
 

 

 درس صرف                                                                            الثّ امنة أساسي

 
 :نشاط التعّرف

 نــــريــــحــؤة البـــؤلــمن ل أَْنـــقَـى

 يشطرها اإلشعاع على شطرينمن قطرة طّل  أَْصــفَـى

 من هـمسة حّق تعبر في خفر بين الّشفتـين أَْحــلَــى

 من أمنـيات العمـر و أثمن من نور العينـين أَْغــلَــى

 را القمريـنمن قّمة ما ال يدرك حتّى فوق د أَْعــتَــى

 هذا بل أكثر من هـذا يا طيـــف رؤاي اللّـيلــيّـة

 ( دد   70مجلّة الفك ر الع  :أحمد اللّغماني)                 يا نسمة صيف بـحريّـة يا فـاتنـتـي يـا حـريّـــة

 ....................................تشترك كّل الّصيغ المسطّرة في التّعبير عن                   

 ............و.............و:............ثالثة أركان،و هي..............لـ                  

  لــؤلــؤة    ـنْ ــى     م  ــقَــأَْنـ     ة ُــريّــالــحـ    :مـثال                

                                ...............................   ......................  

  :تطبيق  
 عيّن في كّل مثال مّما يلي أركان التفضيل: 

يَّة   ْن َخط   .ـ اْلَمْوُت أَْهَوُن م 

ة   ـ اْلُملُوُك أَْحَوجُ  َن اْلَعامَّ ير  م  ى التَّْقد  ََ  .إَل

 ما يلي من جمل  كيف ورد الّتفضيل في: 

   ن الَشر  .اْلَخْيُر أَْحَسُن م 

........................................ 

  َر ين  .ُسْقَراطُ أَْحَكُم اْلُمفَك 

........................................ 

  ُاْلَعَمُل هَُو األَْفَضل. 

..................................... 

 ........ : ..........................................................ـ : التّفضيل نوعان

 ........................ : ................... + ...................ـ                   

 : ................... + ...................أو                                               

 فعال الموالية صْغ اسم التفضيل من األ: 

 ...............َكــُرَم         

                       قاتهالمعّبرة على الحدث أو أحد متعلّ  األسماء

     ِاس      م التّ ف  ضي    ل

      



 

 

 ...............َصـَدَق         

َب           ...............َكـذ 

 .................يُشتّق اسم التفضيل من الفعل الثالثي المجّرد على وزن     

ْن أَْبنائ ه    َجاُرنا أََشدُّ ُسْمَرةً م 

ن ي يق ي أَْكثَُر ا ْست ْعَداًدا ل ْلفَْرض  م   .َصد 

من  و (أَْسَمُر :مثل.........) يُْشتَقُّ التّفضيل من الفعل الّذي ترد الّصفة منه على وزن     

 ......الفعل

 :............+................بــ( ا ْستََعدَّ : مثال )     

 :تطبيق   
  صغ من كّل ثنائيّة من الثنائيّات الّتالية جملة تقوم على تفضيل مقارنة و أخرى تقوم على

 :تفضيل مطلق

يٌذ َذك يٌّ  ٌد ت ْلم  قَاءُ / ُمَحمَّ د  يَق لُّ َذَكاُؤهُْم َعْن َذَكائ ه   أَْصد   .ُمَحمَّ

َمةُ فَتَاةٌ َرق يقَةٌ  َمةَ ُدونَهَا  رقَّةً / فَاط   .أََخَواُت فَاط 

ُب ُكَرة  قََدم    َ  َ الَبَة  ُمقَاَرنَةً ب ه  / ُصْلٌب َخال ٌد الَع  ب يَن قَل يل ي  الصَّ  .َخال ٌد يَْلَعُب َمَع الَع 
 ....................................................ـ 

 ....................................................ـ 

 ....................................................ـ 

 استخرج مّما يلي كّل اسم تفضيل و عيّن الفعل الّذي اّتصل به: 

َراقُ ـ اْلبَْحُر أَْوَسُع َما يَُكوُن و أَْنَت أَْبَعُد َما   .يَُكوُن و اْلبَْحُر ُدونََك يَا ع 

ْن ا بن  ُسَرْيج  و الَ َصاَغ هللاُ أََحًدا أَْحَدَق " َداُوودَ "ـ َما َخلََق هللا بَْعَد  النَب ي  أَْحَسَن َصْوتًا م 

نَاء   ْنهُ ب اْلغ   .م 

................................................................................................ 

