
التفضيل اسم  

أ- تـعْ ـرٌف اسم الـتّ ـفـضِ ـٌـل : هـو اسم مشتـق مــن الفعـلِ  ٌأتً على وزن 

ِل على أن شٌئٌِن ـضٌـفـتـال مُ ـُدلّ اسـوٌَ  . ( لَىـعْ ـف ؤنثه )ـ( الذي مُ  لُ ـعَ ـأَف )

الشرح :  ) " "  ، مثال :قد اشتركـا فً صفٍة واحـدٍة 

لى ـهـمــا عدُ ـأحَ م زاَد ـث المنفعة ،فً صـفة  المالِ  م معَ ـالعــلرك ـتـد اشـقـف

ا ـى مـم  ـسَ ـوٌُ  . ( مالِ ـلى الالعلم فً النفع ع زادَ ـ، ف اآلخــر فً هذه الصفةِ 

. ( علٌه ضلَ ـفـمُ ـال ) : دهـعْ ـوما بَ  ( فــضـلَ ـالمُ  ):  قبل اسم التفضٌـل  

 

ب- شــروط صـٌـاغة اسـم الـتـفـضـٌـل ) أوال : الطـرٌـقـة الـمـبـاشـرة ( : 

.  ً فـقــطـالثـث لٍ ـعـن فـصاغ مـٌُ  -2.  مٍ ـن اسْ ـال م لٍ ــعْ ـصــاغ مــن فِ ـٌُ  -1

،  دٍ ـامِ ـج رَ ـٌـغ أيْ  ) الثـثـة الـنـفً األزمِ  فٍ رّ ـصَ ـتـعــل مُ ـن فِ ـصاغ مـٌُ  -3

 أفعال   : مَ ـعْ ـنِ  ، ، أفّ  انَ ـتـش ، سَ ـئـبِ  ، سَ ـٌْ ـل ، ذاـبّ ـح ، سىـ: عَ  الُ ـعـفاألف

 واتهاـل كان وأخـمث ٌر ناقٍص ـأي غ تـــام ) لٍ ـاغ من فعصــٌُ  -4.  ( جامدة

 مازال ، لٌس ، صار ، بات ، أضحى ، ظل ، أمسى ، أصبح ، ـان: ك وهً

تا أي غٌر بَ ـثأن ٌكون الفعــل مُ  -5.  ( ، ما دام تئما ف ، ما انفك ، ما برح

ٌُْسَبُق بحرف نفً مثل مـا أو ال منفً  الفعل على لونٍ  أن ال ٌدلّ  -6.  ، فال 

ل أن ٌكون الفع -7 . َعِورَ  ، َعَرجَ  : ، مثل : أو عٌب.  َحُمرَ  ، َخُضرَ : مثل 

للتـــفــاوت  ل قابالا ـون الفعـأن ٌك -8.  ٌر مبنً للمجهولــلوم غمبنٌا للمعـ

أن  -9.  ( غٌر قابلة للتفاضل؛ هً أفعال ، ونام  ، وأكل ماتف فاضل )والت

 كأحمرَ  ) " الءُ ـفعْ " ؤنثه ـالذي مُ "  لَ ـعـأف"  على وزنِ  لٍ ـعـن فـال ٌصاغ م

الحلٌة هً الصفة لٌة )على حِ  لّ دُ ـأال ٌَ  -11.  ( عوراءُ و . وأعورَ  حمراءُ و

 نهُ ـٌْ ـرت عَ وِ ـحَ ٌُـقالُ :  ) رَ وِ ـــ: حَ  ( كـ اإلنسان بة فً جسمِ الجمٌلة المستح

 لُ ـرجالل ـكحُ الُ : ـقـٌُ  ) لَ ـحُ ـ( ، وكَ  سوادها وسوادُ  أي اشتد بٌاض بٌاضها

. ( نِ ـٌْ ـالعَ  أي كان أكحلَ   



   وفً حالة عــدم توفر هذهِ  الشروطِ  فً الفِ ـعـل فإننا ننتقل إلى ) الطرٌقة 

غٌر المبـاشرة ( لصـٌاغة أسلـوب تفضٌـلٍ  . فإذا كان لدٌنا فعـل ٌـدل عـلى 

 ٌل على وزنِ ـضـفـت وغ منه اسمَ ـن أن نصـمكـ( فإنه ال ٌُ  رَ ـمِ ـحَ  : ) لون كـ

كن أن نصوغ منه ـمْ ـن ٌُ ـ، لك نٍ وْ ـعلى ل تهُ ـاللدِ ُب هو ـبَ ـ؛ والسّ  " لَ ــعَ ـأف" 

أسلوبَ  تفضٌل بطرٌقة غـٌر مباشرة، مثل : " هذه السٌارة أشدّ  حُ مرة من 

ٌل ـضـفـئنا باسم تـم جـث إلى مصدرٍ  ( رَ ـمِ ـحَ  )نا فعل ـلوّ ـحَ  دْ ـقـ. ف" رهاـٌـغ

. فجعلناه قبل المصدر ( دّ ـأش )و ـوه رَ ـآخ  

 

ج- حـاالت اسم التـفـضـٌل : 1- أن ٌكون مُ جَ رداا  من أل التعرٌف واإلضافة 

الكتاب  ) إلى نكرةٍ  ااـ نكرة مضافون ـكـأن ٌَ  -2.  ( هٌـمن أخِ  رُ ـبـأك مدُ ـمح )

(.  انّ هو األصغر سِ  مدُ محَ  ) بـ : ألْ  اا فرّ ـعَ مُ ون ـكٌَ  أنْ  -3(.  قٍ ـدٌـصَ  لُ ـضـأف

.  ( الرجال ضلُ ـمحمد أف ) ةٍ ـرفـعْ ـإلى مَ  ااـ مضافون ـكـأن ٌَ  -4  

 

د - فً إعـراب اسـم التفضٌـل : ٌَ ـرفـعُ  اسـمُ  التـفـضٌلِ  فاعالا  بعـدهُ  وٌكون 

.  ( وارثِ ـكـال رُ ـطـث أخوّ ـلـتـال : ) لاـمث.  راا ـتـتـسْ ـمُ  راا ـضمٌ لُ ـفاعـذا الـه

فـالـتـلـوّ ث: مُ بْ ـتـدأ مَ ـرْ فـوع   ... أخـطـرُ : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

"  أي التلوث" و ـه تقدٌرهُ  ر  ـتـستمُ  ر  ٌ، والفاعل ضم الظاهرة على آخرهِ 

 و" أخطرُ  " اسم تفضٌل وهو مضاف   . الكـوارثِ : مضاف   إلـٌهِ  مَ جرور ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

المصدر المؤول : هـو عِ ـبارة تـتـكـون مـن كـلمتٌن أيْ  من ) أن والفعـل ( 

أن  ارة )ــبـعــف . " رـٌْ ـخـال الِ ـمــً أعْ ـف قَ ـفَ ـنْ ـق أن ٌُ ـمال أحَ ـال " : لــثـم

ا ـاقـفـق إنْ ـأحَ  مالُ ـال" :  ولـقـنـف ا إلى مصدرٍ ــهــؤولـن أن نُ ـكــمْ ـ( ٌُ  ٌنفق

. " ً أعمال الخٌرـف  


