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 هو أسلوب ٌدل على تمٌز شًء فً صفة ما جماال أو قبحا مع دهشة المتكلم وتعجبه من هذا التمٌز.

 التعجب نوعان: 

كقولهم مثًلا : ّلّل َدرُّ فًلن ! أو سبحان هللا ! أو باستعمالهم االستفهام بمعنى : ( ًسماعً )ؼٌر قٌاسׄ   

ا فأحٌاكم " وهذه األسالٌب كلها سماعٌة.التعجب،   كقوله تعالى : " كٌؾ تكفرون باّلل وكنتم أمواتا

ًُّ صٌؽتان : } ما أَْفَعلَُه ، وأَْفِعلْ به [:  قٌاسًׄ    .، مثل : ما أجمل الربٌع   ، و أجمل بالربٌع القٌاس

 صٌػ التعجب القٌاسٌة

 الصٌؽة األولى: ما أَْفَعلَه وهً تتكون من:  -

 ما تعجبٌة اسم نكرة بمعنى شًء عظٌم. -ٔ     

 فعل التعجب:وهو فعل ماض على وزن)أْفَعلَ(. -ٕ     

 المتعجب منه: وهو االسم أو الضمٌر العائد على االسم المتمٌز فً الجمال أو القبح. -ٖ     

ََ الطبٌعة ما أجملـــــــ ــــها         مثل: ما أجــملَ الصدَق

 

 إعرابها: 

 نكرة تعجبٌة بمعنى شًء عظٌم مبنٌة على السكون فً محل رفع مبتدأ.ما: 

ا تقدٌره ]هو[ عائد على  - أفعل ]أجمل[: فعل التعجب فعل ماٍض مبنً على الفتح، وفاعله ضمٌر مستتر وجوبا

 ]ما[ و الجملة الفعلٌة ]من الفعل والفاعل[ فً محل رفع خبر المبتدأ ]ما[. 

 عول به ]متعجب منه[منصوب. المتعجب منه ]الصدَق[: مف -

 الصٌؽة الثانٌة: أَْفِعلْ بـه وهً تتكون من:   -

 فعل التعجب: وهو فعل ماض ٌأتى عل صٌؽة األمر لضرورة التعجب. وٌكون على وزن )أَْفِعلْ(. -ٔ 

 الباء: وهى حرؾ جر زائد.   -ٕ 

 المتعجب منه: وهو ما ٌقع بعد الباء. -ٖ  

ب منه   أَْفِعلْ + بـ + الُمَتَعجَّ

 مثل: أَْجِمل بـ الصدِق. الطبٌعة أجمل بـ ــــها 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 جايلوس 3

 جايلوس

 للتواصل واتس 01156008819

 إعرابها:

 أَْفِعلْ: )أَْجِمل(: فعل ماٍض مبنى على السكون جاء على صٌؽة األمر؛ لضرورة التعجب. -

 بـ: حرؾ جر زائد مبنى ال محل له من اإلعراب. -

ب منه ]الصدق[: فاعل مرفوع   بحركة حرؾ الجر الزائد.  المحلمقدرة منع ظهورها اشتؽال ال بالضمة الُمَتَعجَّ

ب منه ]الصدق[: ]فاعل مرفوع محًل مجرور لفظا[. -  أو الُمَتَعجَّ

 صوغ أسلوب التعجب:

 ٌتعجب من الفعل مباشرةا على إحدى الصٌؽتٌن إذا كان: 

ا: أي ال ٌزٌد عن ثًلثة أحرؾ – ٔ ٌا  استعمل.  –: ارتفع فًل ٌجوز من  ،ثًلث

 صفر.  –خضر  -زرق –حول   -جعر–مثل: صلع ،  لٌس الوصؾ منه على)أفعل( الذي مؤنثه )فعًلء( –ٕ

ا –ٖ ٌا ا: أي لٌس منف  ما علم.  -مثل: ما عرؾ  ، ُمْثَبتا

ا  – ٗ ا: أي لٌس فعًلا ناقصا  مثل: كان وأخواتها. ، تاما

 .ؼرق(  -هلك  –فنً  -فًل ٌجوز من )مات ، قابًلا للتفاُوِت: أي ٌقبل التدرج)النقص والزٌادة(  – ٘

