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 .املركز الثالث يف الكلمات االجنليزية الصفاتحتتل  -

 .نيمعين الصفات تصف نوعية شخص أو شيء أو مكان -

 .Adjective له صفة من أفعال اللغة االجنليزيةألمساء امعظم  -

 .الصفات ال ميكن أن جتمع أبداً -

Smarts boys                                                                                         خطأ 
Smart boys.                                                                         أوالد أذكياء( صح(  

They need smarts.                            هنا اسم وليس صفة"هم حيتاجون إىل أذكياء (صح"(  
 :أشكال الصفات -

  :مثل. بعض الصفات ليس هلا قاعدة حمددة وال تنتهي مبقطع حمدد) ١
large ~ smallكبري ، صغري  , old ~ young  بالغ من السن ، صغري يف السن  , 

old ~ new  ، جديدقدمي  , long ~ short طويل ، قصري , hard ~ soft  خشن ، ناعم , 

rich ~ poor غين ، فقري , hot ~ cold ساخن ، بارد ,  

black ~ white أسود ، أبيض , good ~ bad جيد ، سيء ,  

smart ~ stupid ذكي ، غيب , … 

  :ة حتماًصف فهييف آخر الكلمة  توجِدإذا  التالية واملقاطع ،طع حمددلكثري من الصفات تنتهي مبقا) ٢
-al: actual , final , general , mental , physical , special , … 
-ent: ancient , convenient , excellent , frequent , urgent , … 
-ous: anxious , conscious , dangerous , famous , serious , various, … 
-ic: atomic , basic , electric , scientific , sympathetic , … 
-y: angry , dirt y , funny , guilty , healthy , hungry , icy , … 
-ive: active , attractive , expensive , native , sensitive , … 
-ed: confused , excited , limit ed , related , surprised , … 
-ble: enjoyable , fashionable , possible , probable , sensible , … 
-ful:  beautiful  , careful  , faithful  , grateful  , skillful  , … 
-an: American , Christian , German , human , Indian , Russian , … 
-ing: amusing , disappointing , surprising , will ing , … 
-less: blameless , careless , childless , harmless , senseless , … 

  
 �����Introduction:  

  



-ar:

وهـذه  

قارن بـني  

He is a smart man.

He is smart.                                   
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ar:  famili

وهـذه  يف أول الصفة، 

قارن بـني  . معاً

He is a smart man.

He is smart.                                   

"less-"وذلك حبـذف املقطـع   

expressenglish.4t.com 
 

famili ar , particul

يف أول الصفة،  "

معاً املوصوف

He is a smart man.

He is smart.                                   

وذلك حبـذف املقطـع   

 
 

, particular

 :من أشهرها

wake 

" dis- , un

happy 

accurate 

possible 

legal 

honest 

املوصوفوالصفة  جاء

He is a smart man.                                                                   

He is smart.                                   

 .األصلي

وذلك حبـذف املقطـع   

helpless 

hopeless 

useless 

ar , popul

من أشهرها. يف أول الفعل
sleep ينام

live يعيش ،
wake يستيقظ

, un- , il- , in

happy سعيد 

accurate دقيق 
possible مستحيل 

legal قانوين
honest أمني ��

" a , an  جاءإال إذا

                                                                 

He is smart.                                   

األصليعىن الفعل ملكس 
care يهتم

  يهتم 
"- less"    وذلك حبـذف املقطـع

helpless غري مفيد
hopeless ميئوس منه

useless عدمي اجلدوى

٣ 

, popular , regul

يف أول الفعل 
 asleep ���� ينام

، يعيش حييا  ���� 

 awake ���� يستيقظ

, in- , im-

  :مثل. أي جيب أن حتفظ
 ���� unhappy 

 ���� inaccurate 

 ���� impossible 

il ���� قانوين legal 

���� dishonest 

 
"a , anأدايت التنكري 

                                                                 

He is smart.                                                               

