖىو  ّالػسض اللفظ

 عيدما تكْل : نَِّتٍّٔب ، فَْ أخصس مً قْلو : نتاْب صػرْي .

 فَْ حتكٔل أحد األمْز اآلتٔ٘ :  أما الػسض املعيْٖ

 تكلٔل العدد ، سلْ : لِّكُِّٔنات .-1

 َِٓٔد.ُش -حتكري غأٌ الػٕٛ ، سلْ : شٓد -2

 تكسٓب ما ٓتٍْه أٓىُ بعٔد شمّيا أّ ذللّْا ، ّبٔاىُ علٙ ما ٓأتٕ : -3

 )أ( تكسٓب الصماٌ : قَِّبِٔل العصس ، ُبَعِٔد املػسب .

 )ب( تكسٓب املهاٌ : ّذلو ٓهٌْ يف تصػري اجلَات ، تكْل: الٖطكف فِِّْٓكيا.

4- ٕٓ ٕٓ .تكسٓب امليصل٘ : ّٓطنُٔ بعطَه تصػري التخبب ، سلْ : أَِّخ  ، أَِّب
 

 

 شروط التصغري :

ٌٖ التصػري ٓهٌْ ّصفّْا مً حٔح املعيٙ .-1  أٌ ٓهٌْ املصػس امّسا ، فال ٓصػس الفعل ّال احلسف ؛ أل

أٌ ٓهٌْ معسّبا ، أما األمساٛ املبئ٘ نـ)الطناٜس ، ّأمساٛ اإلغازٗ ، ّأمساٛ االضتفَاو ، ّاألمساٛ -2

 املْصْل٘ فال ُتصػس .

األمساٛ املعّظن٘ ( ّال تصػري، فال ٓصػس، سلْ: )نبري، دطٔه، عظٔهقابلّْا للأٌ ٓهٌْ االضه -3

أما إذا  ( ؛ ألٓىو لْ صٖػستَا جلنعت بني ىكٔطني،نـ)لفظ اجلالل٘، ّأمساٛ السضل، ّاملالٜه٘

 صػريِ .ت( فٔذْش امسٔت إىطاّىا بـ)أمحد، ّذلٓند، ّإدزٓظ

ا ، سلْ : الهَِّنِٔت، س لفظّْا داٛ يف أصل الّلػ٘ ُمصػّسأٌ ٓهٌْ االضه خالّٔا مً التصػري ، فال ُتصػ-4

ََِٔنً، ُدَزِٓد  ، ّالطبب يف عدو تصػريٍا ؛ ألٖىَا علٙ صٔػ٘ )فَِّعِٔل(.ُم
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 أوزان التصغري:

للتصػري ثالخ أّشاٌ ، ّٔعّل٘ ٔقّل٘ ٍرِ الصْز أٌ اضتعنال التصػري يف الهالو قلٔل ؛ ّلرلو 

 مع ثكلُ مكبْل بطبب قّلتُ .داٛت علٙ ّشٌ ثكٔل ، ألٖىُ 

 الوزن األّول : )ُفَعْيل(

 فِّلُِّٔظ   ٍّْ رلتصٌّ باألمساٛ الجالثٔٓ٘ ، سلْ : فُّلّّظ 

 ُزَدِٔل   َزُدل                                         

 قِّلُِّٔه   قُّلُّه           

ّٓلُ ، ّفتح ثاىُٔ ، ثه إضاف٘ ٓاٛ ضاني٘ بعدِ .  فٔهٌْ بطهٍّ أ

 الوزن الجاني : )ُفَعْيِعل(

 ٕٓ ٍّْ رلتصٌّ باألمساٛ السباعٔٓ٘ ، ّضْاٛ يف ذلو األحسف األصْل ، أّ ما ناٌ دٌّ السباع

 ّلهً فُٔ شٓادٗ ، ّمجال ذلو : 

ٍَه        َِه         ٔدِز     ُدَزِٓ

     ُدَعِٔٔفس    َدِعفُّس               

َْز                َِ ََٔٓس     َد  الْاّ شاٜدٗ)مً دَس(     ُد

 )مً صسف( الٔاٛ شاٜدٗ ُصَِِٔٔسف             َصَِٔسف                     

فٔهٌْ بطهٍّ األّل ، ّفتح الجاتٕ ، ّإضاف٘ الٔاٛ الطاني٘ ، ّنطس ما بعد الٔاٛ ٍّْ ما اختلف بُ 

 عً الْشٌ الطابل .

ِٔـــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــُدـــــ       ـســـٔفــــــــــــــــ

 نطس ما بعد الٔاٛ + إضاف٘ ٓاٛ ضاني٘ +  ضه األّل + فتح الجاىٕ                      

 الوزن الجالح : )ُفَعْيِعيل(

ّٛ َضٔلنت  ٕٓ ، أٖ : ما ناٌ مخاضًّٔا فأنجس ، ّإٌ ناىت ٓا ٍّرا الْشٌ خآص مبا ناٌ فْم السباع

 عيد التصػري ، ّمجال ذلو : 

 )األلف شاٜدٗ يف األصل فكلبت ٓاٛ(ُمَصِٔٔبٔح     ٔمِصباح                  

 فكلبت ٓاٛ()الْاّ شاٜدٗ يف األصل ُعَصِٔٔفري     ُعِصفْز                 

 )الٔاٛ شاٜدٗ ، بكٔت علٙ حاهلا (   قَِّئِٔدٓل  ٔقِيدٓل                    

ّّا أّ ألفّْا قلبتا  ّٛ فإٖىَا تطله عيد التصػري ، أما إذا ناٌ ّا ّىالحظ ٍيا أٌ حسف اللني إذا ناٌ ٓا

ّٛ بطبب نطس ما قبلَنا .  ٓا

 أحسف أصْل
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 طريقة التصغري : 

 األمساٛ يف العسبٔٓ٘ إما أٌ تهٌْ ثالثٔ٘ أّ زباعٔ٘ أّ أنجس ، ّٓهٌْ تصػريٍا علٙ التفصٔل التالٕ : 

إذا ناٌ االضه املساد تصػريِ ثالثّٔا : فٔطه أّلُ ، ّٓفتح ثاىُٔ ، ّتصاد ٓاٛ ثالج٘ ضاني٘ ُتطنٙ "ٓاٛ  -1

 التصػري" ، فٔهٌْ تصػريِ علٙ صٔػ٘ ) فَِّعِٔل( ، سلْ :

ََِٔس  َىَس  ُى

 ُحَطًِٔ   َحَطً

 ُدَنِٔل   َدنل

َِل ََِٔل   َض  ُض

 ُصَئِه   َصَيه 

، ّشٓادٗ الٔاٛ  أٖ ضه األّل ، ّفتح الجاىٕ -إذا ناٌ االضه املساد تصػريِ زباعًّٔا شٓد علٙ ماتكدو -2

، فٔهٌْ تصػريِ علٙ صٔػ٘  ٍّْ نطس ما بعد ٓاٛ التصػريعنل زابع ، - الطاني٘ ثالّجا 

 فَِّعِٔٔعل( ، سلْ : )

ٍَه َِه    ٔدِز  ُدَزِٓ

 ُشَِٓٔٔيب    شِٓيب

 ُملُِّٔٔعب    َملّّعب

 ُبلُِّٔٔبل    ُبلُبل

 ُمَطِٔٔذد    َمِطٔذد

ا ، ّقبل آخسِ حسف لني شاٜد فإٓىُ ُٓصػس علٙ صٔػ٘ )فَِّعِٔٔعٔل( ، ا ناٌ االضه املساد تصػريِ مخاضًّٔإذ -3

 سلْ :

 ُمَئِٔػري    ٔمِيػاز

 قَِّئِٔدٓل    ٔقيدٓل

 ُحلُِّٔٔكٔه    ُحلكْو

 ُمَطِٔٔهني    ٔمطهني

 ّٛ ّّا أّ ألفّْا قلبتا ٓا ّٛ فإٖىَا تطله عيد التصػري ، أما إذا ناٌ ّا ّٓالحظ أٌ حسف اللني إذا ناٌ ٓا

 بطبب نطس ما قبلَنا .
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 مواضع فتح ما بعد ياء التصغري : 

األمساٛ املعسب٘ ّناٌ ثالثّٔا فإٓىُ ٓطه أّلُ ّٓفتح ثاىُٔ ّتصاد ٓاٛ تكدو أٓىُ إذا أِّزٓد تصػري اضه مً 