ا للمجهول – ٙ ٌا ا للَمْعلُوِم: أي الفاعل معروؾ أى لٌس مبن ٌا  .عـُـلِـَم  -مثل: عـُـِرَؾ  ، َمْبنِ

ا – 7 فاا: أي لٌس فعًلا جامدا  بئس(. -نعم –لٌس  -مثل:)عسى ، ُمَتَصرِّ

 : كٌفٌة التعجب من الفعل ؼٌر مستوفً الشروط

إذا كان ]الفعل ؼٌر ثًلثً أو الوصؾ منه على أفعل فعًلء أو ناقصا[: نتعجب منه بطرٌق ؼٌر مباشر  -ٔ 

  -أجدر بـ،  –ما أجدر  -أعظم بـ،  –بواسطة صٌؽة تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط مثل: )ما أعظم 

 أكثر بـ(  -ما أكثر

 ، أمثلة: مصدر الصرٌح أو المصدر المؤول من الفعل المراد التعجب منهوبعدها ال

أعــظم بأن  -أْعــِظْم بـارتفاع الهرم ] -[ما أعظم أن ٌـرتفع -ما أعــظم ارتفاع الهرم (: ]ارتفع الهرم  ) -  

 .[ٌرتـــفع

أَْرِوْع  -أَْرِوْع بــزرقــة الســمـاء] –[مـا أْجــَملَ أن تـزرق  -ما أْجَملَ زرقَة السماءِ (:]زرقت السماء )  -  

 . [بـأن تـزرق

أصعب ׄ  أْصِعْب بكْوِن الدواِء ُمّرا ]-[ما أصَعَب أْن ٌكون  -اما أْصعَب كون الدواء مرا (:]كان الدواء مرا )-  

 .[بأن ٌكون 

ة التعجب من إذا كان الفعل مبنٌا للمجهول أو فعل منفٌا: نتعجب منه بالطرٌق ؼٌر المباشر فنأتً بصٌؽ -ٕ

 ثم نأتً بالمصدر المؤول من الفعل ؼٌر المستوفى للشروط ، أمثلة:، فعل مساعد مناسب مستوؾ للشروط 
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ٌَُثاب المج -   ٌُثاب المجد (: ما أجمل أن  .  -د ) ٌَُثاب المجدُّ  أجمل بأن 

 أجدر بأال ٌترك المسلم الصًلة. -)ال ٌترك المسلم الصًلة( :  ما أجدر أال ٌترك المسلم الصًلة  -  

 أْن + ال + الفعل المضارع = أال+ الفعل المضارع منصوب :مًلحظة    

ب من الفعل الجامد مثل:)عَسى -ٖ ٌُتعجَّ لٌس( وال من الفعل الذى ال  –ال حبذا -ا حبذ –بْئس  –نعم  –ال 

ًَ  -هلك –عاش  –مثل: )ماَت  ،تفاوت فٌه   ؼرق(.  –َفنِ

 : مًلحظات مهمة

إذا كان الفعل مستوفٌا للشروط جاز التعجب منه مباشرة كما فً األمثلة السابقة، أو بطرٌق ؼٌر مباشر  - ٔ

الصرٌح أو المصدر المؤول من  بواسطة صٌؽة تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط وبعدها المصدر

أعظم  -ما أعظم أن ٌصدق.  أعظم بصدق المسلم  –مثل: ما أعظم صدق المسلَم ، منه الفعل المراد التعجب

 بأن ٌصدق.

المصدر المؤول )أن + الفعل المضارع( ٌصبح فً محل نصب مفعول به مع صٌؽة ]ما أفعله[، وفً محل  -ٕ

 رفع فاعل مع صٌؽة ]أفعل به[. 