كس معاهلا معىن 
care ���� يهتم

 عكسمهمل 
"lessميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 

help ���� غري مفيد

hope ���� ميئوس منه

���� عدمي اجلدوى

, regular , simil

"بإضافة  a-" 
sleep نائم 
 alive حي

wake مستيقظ
"-بإضافة املقاطع 

أي جيب أن حتفظ
happy غري سعيد
accurate غري دقيق
possible غري مستحيل

legal غري قانوين
honest غري أمني

أدايت التنكري 

                                                                 

                            

"- less  هلا معىن
careless مهمل
مهمل 

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 
  

helpful  

hopeful مفعم باألمل 
���� useful

, similar , …

بإضافة فقط بعض الصفات تصاغ 
 

 حي
 مستيقظ

بإضافة املقاطع الصفات املضادة 
أي جيب أن حتفظ هلا قاعدة ثابتة

 غري سعيد
 غري دقيق
 غري مستحيل

 غري قانوين
 غري أمني

أدايت التنكري  إحدى أن تسبق الصفات

                                                                 

                                                

"less الصفات اليت تنتهي باملقطع

 مهمل

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 
" -ful .مثل:  

 مفيد 
 مفعم باألمل

ful  نافع 
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, … 

بعض الصفات تصاغ 

الصفات املضادة  
هلا قاعدة ثابتة املقاطع ليس

 

أن تسبق الصفات
  :تنيالتالي

هو رجل ذكي                                                                 
                    

الصفات اليت تنتهي باملقطع

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 
fulاملقطع  "
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بعض الصفات تصاغ  )٣

 تصاغ )٤
املقاطع ليس

أن تسبق الصفات ال جيوز 
التالي تنياجلمل

 هو رجل ذكي
.هو ذكي                      

الصفات اليت تنتهي باملقطع -

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع  -
املقطع  وإضافة

 

  

 

- 

 

-

-



وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
 صـفة 

 

لذا جيـب  
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وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
صـفة ال أتـى 

 

لذا جيـب  ، 

I am a hero.                                                                                 
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وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
أتـى ، أما يف اجلملة الثانية 

، "بطويل"مبعىن 

I am a hero.                                                                                 

 
 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
، أما يف اجلملة الثانية لذا جيب وضع أداة تنكري

  .لذا جيب عدم وضع أداة تنكري

  

.  

"heroic"  مبعىن

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
لذا جيب وضع أداة تنكري

لذا جيب عدم وضع أداة تنكري

  .العربية تأيت قبل املوصوف على عكس اللغة
  

Red 

Beautiful table

Capital .
 االجنليزية

English  

نيويورك

New York

 صفة

 صفة

"heroic"وصفتها 

I am a hero.                                                                                 

٤ 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
لذا جيب وضع أداة تنكري

لذا جيب عدم وضع أداة تنكري

تأيت قبل املوصوف على عكس اللغة
  ثوب أمحر

 
Red dress

 
 طاولة مجيلة

 
Beautiful table

Capital Letterوتبدأ دائماً حبرف كبري 

االجنليزيةاللغة 
  

English language

نيويورك مدينة
 

New York City

صفة  موصوف

صفة  

وصفتها " بطل"مبعىن 

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
" smart man لذا جيب وضع أداة تنكري

لذا جيب عدم وضع أداة تنكري بدون املوصوف

تأيت قبل املوصوف على عكس اللغة

dress 

 

Beautiful table 

:  

وتبدأ دائماً حبرف كبري 
اللغة 

language

 مدينة

City  

موصوف

 موصوف

مبعىن وتأيت  وليس صفة
 :وضع أداة تنكري قبلها عند القول

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
smart man"

"smart" بدون املوصوف

تأيت قبل املوصوف على عكس اللغةالصفة يف اللغة االجنليزية 

:النسبة إىل اسم علم

وتبدأ دائماً حبرف كبري  

وليس صفة اسم
وضع أداة تنكري قبلها عند القول

I am a hero.                                                                                 

