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

ألنها لم تؤخذ من ؼٌرها والسؤال هنا :مم أخذت كلمة )كاتب( ؟ اختلؾ النحاة ففرٌق ٌرى أنها أخذت من 

الفعل الماضً )كتب (، وفرٌق ٌرى أنها أخذت من المصدر )كتابة( ، وهذا الرأي األخٌر هو المعتد به فً 

اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  فالمصدر اسم جامد ألنه لم  كتب النحو التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر هو

 ٌؤخذ من ؼٌره بل أخذ منه  ؼٌره.

 والمشتقات نوعان: •

اسم  –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -، مثل : اسم الفاعلمشتقات عاملة  – ٔ   

 التفضٌل.........

 اسم اآللة.....................     –لمكان اسم ا –، مثل : اسم الزمان مشتقات ؼٌر عاملة  –ٕ   

 

 

   

على أن شٌئٌن اشتركا فً صفة معٌنة وزاد أحدهما على اسم مشتق من الفعل على وزن " أفعل " للداللة 

 اآلخر فً 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 :  -

 روط التً ٌصاغ بها أفعل التعجب وهً كالتالً :ٌصاغ اسم التفضٌل بالش    

 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 ـ أن ٌكون مبنٌا للمعلوم ، فال ٌكون مثل : عُ  ٗ

 ـ أن ٌكون متصرفا ، ؼٌر جامد ، فال ٌكون مثل : نعم وبئس ، ولٌس ، وعسى ونحوها  ٘
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 ، أي أن ٌصح الفعل للمفاضلة بالزٌادة والنقصان ، فال ٌكون مثل : مات ، وؼرق ـ أن ٌكون قابال للتفاوت  ٙ

ـ أال ٌكون الوصؾ منه على وزن " أفعل فعالء " ، مثل : عرج ، وعور ، وحمر ، فالوصؾ من األلفاظ  7

 السابقة على وزن أفعل ومؤنثه فعالء فنقول : أعرج عرجاء ، و أعور عوراء ، و أحمر حمراء .

فإذا استوفً الفعل الشروط السابقة صؽنا اسم التفضٌل منه على وزن " أفعل " مباشرة . نحو : أنت   -

 أصدق من أخٌك . وقوله تعالى : } والفتنة أكبر من القتل { 

 صوغ اسم التفضٌل من الفعل ؼٌر مشتوفً الشروط

منه مباشرة نأتً باسم التفضٌل  أما إذا افتقد الفعل شرطاً من الشروط السابقة فال ٌصاغ اسم التفضٌل -

 :بالطرٌقةاآلتٌة 

 أعظم ( .  -أكثر    -مثل  : ) أشـّد  ،نأتً باسم تفضٌل مساعد مطابق للشروط    - ٔ

 مثل  : ،ثم نأتً بالمصدر منصوباً من الفعل ؼٌر المطابق للشروط  بعد اسم التفضٌل المساعد مباشرة  – ٕ

 أكثر ارتفاعاً                  تمٌٌز منصوب         ارتفع                        -   

 تمٌٌز منصوب               أشـد زرقة                  زرق                    -   

ا للمجهول  - ٖ ًٌّ ا أو مبن ًٌّ أتٌنا باسم تفضٌل مناسب مستوٍؾ أو ناقصا  إذا كان الفعل المراد التفضٌل فٌه منف

الً  وجئنا بمصدر للشروط   مثل : ،   الفعل بعده مؤوَّ

 / محممد أفضل أن ٌكون مدرسا منه مهندسا المحسن أحق أن ٌكافأ .    /  العلم أحسن أال ٌهمل .

 (( وؼٌر القابل للتفاوت )مات ، فنً ، هلك..ال ٌأتً اسم التفضٌل من الفعل الجامد )بئس ونعم و عسى  - ٗ

 الحظ الفرق بٌن المثالٌن اآلتٌٌن :

 مصر أعظم شأنا . ) شأنا : تمٌٌز منصوب(     -  مصر أعظم بلد . ) بلد : مضاؾ إلٌه مجرور(    -

كان من جنس المفضل ٌعرب مضافا إلٌه . و إذا لم ٌكن  نأن االسم النكرة الواقع بعد اسم التفضٌل إ :نالحظ

 .من جنس المفضل ٌعرب تمٌٌزا (

 حاالت اسم التفضٌل

 السم التفضٌل فً االستعمال أربع حاالت هً : 

 أوالً : ) نكرة (  أن ٌكون مجرداً من أل التعرٌؾ واإلضافة .