 نِّلُِّٔب (. -ثالج٘ ضاني٘ ، سلْ : ) نلب 

أما إذا ناٌ االضه أنجس مً ثالث٘ أحسف فٔذب نطس ما بعد ٓاٛ التصػري ؛ للنياضب٘ بني الٔاٛ 

، إذ جيب فَٔا فتح ما بعد ٓاٛ ُمَئِِصل ( ، ّٓطتجيٙ مً ذلو عٓدٗ مطاٜل  -ّالهطسٗ ، سلْ : ) ميصل 

 التصػري ، ّمً ٍرِ املطاٜل ما ٓلٕ : 

 . ُثَنَِٔسٗ ُغَذَِٔسٗ ، َثَنسٗ          االضه املدتْو بتاٛ التأىٔح، سلْ: غذسٗ           -1

 . ُضلَُِّٔنٙ           ما ُخٔته بألف التأىٔح املكصْزٗ ، سلْ : َضلّّنٙ -2

 . ُصَخَِٔساٛ          ما ُخٔته بألف التأىٔح املندّدٗ ، سلْ : َصِخساٛ  -3

ٕ٘ علٙ ّشٌ )أفَّّعال(، سلْإذا ناٌ االضه دلنّْعا مج -4  . أَِّصَِٔخاب         : أصخاب ع قّل

 . ُعَجَِٔناٌ           إذا ناٌ االضه رلتّْما بألف ّىٌْ شاٜدتني ، سلْ : ُعِجَناٌ  -5
                            

 : تصغري ما ثانيه حرف علة )ألف( *                                     

 

  

ّّا(   أصلٔ٘                                       شاٜدٗ )تكلب ّا

َِْٓٔتب –ناتب                                                                   نِّ

 خْٓلد                                                         -خالد                                                                         

ّّا"         ّٛ"         أصلَا ّاّ"تكلب ّا َِْٓعٔٔس –غأعس            أصلَا ٓاٛ"تكلب ٓا   ُغ

َِْٓب                 –باب           ُىَِٔٔب-ىاب             ُب

ََِْٓع٘                –ضاع٘         غَِِّٔٔب –غاب            ُض

 

 

: تصغري ما ثانيه حرف علة )واو( *                                      

                          

 

 
ّّا أصلَا ٓاٛ )تسد ألصلَا ٓاٛ(  أصلٔ٘ )تبكٙ(                                              ّا

ِْزب                              َِِْٓسب                               -َد  ُمَِٔٔٔكً -ُمْٔقً      ُد

َِّزم                               َِِّٓسم                               -َش  ُمَِٔٔٔطس -ٔضس ُمْ       ُش
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: تصغري ما ثانيه حرف علة )ياء( *                                       

ّّا(        أصلٔ٘ )تبكٙ(                                                                أصلَا ّاّ )تكلب ّا

َِْٓن٘ -قٔن٘          ُضَِٔٔف                              -ضٔف                                     قِّ

َِِْٓصًٓ -مٔصاٌ         ُبَِٔٔت                              -بٔت                                        ُم

: تصغري ما ثالجه حرف علة *                                       

 ٓاٛ "تبكٙ ّتدغه مع ٓاٛ التصػري"       "تكلب ٓاٛ ّتدغه مع ٓاٛ التصػري"     ألف، ّاّ             

ٕٓ                              -فتٙ                  ُّلٍُّّٔد -ّلٔد                        فَِّت

 ُزغٍُّّٔف –زغٔف                      ُعَصٔٓ٘                           -عصا                                 

 : تصغري الرتخيه

ٍْ ىْع مً التصػري ال ٓهٌْ إال مع االضه الرٖ بُ أحسف شاٜدٗ ، ٍّْ ٓته حبرف نل الصّاٜد 

 ، فتهٌْ لُ صٔػتاٌ فكط : )فَِّعِٔل ( ّ) فَِّعِٔٔعل ( : 

الصّاٜد ، سلْ : أمحد ، مّحاد ، )أ( إٌ ناٌ االضه أصلُ علٙ ثالث٘ أحسف ُصػس علٙ )فَِّعِٔل( ّحرفت 

 حامد ، ذلنْد : نِّلَا ُتصػس علٙ )ُحَنِٔد( .