وٌجوز أن تزاد كان بٌن ما التعجبٌة وخبرها فً جملة التعجب، وتكون ؼٌر عاملة أي ال اسم وال خبر  -ٖ

 .ما كان أؼناه عن التحرش بهذه القبائل   -ا أٌام الصبلها. مثل: ما كان أحلى 

 ( https://dardery.site/archives/3982للحدريب اإللكحروني والحأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

 ات على أسلوب التعجبتـــدريـــب

 ميز بين الحعجب الضماعي والقياصي في األمثلة الحالية: – 1س

 هذذذذذذذذذذذذذذذذعه األنذذذذذذذذذذذذذذذذوار مذذذذذذذذذذذذذذذذا  ضذذذذذذذذذذذذذذذذيع ا     -ٔ

  
 .صذذذذذذذذذذذرر فذذذذذذذذذذذي ج  ذذذذذذذذذذذي جرا ذذذذذذذذذذذا و  ذذذذذذذذذذذى  

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 فضذذذذذذذذذذذذذذ  ار الذذذذذذذذذذذذذذع   ع ذذذذذذذذذذذذذذا  ملكذذذذذذذذذذذذذذا     -ٕ

  
 .وعلمذذذذذذذذذذذذذذل الجلذذذذذذذذذذذذذذوس علذذذذذذذذذذذذذذى الضذذذذذذذذذذذذذذرير 

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 واهذذذذذذذذذذذذذذذا  أليذذذذذذذذذذذذذذذا  ال ذذذذذذذذذذذذذذذ ا و مانذذذذذذذذذذذذذذذ    -ٖ

  
 .لذذذذذذذذذذذذو كذذذذذذذذذذذذار  صذذذذذذذذذذذذع  بالمقذذذذذذذذذذذذا   لذذذذذذذذذذذذي     

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 مذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذ   اإلنضذذذذذذذذذذار يقحذذذذذذذذذذ  جذذذذذذذذذذاره   و   -ٗ

  
 .ويقذذذذذذذذذذذذذذذور هذذذذذذذذذذذذذذذع  صذذذذذذذذذذذذذذذ  ة العمذذذذذذذذذذذذذذذرار   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 

https://dardery.site/archives/3982
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 هلل درُّ الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيب مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن واعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    -٘

  
 .وناصذذذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذذذو   ذذذذذذذذذذذذذذذي ال اصذذذذذذذذذذذذذذذ    

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

  كذذذذذذذذذذر  ب  ذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذدا للع ذذذذذذذذذذر  راب ذذذذذذذذذذة     -ٙ

  
 .وعقذذذذذذذذذذذذذدم و ذذذذذذذذذذذذذدت للعذذذذذذذذذذذذذر  معحقذذذذذذذذذذذذذدا   

 
 قٌاسًتعجب ׄ              تعجب سماعً ׄ  

 مذذذذذذا  بعذذذذذذد العيذذذذذذب وال ق ذذذذذذار عذذذذذذن  ذذذذذذرفي    -7

  
 . نذذذذذذذذذذذذا الثريذذذذذذذذذذذذا و ار الشذذذذذذذذذذذذيب وال ذذذذذذذذذذذذذر    

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

ك   لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  ر صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ رك    -8  هلل صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ر 

  
 .فذذذذذذي ملحقذذذذذذى الليذذذذذذ   ذذذذذذين الليذذذذذذ  ج ذذذذذذ ر   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 فيالذذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذذن ليذذذذذذذذذذذذ  كذذذذذذذذذذذذأر نجومذذذذذذذذذذذذ    -9

  
 .بكذذذذذذذذذذذذ  مغذذذذذذذذذذذذار ال حذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذدت بيذذذذذذذذذذذذعب   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 عج ذذذذذذذث  لضذذذذذذذعي الذذذذذذذدهر بي ذذذذذذذي وبي  ذذذذذذذا   -ٓٔ

  
 فلمذذذذذذذذذا انق ذذذذذذذذذى مذذذذذذذذذا بي  ذذذذذذذذذا صذذذذذذذذذكن الذذذذذذذذذدهر 

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ب ذذذذذذذذذي جغلذذذذذذذذذب  عذذذذذذذذذز  علذذذذذذذذذي  بذذذذذذذذذأر  ر     -ٔٔ

