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المشثق هو ما أخذ من ؼٌره فكلمة )كاتب( مشتقه ألنها مأخوذة من ؼٌرها ،وكلمة )رجل ( جامدة ألنها لم  •

تؤخذ من ؼٌرها والسؤال هنا :مم أخذت كلمة )كاتب( ؟ اختلؾ النحاة ففرٌق ٌرى أنها أخذت من الفعل 
)كتب (، وفرٌق ٌرى أنها أخذت من المصدر )كتابة( ، وهذا الرأي األخٌر هو المعتد به فً كتب النحو الماضً 

التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر هو اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  فالمصدر اسم جامد ألنه لم ٌؤخذ من ؼٌره 
 بل أخذ منه  ؼٌره.

 والمشتقات نوعان: •
 اسم التفضٌل......... –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -اسم الفاعل مشتقات عاملة ، مثل : – ٔ   
 اسم اآللة.....................     –اسم المكان  –مشتقات ؼٌر عاملة ، مثل : اسم الزمان  –ٕ   
 
   
 

 د أحدهما على اآلخر فً اسم مشتق من الفعل على وزن " أفعل " للداللة على أن شٌئٌن اشتركا فً صفة معٌنة وزا
 تلك الصفة . مثل : أكرم ، أحسن ، أفضل ، أجمل .

 تقول : محمد أكرم من علً. - 
 فى المثال تجد :   المفضل ) محمد ( واسم التفضٌل ) أكرم ( والمفضل علٌه ) علّى (

 - : صوغ اسم التفضٌل  
 التالً :ٌصاغ اسم التفضٌل بالشروط التً ٌصاغ بها أفعل التعجب وهً ك    
 ـ أن ٌكون الفعل ثالثٌا ، مثل : َجُملَ ، و كرم ، وحسن ، و طاب ، و كفر .  ٔ
 ـ أن ٌكون تاما ؼٌر ناقص ، فال ٌكون من أخوات كان ، أو كاد ، أو ما ٌقوم  مقامها .  ٕ
 ـ أن ٌكون مثبتا ؼٌر منفً ، فال ٌكون مثل : ما علم ، وال ٌنسى ، وال ٌخشى ، ولم ٌفعل .  ٖ
 ُسِمع،  ُضِربم ، لِ ، فال ٌكون مثل : عُ أن ٌكون مبنٌا للمعلوم  ـ ٗ
 ـ أن ٌكون متصرفا ، ؼٌر جامد ، فال ٌكون مثل : نعم وبئس ، ولٌس ، وعسى ونحوها  ٘
 ـ أن ٌكون قابال للتفاوت ، أي : أن ٌصح الفعل للمفاضلة بالزٌادة والنقصان ، فال ٌكون مثل : مات ، وؼرق . ٙ
 الوصؾ منه على وزن " أفعل فعالء " ، مثل : عرج ، وعور ، وحمر ، فالوصؾ من األلفاظ السابقةـ أال ٌكون  1
 على وزن أفعل ومؤنثه فعالء فنقول : أعرج عرجاء ، و أعور عوراء ، و أحمر حمراء .    

أنت أصدق من * فإذا استوفً الفعل الشروط السابقة صؽنا اسم التفضٌل منه على وزن " أفعل " مباشرة . نحو : 
 أخٌك . وقوله تعالى : } والفتنة أكبر من القتل { 

 تً باسم التفضٌل بالطرٌقةاآلتٌة أما إذا افتقد الفعل شرطاً من الشروط السابقة فال ٌصاغ اسم التفضٌل منه مباشرة نأ -
 أعظم ( .  -أكثر    -مثل  : ) أشـّد  ،نأتً باسم تفضٌل مساعد مطابق للشروط    - ٔ
 مثل  : ،م نأتً بالمصدر منصوباً من الفعل ؼٌر المطابق للشروط  بعد اسم التفضٌل المساعد مباشرة ث – ٕ
 ارتفع                                أكثر ارتفاعاً                  تمٌٌز منصوب -   
 بتمٌٌز منصو               أشـد زرقة                  زرق                    -   
ا للمجهول  - ٖ ًٌّ ا أو مبن ًٌّ  أتٌنا باسم تفضٌل مناسب مستوٍؾ للشروط أو ناقصا  إذا كان الفعل المراد التفضٌل فٌه منف