ـ وحٌنئذ ٌكون حكمه وجوب اإلفراد والتذكٌر ، وٌذكر بعده المفضل علٌه مجروراً بمن و قد ٌحذؾ ، وال 

 مثل  : ،ٌطابق المفضل 

 محمد أكبر من أخٌه .           هند أكبر من أختها .           البنتان أكبر من أختٌهما .   

 الولدان أكبر من أخوٌهما .   األوالد أكبر من إخوانهم .     البنات أكبر من أخواتهن .
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 ثانٌا : أن ٌكون معرفاً بأل .

 مثل :       ،وحكمه وجوب مطابقته للمفضل ، وال ٌذكر بعده المفضل علٌه 

 محمد هو األصؽر سناً .              الطالبة هً الصؽرى سناً .                    الطالبان هما األصؽران سناً 

 الطالبتان هما الصؽرٌان سناً .     الطالب هم األصاؼر سناً .                     الطالبات هن الصؽرٌات سناً  

 ثالثا : أن ٌكون نكرة مضافاً إلى نكرة . 

 مثل :    ،وحكمه وجوب اإلفراد والتذكٌر ، وال ٌطابق المفضل ، ومطابقة المضاؾ إلٌه النكرة للمفضل 

 الكتاب أفضل صدٌق .   القصة أفضل وسٌلة للثقافة .  الكتابان أفضل صدٌقٌن      القصتان أفضل قصتٌن . 

 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  

 لٌــــــــــــلى أفضل النساء  .          أو لٌــــــــــــلى فضلى النساء .

 ضل الطالب .           أو المحمدان أفضال الطالب .المحمدان أف

 الفاطمتان أفضل الطالبات .        أو الفاطمتان فضلٌا الطالبات . 

 المحمدون أفضل الطالب  .         أو المحمدون أفاضل الطالب .

 الفاطمات أفضل الطالبات .         أو الفاطمات فضلٌات الطالبات .

ومنه قوله تعالى : } وكذلك جعلنا فً كل قرٌة أكابر    فتبارك هللا أحسن الخالقٌن {.ومنه قوله تعالى : } 

 مجرمٌها {.

 مالحظات مهمة

 ـ هناك ثالثة ألفاظ فً " أفعل التفضٌل " اشتهرت بحذؾ الهمزة من أولها ، وهً : خٌر ، و شر ، وحب  ٔ

  ى {.} قول معروؾ ومؽفرة خٌر من صدقة ٌتبعها أذومنه قوله تعالى :

 وقوله تعالى : } قال أنتم شٌر مكاناً {.

 وقولهم :وحب شًء إلى اإلنسان ما منع

 ٌجوز استعمال اسم التفضٌل من فعل مساعد مع الفعل المستوفى للشروط أٌضاً   . -ٕ

 محمد أعظم كرماً من خالد .   -مثل :  محمد أكرم من خالد   

 اسم التفضٌل ٌعرب حسب موقعه فى الجملة . -ٖ
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 :نموذج  إعراب

 أخواك أكبر من عمر

أخواك : أخوا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلؾ و كاؾ المخاطب ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاؾ 

إلٌه   أكبر : خبر المبتدأ مرفوع. من : حرؾ جر . عمر : اسم مجرور بمن وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع 

 من الصرؾ . 

 ( https://dardery.site/archives/1832نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضـظ ػهٗ انشاتظ    ) 

 

 التفضيل اسمات على تـــدريـــب

 

 : تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المتاحة: ٔس

 :يا ػذا األفؼال اٜذٛح ال َأذٙ يُٓا تاعى انرفضٛم يثاششج ،  .ٔ

 . لعب ׄ     بِْئَس . ׄ     ٌَواَفَق . ׄ      ٌُْسِرع . ׄ  

 انفؼم انز٘ الٚصاؽ يُّ انرفضٛم ئال تطشٚمح ؿٛش يثاششج يٍ تٍٛ األفؼال انرانٛح : .ٕ

 انتفع ׄ     ذهب  ׄ     ؼرق  ׄ      هجم  - 

 ئال تطشٚمح ؿٛش يثاششج يٍ تٍٛ األفؼال انرانٛح :انفؼم انز٘ الٚصاؽ يُّ انرفضٛم  .ٖ

 مشى ׄ     سمع  ׄ     مات   ׄ      َما َشِرَب   ׄ   

 انفؼم انز٘ الٚصاؽ يُّ انرفضٛم ئال تطشٚمح ؿٛش يثاششج يٍ تٍٛ األفؼال انرانٛح : .ٗ

 نما   ׄ     ُظلِم  ׄ     جرى  ׄ       بئس ׄ   

 انفؼم انز٘ الٚصاؽ يُّ انرفضٛم يطهما يٍ تٍٛ األفؼال انرانٛح :  .٘

 عمً ׄ     فنً  ׄ      استراح ׄ      قرأ  ׄ   

 انفؼم انز٘ الٚصاؽ يُّ انرفضٛم يطهما يٍ تٍٛ األفؼال انرانٛح :: .ٙ

 لٌس ׄ     ما فهم   ׄ     قاتل   ׄ      كتب  ׄ   

   :نهًإَث ذكٌٕ  نهًثُٗ  ٛشٛ. ػُذ انرـ انصادق ْٕ األفضم تٍٛ انُاط  .7

  بٌن الناسالصادقتٌن هما الفضلٌان  ׄ                  بٌن الناسالصادقتان هما الفضلٌان  ׄ  

 بٌن الناس الصادقتٌن هما الفضلٌٌن ׄ                بٌن الناسالصادقتان هما األفضالن  ׄ  

َٓا{. انًفضم ػهّٛ فٗ األٚح ْٕ : ال ل   .8 َكإَُا أََحكَّ تِ َٔ  ذؼانٗ: }

 محذوؾ                      ׄ      بَِها ׄ     أََحقَّ  ׄ      َكاُنوا  ׄ  

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

 أنِت الجمٌلة  بٌن زمالئك ׄ         أنِت األجمل  بٌن زمالئك  ׄ  

 أنِت الجمٌل  بٌن زمالئك ׄ         أنِت الُجملى  بٌن زمالئك  ׄ  

 انصٕاب: اإلجاتح  انشثاب ............ َشاطا يٍ ؿٛشْى .  اخرش  .ٓٔ

 األولى والثانٌة ׄ    الكثٌرون            ׄ   األكثرون             ׄ     أكثر                        ׄ  

https://dardery.site/archives/1832
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 انضكاج  ......... انؼثاداخ. اخرش اإلجاتح  انصٕاب  .ٔٔ

 األولى والثانٌة     ׄ      أعاظم             ׄ   ُعظمى                   ׄ   أعظم                         ׄ  

 يحًذ  أكشو ضٛف ػُذ صذٚمّ . كهًح )أكشو ( فٙ انجًهرٍٛ : -أكشو يحًذ  صذٚمّ    .ٕٔ

 فعل ماض واسم تفضٌل ׄ        اسما تفضٌل                       ׄ  

 فعالن ماضٌان ׄ        اسم تفضٌل وفعل ماض           ׄ  

 انصٕاب اإلجاتح  اخرش . انفائضذاٌ تانجائضج ًْا  .......... ػًشا  .ٖٔ

 األولى والثالثة   ׄ   ان             ٌالكبر ׄ                    الكبرتان ׄ    األكبران                 ׄ  

 :اخرش اإلجاتح  انصٕاب .انًرؼهًاخ ٍْ  ......... أيٓاخ    .ٗٔ

 األولى والثانٌة       ׄ    أفاضل                  ׄ    أفضل           ׄ    فضلٌات             ׄ  

 انجًهح  ) ُٚكّشو انًرفٕلٌٕ يٍ يذٚش انًذسعح (     ػُذ ذحٕٚهٓا  ئنٗ صٛـح انرفضٛم ذكٌٕ  :  .٘ٔ

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

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

 انطانة انًصش٘ أركٗ طانة.   ئػشاب كهًح : "طانة":   .ٙٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ   نعت            ׄ     مضاؾ إلٌه              ׄ    فاعل                      ׄ  