  
 .ديذذذذذذذذذذذارك   مضذذذذذذذذذذذث ولذذذذذذذذذذذيش ل ذذذذذذذذذذذا  هذذذذذذذذذذذ  

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 مذذذذذذذذذذا  صذذذذذذذذذذعب ال عذذذذذذذذذذ  لمذذذذذذذذذذن رامذذذذذذذذذذ    -ٕٔ

  
ذذذذذذذذذذذذذذن   رادن      و صذذذذذذذذذذذذذذ  ن القذذذذذذذذذذذذذذور علذذذذذذذذذذذذذذى من

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 هلل درهذذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذذذن فحيذذذذذذذذذذذذذذة  صذذذذذذذذذذذذذذ روا  -ٖٔ

  
 .مذذذذذذذذا  ر ر يذذذذذذذذث  ل ذذذذذذذذ  فذذذذذذذذي ال ذذذذذذذذاس  مثذذذذذذذذا    

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 مذذذذذذذا   ضذذذذذذذن الذذذذذذذدين والذذذذذذذدنيا   ا اجحمعذذذذذذذا   -ٗٔ

  
 .و  ذذذذذذذذذ   الك ذذذذذذذذذر واإلفذذذذذذذذذ س فذذذذذذذذذي الرجذذذذذذذذذ  

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 لمذذذذذذذا بذذذذذذذدت مذذذذذذذن األصذذذذذذذ ار  لذذذذذذذث ل ذذذذذذذا   -٘ٔ

  
 .صذذذذذذذذ  ار صذذذذذذذذ  ار ربذذذذذذذذي  ذذذذذذذذال  ال ذذذذذذذذور   

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3982للحدريب اإللكحروني والحأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3982
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  دد ال يغة القياصية الحي جاء علي  الحعجب في األمثلة  الحالية: – 2س

 
 فذذذذذذذذذذأر جكذذذذذذذذذذن الذذذذذذذذذذدنيا جولذذذذذذذذذذث بليرهذذذذذذذذذذا   -ٔ

  

 .فذذذذذذذذذذذأهور  بذذذذذذذذذذذدنيا   جذذذذذذذذذذذدو  علذذذذذذذذذذذى  ذذذذذذذذذذذار 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 مذذذذذذذا   ذذذذذذذ   الح ذذذذذذذريط فذذذذذذذي  مذذذذذذذن ال ذذذذذذذ ا   -ٕ

  

 .فكيذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذ  والذذذذذذذذذذر س للشذذذذذذذذذذيب  ذذذذذذذذذذام  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

ذذذذذذذذن   جابذذذذذذذذل   ذذذذذذذذعا     -ٖ  مذذذذذذذذا كذذذذذذذذار  صذذذذذذذذعدن من

  

 .ب ذذذذذذذذذذذذذذذدا  م جح  ذذذذذذذذذذذذذذذا  هذذذذذذذذذذذذذذذو  وع ذذذذذذذذذذذذذذذادا 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 وكذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذيء ع ذذذذذذذذذذذرم  لمذذذذذذذذذذذن عقذذذذذذذذذذذ    -ٗ

  

 مذذذذذذذذذا  صذذذذذذذذذعد العذذذذذذذذذي    ا المذذذذذذذذذرء  اعحذذذذذذذذذدر   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

  كذذذذذذذذذر  بضذذذذذذذذذي ل مذذذذذذذذذن صذذذذذذذذذموت راجذذذذذذذذذ    -٘

  

 فذذذذذذذذذذذي ال اي ذذذذذذذذذذذات ومذذذذذذذذذذذن ف ذذذذذذذذذذذي  راكذذذذذذذذذذذب 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

  كذذذذذذذذذذر  بقذذذذذذذذذذو  يذذذذذذذذذذزين القذذذذذذذذذذور فعل ذذذذذذذذذذ    -ٙ

  

 والعمذذذذذذذذ مذذذذذذذذا   ذذذذذذذذ   الللذذذذذذذذ  بذذذذذذذذين القذذذذذذذذور  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

   لذذذذذذ   بذذذذذذذع  ال ذذذذذذذ ر  ر ي  ذذذذذذذى ب اجحذذذذذذذ    -7

  