الً و      / محممد أفضل أن  مثل : المحسن أحق أن ٌكافأ .    /  العلم أحسن أال ٌهمل .،   جئنا بمصدر الفعل بعده مؤوَّ
 ٌكون مدرسا منه مهندسا    
 (ال ٌأتً اسم التفضٌل من الفعل الجامد )بئس ونعم و عسى .. ( وؼٌر القابل للتفاوت )مات ، فنً ، هلك - ٗ

 الحظ الفرق بٌن المثالٌن اآلتٌٌن :
 مصر أعظم شأنا . ) شأنا : تمٌٌز منصوب بالقتحة (     -مصر أعظم بلد . ) بلد : مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة (   

 كان من جنس المفضل ٌعرب مضافا إلٌه . و إذا لم ٌكن من جنس  نالواقع بعد اسم التفضٌل إلنكرة نالحظ أن االسم ا
 المفضل ٌعرب تمٌٌزا (

 حاالت اسم التفضٌل 
 السم التفضٌل فً االستعمال أربع حاالت هً : 

 أوالً : ) نكرة (  أن ٌكون مجرداً من أل التعرٌؾ واإلضافة .
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التذكٌر ، وٌذكر بعده المفضل علٌه مجروراً بمن و قد ٌحذؾ ، وال ٌطابق المفضل ـ وحٌنئذ ٌكون حكمه وجوب اإلفراد و
 مثل  : ،

 محمد أكبر من أخٌه .           هند أكبر من أختها .           البنتان أكبر من أختٌهما .   
 الولدان أكبر من أخوٌهما .   األوالد أكبر من إخوانهم .     البنات أكبر من أخواتهن .

 انٌا : أن ٌكون معرفاً بأل .ث
 مثل :       ،وحكمه وجوب مطابقته للمفضل ، وال ٌذكر بعده المفضل علٌه 

 محمد هو األصؽر سناً .                      الطالبة هً الصؽرى سناً .                    الطالبان هما األصؽران سناً .     
 الطالب هم األصاؼر سناً .                     الطالبات هن الصؽرٌات سناً .       الطالبتان هما الصؽرٌان سناً .          

 ثالثا : أن ٌكون نكرة مضافاً إلى نكرة . 
 مثل :    ،وحكمه وجوب اإلفراد والتذكٌر ، وال ٌطابق المفضل ، ومطابقة المضاؾ إلٌه النكرة للمفضل 

 افة .  الكتابان أفضل صدٌقٌن      القصتان أفضل قصتٌن . الكتاب أفضل صدٌق .   القصة أفضل وسٌلة للثق
 الكتب أفضل أصدقاء للمرء .    المدرسات أفضل معلمات . 

 رابعاً : أن ٌكون مضافاً إلى معرفة .
 مثل : ،و حكمة جواز اإلفراد والتذكٌر ، كما ٌجوز مطابقته لما قبله ، كالمعرؾ بأل  

 أو لٌــــــــــــلى فضلى النساء .         لٌــــــــــــلى أفضل النساء  . 
 المحمدان أفضل الطالب .           أو المحمدان أفضال الطالب .

 الفاطمتان أفضل الطالبات .        أو الفاطمتان فضلٌا الطالبات . 
 المحمدون أفضل الطالب  .         أو المحمدون أفاضل الطالب .

 أو الفاطمات فضلٌات الطالبات .   الفاطمات أفضل الطالبات .      
 ومنه قوله تعالى : } وكذلك جعلنا فً كل قرٌة أكابر مجرمٌها {.   ومنه قوله تعالى : } فتبارك هللا أحسن الخالقٌن {.

