
 

 

Comparative & Superlative صفات المقارنة والتفضيل 

Adjective                Comparative           Superlative 

الصفة                          المقارنة                  التفضيل  

  

 صيغة المقارنة والتفضيل في اللغة االنجليزية

 صفات المقارنة

 صفات المقارنة لمقارنة االختالفات بين شيئيين

 Comparative & Superlative المقارنة والتفضيل

 small    - smaller -    the smallest األصغر 

 useful -      more useful -   the most useful األكثر فائدة 

 good -    better -    the best األحسن 

 nice -    nicer -     the nicest األلطف 

 happy -      happier - the happiest األسعد 

 sad     - sadder -     the saddest األحزن 

 صيغة المقارنة والتفضيل في اللغة االنجليزية

 صفات المقارنة

 صفات المقارنة لمقارنة االختالفات بين شيئيين

  

1 

 er للصفات االعتيادية في المقارنة نضيف

 est وفي التفضيل نضيف

cheap     رخيص   cheaper     أرخص   The cheapest   األرخص 



 

 

2 

 . فقط ، في التفضيل st في المقارنة ، ونضيف r صامت ، نضيف e الصفات التي تنتهي بحرف

Large    واسع   larger      أوسع     The largest   األوسع 

Comparative & Superlative صفات المقارنة والتفضيل 

3 

 إذا كانت الصفة متكونه من حرف صحيح مسبوق بحرف علة واحد ، نضاعف الحرف األخير

ة ، نضيفللمقارن er نضيف  est للتفضيل. 

big       كبير    bigger       أكبر   The biggest    األكبر  

4 

 في التفضيل est في المقارنة ، ونضيف er و نضيف i إلى y وقبله حرف صحيح يقلب y إذا كانت الصفة تنتهي بالحرف

Pretty      جميل  prettier     أجمل   The prettiest   أألجمل  

5 

 الصفات التي تتكون من مقطعين صوتيين فأكثر

 المقارنة less / more نضيف

the most / the least والتفضيل 

beautiful (More / less) beautiful          beautiful (The most / the least) beautiful 

6 

 الصفات الغير قياسية

 good       better         the best االحسن 

 bad          worse       the worst األسوء 

 صيغة المقارنة والتفضيل في اللغة االنجليزية

 صفات المقارنة

 صفات المقارنة لمقارنة االختالفات بين شيئيين

bad                 worse       worst 



 

 

far (distance)  farther     farthest 

far(extent)      further        furthest 

good              better              best 

little               less                least 

many               more            most 

much              more                 most 

  

 على قناة اليوتيوب لمشاهدة الفديو كامل

https://youtu.be/ClNdDmph36w 

  

  

 قناة اليوتيوب لطفا اشترك  ب

 لألفعال ing قواعد اضافة

 لألفعال ed قواعد إضافة

 المنهاج العراقي لمادة اللغة اإلنكليزية

 

https://youtu.be/ClNdDmph36w
https://www.youtube.com/user/salahaiob7
https://www.salahaiob7.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-ing-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
https://www.salahaiob7.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-ed-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
https://www.salahaiob7.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a/
https://www.salahaiob7.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a/

