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 ماله حكم الرباعي في التصغير : 
 شويعران  –حضيرمي        شاعران  –قـُنيطرة        حضرمي  –قنطرة 

 تبون يكو   –بون تعبيقري           كا   –مديرسة       عبقري  –مدرسة 
 كويتبات    –كاتبات                                                      

 القيس أميرؤ –خـُنيفساء               امرؤ القيس  –خنفساء 
 بعيمبــــــــك –دييديان                  بعمبــــــــــك   –ديديان 

وىناك أسماء : منيا ما ىو عمى خمسة أحرف ، ومنيا ما ىو عمى ستة إذ زيد في آواخرىا     
حرف أو حرفان ، وىذه الزوائد المتطرفة في تقدير االنفصال والمقدر االنفصال : ىو ما وقع بعد 

فيرد التصغير عمى ما قبمو ، ومثميا في الحكم المركب االضافي والمركب المزجي .  أربعة أحرف
 ولذا تصغر كما يصغر االسم الرباعي . وتشمل ىذه األسماء : 

 ( االسم المختوم بعد أربعة أحرف بتاء التأنيث أو األلف الممدودة . 1)
 ( االسم المختوم بعد أربعة أحرف بياء النسب. 2)
لمختوم بعد أربعة أحرف بعالمة تثنية ، أو عالمة جمع تصحيح ) مذكرًا أو مؤنثاً  ( ( االسم ا3)
 . 
 . ( 1)( المركب اإلضافي والمزجي4)

 تصغير ما ثانيه حرف لين .. 
 بويب        موقن مييقن  –قويمة            باب  –قيمة 
 مييسر  –موية       موسر   –دويمة            ماء  –ديمة 
ذا كان ثاني األسم حرف عمة أصميًا يرد في التصغير إلى أصمو ، فمثل قيمة وديمة أصل إ    

الياء فييما واو ، فتقول فييما قوية ودويمة ، واأللف في باب وماء أصميما واو فنرد إلى 

                                                           

  .يخالف التصغير في ىذه األسماء جمع التكسير ألن الزوائد تحذف فيو فتقول ، قناطر وعباقر وكواتب وخنافس (1)
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، وأصل الواو في موقن ياء ألنو من أيقن فتــــــرد إلـى أصميا ، وكذلك الواو في موسر ، (1)أصميا
 .(2)أصميا ياء ، ألنو من أيسر إذ

 تصغير ما ثانيه ألف .. 
 (3)صويب  –كويسب       صاب  –أويمر        كاسب  –آمر     
 (4)سويـــج   –نوييض       ساج  –أويدم          ناىض  –آدم    

 إذا كان ثاني االسم ألفًا فال تخمو من : 
( أن تكون منقمبة عن ىمزة مثل آمر ) اسم تفصيل( أصميا أأمر ، فمبت الثانية مداً  مجانساً  1)

 لحركة األولى ، وكذلك آدم . 
 ( أن تكون زائدة كما في كاسب ألن الفعل كسب . 2)
 ( أن تكون مجيولة األصل كما في ساج وصاب . 3)

 وحكميا في األحوال الثالثة أنيا تقمب واوًا . 
 ذج في تصغير األسماء اآلتية : نمو 

رمح . بموى . دب . زىرة . سممان . أفالم . بيضاء . مشرفي. عقرباء . بائس . عاج. غيمة . 
مال . زعفران . قمر . جندل . مسرح . عدنان . صغرى . مسطرة . ىندباء . قامة . آداب . 

 .(5)جار. موقع . مودع . عاج . فاضمون . عالمات
 
 
 
 
 

                                                           

 154، 153، وينظر: شذا العرف: 192،191عمدة الصرف:  (1)

(إذا كان ثاني اإلسم حرف لين مبدال من حرف صحيح رد في التصغير إلى أصمو أيضًا نحو دينار وقيراط تقول في 2)
راء في الثاني. تصغيرىما دنينير وقريريط ألن أصميما دنـّـار وقّراط والياء فييما بدل من أول المثمين وىما النون في األول وال

  .إذ يزال بالتصغير سبب االبدال ؛ وكذلك ترد الياء إلى اليمزة األصمية في مثل ذيب فتقول ذؤيب ألن أصميا ذئب 

  .اسم شجر (3)

  .نوع من الشجر (4)

  .154، وينظر: شذا العرف: 193،192عمدة الصرف:  (5)
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 السبب مصغرة االسم السبب مصغرة االسم
ألنو اسم ثالثي يصغر  ُرَمْيح رمح

 عمى وزن ) فـَُعيـْل( .
ألنو اسم منسوب وقعت ياء  مشيرفي مشرفى

النسب فيو بعد أربعة أحرف ، 
 فيقع التصغير عمى ما قبميا .

