
Comparing Adjectives
مقارنة الصفات

:المقارنة بين شيئين أو شخصين. 1

فً هذا النوع من المقارنة نالحظ إضافة الالحقة        ألغلب الصفات القصٌرة ثم كلمة        

• Ali is older than Ahmed. 
• My Car is faster than yours.

.إذا انتهت الصفة بحرف      فأننا نضٌف       فقط

• safe safer than
• simple simpler than

.إلى        ثم نضٌف          كالعادة        الإذا انتهت الصفة بحرف       فأننا نقلب 

• easy easier than
• heavy heavier than

         

4. Present Continuous Tense                    
            المضارع المستمر  
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:المقارنة بين أكثر من شيئين أو شخصين. 2

 . نالحظ هنا أهمٌة كلمة          التً تسبق الصفة المقارنة و ٌالحظ إضافة          هذه المرة

• Everest is the highest mountain. 
• This is the biggest building in Riyadh.

.إذا انتهت الصفة بحرف      فأننا ال نضٌف       جدٌدة

• safe the safest

.إذا انتهت الصفة بحرف       فأننا نقلب ال        إلى        ثم نضٌف          كالعادة

• easy the easiest
         

4. Present Continuous Tense                    
            المضارع المستمر  

theest
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:المقارنة بين شيئين أو شخصين. 1

. هنا تتكون الصفة من أكثر من مقطع، كل مقطع ٌحتوي على أكثر من حرفٌن متحركٌن متباعدٌن

.ال          وهذا النوع من الصفات ال ٌقبل         

ففً حالة المقارنة بٌن شٌئٌن تسبق هذه الصفات كلمة            ثم كلمة           

• Jeddah is more beautiful than Riyadh.
• French is more difficult than English.

        

erest

beautiful                   جمٌل difficult               صعب

dangerous                 خطر correct               صحٌح

Important                  مهم Fluent                فصٌح
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:المقارنة بين أكثر من شيئين أو شخصين. 2

فً حالة المقارنة بٌن أكثر من شٌئٌن تسبق هذه الصفات كلمة

• Amal is the most beautiful girl in her class.
• This is the most important subject in this book.

        

2. Comparing Long Adjectives            مقارنة الصفات الطويلة
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:مالحظــــــــــــة

• Adel is better than his brother at school.
• This girl is the worst one in her class.

        

2. Comparing Long Adjectives            مقارنة الصفات الطويلة

المعنى الصفة مقارنة بٌن أثنٌن مقارنة بٌن أكثر من أثنٌن

جٌد good better than the best

سٌئ bad worse than the worst

(للمعدود)كثٌر 

(لغٌر المعدود)كثٌر 

many

much

more than the most

(لغٌر المعدود)قلٌل  little less than the least

بعٌد far farther than the farthest
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as……..as        (بالضبط)مثله مثل

 not as….as      ليس مثله مثل   

.ٌستخدم هذا االصطالح حٌن وجود مساواة بٌن صفتٌن

• Ali is as tall as his brother.

• This bag is as big as my bag.

ٌستخدم هذا االصطالح فً حالة عدم وجود مساواة بٌن صفتٌن.

• Ali is not as tall as his brother.

• This bag is not as big as my bag.

        

as……..as        (بالضبط)مثله مثل

not as……..as       ليس مثله مثل
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