 )ب( ّإٌ ناٌ األصل أزبع٘ أحسف ُصػس علٙ )فَِّعِٔٔعل( ، سلْ :

 قَِّسَِّٓٔظ  ٔقسطاع           

 ُعَصِٔٔفس  ُعصفْز               

 

 : تدريبات على التصغري

 الكسآىٔ٘ اآلتٔ٘ ، مبّٔيا ّشٌ تلو الهلنات :( اضتدسج االضه املصػس مً اآلٓات 1)

 چ   ںڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ ٹ ٹ 

  اجلْاب : ) زّٓدا ( : ّشىَا ) فَِّعِٔل ( .

ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ    ۇئې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ېچ ٹ ٹ 

  چ  ېئۈئ    

ٕٖ ( : ّشىَا ) فَِّعِٔل ( .اجلْاب : )   ُبَي
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ضبط : تٔ٘ : ضعد، فسشدم، اضتدساج، حٔصبٌْ، ميَّلل، مع بٔاٌ ما ٓأتٕ( صػس الهلنات اآل2)

 ؟ بٔاٌ ما حدخ فَٔا مً تػٔري،  ّشٌ املصػس، املصػس بالػهل

 ما حدخ للكلنة من تغيري الوزن التصغري الكلنة

 الجاىٕ ّشٓادٗ ٓاٛ التصػريضه األّل ّفتح  فَِّعِٔل ُضَعِٔد ضعد

 فسشدم
ً حرف حسف مً حسّفُ ّاحملرّف الهلن٘ مخاضٔ٘ ، فلرلو ناٌ البد م فَِّعِٔٔعل فَِّسِٓصد

 فَِّعِٔٔعل فَِّسِِٓصم ، ّجيْش حرف السابع مجل "فَِّسِِٓصم"ٍيا: احلسف اخلناضٕ

 فَِّعِٔٔعٔل ُتَدِِٔسج اضتدساج
؛ ألٓىَا أّىل بالبكاٛ ، ّقلب ُحرفت ٍنصٗ الْصل ّالطني ، ّبكٔت التاٛ 

 حسف املد" ٓاٛ"

 ُحرفت الٔاٛ ّأبكٔت الْاّ ّقلبت "ٓاٛ" فَِّعِٔٔعٔل ُحَصِٓٔبني حٔصبٌْ

 ُحرفت اليٌْ ، ّبكٔت املٔه ؛ ألىَا أّىل بالبكاٛ فَِّعِٔٔعل ُمَُِّّٔٔلل ميَّلل

 ّشىَا التصػريٖ ّاذنس، ( صػس الهلنات اآلتٔ٘ : دزٍه ، أضْد ، عفسٓت ، ذلنْد ، شزلبٔل 3)

 ؟  ّّشىَا التصسٓفٕ، 

 الوزن التصغريي الوزن التصريفي تصغريها الكلنة

َِه ٔدزٍه  فَِّعِٔٔعل فَِّعِٔٔلل ُدَزِٓ
ِْد أضْد  فَِّعِٔٔعل أِّفُِّٔٔعل أَِّضِٔ

 فَِّعِٔٔعٔل فَِّعِٔلٔت ُعفُِِّٔسٓت عفسٓت
 فَِّعِٔٔعٔل ُمفِٔٔعٔل ُمَخِٔٔنٔد ذلنْد
 فَِّعِٔٔعل فَِّعِٔٔلل ُشَىِٔٔذب شزلبٔل

 ّتصػري غري،  تصػري تسخٔه مسٗ، مٔصاٌ ، أمحد، حامد، محساٛ: ( صػس الهلنات اآلت4٘ٔ)

 ؟  تسخٔه مسٗ أِّخسٚ

 تصغري غري ترخيه تصغري ترخيه الكلنة

 أَِّحِٔٔند ُحَنِٔد أمحد
َِْٓٔند ُحَنِٔد حامد  ُح
 ُحَنَِٔساٛ ُحَنَِٔسٗ محساٛ
َِِْٓصًٓ َُّشًِٓ مٔصاٌ  ُم
 لُِْدَدِٓ ُدَدِٓل ددّل