 مالحظات مهمة 
 ـ هناك ثالثة ألفاظ فً " أفعل التفضٌل " اشتهرت بحذؾ الهمزة من أولها ، و هً : خٌر ، و شر ، وحب .  ٔ
 وقوله تعالى : } قال أنتم شٌر مكاناً {. منه قوله تعالى : } قول معروؾ ومؽفرة خٌر من صدقة ٌتبعها أذى {.و

 وقولهم :وحب شًء إلى اإلنسان ما منع
 ٌجوز استعمال اسم التفضٌل من فعل مساعد مع الفعل المستوفى للشروط أٌضاً   . -ٕ

 اً من خالد .محمد أعظم كرم   -مثل :  محمد أكرم من خالد   
 اسم التفضٌل ٌعرب حسب موقعه فى الجملة . -ٖ

 أخواك أكبر من عمر:نموذج  إعراب 

 أخواك : أخوا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلؾ و كاؾ المخاطب ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه  .
 تحة ألنه ممنوع من الصرؾ . أكبر : خبر المبتدأ مرفوع. من : حرؾ جر . عمر : اسم مجرور بمن وعالمة جره الف 
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 التفضٌلتـــدرٌـــبات على اسم 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المتاحة::  ٔس

 :ما عدا األفعال اآلتٌة ال نأتً منها باسم التفضٌل مباشرة ،  .ٔ

 . لعب ׄ     بِْئَس . ׄ     َواَفَق .ٌ ׄ      ٌُْسِرع . ׄ  

 قة ؼٌر مباشرة من بٌن األفعال التالٌة :الفعل الذي الٌصاغ منه التفضٌل إال بطرٌ .ٕ

 انتفع ׄ     ذهب  ׄ     ؼرق  ׄ       هجم  - 

 الفعل الذي الٌصاغ منه التفضٌل إال بطرٌقة ؼٌر مباشرة من بٌن األفعال التالٌة : .ٖ

 مشى ׄ     سمع  ׄ     مات   ׄ      َما َشِرَب   ׄ   

 األفعال التالٌة : الفعل الذي الٌصاغ منه التفضٌل إال بطرٌقة ؼٌر مباشرة من بٌن .ٗ

 نما  - ׄ      ُظلِم  ׄ     جرى  ׄ       بئس ׄ   
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 الفعل الذي الٌصاغ منه التفضٌل مطلقا من بٌن األفعال التالٌة :  .٘

 عمً ׄ      فنً  ׄ      استراح ׄ       قرأ  ׄ   

 الفعل الذي الٌصاغ منه التفضٌل مطلقا من بٌن األفعال التالٌة :: .ٙ

 لٌس ׄ      ما فهم  ׄ     قاتل   ׄ       كتب  ׄ   

  :للمؤنث تكون  للمثنى  ٌرٌ. عند التؽ الصادق هو األفضل بٌن الناس  .1

  بٌن الناسالصادقتٌن هما الفضلٌان  ׄ                  بٌن الناسالصادقتان هما الفضلٌان  ׄ  

 بٌن الناس الصادقتٌن هما الفضلٌٌن ׄ                بٌن الناس الصادقتان هما األفضالن ׄ  

 : }َوَكاُنوا َأَحقَّ بَِها{. المفضل علٌه فى األٌة هو :تعالى ال ق   .8

 محذوؾ                      ׄ      بَِها ׄ      أََحقَّ  ׄ       َكاُنوا  ׄ  

 . عند مخاطبة المفرد المؤنث بهذه العبارة تكون كالتالى : زمالئكأنت األجمل  بٌن    .9

 زمالئكأنِت الجمٌلة  بٌن  ׄ        أنِت األجمل  بٌن زمالئك  ׄ  

 أنِت الجمٌل  بٌن زمالئك ׄ        أنِت الُجملى  بٌن زمالئك  ׄ  

 الصواب: اإلجابة  الشباب ............ نشاطا من ؼٌرهم .  اختر  .ٓٔ

 األولى والثانٌة ׄ   الكثٌرون           ׄ    األكثرون             ׄ     أكثر                        ׄ  

 اإلجابة  الصواباختر الزكاة  ......... العبادات.   .ٔٔ

 األولى والثانٌة     ׄ    أعاظم             ׄ   ُعظمى                   ׄ    أعظم                         ׄ  