 انطانة انًصش٘ أعشع  فًٓا.   ئػشاب كهًح : "فًٓا":   .7ٔ

 مفعول به ׄ   حال            ׄ    تمٌز                 ׄ   مضاؾ إلٌه                         ׄ  

 انالػثاخ  انًصشٚاخ  ...... فٙ انؼذٔ يٍ األٔستٛاخ . اخرش انصٕاب :  .8ٔ

 أسارع ׄ   أسرع                 ׄ    سرعى            ׄ    سرعٌات                   ׄ  

 انًجرٓذج .... طانثح   . اخرش اإلجاتح  انصٕاب:   .9ٔ

 الثانٌة والثالثة ׄ   سعٌدة            ׄ   سعدى                ׄ    أسعد                    ׄ  

ٕٓ.  ٌْ َسُعٕنُُّ أََحكُّ أَ َٔ  ُ َّللاَّ َٔ  انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ: ُْٚشُضُِٕ{}

 أرضى ׄ     رضً ׄ     تحقق ׄ       حقّ  ׄ  

ٕٔ.  ِّ ٍْ َعثِٛهِ ٍْ َِٚضمُّ َػ َٕ أَْػهَُى َي ٌَّ َستََّك ُْ  انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ:ئِ

 أضل ׄ     ضل  ׄ     علّم  ׄ      علم  ׄ  

ٕٕ.   } ٍَ ْٚ ٍَ فاَل ُْٚإَر ٌْ ُْٚؼَشْف  انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ:}َرنَِك أَْدََٗ أَ

 ُعِرؾ ׄ     َعرؾ  ׄ     أدنى  ׄ       دنا  ׄ  
 . انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ:انكرًاٌ أحفع نهغش .ٖٕ

 حّفظ ׄ     تحفظ ׄ     حافظ ׄ      حفظ ׄ  
 انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ: انمشٖ.انًذٌ أكثش اصدحايا تانغكاٌ يٍ  .ٕٗ

 زحم ׄ     ازدحم ׄ      كثر ׄ       أكثرَ  ׄ  
 انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ: انصذٚك أجذس أال َخَّٕ . .ٕ٘

 خوننال  ׄ      خان ׄ      جدر ׄ      أجدَر  ׄ  
 . انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ:انشًظ أكثش حًشج ٔلد انًـٛة  .ٕٙ

 حمر ׄ      احمرّ  ׄ      كثر  ׄ      أكثَر  ׄ  
 . انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ُْا  ْٕ:يحًذ أحك أٌ ٚكٌٕ يؼهًا يٍ أٌ ٚكٌٕ طانثا .7ٕ

 كان ׄ     تحقق ׄ       حقق ׄ       حقّ  ׄ  
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 انفؼم انز٘ صٛؾ يُّ اعى انرفضٛم ْٕ: َصش أكرٕتش يٍ أسٔع االَرصاساخ فٙ ذاسٚخُا انًؼاصش. .8ٕ

 انتصر ׄ     ناصر ׄ      راع  ׄ      نصر  ׄ  
 :ذكٌٕ  نهًثُٗ  ٛشٛأجًم لصح . ػُذ انرـ ْٙ ْزِ انمصح  .9ٕ

 هاتان القصتٌن  هما أفضل قصتٌن ׄ      هاتان القصتان  هما أفضال قصتٌن ׄ  

 هاتان القصتان هما أفضل قصتٌن ׄ      هاتان القصتٌن هما أفضال قصتٌن ׄ  

 ػُذ انرـٛٛش نهجًغ انًإَث فٙ انفصم . األصـش  ْزا ْٕ انطانة  .ٖٓ

 هؤالء هن الطالبات األصؽر فً الفصل ׄ     هؤالء هن الطالبات األصؽرات فً الفصل ׄ  

 هؤالء هن الطالبات الصؽرى فً الفصل ׄ     هؤالء هن الطالبات الصؽرٌات فً الفصل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1832نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضـظ ػهٗ انشاتظ    ) 

 : بٌن نوع اسم التفضٌل فٌما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة: ٕس

ُُْكْى" .ٔ ِّ ِي ْٛ ٍُ أَْلَشُب ئِنَ ََْح َٔ  لال ذؼانٗ: " 