 .ومذذذذذذذذذذذذذدمن القذذذذذذذذذذذذذر  ل بذذذذذذذذذذذذذوا   ر يلجذذذذذذذذذذذذذأ 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 

 مذذذذذذذذذذذا كذذذذذذذذذذذار   لق ذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذ ك  بحكرمذذذذذذذذذذذة   -8

  

ك   مذذذذذذذذذذذذن  مرنذذذذذذذذذذذذا    ذذذذذذذذذذذذ    لذذذذذذذذذذذذو  ر   مذذذذذذذذذذذذر 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

ه     -9  يذذذذذذذذا كوك ذذذذذذذذا  مذذذذذذذذا كذذذذذذذذار    ذذذذذذذذر عمذذذذذذذذرن

  

 وكذذذذذذذذذذذذذذذعا جكذذذذذذذذذذذذذذذور كواكذذذذذذذذذذذذذذذب  األصذذذذذذذذذذذذذذذ ار 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 مذذذذذذا   ضذذذذذذن ال ذذذذذذد  فذذذذذذي الذذذذذذدنيا لقايلذذذذذذ    -ٓٔ

  

 .و  ذذذذذذذذذذذذذ   الك ذذذذذذذذذذذذذر ع ذذذذذذذذذذذذذد   وال ذذذذذذذذذذذذذاس   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3982للحدريب اإللكحروني والحأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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 جلير ال وا  من بين ال داي  المحا ة  في األمثلة  الحالية: – 3س

 

 : *هو السابقة الجملة فً منه ...... المتعجب!أكرم به أخا وصددٌقا وقت الضٌق (ٔ

 صددٌقاׄ     أخا ׄ      ضمٌر الؽائبׄ       أكرم ׄ  

 الجملة فً منه ...... المتعجب! !فً الدفاع عن المبادئ و األخًلق ٌشترك المثقفون واألدباءما أقبح أال  (ٕ

 : *هو السابقة

 األدباءׄ    المثقفونׄ     المصدر المؤول)أال ٌشترك(ׄ     أقبح ׄ  

 الفعل الذي  ٌصاغ منه التعجب بطرٌق مباشر من بٌن األفعال التالٌة هو : (ٖ

 بئسׄ    اسؽفر ׄ       عمًׄ     سمع ׄ  

 الفعل الذي ال ٌصاغ منه التعجب بطرٌق مباشر من بٌن األفعال التالٌة هو : (ٗ

 لعبׄ     أكرم ׄ        كثرׄ      شرب ׄ  

 الفعل الذي ال ٌصاغ منه التعجب مطلقا من بٌن األفعال التالٌة هو : (٘

 ؼرقׄ     كان ׄ       انتشرׄ     حمل ׄ  

للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بأسلوب تعجب  ابنه ........................حرص األب على مستقبل  (ٙ

   األب على مستقبل ابنه أكثر حرصما ׄ     ما أحرص األب على مستقبل ابنه ׄ   نقول:

 جمٌع ما سبقׄ    ما أكثر أن ٌحرص األب على مستقبل ابنه ׄ  

 بأسلوب تعجب نقول:......... للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة ُظلِم محمد (7

 ما أقبح ظلم محمد ׄ        ما أظلم محمدا ׄ  

ٌُظلم محمد ׄ    أقبح بظلم محمد ׄ       ما أقبح أن 

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بأسلوب تعجب نقول: كان الجو معتدل (8

 ما أكون الجو معتدال ׄ        ما أجمل كون الجو معتدال ׄ  

 األولى والثالثة ׄ       ما أجمل أن ٌكون الجو معتدال ׄ  

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بأسلوب تعجب نقول: * ما قال الشاهد  الحقٌقة. (9

 أاّل ٌقول الشاهد الحقٌقةأسوأ ما  ׄ      ما أسوأ  قول الشاهد الحقٌقة ׄ  

 بقول الشاهد الحقٌقة.  سوئأ ׄ       ما أقول  الشاهد للحقٌقة ׄ  

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بأسلوب تعجب نقول: *استؽفر المسلم لذنبه (ٓٔ