 محمد  أكرم ضٌؾ عند صدٌقه . كلمة )أكرم ( فً الجملتٌن : -أكرم محمد  صدٌقه    .ٕٔ

 فعل ماض واسم تفضٌل ׄ       اسما تفضٌل                       ׄ  

 فعالن ماضٌان ׄ       م تفضٌل وفعل ماض          اس ׄ  

 الصواب اإلجابة  اختر . الفائزتان بالجائزة هما  .......... عمرا  .ٖٔ

 األولى والثالثة   ׄ   ان            ٌالكبر ׄ                    الكبرتان ׄ    األكبران                 ׄ  

 :الصواب اختر اإلجابة  .المتعلمات هن  ......... أمهات    .ٗٔ

 األولى والثانٌة       ׄ   أفاضل                  ׄ    أفضل           ׄ     فضلٌات             ׄ  

ٌُكّرم المتفوقون من مدٌر المدرسة (     عند تحوٌلها  إلى صٌؽة التفضٌل تكون  :  .٘ٔ  الجملة  ) 

ٌُكّرمن  من مدٌر المدرسة              ׄ    ٌُكّرموا. من مدٌر المدرسة     أن أحق  المتفوقون ׄ   المتفوقون  أحق أن 

ٌُكّرموا من مدٌر المدرسة             ׄ    ٌُكّرمون من مدٌر المدرسة     أن المتفوقون  أحق ׄ   المتفوقون  أحق أال  

 الطالب المصري أذكى طالب.   إعراب كلمة : "طالب":   .ٙٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ   نعت            ׄ   مضاؾ إلٌه                  ׄ    فاعل                      ׄ  

 الطالب المصري أسرع  فهما.   إعراب كلمة : "فهما":   .1ٔ

 مفعول به ׄ    حال            ׄ    تمٌز                 ׄ   مضاؾ إلٌه                         ׄ  

 الالعبات  المصرٌات  ...... فً العدو من األوربٌات . اختر الصواب :  .8ٔ

 أسارع ׄ   أسرع                  ׄ    سرعى            ׄ               سرعٌات        ׄ  
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 :اختر اإلجابة  الصوابالمجتهدة .... طالبة   .    .9ٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ   سعٌدة            ׄ    سعدى                  ׄ     أسعد                    ׄ  

ٌُْرُضوهُ{ .ٕٓ ُ َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن   الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو:الفعل  }َوهللاَّ

 أرضى ׄ    رضً ׄ     تحقق ׄ       حقّ  ׄ  

ُّ َعْن َسبٌِلِِه  .ٕٔ ٌَِضل  الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو:إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلمُ َمْن 

 أضل ׄ     ضل  ׄ      علّم  ׄ       علم  ׄ  

َن{   .ٕٕ ٌْ ٌُْعَرْفَن َفال ٌُْؤَذ  الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو:}َذلَِك َأْدَنى َأْن 

 ُعِرؾ ׄ    َعرؾ  ׄ      أدنى  ׄ       دنا  ׄ  

 . الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو:الكتمان أحفظ للسر .ٖٕ

 حّفظ ׄ     تحفظ ׄ      حافظ ׄ       حفظ ׄ  

 الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو: المدن أكثر ازدحاما بالسكان من القرى. .ٕٗ

 زحم ׄ    ازدحم ׄ      كثر ׄ       رَ أكث ׄ  

 الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو: الصدٌق أجدر أال نخونه . .ٕ٘

 خوننال  ׄ     خان ׄ      جدر ׄ       أجدَر  ׄ  

 . الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو:الشمس أكثر حمرة وقت المؽٌب  .ٕٙ

 حمر ׄ     احمرّ  ׄ      كثر  ׄ       أكثَر  ׄ  

 . الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو:كون معلما من أن ٌكون طالبامحمد أحق أن ٌ .1ٕ

 كان ׄ    تحقق ׄ       حقق ׄ       حقّ  ׄ  

 الفعل الذي صٌػ منه اسم التفضٌل هنا  هو: نصر أكتوبر من أروع االنتصارات فً تارٌخنا المعاصر. .8ٕ