Omar AL

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
"الصفة واملوصوف معاً 

"smart" فقط

الصفة يف اللغة االجنليزية 

النسبة إىل اسم علم /أوالً

 .مشتقة من اسم علم

  :أ��اع ا���ت

"hero" اسم
وضع أداة تنكري قبلها عند القول

I am a hero.                                                                                 

Omar AL-Hourani 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
الصفة واملوصوف معاً 

فقط مبفرده
  
  
 
 
 
الصفة يف اللغة االجنليزية  

أوالً             

مشتقة من اسم علمصفة 

  
أ��اع ا���ت

  

"hero"كلمة  -

وضع أداة تنكري قبلها عند القول
I am a hero.                                                                                 أنا بطل.  

 

- 

  
  
  
  

             
  

صفة 

  
أ��اع ا���ت

  

-
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 :صفات امللكية /ثانياً            

  
  :هي صفات تدل على املالك وهي

my/your/his/her/its  ����  للمفرد 
our/your/their ���� للجمع 

  "الثاينالبحث يف  شرحها بالتفصيلسبق "
"ميكن إضافة كلمة  own" مثل. صفة امللكية لتأكيد املعىن قبل:  

(I will/I'll) write with my own pen.                            اخلاصأنا سوف أكتب بقلمي.  

"كما تضاف كلمة  own" قارن بني اجلملتني التاليتني. أيضاً ملنع االلتباس:  
He did his work.                                  
He did his own work. 

أمـا يف اجلملـة    ،كان العمل الذي مت يعود على الفاعل أو إىل شخص آخر ذاميكن معرفة إ يف اجلملة األوىل ال
  .واضح بأن العمل خيص الفاعل نفسهالثانية فاملعىن 

  
  :الصفات الوصفية /ثالثاً             

  
أن تسـبقها إحـدى أدايت التـنكري               وجيـب ، هي صفات تبني نوعية املوصوف أو شكله أو لونه أو حالتـه 

"a , an"  يف حالة املفرد فقط أو أداة التعريف"the" مثل .يف حالة التعريف:  
a long street شارع طويل , a beautiful girl فتاة مجيلة , an old house مرتل قدمي 

She is a beautiful girl .فتاة مجيلة إا                                                                  .     

لذا جيب  "beautiful girl"أتى كال من الصفة واملوصوف معاً ألنه  السابقة وضعنا أداة تنكري يف اجلملة
  .وضع أداة تنكري
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  "am , is , are , was , were , be"إال إذا كان الفعـل   مباشرة ال تأيت الصفة أبداً بعد الفعل -

بالصفة ومن هـذه األفعـال    الفاعلاليت تربط  Linking Verbsالربط أو إذا كان الفعل من أفعال 
 التغـيري وأفعـال   Seeming Verbs الظهـور وأفعـال   Perception Verbs أفعال احلـس 

Becoming Verbs وأفعال البقاء Remaining Verbs. "  تدرس بالتفصيل يف البحث الثـاين
 ".عشر

  :Perception Verbs من أفعال احلس
smell  تفوح منه رائحة ، يشم  , taste يتذوق , sound ًيصدر صوتا , feel يلمس يشعر ،  , … 

  :Seeming Verbs من أفعال الظهور
appear يظهر , seem يبدو , look يبدو , … 

  :Becoming Verbs من أفعال التغيري
become يصبح , end up يف آخر األمر يصبح  , get يصبح , grow ينمو ,  
change يبدل،  يغري  , convert لحيو , turn لحيو  , prove يثبت , … 

  :Remaining Verbs من أفعال البقاء
stay يبقى , remain يبقى ، ميكث , keep حيفظ , … 

 :مواضع الصفة -

  ).املوصوف(قبل االسم  )١
I have a new computer.                                                  كمبيوتر جديدأنا لدي.  

ــ ــو "new" يالصــفة ه ــو"computer"، واملوصــوف أو االســم ه ــه ه ــول ب   ، واملفع
"a new computer".  