 .لذنبهما أكثر أن ٌستؽفر المسلم   ׄ      لذنبهما أكثر استؽفار المسلم  ׄ  

 األولى والثانٌة. ׄ       ما أؼفر المسلم لذنبه ׄ  

 !...... المتعجب منه فً الجملة السابقة هو: * الضاد ٌالؽة أمتعك ما (ٔٔ

 أمتع ׄ     كاؾ الخطاب ׄ     لؽة ׄ      الضاد ׄ  

 : *نقول تعجب بأسلوب السابقة الجملة معنى عن للتعبٌر. .........«موعده فً المشروع العمال أنجز» (ٕٔ

 !المشروع موعد إنجاز أسرع ما ׄ     !موعده فً العمال مشروع أنجز ما ׄ  

 !موعده فً العمال بمشروع أنجز ׄ    !موعده فً المشروع العمال إنجاز أفضل ما ׄ  
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 : *نقول تعجب بأسلوب السابقة الجملة معنى عن للتعبٌر ................«جماالا  فازداد النٌل زرق» (ٖٔ

 !النٌل جمال بازدٌاد أزرق ׄ       !النٌل لون أزرق ما ׄ  

 !النٌل زرقة ازدٌاد أكثر ما ׄ       !النٌل زرقة أجمل ما ׄ  

 : * الجملة تكون التعجب أسلوب فى الفعل استخدام هذا  عند ....( . ٌعاب)  (ٗٔ

 !الخطأ ٌعاب بأن أحسن ׄ       !الخطأ ٌعاب أن أحسن ما ׄ  

 والثانٌة األولى ׄ       !الخطأ بعٌب أحسن ׄ  

 : *هو السابقة الجملة فً منه .........المتعجب! الصدق المؤمن ٌقول أن أجمل ما  (٘ٔ

 )المصدر المؤول( ٌقول أن ׄ    .المؤمن ׄ    .الصدق ׄ      .أجمل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3982للحدريب اإللكحروني والحأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

 جلير ال وا  من بين ال داي  المحا ة  في األمثلة  الحالية: – 4س

 

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب أقبح بأال تراعً حقوق الجار! ............... (ٔ

 روعً ما ׄ     راعى ما ׄ     رعى ما ׄ      قبح ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ماأندر أن ٌستفاد من الؽافلٌن! ............... (ٕ

 أستفٌدׄ     استفاد ׄ      أفادׄ      ندر ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ما أجمل عدل القاضً بٌن الخصوم !............... (ٖ

 قضىׄ      عدل ׄ     أجملׄ      جمل ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب إحسان األؼنٌاءإلى الفقراء! ............... أعظم ما (ٗ

 استحسنׄ        حّسن ׄ    أحسنׄ      عظم ׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... ! ما أشقى من رفع حاجته إلى ؼٌر هللا (٘

 احتاجׄ      رفع ׄ    أشقىׄ      شقًׄ   

 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... ! ٌعاقب المهملما أقبح أال  (ٙ

 ما عوقبׄ     عوقب ׄ               ما قبحׄ      قبح ׄ   

ا بالمال أكرم»  (7  : *السابقتٌن الجملتٌن فً( المال) كلمة إعراب. .......«الحًلل رزقا بالمال أكرم. »«فقٌرا

      .به مفعول/ مجرور اسم ׄ  

ا مجرور محًّلا  مرفوع فاعل/  مجرور اسم ׄ    .لفظا

ا مجرور محًّلا  مرفوع فاعل ׄ       .مجرور اسم/ لفظا

ا مجرور محًّلا  مرفوع فاعل ׄ   ا مجرور محًّلا  مرفوع فاعل/ لفظا  ..لفظا

 : *السابقة الجملة فً( الطبٌعة) كلمة إعراب .........!«.مصر فً الطبٌعة جمال أحسن ما» (8

ا مجرور محًّلا  مرفوع فاعل ׄ        .منصوب به مفعول ׄ    .لفظا

 .مرفوع مؤخر مبتدأ ׄ        .مجرور إلٌه مضاؾ ׄ  

 