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

ْفهَٗ" .ٕ ٍَ َكفَُشٔا انغُّ حَ انَِّزٚ ًَ َجَؼَم َكهِ َٔ  لال ذؼانٗ: " 

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

ٍء َجَذال" .ٖ ْٙ ٌُ أَْكثََش َش ََْغا ٌَ اإِل َكا َٔ  لال ذؼانٗ: " 

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

َو ََْثِطُش اْنثَْطَشحَ اْنُكْثَشٖ" .ٗ ْٕ  لال ذؼانٗ: " َٚ

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

ٍح أُْخِشَجْد نِهَُّاِط" .٘ َْٛش أُيَّ ُْرُْى َخ  لال ذؼانٗ: " ُك

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    واإلضافةمجرد من "ال"  ׄ  

ِذَُِٚح َسُجٌم َْٚغَؼٗ" .ٙ ًَ ٍْ أَْلَصٗ اْن َجاَء ِي َٔ  لال ذؼانٗ: " 

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

َكَزنَِك َجَؼْهَُا فِٙ ُكمِّ  .7 َٔ َٓا"لال ذؼانٗ: "  ُكُشٔا فِٛ ًْ َٓا نَِٛ  لَْشٍَٚح أََكاتَِش ُيْجِشِيٛ

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

8. "ِّ َل َكافٍِش تِ َّٔ ال ذَُكَُٕٕا أَ َٔ  لال ذؼانٗ: " 

 معرفة مضاؾ إلىׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  

ٍِٕٚى" .9 ٍِ ذَْم ٌَ فِٙ أَْحَغ ََْغا  لال ذؼانٗ: " نَمَْذ َخهَْمَُا اإِل

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

ٍَ اْنمَْرِم" .ٓٔ اْنفِْرَُحُ أَْكثَُش ِي َٔ  لال ذؼانٗ: " 

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

ِّ األَْػهَٗ" .ٔٔ ِّ َستِّ ْج َٔ ـَاَء   لال ذؼانٗ: " ئاِل اْترِ

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

ٍُ ََِذًّٚا" .ٕٔ أَْحَغ َٔ ٌْٛش َيمَاًيا  ٍِ َخ ْٛ ُّ٘ اْنفَِشٚمَ  لال ذؼانٗ: " أَ

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    واإلضافةمجرد من "ال"  ׄ  
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ْثهَٗ" .ٖٔ ًُ َْثَا تِطَِشٚمَرُِكُى اْن َْٚز َٔ  لال ذؼانٗ: " 

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

ٌْ لَِٛم نَُكُى اْسِجؼُٕا فَاْسِجؼُٕا  .ٗٔ ئِ َٔ َٕ أَْصَكٗ نَُكْى"لال ذؼانٗ: "  ُْ 

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

ٔ٘. " ٍَّ ِٓ لُهُٕتِ َٔ َُٓش نِمُهُٕتُِكْى   لال ذؼانٗ: " َرنُِكْى أَْط

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

ِ "لال ذؼانٗ: "  .ٙٔ َُْذ َّللاَّ ِْٓى أَْػظَُى َدَسَجحً ِػ َْفُِغ أَ َٔ ِْٓى  انِ َٕ ِ تِأَْي َُْذٔا فِٙ َعثِِٛم َّللاَّ َجا َٔ 

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

 لممممممممممذُسِ ٚممممممممممُم  انغممممممممممٛف أٌ ذممممممممممش أنممممممممممى -7ٔ

  
 .انؼصمممممممما يممممممممٍ أيضممممممممٗ انغممممممممٛف ئٌ لٛممممممممم ئرا 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    "ال" واإلضافة مجرد من ׄ  
 أماااااااا تااااااارى البحااااااار تعلاااااااو فوقاااااااه جٌاااااااؾ -8ٔ

  
 .انذسس لـاػّ تألـصٗ ٔذغرمش 

 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
 يؼَجثممممممممممممممممممممما تًُٛٓمممممممممممممممممممممٕ ذضممممممممممممممممممممماحكدُ  -9ٔ

  
 .ُْٚضمممممممممممممممممممِحكُ  يممممممممممممممممممما انثهٛمممممممممممممممممممحِ  ٔشمممممممممممممممممممشُّ  