 .مباشرة Linking Verbsأفعال الربط أحد بعد  )٢

(She has/She's) become beautiful.                                      مجيلةلقد أصبحت.  

واملوصـوف أو الفاعـل هـو     ،"become"، والفعل هو "beautiful"الصفة أو املفعول به هو 
"She" . والفعل"become" أفعال الربط( وهو من أفعال التغيري(. 

The soup smells delicious.                                      لذيذةاحلساء تفوح منه رائحة.  

  
�  :���� ا��

  



"The 

The witness kept 

"

She is 

The young

وال 

 
 
 

I like my coffee 

My sister keeps her room 

I have nothing 

والذي يقع فيه الكثري 

I have nothing not 

والذي يقع فيه الكثري 

There 

www.expressenglish

 The"واملوصوف أو الفاعل هو 

The witness kept 

"واملوصـوف أو الفاعـل هـو     The 

She is smart

"She".  

The young

"the old"،  وال

 
 
 

I like my coffee 

My sister keeps her room 

"her room" 

I have nothing 

والذي يقع فيه الكثري 

I have nothing not 

والذي يقع فيه الكثري 

There is 
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واملوصوف أو الفاعل هو 

The witness kept 

واملوصـوف أو الفاعـل هـو    
  .)أفعال الربط

smart.                                                                                  

"She"واملوصوف أو الفاعل هو 

The young should look after 

"the old"، واملفعول به 

I like my coffee black

My sister keeps her room 

"roomو 

I have nothing good

والذي يقع فيه الكثري  واخلطأ الشائع جداً
"I have nothing is good".  

I have nothing not 

والذي يقع فيه الكثري  واخلطأ الشائع جداً
"I have . 

 something 

 
 

واملوصوف أو الفاعل هو  
  

The witness kept silent.                                                      

واملوصـوف أو الفاعـل هـو    
أفعال الربط( وهو من أفعال البقاء

.                                                                                  

واملوصوف أو الفاعل هو 

should look after 

"The young" واملفعول به ،

black.       

My sister keeps her room 

"my coffee"  و
good.         

واخلطأ الشائع جداً
"I have nothing is good"

I have nothing not good

واخلطأ الشائع جداً
"I have nothing 

something missing

 ."يعتين

"smell"، 
  .)أفعال الربط

.                                                      

"kept"،     واملوصـوف أو الفاعـل هـو
وهو من أفعال البقاء

.                                                                                  

واملوصوف أو الفاعل هو  ،

should look after the old

"The young"

.                              

My sister keeps her room very 

"coffee أو املفعول به

.                           

" nothing. ًواخلطأ الشائع جدا
"I have nothing is good"

good.                                       

"nothing" .ًواخلطأ الشائع جدا
nothing is not good"

missing in this room

يعتين" تأيت مبعىن

٧ 

"smell"، والفعل هو 

أفعال الربط( وهو من أفعال احلس
.                                                      

"kept"، والفعل هو 

"keep" وهو من أفعال البقاء

.                                                                                  

،"is"، والفعل هو 
  .ولكن جيب أال يليها اسم

the old.     

"The young"، والفاعل هو 

  .مباشرة بعد املفعول به
                       

 tidy .           

أو املفعول به ، واملوصوف
                                

"nothing، واملوصوف أو املفعول به 

"I have nothing is good"

.                                       

"nothing"، واملوصوف أو املفعول به 

is not good"

in this room

"take care" تأيت مبعىن وبالعربية

"delicious" والفعل هو ،
وهو من أفعال احلس

.                                                      

"silent" والفعل هو ،
"kept"  ماضي"keep"

.                                                                                  

"smart" والفعل هو ،
ولكن جيب أال يليها اسم
                   

"old" والفاعل هو ،

بعد املفعول به
                                   

.جداً            
، واملوصوف

                 
، واملوصوف أو املفعول به 

"I have nothing is good": على الشكل التايل

.                                       

، واملوصوف أو املفعول به 
"is not good: هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

in this room.       يف هذه الغرفة.