 انتصر ׄ     ناصر ׄ      راع  ׄ       نصر  ׄ  

 :تكون  للمثنى  ٌرٌند التؽعأجمل قصة .  هً هذه القصة  .9ٕ

 هاتان القصتٌن  هما أفضل قصتٌن ׄ      هاتان القصتان  هما أفضال قصتٌن ׄ  

 هاتان القصتان هما أفضل قصتٌن ׄ      هاتان القصتٌن هما أفضال قصتٌن ׄ  

 عند التؽٌٌر للجمع المؤنث فً الفصل . األصؽر  هذا هو الطالب  .ٖٓ

 فً الفصل األصؽرهؤالء هن الطالبات  ׄ     فً الفصل األصؽراتهؤالء هن الطالبات  ׄ  

 فً الفصل الصؽرىهؤالء هن الطالبات  ׄ     فً الفصل الصؽرٌاتهؤالء هن الطالبات  ׄ  
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 من بٌن البدائل المتاحة:: بٌن نوع اسم التفضٌل فٌما ٌلً  ٕس

ِه ِمْنُكْم" .ٔ ٌْ  قال تعالى: " َوَنْحُن َأْقَرُب إَِل

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       بـ"ال" معرؾ ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ   

ْفَلى" .ٕ ِذٌَن َكَفُروا السُّ  قال تعالى: " َوَجَعلَ َكلَِمَة الَّ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٍء َجَدال" .ٖ ًْ  قال تعالى: " َوَكاَن اإلِْنَساُن َأْكَثَر َش

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    جرد من "ال" واإلضافةم ׄ  

ٌَْومَ َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى" .ٗ  قال تعالى: " 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٍة ُأْخِرَجتْ  .٘ َر ُأمَّ ٌْ اِس" قال تعالى: " ُكْنُتْم َخ  لِلنَّ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٌَْسَعى" .ٙ  قال تعالى: " َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ْمُكُروا فٌَِها"قال تعالى: " َوَكَذلِ  .1 ٌَ ٌٍَة َأَكابَِر ُمْجِرِمٌَها لِ ِّ َقْر  َك َجَعْلَنا فًِ ُكل

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

لَ َكافٍِر بِِه" .8  قال تعالى: " َوال َتُكوُنوا َأوَّ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       إلى نكرة مضاؾׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 قال تعالى: " َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْنَساَن فًِ َأْحَسِن َتْقِوٌمٍ" .9

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 قال تعالى: " َواْلفِْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل" .ٓٔ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 قال تعالى: " إاِل اْبِتَؽاَء َوْجِه َربِِّه اأَلْعَلى" .ٔٔ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٌر َمَقاًما َوَأْحَسُن َنِدًٌّ  .ٕٔ ٌْ ِن َخ ٌْ  ا"قال تعالى: " َأيُّ اْلَفِرٌَق

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ْذَهَبا بَِطِرٌَقتُِكمُ اْلُمْثَلى" .ٖٔ ٌَ  قال تعالى: " َو

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 وا َفاْرجُِعوا ُهَو َأْزَكى َلُكْم"قال تعالى: " َوإِْن قٌِلَ َلُكمُ اْرجِعُ  .ٗٔ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٔ٘. "  قال تعالى: " َذلُِكْم َأْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوبِهِنَّ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
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ٔٙ. " ِ ِ بَِأْمَوالِهِْم َوَأْنُفِسهِْم َأْعَظمُ َدَرَجًة ِعْنَد هللاَّ  قال تعالى: " َوَجاَهُدوا فًِ َسبٌِِل هللاَّ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ألممممممممممممم تممممممممممممر أن السممممممممممممٌؾ ٌممممممممممممنقص قممممممممممممدُره -1ٔ
  

 .اإذا قيلللللللللللأ إى ال لللللللللللي  أم للللللللللل  مللللللللللل  الع للللللللللل 
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 أمممممممممما تمممممممممرى البحمممممممممر تعلمممممممممو فوقمممممممممه جٌممممممممممؾ -8ٔ
  

 .وج للللللللللللللللللحدس ب قللللللللللللللللللـ   قللللللللللللللللللـاع  الللللللللللللللللللدزز 
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 تضممممممممممممممممممممممممماحكُت بٌنهممممممممممممممممممممممممممو معَجبممممممممممممممممممممممممما -9ٔ
  

للللللللللللللللللللللذ       .وشللللللللللللللللللللللس  البليللللللللللللللللللللللة  مللللللللللللللللللللللا ي   
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 وذو العقمممممممممممممممل ٌمممممممممممممممأتً جمٌمممممممممممممممل األممممممممممممممممور -ٕٓ
  

