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 تصغير ما آخره ىمزة .. 
  -ال تخمو اليمزة في آخر االسماء من األحوال اآلتية :    

أن تكون منقمبة : إما عن واو أو عن ياء مثل عطاء وقضاء وبناء فتقمب الواو ياء النكسار  -أ
. فتقول في ذلك ُعطّي  ما قبميا عند التصغير ثم تحذف ىي واليائية نسياً  الجتماع ثالث ياآت

( الياء المنقمبة عن األلف في ٕ( ياء التصغير )ٔوقــُضّي وُبنّي ، وىذه اليا آت الثالث ىـــي )
 ( الياء المنقمبة عن اليمزة في اآلخر . ٖاالسم )

 أن تكون لإللحاق ، فتقمب ياء مثل حرباء وعمباء تقول في تصغيرىا ُحَريبى وُعمـْيبى .  -ب
أصمية مثل نشء وعبء وأالء ) شجٌر ُمرٌّ دائم الخضرة ( فتبقى عمى حاليا فتقول أن تكون  -ج

فييا : نـُشـَيء وُعبـَيء وأليء
(ٔ) . 

 تصغير الترخيم .. 
يصغر االسم تصغير ترخيم بتجريده من كل حروفو الزوائد ، تقول ُحَميد في تصغير أحمد     

فبالتاء نحو ُسمَيرة في سمراء وُسَويدة في ومحمد ومحمود وحماد وحمدان وحامد ، أما المؤنث 
 . (ٕ)سوداء إال ما كان وصفًا لممؤنث فيصغر بغير تاء نحو طـُـمـَيق في طالق

 ولتصغير الترخيم وزنان : 
 فــُعيـَل  لما كان ثالثي األصول.  -ٔ
 فـُعَيعل لما كان رباعي األصول نحو قــَُريطس وُعَصيفر في قرطاس وعصفور.  -ٕ

 . (ٖ)بصريين يصغر العمم وغيره تصغير ترخيم ، وعند الفراء العمم وحدهوعند ال
 تصغير المبنيات..

 األصل في التصغير أن يكون لالسماء المعربة ، وقد سمع تصغير بعض المبنيات، وىي :    
                                                           

 . ٕٕٓ( عمدة الصرف:ٔ)

 . ٚٚٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٗٓ،ٖٕٓ( عمدة الصرف:ٕ)

  ٚ٘ٔ، وينظر: شذا العرف: ٕٗٓ( عمدة الصرف: ٖ)
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بعض أسماء اإلشارة ، وىي ذا وتا وذان وتان وأولى واوالء قالوا فييا : ذيا وتيا وذيان وتيان  -ٔ
اوليا واولياء ، وقد خولف في تصغيرىا فمم تبن عمى أوزان التصغير المعروفة ، ولم يصغروا من و 

 أسم اإلشارة المؤنث ) ذي( لئال يمتبس بالمذكر. 
بعض االسماء الموصولة وىي الذي والتي والمذان والمتان والذين قالوا فييا المذّيـا والمتيا ،  -ٕ

ـا والمذيين نصباً  وجراً ، ويمحقيا من ىاء التنبيو وكاف الخطاب ما والمذيان والمتيان والمذيون رفعّ 
. قال الشاعر))من ىؤليائكن الضال والسمر(( وقال ابن دريد ) ياىؤليا (ٗ)يمحقيا قبل التصغير

 . ( ٘) ىل ذكرتن لنا (
 مثـــــــــــــــــــــال :

  -في تصغير األسمال اآلتية :
. بنت. يد . زنة . شفة . غاز . سن . نار. درع . بواسق . أنير . فوز . منكسر. قرطبوس

كتاب . طوالق . ركب. شجر . عبد الرحمن . ىوى . مرام. صبور. رغوة . ري. سميم . كساء. 
 سماء. خطوة . مميى . عصام . أم . أمة . مروان . 

                                                           

 ٜ٘ٔ، ٛ٘ٔ، وينظر: شذا العرف: ٕ٘ٓ،ٕٗٓ(عمدة الصرف:ٗ)

ن أشبيت الحرف فبنيت إال انيا أشبيت األسماء المتمكنة بعض الشبو أيضًا وذلك بتصرفيا تصرف ٘) (ىذه األسماء وا 
فت ووصف بيا وثنيت وجمعت وانثت فأجريت مجراىا في التصغير، والتصغير وصف في المعنى ، وكذلك األسماء ؛ فوص

منعوا تصغير الضمائر لتوغميا في شبو الحرف مع قمة تصرفيا إذ ال تقع صفة وال موصوفة كما تقع أسماء االشارة وكذلك 
 المبنيات األخرى. 