"take care"

"delicious"الصفة أو املفعول به هو 

"smell" وهو من أفعال احلس
.                                                      

"silent"الصفة أو املفعول به هو 

"kept"والفعل 

  .وأخواا
.                                                                                  

"smart"الصفة أو املفعول به هو 

the ولكن جيب أال يليها اسم
.باملسنجيب أن يعتين          

"young"  و"old"

بعد املفعول به اصبح مكا
.سوداء أن تكون   

جداً مرتبةأخيت حتافظ على غرفتها 
، واملوصوف"tidy"و 

.جيد            
، واملوصوف أو املفعول به 

على الشكل التايل ةاجلملة السابق
.جيداً ليس                                       .

، واملوصوف أو املفعول به 
هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

يف هذه الغرفة

"take care" تعين 

Omar AL

الصفة أو املفعول به هو 
"smell"والفعل . 

.صامتاًالشاهد بقي                                                       .
الصفة أو املفعول به هو 

witness . والفعل
وأخواا beبعد الفعل 

.                                                                                  

الصفة أو املفعول به هو 
the ميكن أن تأيت بعد

جيب أن يعتين 
"young"الصفة هي 

 .يوجد موصوف

صبح مكاتبعد بعض األفعال و
أن تكون أنا أحب قهويت

أخيت حتافظ على غرفتها 
"black"  و
جيدليس لدي أي شيء 
"good" واملوصوف أو املفعول به ،

اجلملة السابق
ليسليس لدي أي شيء 
" good واملوصوف أو املفعول به ،

هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
يف هذه الغرفة مفقودهنالك شيء 

"look after" 

Omar AL-Hourani 

الصفة أو املفعول به هو 
soup" .

 الشاهد بقي 
الصفة أو املفعول به هو 

witness"

بعد الفعل  )
.ذكيةإا                                                                                   .  

الصفة أو املفعول به هو 
ميكن أن تأيت بعد )

جيب أن يعتين  الشاب  
الصفة هي 

يوجد موصوف

بعد بعض األفعال و )
 أنا أحب قهويت

 أخيت حتافظ على غرفتها 
"black"الصفة 

 ليس لدي أي شيء 
"good"الصفة 

اجلملة السابق كتابة هو
 ليس لدي أي شيء 

"goodالصفة 

هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
 هنالك شيء 

  

- "look after"

 

 

٣(
 

٤(
 

 
٥(

 
 

 

-



والذي يقع فيه 

 
  
 

 
George

George 

I will get back 

 

 
George 

I want a 

George 
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والذي يقع فيه 

 
 
 

Subject
 
George is 

George talk

I will get back 

 

Subject
 
George is 

I want a 

Subject

George is 

"est-" املقطـع 
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والذي يقع فيه  واخلطأ الشائع جداً

Subject     

is as tall as

talks three times 

I will get back as soon as

Subject     

is taller than

I want a bicycle 

Subject     +          +     

is the tallest of

Comparativeاملقطـع ، و

 
 

واخلطأ الشائع جداً. "

".  

     +          +     as     +     V

as tall as John.

three times 

as soon as

 

     +          +     V

taller than his brother.    

bicycle larger than

  

+          +     

the tallest of his brothers.    

Comparative

am  
is 

are  

am 
is 

are  

am 
is  

are  

" something

" There is 

+          +     as     +     V

John..متساويان
three times as much as

as soon as I can.  

+          +     V

his brother.    

larger than this.     

  :للمقارنة بني ثالثة أو أكثر

+          +     the     +

his brothers.    

Comparative:  

Comparative بـني اثـنني  

am
is

are

٨ 

"something، واملوصوف أو املفعول به 

  :الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
There is something is 

+          +     as     +     V

جورج وجون متساويان
as much as John

                                 

  

+          +     Verb-er     +     than     +     

his brother.           
this.                  

للمقارنة بني ثالثة أو أكثر

the     +     Verb

his brothers.           