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
 األيممممممممممممٕس جًٛممممممممممممم ٚممممممممممممأذٙ انؼمممممممممممممم ٔرٔ -ٕٓ

  
 .األسفممممممممممممممممممممممممك نألسشممممممممممممممممممممممممذ ٔٚمصممممممممممممممممممممممممذ 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
 كهٓممممممممممممممى تاألحثممممممممممممممح ذفجممممممممممممممغْ  ذثممممممممممممممك ئٌ -ٕٔ

  
 .أفجمممممممممممغُ  -نمممممممممممك أتممممممممممما ال- َفغمممممممممممك ٔرْممممممممممماب 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
أَظهَمممممممىُ  -ٕٕ  حاِعمممممممذاً  تممممممماخَ  َيمممممممٍ انظُهمممممممىِ  أَْممممممممِ  َٔ

  
مممممممممممممٍ  ًَ ِّ  فمممممممممممممٙ تممممممممممممماخَ  نِ  .َٚرَمَهَّمممممممممممممةُ  ََؼًائِممممممممممممم

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
 انصــممممممممممممممممممممـذٚك اَمـممممممممممممممممممممـهة فهشتًمممممممممممممممممممما -ٖٕ

  
 .تانًضـــمممممممممممممممممممممـشج أػهــمممممممممممممممممممممـى فكـــمممممممممممممممممممممـاٌ 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ  
     ذحٛممممممممح انٕجممممممممٕد جمممممممماء يممممممممٍ خٛممممممممش ٚمممممممما -ٕٗ

  
 .جمممممممماءٔا تممممممممك انٓممممممممذٖ ئنممممممممٗ يشعممممممممهٍٛ يممممممممٍ 

 
 مضاؾ إلى معرفةׄ       مضاؾ إلى نكرةׄ       معرؾ بـ"ال"ׄ    مجرد من "ال" واإلضافة ׄ   .
ٍّ  ال -ٕ٘  سؤٚرممممممممممممممّ تؼممممممممممممممذ كشًٚمممممممممممممماً  ذطهممممممممممممممث

  
 .ُخرًممممممممممممممٕا ٚممممممممممممممذاً  تأعممممممممممممممخاْى انكممممممممممممممشاو ئٌ 

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

 ( https://dardery.site/archives/1832نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضـظ ػهٗ انشاتظ    ) 
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 : بٌن حالة اسم التفضٌل من حٌث المطابقة وعدم المطابقة فٌما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة: ٖس

 

 تمشَممممممممممممّ األشممممممممممممى انجثممممممممممممم َمممممممممممماط  ٚمممممممممممما -ٔ 

  

 .انجثمممممممممممم ػهمممممممممممٗ سفمممممممممممماً  ال تمشَمممممممممممك سفمممممممممممماً  

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " َوُهَو أَْعلَُم بَِمِن اْهَتَدى" .ٕ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٖ.  ُ  اْلُحْسَنى"قال تعالى: " َوُكال َوَعَد هللاَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " َوأَِخً َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنًِّ لَِساًنا " .ٗ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ُهْم فًِ اآلِخَرِة ُهُم  .٘  األَْخَسُروَن"قال تعالى: " ال َجَرَم أَنَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ًة" .ٙ  قال تعالى: " َكاُنوا أََشدَّ ِمْنُكْم قُوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ْسَعى" .7 ٌَ  قال تعالى: " َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ 

 ٌجوز األمران.ׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " لََقْد َخلَْقَنا اإلِْنَساَن فًِ أَْحَسِن َتْقِوٌٍم" .8

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ٍة أََكابَِر  .9 ٌَ ْمُكُروا فٌَِها"قال تعالى: " َوَكَذلَِك َجَعْلَنا فًِ ُكلِّ َقْر ٌَ  ُمْجِرِمٌَها لِ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

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

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

وُم  فًِ أَْدَنى  .ٔٔ  األَْرِض"قال تعالى: " ُؼلَِبِت الرُّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 قال تعالى: " ُثمَّ َرَدْدَناهُ أَْسَفلَ َسافِلٌَِن" .ٕٔ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ًة َوأَْكَثُر َجْمًعا" .ٖٔ  قال تعالى: " َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى" .ٗٔ ٌُْؤِمْن بِاَّللَّ اُؼوِت َو ْكفُْر بِالطَّ ٌَ  قال تعالى: " َفَمْن 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

