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 اسم التفضيل - التمارين



التطبيق رقم 1

صغ اسم التفضيل من األفعال التالية مبينا طريقة صياغته مع التعليل:

التعليلطريقة صياغتهاسم التفضيلالفعل

   َحَال

   جاَد

   َفِنَي

التطبيق رقم 2

حدد فيما يلي األفعال التي صيغ منها اسم التفضيل:

نوعهالفعلطريقة صياغتهاسم التفضيل

   العظمى

   أكثر اجتهادا

   أسلم أال يغامر

التطبيق رقم 3

صغ اسم التفضيل من األفعال التالية مع تركيبها في جمل مفيدة:

التركيباسم التفضيلالفعل

  سما

  اعتمد

  ُحل�ْت مشكلُتَك

التطبيق رقم 4

حول اسم التفضيل فيما يلي إلى المثنى والجمع:

الجمعالمثنىاسم التفضيلالفعل

   َصُغـَر

   َقَصا

التطبيق رقم 5

أعرب ما يلي:

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79618


الكريم أفضل من البخيل.

أكثر إفادة.
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 اسم التفضيل - التصحيح



تصحيح التطبيق رقم 1

التعليلطريقة صياغتهاسم التفضيلالفعل

ْحلَىَحَال ألنه ثالثي، تام، متصرف ...مباشرةا�

ْجَوُدجاَد ألنه ثالثي، تام، متصرف ...مباشرةا�

ألنه فعل ال يقبل التفاضل.تمتنع صياغته المباشرة وغير المباشرة. َفِنَي

تصحيح التطبيق رقم 2

نوعهالفعلطريقة صياغتهاسم التفضيل

ثالثي، تام، متصرف ...َعُظَممباشرةالعظمى

غير ثالثي.ِاْجَتـَهَدغير مباشرةأكثر اجتهادا

غير ثالثي، ومنفي.ال يغاِمرغير مباشرةأْسلَُم أال� يغامَر

تصحيح التطبيق رقم 3

التركيباسم التفضيلالفعل

ْسَمىسما ْسَمى منه مكانًة.ا� لقد كنت ا�

َقل� اعتمادًااعتمد َقل� اعتمادًا على غيِرِه.ا� القوي ا�

َل مشكلُتكُحل�ْت مشكلُتَك َل مشكلُتك بطريقٍة قانونيٍة.اال�ْولَى ا�ن ُتح� اال�ْولَى ا�ن ُتح�

تصحيح التطبيق رقم 4

الجمعالمثنىاسم التفضيلالفعل

َرَيانِأصغُر – ُصْغَرىَصُغـَر رانِ – ُصَغْ َرَياٌتا�صَغَ ا�صَغُروَن – ا�صاِغُر – ُصَغْ

ْقَصى – ُقْصَوىَقَصا ْقَصَيانِ – ُقْصَوَيانِا� َقاٍص – ُقْصَوَياٌتا� ْقَصْوَن – ا� ا�

تصحيح التطبيق رقم 5

الكريم أفضل من البخيل.

الكريم : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

أفضل : اسم تفضيل خبر المبتدإ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الكريم).

من البخيل : من: حرف جر، البخيل: اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.

أكثُر إفادًة.

أكثُر : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79626


إفادًة : تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.