Comparative

بـني اثـنني   لصياغة درجة املقارنة
Superlative.  

، واملوصوف أو املفعول به 
الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

thing is missing

+          +     as     +     Verb     

أو طوال جورج 
John.   جون.

                               

Comparative:  

er     +     than     +     

                             
                      

Superlative :للمقارنة بني ثالثة أو أكثر

erb-est     +     

                 

& Superlative Comparative

لصياغة درجة املقارنة
Superlative

، واملوصوف أو املفعول به "
الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

missing 

  
Equality:  

     +     as     +

طول جون. أو
جون بقدرجورج يتكلم ثالثة مرات 

.ما أستطيع                                 

omparativeدرجة املقارنة بني اثنني 

er     +     than     +     

.أخيه              
.هذه أكرب من       

uperlative

est     +     of

.أخواته األطول بني          

Superlative

" لصياغة درجة املقارنة -
Superlative العليا لصياغة درجة التفضيل

Omar AL

" missing

الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
 in this room

  :تتضمن ثالث درجات
qualityدرجة املساواة 

as     +    Object

جورج يساوي طول 
جورج يتكلم ثالثة مرات 

ما أستطيع بأقرب

درجة املقارنة بني اثنني 

er     +     than     +     Object

أخيه أطول من
أكرب من دراجة

uperlativeدرجة التفضيل العليا 

of     +     

األطول بني 

Superlative ���ر�� ا���ت

"er- نضيف املقطع

لصياغة درجة التفضيل

Omar AL-Hourani 

"missingالصفة 

الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
in this room"

تتضمن ثالث درجات 
درجة املساواة  )

  :يصاغ
Object 

 طول جورج
 جورج يتكلم ثالثة مرات 

بأقربسأعود    

درجة املقارنة بني اثنني  )
  :يصاغ

Object 

أطول من جورج  

دراجةأنا أريد   

درجة التفضيل العليا  )
  :يصاغ

+     Object
  

  هو جورج

  
���ر�� ا���ت

  

نضيف املقطع -
لصياغة درجة التفضيل

 

- 
١(

 

 

   

٢(

 
٣(

Object 

 

  
  
 

  
���ر�� ا���ت

  

-



He is 

He is 

Tony

" 

George

George 
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good : 

bad : 

much , many

little : 

far : 

He is better than

He is the best of

Tony is the best

"لدرجة املقارنة بني اثـنني و   most"

Subject

Subject
George is 

George is 

 
 
 
 
 
 
 

Red Dress

The red 

The dress 
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 الصفة
good : جيد 
bad : سيء 

much , many

little : قليل 
far : بعيد 

better than

the best of 

the best.                             

لدرجة املقارنة بني اثـنني و  

Subject     +          +     more     +     V

Subject     +          +     
is more interested than

is the most interested 

ress.               

The red dress.        

dress is red.  

 
 

 
 

much , many 

 
 

better than her.        

the best of his friends.                                            

.                             

لدرجة املقارنة بني اثـنني و  

+          +     more     +     V

+          +     
more interested than

most interested 

am 
is 

are  

  .الثوب أمحر

.                      

.                      

is red.                    

درجة املقارنة
better : 

worse : 

more : 

farther : 

.                     

his friends.                                            

.                             

" more   لدرجة املقارنة بني اثـنني و

+          +     more     +     V

+          +     the most     +     V
more interested than 

most interested of

الثوب أمحر، 

                          

                          

                     

٩ 

  :أمهها

درجة املقارنة
better : أفضل
worse : أسوأ
more : أكثر
less : أقل

farther : أبعد

                                                         

his friends.                                            

.                                                  

"moreتقارن بإضافة 

+          +     more     +     V
 

most     +     V
 John.      

of his friends

،  الثوب األمحر

                          

                      

مجلة خربية"           

أمهها. ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاً

 درجة املقارنة
 أفضل
 أسوأ
 أكثر
 أقل

 أبعد

                                            

his friends.                                            

                         

تقارن بإضافة  أحرف

+          +     more     +     V.1     +     

most     +     V.1     +     
John.                   

his friends.       