أصميا ُبمْيوي . اسم ثالثي  ُبمّيـا بموى
األصول ختم بألف 

مقصورة فيصغر تصغير 
االسم الثالثي فيقال : 
ُبمْيوى ، فاجتمعت الياء 
والواو وسبقت إحدىما 

بالسكون فقبمت الواو ياء 
 وأدغمت الياء في الياء.

ألنو اسم ممدود وقعت فيو  عقيرباء عقرباء
األلف بعد أربعة أحرف فيقع 

 ميا .التصغير عمى ما قب

ألنو اسم ثالثي يصغر  دبيب دب
عمى )فعيل( فيفك منو 
التضعيف بياء التصغير 

فاصمة بين الحرفين 
 المتماثمين.

 ألن ثانيو ألف زائدة فتقمب واوًا. بويئس بائس

ألنو اسم ثالثي األصول  زهيرة زهرة
مختوم بتاء التأنيث فيصغر 

 عمى فعيل.

ألن ثانيو ألف مجيولة األصل  عويج عاج
 فتقمب واواً  .

ألنو ثالثي مختوم بألف  ُسميمان سممان
ونون زائدتين فيصغر 

 تصغير الثالثي.

ألن ثانيو حرف لين فيرد إلى  غويمة غيمة
أصمُو ، وأصمُو واو ، ألن 

 الفعل غال يغول.
يصغر تصغير الثالثي  أفيالم أفالم

 ألنو عمى وزن أفعال.
ألن ثانيو حرف لين منقمب عن  مويل مال

واو ، فيرد إلى أصمو بدليل 
 جمعو عمى أموال .

 
 



26 
 

ألنو ثالثي االصول ،  بييضاء بيضاء
مختوم بألف تأنيث ممدودة 
فيعامل معاممة الثالثي في 

 التصغير.

ألن األلف والنون وقعتا بعد  زعيفران زعفران
أربعة أحرف فيقع التصغير 

 عمى ما قبميما .

 قمير قمر
 

   ألنو ثالثي يصغر عمى
 ) فعيل( .

ألن رباعي يصغر عمى زنة )  ُمَويدع مودع
 فعيعل( والواو فيو أصمية.

 جنيدل جندل
 

ألنو رباعي يصغر عمى ) 
 فعيعل( .

ألن ألفو تقمب واواً  وىي  ُعويج عاج
 مجيولة األصل .

=      =      =      =        مسيرح مسرح
= 
 

مختوم بعالمة جمع ألنو  فويضمون فاضمون
تصحيح لممذكر ، فال ينظر 

الييا ويجري التصغير عمى ما 
 قبميا .

 كان ثانيو ألفًا زائدة قمبت واوًا.
ألنـّو ثالثي مختوم بألف  ُعدينان عدنان

ونون زائدتين فيصغر 
 تصغير الثالثي.

 

ألنو مختوم بعالمة جمع  عويممات عالمات
تصحيح لممؤنث فال ينظر الييا 

التصغير عمى ما قبميا ويجري 
. 

 (1)ولما كان ثانيو ألفًا قمبت واواً 
. 

ألن تاء التأنيث وقعت  مسيطرة مسطرة
خامسة . فال ينظر الييا 
 ويصغر تصغير الرباعي.

 

   

ألنو مختوم بألف تأنيث  هـُـنيدباء هندباء
ممدودة وقعت بعد أربعة 

أحرف ، فال ينظر الييا ويقع 
 قبميا.التصغير عمى ما 

 

 
 

  



22 
 

ألن ثانيو ألف منقمبة عن  قـُويمة قامة
 واو فترد إلى أصميا.

 
 

  

ألن ثانيو ألف منقمبة عن  أويدب آدب
 ىمزة فتقمب واواً .

 
 

  

 جوير جار
 

ألن ثانيو منقمبة عن واو إذ 
األصل جور، من المجاورة 

. 

   

 ُميَينع مونع
 

الن الواو ترد إلى أصميا 
وىي منقمبة عن ياء من 

 االيناع والفعل اينع.

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