 .ويد للللللللللللللللللللللللللللد ل زشللللللللللللللللللللللللللللد األزفلللللللللللللللللللللللللللل  
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 بمممممممممممممممممق تفجمممممممممممممممممْع باألحبمممممممممممممممممة كلهممممممممممممممممممإن ت -ٕٔ
  

 .أفجلللللللللللللع   -ال أبلللللللللللللا لللللللللللللل -وذهلللللللللللللا  ن  للللللللللللل   
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 َوأَظلَمممممممممُم أَهمممممممممِل الُظلمممممممممِم َممممممممممن بممممممممماَت حاِسمممممممممداً  -ٕٕ
  

للللللللللللللللب     .ل َمللللللللللللللل  بلللللللللللللللاَت فلللللللللللللللي َنعما  للللللللللللللل   يَحََدل 
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       بـ"ال"معرؾ ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 فلربممممممممممممممممممممممممما انقـممممممممممممممممممممممممـلب الصــممممممممممممممممممممممممـدٌق -ٖٕ
  

 .فكـــلللللللللللللللللللللللللـاى أعلــلللللللللللللللللللللللللـ  بالم ـــلللللللللللللللللللللللللـس  
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ٌمممممممممما خٌممممممممممر مممممممممممن جمممممممممماء الوجممممممممممود تحٌممممممممممة     -ٕٗ
  

 .املللللللللل  مسسلللللللللللي  إللللللللللل  ال للللللللللد  بلللللللللل   للللللللللا و 
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ   .

 ال تطلمممممممممممممممممبّن كرٌمممممممممممممممممماً بعمممممممممممممممممد رؤٌتمممممممممممممممممه -ٕ٘
  

حملللللللللللللللللوا   .إى الكلللللللللللللللللسات ب سللللللللللللللللل اه  يلللللللللللللللللدا    
 

 .مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ( https://dardery.site  للحدزيب اإللكحسوني شوزوا موقع أدمد دزديسي للحدزيبات اإللكحسونية  ) 
 

 من بٌن البدائل المتاحة:فضٌل من حٌث المطابقة وعدم المطابقة فٌما ٌلً : بٌن حالة اسم الت ٖس

 ٌممممممممممممما نممممممممممممماطح الجبمممممممممممممل األشمممممممممممممم بقرنمممممممممممممه -ٕٙ
  

 .زفدللللللللللللللا  بدسنلللللللللللللل  ال زفدللللللللللللللا  عللللللللللللللل  الجبللللللللللللللأ 
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " َوُهَو َأْعَلمُ بَِمِن اْهَتَدى" .1ٕ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       اد والتذكٌرٌلزم اإلفر ׄ  

ُ اْلُحْسَنى" .8ٕ  قال تعالى: " َوُكال َوَعَد هللاَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ً لَِساًنا قال تعالى: "  .9ٕ  "َوَأِخً َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّ

 ٌجوز األمرانׄ        بق المفضلٌطاׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  
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هُْم فًِ اآلِخَرِة ُهمُ اأَلْخَسُروَن" .ٖٓ  قال تعالى: " ال َجَرمَ َأنَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ًة" .ٖٔ  قال تعالى: " َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنُكْم ُقوَّ

 ٌجوز األمران ׄ       ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٌَْسَعى" .ٕٖ  قال تعالى: " َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ 

 .ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْنَساَن فًِ َأْحَسِن َتْقِوٌمٍ" .ٖٖ

 ٌجوز األمران ׄ       ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ْمُكُروا فٌَِها" .ٖٗ ٌَ ٌٍَة َأَكابَِر ُمْجِرِمٌَها لِ ِّ َقْر  قال تعالى: " َوَكَذلَِك َجَعْلَنا فًِ ُكل

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

لَ َكافٍِر بِِه" .ٖ٘  قال تعالى: " َوال َتُكوُنوا َأوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ابق المفضلٌطׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ومُ  فًِ َأْدَنى اأَلْرِض" .ٖٙ  قال تعالى: " ُؼلَِبِت الرُّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " ُثمَّ َرَدْدَناهُ َأْسَفلَ َسافِلٌَِن" .1ٖ