َك أَْحَسَن اْلَقَصِص"  .٘ٔ ٌْ  قال تعالى: " َنْحُن َنقُصُّ َعلَ

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  
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 عمممممممات  عمممممممش  انمممممممذَٛا فمممممممٙ يكممممممماٌ أػمممممممض -ٙٔ

  

 .كرممممممممممممابُ  األَمممممممممممماو فممممممممممممٙ جهممممممممممممٛظ ٔخٛممممممممممممش 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

ِّ  أَأَْشمممممممممممَٗ -7ٔ ِّ  َؿْشًعمممممممممما تِمممممممممم أَْجُِٛمممممممممم  ِرنَّممممممممممحً  َٔ

  

  ٌْ مممممممممممِ  فَاذِّثَمممممممممماعُ  ئِِر ْٓ ٌَ  لَممممممممممذْ  انَج  .أَْحَضَيـممممممممممـا كمممممممممما

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 تمممممممممممممممممممممممانفرٗ أصٚمممممممممممممممممممممممٍ انصمممممممممممممممممممممممًد -8ٔ

  

 .حُٛممممممممممممممّ ؿٛممممممممممممممش فممممممممممممممٙ يُطممممممممممممممك يممممممممممممممٍ 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

    حُُُٛمممممممممما انممممممممممٕداع فممممممممممٙ ٚغممممممممممًغ انكممممممممممم -9ٔ

  

  ٍَّ  .ُٚغمممممممممممممًغِ  نمممممممممممممى انمممممممممممممز٘ أصمممممممممممممذلّ نكممممممممممممم

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

   جًممممممممممممممٛالً  أصممممممممممممممهٙ ئنممممممممممممممٗ أػٛممممممممممممممذُٚٙ -ٕٓ

  

 .ََْفغمممممممممممٙ يُمممممممممممكِ  أجًممممممممممممُ ..  كُمممممممممممدِ  فًًٓممممممممممما 

 

 ٌجوز األمرانׄ        المفضلٌطابق ׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 يجهُغمممممممممُا َضمممممممممىَّ  يًمممممممممٍ انجًمممممممممغُ  عمممممممممٛؼهىُ  -ٕٔ

  

ٍْ  خٛممممممممممشُ  تممممممممممأَُٙ  شممممممممممٙ َيمممممممممم ًْ  .لَممممممممممَذوُ  تممممممممممّ ذَ

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 كهًٛٓمممممممممممممممممما انثممممممممممممممممممالٍٛٛ أخٕٚممممممممممممممممممك أسٖ -ٕٕ

  

 .انضَممممممممممممذ يممممممممممممٍ أٔسٖ نألحممممممممممممضاٌ ٚكَٕمممممممممممماٌ 

 

 ٌجوز األمران.ׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

    ٔأصكممممممممممممماْى جمممممممممممممٕدا أػًٓمممممممممممممى أنغمممممممممممممد -ٖٕ

  

 .حغمممممممممممممممممممممممايا  ٔأيضممممممممممممممممممممممماْى ػمممممممممممممممممممممممٕدا 

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

 اَجهممممممممممممٗ أال انطٕٚممممممممممممم انهٛممممممممممممم أٚٓمممممممممممما أال -ٕٗ

  

 .تأيثممممممممممممِ  يُمممممممممممك اإلصمممممممممممثا  ٔيممممممممممما تصمممممممممممث  

 

 ٌجوز األمرانׄ        ٌطابق المفضلׄ       ٌلزم اإلفراد والتذكٌر ׄ  

أَظهَمممممممىُ  -ٕ٘  حاِعمممممممذاً  تممممممماخَ  َيمممممممٍ انظُهمممممممىِ  أَْممممممممِ  َٔ

  

مممممممممممممٍ  ًَ ِّ  فمممممممممممممٙ تممممممممممممماخَ  نِ  .َٚرَمَهَّمممممممممممممةُ  ََؼًائِممممممممممممم

 

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

 ( https://dardery.site/archives/1832نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضـظ ػهٗ انشاتظ    ) 
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