تيا عن تصغير الالتي والالتي وصغرىما األخفش عمى لفظيما فقال فييما بالمتيات جمع الم –عند سيبويو  –واستغنوا    
 المويتا والمويثا. 

 وصغروا من المبنيات ايضًا المنادى المبني نحو يا خالد فيقال : يا خويمد.
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 . ٕٛٓ،  ٕٚٓ( عمدة الصرف: ٙ)

 االسم
======== 

 فوز
 منكسر

 
 

 قرطبوس
 بنت
 
 
 يد

 
 زنة

 شفة
 غاز
 سن
 نار
 درع

 بواسق
 أنير
 كتاب

 طوالق
 ركب
 شجر
 
 

 مصغره  
======== 

 فـ ويزة
 م كيسر

 
 

 قريطب
 ب نية
 
 

 ي دّيـة
 

زينة  و 
 شـ فيية
 غويز
 سنينة
 نويرة
 دريع

 بويسقات
 أنيير
 كتّيب

 طويمقات
 ركيب
 شجير

 
 

 السبـــــــــــــــــــــب
======================================= 

 من التاء فتمحقو التاء عند التصغير.ألنو اسم مؤنث ثالثي خال 
ألنو فوق الرباعي وفيو حرفان زائدان يحذف أحدىما وىو النون ويبقى الميم لمزيتو 

 عمى النون بداللتو عمى اسم الفاعل.
 

 ألنو سداسي يحذف آخره والزائد منو .
ألنو محذوف الحرف الثالث فيرد في التصغير إذ أن أصمو بنو فتجمع الياء والواو 

تسبق إحدىما األخرى بالسكون فتقمب الواو ياء وتدغم الياء في الياء ، ويختم و 
 بالتاء ألنو ثالثي مؤنث.

ألنو يرد ثالثو المحذوف ويدغم بياء التصغير وتجمب التاء في آخره لكونو ثالثياً  
 مؤنثاً  .

 ألنو يرد المحذوف منيا وىو فاء الكممة .
 ألن أصميا شفية فيرد المحذوف .

 حذف المو وبقى عمى ثالثة أحرف فال يرد المحذوف اليو. ألنو
 ألنيا اسم ثالثي مؤنث تمحقو التاء عند التصغير.

 ألنيا اسم ثالثي مؤنث تمحقو التاء عند التصغير وثانيو ألف تقمب واوًا .
 ألنيا تصغر عمى فعيل وال تمحقيا التاء مع أنيا مؤنثة شذوذاً  .

 ظو فيصغر مفرده ويجمع جمع مؤنث سالمًا.جمع تكسير لمكثرة ال يصغر بمف
 ألنو جمع تقميل فيصغر بمفظو عمى فعيعل.

 ألن ثالثو ألف تقمب ياء وتدغم في ياء التصغير.
 ألنو جمع تكسير لمكثرة يصغر مفردُه ويجمع جمع مؤنث سالمًا .

 ألنو اسم جمع فيصغر كالواحد.
 .(ٙ)ألنو اسم جنس جمعي فيصغر كالواحد 

 
 



17 
 

 مصغرات غير قياسية .. 
سمعت ألفاظاً  جاءت مصغرة عمى غير بناء المكبر ، منيا : أنيسيان تصغير إنسان ،      

زادوا في المصغر ياء لم تكن في مكبره إذ ىو تصغير إنسيان ال إنسان . وُروْيجل تصغير رجل 
والقياس ُرَجْيل ، فكأنيم صغروا راجالً  في معنى رجل . وُمغيربان تصغير المغرب والقياس 

: ُأغيممة وُأَصيْبية في تصغير غممة وصبية كأنيم (ٚ)، وُعشيشية تصغير َعشّية ، وقالوامغيرب 
 صغروا أغممة وأصبية . قال الشاعر: 

                                                           

 .ٕ٘ٔ، وينظر: شذا العرف: ٜٕٓ،ٕٔٔ(عمدة الصرف:ٚ)