 الشاذة

 

الثوب األمحر،  ثوب أمحر

"نيصفة وموصوف غري معرف     
"نيصفة وموصوف معرف         
الثوب يكون أمحراً. "مجلة خربية

ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاً

درجة التفضيل العليا
best : 

worst : 

most : 

farthest : 

                                            

his friends.                                            

                      

أحرف ستةإذا زادت عن 
  :وتصاغ

     +     than     

     +     of
.جون                

.أصدقائه    

الشاذة الصفات

 مقارنة الصفات املعقدة

  :اجلمل التالية
ثوب أمحر

صفة وموصوف غري معرف
صفة وموصوف معرف

الثوب يكون أمحر

Omar AL

ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاً

درجة التفضيل العليا
best : األفضل
worst : األسوأ
most : األكثر
least : األقل

farthest : 

.ها                                            
his friends.                                            أصدقائه األفضل بني.

.األفضل           

إذا زادت عن  الصفات
وتصاغ. لدرجة التفضيل العليا

than     +     

of     +     
جون مهتم أكثر من

 األكثر اهتماماً بني

الصفات مقارنة

مقارنة الصفات املعقدة

اجلمل التالية لفرق بني

صفة وموصوف غري معرف"ثوب أمحر 
صفة وموصوف معرف. "الثوب األمحر

الثوب أمحر. أو الثوب يكون أمحر

Omar AL-Hourani 

ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاًهنالك صفا

 درجة التفضيل العليا
 األفضل
 األسوأ
 األكثر
 األقل

farthest : األبعد 

هاأفضل منهو 
األفضل بنيهو 
األفضل هو توين

الصفاتمعظم 
لدرجة التفضيل العليا
+     Object 

+     Object
مهتم أكثر من جورج
األكثر اهتماماً بنيجورج 

لفرق بنيا ما/ س

  /ج
 ثوب أمحر 

 الثوب األمحر
 الثوب أمحر

 

  
  

هنالك صفا

 هو 
 هو 
 توين

  
  

معظم 
لدرجة التفضيل العليا

 

Object 
 جورج

 جورج 

 

س

ج
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Select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
 

1) Adjective of "automatic" is: 
A. automatic. 
B. automatically. 
C. automatical. 
D. None of all above. 

 
2) Adjective of "late" is: 

A. lately. 
B. lated. 
C. late 
D. None of all above. 

 
3) Which word is NOT an adjective: 

A. friendly. 
B. fully. 
C. silly. 
D. All above. 

 
4) In the bicycle race, Harold was … than Michael. 

A. fastest 
B. more fast 
C. more faster 
D. faster 

 
5) The World Trade Center is the … building in New York City. 

A. taller 
B. tallest 
C. more taller 
D. most tall 

 
6) Choose the correct sentence: 

A. Clark is gooder than Mark. 
B. Clark is more smart than Mark. 
C. Clark's cake is most delicious of Mark's. 
D. Clark is tallest of his friends. 
E. None of all above. 

 
7) Choose the correct sentence: 

A. She feels good. 
B. She feels gooder. 
C. She feels bader. 
D. She feels well. 
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8) Choose the correct sentence: 
A. Pollution causes damages more than working in miners. 
B. Pollution is damager than working in miners. 
C. Pollution causes damages most of working in miners. 
D. None of all above. 

 
9) Choose the correct sentence: 

A. Nice man has helped me. 
B. A nice man has helped me. 
C. A nice men have helped me. 
D. None of all above. 

 
10) Choose the correct sentence: 

A. Michael Jackson is popular. 
B. Michael Jackson is the most popular. 
C. Michael Jackson is a popular man. 
D. All above. 
E. None of all above. 

 
11) I'm good at football as … as basketball. 

A. soon 
B. much 
C. possible 
D. good 
E. All above. 