 ألمرانٌجوز اׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ًة َوَأْكَثُر َجْمًعا" .8ٖ  قال تعالى: " َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى" .9ٖ اُؼوِت َوٌُْؤِمْن بِاَّللَّ ْكُفْر بِالطَّ ٌَ  قال تعالى: " َفَمْن 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       راد والتذكٌرٌلزم اإلف ׄ  

َك َأْحَسَن اْلَقَصِص"  .ٓٗ ٌْ  قال تعالى: " َنْحُن َنُقصُّ َعَل

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 أعمممممممممز مكمممممممممان فمممممممممً المممممممممدنٌا سمممممممممرج سمممممممممابح -ٔٗ
  

 .و يللللللللللللللس  للللللللللللللللي  فلللللللللللللللي األنلللللللللللللللات  حلللللللللللللللا    
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ذكٌرٌلزم اإلفراد والت ׄ  

 أَأَْشمممممممممممممَقى بِمممممممممممممِه َؼْرًسممممممممممممما َوأَْجنٌِمممممممممممممِه ِذلَّمممممممممممممةً  -ٕٗ
  

َصَمـللللللللللللـا  للللللللللللأ  َقللللللللللللد   للللللللللللاَى َأد   .إ ذ ى  َفاجِّبَللللللللللللاق  الَج  
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 الصممممممممممممممممممممممممممممت أزٌمممممممممممممممممممممممممممن بممممممممممممممممممممممممممممالفتى -ٖٗ
  

 .ملللللللللللللللل  من لللللللللللللللل  فللللللللللللللللي  يللللللللللللللللس دينلللللللللللللللل  
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 الكممممممممممممل ٌسمممممممممممممع فمممممممممممممً المممممممممممموداع حنٌننممممممممممممما    -ٗٗ
  

 .لكللللللللللللللل   أسلللللللللللللللدق  اللللللللللللللللري لللللللللللللللل  ي  لللللللللللللللمع   
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  
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 أعٌمممممممممممممممممدٌنً إلمممممممممممممممممى أصممممممممممممممممملً جممممممممممممممممممٌالً   -٘ٗ
  

 . للللللللللللليفم ملللللللللللللا  نلللللللللللللث  .. أ ملللللللللللللأ  منللللللللللللل   َن    
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 سمممممممممممٌعلُم الجممممممممممممُع مممممممممممممن َضممممممممممممَّ مجلُسمممممممممممنا -ٙٗ
  

 .بلللللللللللل نني  يللللللللللللس  َملللللللللللل   جَم  للللللللللللي بلللللللللللل  َقللللللللللللَدت   
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 أرى أخوٌممممممممممممممممممممممك البمممممممممممممممممممممماقٌٌن كلٌهممممممممممممممممممممممما -1ٗ
  

 .أوز  ملللللللللللللللل  الصنللللللللللللللللد يكونللللللللللللللللاى ل دللللللللللللللللصاى 
 

 .ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 ألسممممممممممممممممت أعمهممممممممممممممممم جممممممممممممممممودا وأزكمممممممممممممممماهم    -8ٗ
  

 .علللللللللللللللللللللللللللودا وأم لللللللللللللللللللللللللللاه  د لللللللللللللللللللللللللللاما  
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 أال أٌهممممممممممممممما اللٌمممممممممممممممل الطوٌمممممممممممممممل أال انجلمممممممممممممممى -9ٗ
  

 .ح منللللللللللللل  ب م لللللللللللللأ  ب لللللللللللللبخ وملللللللللللللا اإلسلللللللللللللبا 
 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 َوأَظلَمممممممممُم أَهمممممممممِل الُظلمممممممممِم َممممممممممن بممممممممماَت حاِسمممممممممداً  -ٓ٘
  

للللللللللللللللب     .ل َمللللللللللللللل  بلللللللللللللللاَت فلللللللللللللللي َنعما  للللللللللللللل   يَحََدل 
 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

 ( https://dardery.site  للحدزيب اإللكحسوني شوزوا موقع أدمد دزديسي للحدزيبات اإللكحسونية  ) 
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