 
 االسم

========= 
 عبد الرحمن

 ىوى
 مرام

 صبور
 رغوة
 رى

 سميم
 كساء
 

 سماء
 خطوة
 مميى
 

 عصام
 أم

 أمة
 

 مروان
 كــ رَماء

 
 مصغره  

========= 
 عبيد الرحمن

 ى َوىّ 
 م رّيم

بّير  ص 
 ر غّيـة
وىّ   ر 

 سمــّيم
 كــ سىّ 

 
 سمية

 خــ طّيـة
 م ميو  
 

 عصيم
 أميمة
 أمّيـة
 

 م رّيـان
 كــ ريَّمون

 
 السبـــــــــــــــــــــب

=================================== 
 ألنو مركب إضافي فيصغر صدره.

 ألن ثالثو ألف أصميا ياء فترد إلى أصميا وتدغم في ياء التصغير.
 ألن ثالثو ألف أصميا واو ، وتقمب ياء ، وتدغم في ياء التصغير.

 .ألن ثالثو واو فيقمب ياء ويدغم في ياء التصغير
 ألن ثالثو واو فيقمب ياء ويدغم في ياء التصغير.

 ألن أصمو َرْوٌي ، فيرد في التصغير إلى أصمو وتدغم الياء بياء التصغير.
 ثالثو ياء تدغم في ياء التصغير.

ألنو منتو بيمزة مقموبة عن واو تقمب ياء لتطرفيا وانكسار ما قبميا ، فتكون ثالث 
 ياءات ثم تحذف نسيًا .

 ما جرى في كساء إال انيا تزاد عمييا التاء ألنيا مؤنثة. يجرى فييا
 تقمب واوىا ياء وتدغم في ياء التصغير.

ألن أصمو َممــَْيٌو فيصغر عمى ُممييوٍ  ، تقمب الواو ياء لتطرفيا وكسر ما قبميا . 
 ثم تحذف بالتنوين.

 ألن ثالثو ألف فتقمب ياء وتدغم في ياء التصغير.
 و تاء التأنيث في التصغير.ألنو مؤنث ثالثي تمحق

ألن أصميا أمٌو وىي اسم ثالثي مؤنت تمحقو التاء فتكون أميوة حصل فييا إعالل 
دغاميا في ياء التصغير.  بقمب الواو ياء وا 
دغاميا في ياء التصغير.  بقمب الواو ياء وا 

 ُيصغر مفرده ) كريم( ويجمع جمع مذكر سالماً .
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مى تـََدرَّج  في الشـّـَربَّة وقـّـَع    (ٛ)أرحم أَصيبَيـتي الذين كأنيم        َحج 
حده مع أنو من جموع الكثرة ، أصيالن ، فمم يرده إلى وا( ٜ)وقالوا في تصغير أصالن جمع أصيل

والقياس أصيَّالت ، وقالوا فيو أيضاً  أصْيالل بتعويض الالم من النون ، وىو شذوذ بعد شذوذ 
 قال النابغة الذبياني : 

 
 (ٓٔ)وقفت فييما أَصي النا أسائميا     َعيَّت  جواباً  ، وما بالربع من أحد

 . (ٔٔ)وقالوا في)بنون( أبينون، والقياس ُبنّيون، وفي ليمة لــُيْيـمية بزيادة الياء، كأنو تصغير ليالة 
 
 

                                                           

روف . والشربة : موضع ، شبو أوالده الضعاف عن الكسب بيذه الطيور التي تدرج في (حجمى : جمع حجمة . طائر معٛ)
 ىذا المكان ، وال تستطيع الطيران لعجزىا.

 .( األصيل : العشي ، وىو ما بعد الزوال إلى الغروب يجمع عمى أصل واصالن وآصال وأصائلٜ)

أحدىا أنو أصيالن تصغير أصيل عمى غير قياس ، والثاني ( وفي رواية ) وقفت فييا أصيال( وفي البيت ثالثة أقوال : ٓٔ)
 أنو تصغير أصالن وأصالن جمع اصيل، والثالث انو تصغير أصالن وىو اسم من األصيل وليس جمعًا لو. 

 .  ٕٓٔ، وينظر: شذا العرف:ٕٕٔ،ٕٔٔ(عمدة الصرف: ٔٔ)