 :ت طبي ق ات  
 :ما يلي أركان التفضيل  عيّن في. 1

 .التّْوُق إلى التّغيير  أشرُف من الّرضى بالواقع* 

 :.....................لمفّضل عليه ا:................ / اسم التّفضيل :................ / المفّضل  

 الخموُل و الكسُل أضرُّ باإلنسان من الطّموح الجارف  * 

 :.....................المفّضل عليه :...............  / اسم التّفضيل :................. / المفّضل 

 (.مصدر  +اسم تفضيل عاّم / اسم تفضيل ) ب َم تحّقق الّتفضيل في ما يلي من جمل . 2

َن اْلهََواء  *  ن اْلَماء  و أَْلطََف م   .َعه ْدتُهَا أَْصفَى م 

............................................................................................. 



 

 

َن أَْهل  اْلَحَضر  *   .أَْهُل اْلبَْدو  أَْقَرُب إلَى اْلَخْير  م 

............................................................................................. 

يًرا*  ْئنَاَك ب اْلَحق  و أَْحَسَن تَْفس   .و الَ يَأْتُونََك ب َمثَل  إالَّ ج 

 :عيّن نوع الّتفضيل في ما يلي .3

ُجوع  َعن  اْلَكالَم  *  َن الرُّ ْمت  أَْحَسُن م  ُجوَع َعن  الصَّ  .إنَّ الرُّ

............................................................................................. 

ْفظُ الل َسان  *  الَل  ح   .َخْيُر اْلخ 

............................................................................................. 

ُر لَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَىهَُو هللاُ اْلَخال ُق اْلبَ *   .ار ُئ اْلُمَصو 

............................................................................................. 

ا ْمأْل كّل فراغ بالمفّضل عليه المناسب لتعود األمثال إلى . 4

 .اْلَجَرادُ /نََعاَمةٌ /طَاُووسٌ /لْيثٌ :أصلها

 .............أَْشَجُع من.د.........../أَْفَسُد من.ج........../أَْرَوُع من.ب........../منأَْزهَى .أ

 :أكمل الفراغ بما يناسب  .5

َمةُ ه َي األُْخُت  .ُمَحمٌَّد هَُو اأَلُخ اأَلْكبَُر و اأَلْطَولُ   ....................و ............. فَاط 

 ...............و(.............. مؤنّث ) هما .............../ و ........... .وان  ُمَحمٌَّد و َعل يٌّ هَُما اأَلخَ 

" عّماي الحاج علّي و الحاج محّمد" بـ" عّمي الحاج علي"أعد كتابة ما يلي معّوضا  .6

 .مقترنة باأللف و الاّلم،و غيّر في األثناء ما يجب تغييرهجاعال أسماء  الّتفضيل 

ي اْلَحاج َعل ّي "  ًرا و أَْظَرفُهُْم نُْكتَةً و أَْطَولُهُْم ل َسانًا و أََخفُّهُْم ُدَعابَةً و " َعم  أَْسَرُع النَّاس  َخاط 

هُْم تَتَبًُّعا ل ُعيُوب  النَّاس  و أَْعظَُمهُْم إ ْغَراقًا ف ي اْلَغْيبَة ، الَ يَتََحفَّظُ ف ي لَْفظ  و الَ يَتََحرَّ  ْن ُج مأََشدُّ

 (األيّام:طه حسين.)َكل َمة  نَاب يَة  

.................................................................................................................

.......................................................................................... 

 :يتحّقق فيها الّتفضيل انطالقا من األفعال الّتالية رّكب جمال .7

 

 :............................................................قَُرَب ـ 

 :.............................................................ـ بَُعَد 

 ............:...............................................ـ ا ْنهََزَم 

 :..........................................................ـ ا ْنطَلََق 

 :...........................................................ـ َسَرَع 

 :.........................................................ـ اْقتََرَب 



 

 

 :أكمل الفقرة الّتالية ل تؤّلف مجموع االستنتاجات المتعّلقة بالّدرس . 8

 

 ............................................................ـ اسم التّفضيل اسم يدّل على 

 .............................................ـ نحتاج إلنتاج المفاضلة إلى ثالثة أركان و هي 

إذا اتّصل بفعل ثالثي مجّرد،أّما إذا اتّصل بفعل ثالثي ..............قّق التّفضيل بوزنـ يتح

 ................فيتحقّق بــ.............مزيد أو بفعل 

 ....................ـ يستعمل المتكلّم التّفضيل إّما للمقارنة و إّما 

أّما إذا .....................عددا إذا  ـ يطابق اسم التّفضيل الُمفّضل جنسا و

 .فيالزم صيغة المفرد المذّكر......................

 

 

 


