
مبحث افعل 
تفضیل از کتاب 
مبادی العربیة

حاالت استعمال افعل تفضیل

مجرد از ال و اضافه

همراه با ال

هبمضاف 

افعل تفضیل همیشه مفرد مذکر است
چههمیشه با ِمن استعمال می شود 

جازی است مفضل با مفضل علیه 

لفظا  
تقدریا  

از یک جنس باشند
از یک جنس نباشند

استفاده شود ِمناصل  نبااد 
از نظر جنس و عدد مطابق است همیشه

جازی است که از نظر جنس و عدد معرفه

نکره

مفرد مذکر باشداستفاده شود ِمناصل  نبااد 
مطابقت کند استفاده شود ِمناصل  نبااد 

افعل تفضیل همیشه مفرد مذکر است
مفضل با مفضل علیه بااد از یک جنس باشد

دشرایط عمل افعل د تفضیل 
افعل

مفعول

هب شرری کهاسم ظاهر 
هیچ شرری ربای عمل د افعل ضمیر نیست ضمیر

صفت یا خبر ربای اسم جنس باشد
کاری باشد مسبوق هب نفی یا نهی یا استفهام ان

افعلش اجنبی باشد و رب خودش تفضیل داده شود
د مفعول نمی تواند عمل کند 

مجرور هب الم می شودمفعول اولدو مفعولی باشد
منصوب هب فعل محذوف است هن هب افعل تفضیلمفعول دوم 

با الم جر استعمال می شودحب و بغض داردو معناییک مفعولی باشد 
علم دارد

نحوه استعمال افعل تفضیل  ک اا فعل  تععد 
ساختک یم شود خواهع آ ع

کام افعل تفضیل اح
هر شرری که ربای ساخت فعل تعحب وجود داشت د ساخت افعل تفضیل هم شرط است نحوه ساختن افعل تفضیل

واگر افعل تفضیل از فعلی که شرایط را دارد ساخته شود 
با حرف باء استعمال می شود

متعدی هب حرف جر باشد

هر چه ربای افعل تفضیل گفته شد ربای افعل تعجب هم هست

نبااد افصله با افعل تفضیل داشته باشد مگر با
با همان حرف جر متعدی می شودمعمول افعل

لو
خیلی کمیا

اگر اسم استفهام یا مضاف هب اسم استفهام باشد وااب است رب افعل تفضیل مقدم شود 
اگر مصدر مؤول باشد هب معنای تفضیل است

مجرور هب من 

منصوب می شوداسم بعد از افعل تفضیل
مجرور  می شود

اگر اسم بعدش افعل د معنا باشد
اگر اسم بعدش افعل د معنا نباشد
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