 

https://dardery.site/archives/3982
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 : الجملتٌن السابقتٌن فً( أحمد) كلمة .....إعراب.« جاره إلى أحمد أحسن ما» -!« أحمد أحسن ما»  (9

 مرفوع فاعل/ مرفوع فاعل ׄ      منصوب به مفعول/ منصوب به مفعول ׄ  

 منصوب به مفعول/ مرفوع فاعل ׄ      مرفوع فاعل/ منصوب به مفعول ׄ  

 : *عدا ما تعجب أسالٌب هً اآلتٌة األسالٌب كل (ٓٔ

 الحرٌة أجمل ما ׄ     للجنة طرٌقك وهً الصًلة عن تمتنع كٌؾ ׄ  

 .بٌته بناء به أكمل ما الفقٌر أعطٌنا ׄ        الصالح بالصدٌق أعظم ׄ  

 : *إعرابها(  أعظم. )  مكان!......... بمكة فأعظم  (ٔٔ

 أمر فعل ׄ         أمر فعل اسم ׄ  

 تفضٌل اسم ׄ     للتعجب االمر صٌؽة على جاء ماض فعل ׄ  

 : * الجملة تصٌر مجرورا منه المتعجب جعل عند. ....... الحق قائل أنبل ما (ٕٔ

 !الحق بقائل أنبل ׄ        !الحق قائل من أنبلك ما ׄ  

 !الحق قال من أنبل ما ׄ        !الحق ٌقال بأن أنبل ׄ  

 : * مبنى إشارة اسم(  تلك. ) ...... الشخصٌة! تلك أجمل ما (ٖٔ

 به مفعول نصب محل فى ׄ        فاعل رفع محل فى ׄ  

 بالفتحة منصوب منه متعجب ׄ        إلٌه مضاؾ جر محل فى ׄ  

 : *هنا ( إنسان) كلمة  ولؽٌره!......... له نفع هو بما حٌاته جدد بإنسان أكرم (ٗٔ

 والثالثة األولى ׄ     محًل مرفوع لفظا مجرور فاعل ׄ    به مفعول ׄ   منه المتعجب ׄ  

 : * منه المتعجب.  وأنفعها!......... القراءة أجمل ما (٘ٔ

 والثانٌة األولى ׄ      أجمل ׄ    ( أنفعها)  فى الهاء ׄ    القراءة ׄ  

 : التالٌة األسالٌب بٌن من السماعى التعجب (ٙٔ

  ! المدٌنة المنورة بسكان أكرم ׄ        ! الجٌزة هرم ماأضخم ׄ  

 ! الظلماء اللٌلة فً الساطع النجم أجمل ما ׄ      !؟ والدانى القاصى وٌعرفنى!  اتجهلنى ׄ  

 هنا هً:أروع  السماَء (....كلمة   )ما أجملَ  -)ماأجملُ  السماِء( (7ٔ

 اسم –اسم  ׄ     فعل –فعل  ׄ     فعل –اسم  ׄ     اسم -فعل   ׄ  

 ما أحسن أخوك........)ما ( فً المثالٌن –ما أحسن أخاك  (8ٔ

 حرؾ -حرؾ  ׄ     اسم –اسم  ׄ    اسم –حرؾ  ׄ    حرؾ -اسم    ׄ  

 * : الجملة السابقةمنه فً  المتعجب.  البشر!............ بٌن العدل ٌسود أن أجمل ما (9ٔ

 ما ׄ    البشر ׄ     العدل ׄ     ٌسود )المصدر المؤول( أن ׄ  

 فً( المدرسٌن) كلمة المدرسٌن إال ذو خلق.......... إعرابما أكرم هؤالء  -المدرسٌن ما أكرم هؤالء  (ٕٓ

 الجملتٌن السابقتٌن

 بدل منصوب/بدل منصوب ׄ        بدل منصوب/بدل مرفوع ׄ  

 بدل مرفوع / بدل منصوب ׄ        بدل مرفوع / بدل مرفوع ׄ  

 

  ( https://dardery.site/archives/3982للحدريب اإللكحروني والحأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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