
 
 

(3 )فضيل
َّ
 على اسمِ الت

ٌ
 تدريبات

د اسم التَّفضيل في ُكل ٍّ مِّن الجمل اآلتية، وَبي ِّن فِّعله: 1)  ( َحد ِّ
 فعله اسم التَّفضيل أسلوب التَّفضيل

 َنَفعَ  أنفع الِعْلُم َأْنَفُع من المال
 َفُضلَ  أفضل الكتاب أفضل صديق لإلنسان

 َحُسنَ  أْحَسن الُمؤدَّب َأْحَسُن تلميذ  
 حيث الصفة المشتركة بينهما مستعمال اسم التفضيل المناسب: ناآلتية م ر( وازن بين كل ٍّ أمرين من األمو 2)
 الُمحيط أكثر اتِ ساعًا ِمن النَّهر. )في االتِ ساع(:لُمحيط والنَّهرا -أ

فرة(:وورق شجر الخريف َوْجه المريض -ب  ورق َشَجر الَخريف.َوْجُه المريض َأَشد  ُصفرًة ِمن  )في الصُّ
عادة(لرَّابح في تجارتهالنَّاجح في دراسته وا -ج  لن اجُح في دراسته َأْسَعُد ِمَن الر ابِح في تجارته. ا: )في السَّ
د كتابة الجملة صحيحة:3)  ( َصو ِّب الخطأ النَّحوي المخطوط تحته فيما يأتي، وَأعِّ

 اللغة العربيَّة هي الُعليا مكانة بين سائِر اللُّغات.                                              مكانة بين سائرِّ اللُّغات:  األعلىاللغة العربيَّة هي  -1
 َوْجه الَمريض َأَشدُّ ُصفرًة ِمن اللَّيمون.  ه الَمريض َأصَفر مِّن اللَّيمون: َوج   -2
َعل  العبارة اآلتية لُكل ٍّ مِّن الُمفر  (4) ع بنوعيهمااِّج   )ِلَغْيِر الواِحد(:د المؤنث و الُمثنَّى و الَجم 

 أنت األْعَلى َقْدرًا، واألفضُل مكانًة بيَن الناِس. *
 مكانًة بيَن الن اس.  الُفضلىَقدرًا، و الُعليا: أنتِّ للمفرد المؤنث -
 مكانًة بيَن الن اس. األفضالنِ َقدرًا، و األعليانِ : أنتما للمثنى المذكر -
 مكانًة بيَن الن اس. الُفضليانِ َقدرًا، و الُعلَييانِ : أنتما للمثنى المؤنث -
ـع المذكر -  مكانًة بيَن الن اس. األفَضلوَن/ األفاضلُ َقدرًا، و اأَلْعَلْوَن/ األعالي: أنتم لَجم 
 مكانًة بيَن الن اس. الُفضلياتُ ُت َقدرًا، والُعلَييا: أنتنَّ لجمع المؤنث -
ح 5)  حالة اسم التفضيلِّ في ُكل ٍّ مِّن الجمل اآلتية، وَبي ِّن ُحكمُه:( َوض ِّ
 هذه العاملُة أفَضُل مِّن غيرها. -أ

 : َيلَزم اإلفراَد والتَّذكير.ُحْكمه -: ُمَجرَّد ِمن " ال" واإلضافة.                   حالة اسم التفضيل -
َسُن تالميذ. -ب  الُمجتهدون أح 

 : َيلَزم اإلفراَد والتَّذكير.ُحْكمه -إلى َنِكرة .                            :ُمضاٌف حالة اسم التفضيل -
 أنتما األعليانِّ َقدراً  -ج

ل في النَّوعُحْكمه -  :ُمَعرَّف بـ"ال".  حالة اسم التفضيل -  )اإلفراد/التَّثِنية/الَجمع(.والَعَدد )التَّذكير/التَّأنيث(: ُيطابُق الُمَفضَّ
َظُم الن اسِّ /ُعظ َمياُت الن اسِّ َقدرًا. -د  الُمخلصاُت َأع 

 : ُمضاف إلى َمعرفة. حالة اسم التفضيل -



ل في النَّوع: ُحْكمه -  )اإلفراد/التَّثِنية/الَجمع(.والَعَدد )التَّذكير/التَّأنيث(َيجوز أن َيلزم اإلفراد والتَّذكير و أن ُيطابُق الُمَفضَّ
 


