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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: 

 تعمالهم االستفهام بمعنى التعجب،كقولهم مثًلا : ّلّل َدرُّ فًلن ! أو سبحان هللا ! أو باس: ( ًسماعً )ؼٌر قٌاس –أ  

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

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

 صيػ التعجب القياسية

 ولى: ما أَْفَعلَه وهً تتكون من:الصٌؽة األ  -

 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 أجم         لـــــــ ــــهامثل: ما أجــملَ الصدَق

 : إعرابها

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

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

 ا[. الجملة الفعلٌة ]من الفعل والفاعل[ فً محل رفع خبر المبتدأ ]م

 المتعجب منه ]الصدَق[: مفعول به ]متعجب منه[منصوب.  -

  الصٌؽة الثانٌة: أَْفِعلْ بـه وهً تتكون من:  -

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

 باء.المتعجب منه: وهو ما ٌقع بعد ال -ٖالباء: وهى حرؾ جر زائد.   -ٕ 

ب منه   أَْفِعلْ + بـ + الُمَتَعجَّ

 مثل: أَْجِمل بـ الصدِق. الطبٌعة أجمل بـ ــــها 
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 :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    بحركة حرؾ الجر الزائد.  المحلمقدرة منع ظهورها اشتؽال ال بالضمة مرفوعالُمَتَعجَّ

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.  –ع : ارتففًل ٌجوز من  ،ثًلث

 صفر.  –خضر  -زرق –حول  -عرج -جرب –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  -)مات فًل ٌجوز من ، لزٌادة( قابًلا للتفاُوِت: أي ٌقبل التدرج)النقص وا – ٘

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

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

 : كيفية التعجب من الفعل ؼير مستوفي الشروط

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

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

 ، أمثلة: التعجب منه مؤول من الفعل المرادوبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر ال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :مالحظات مهمة

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

 مؤول من الفعل المراد التعجب صٌؽة تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط وبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر ال

 أعظم بأن ٌصدق. -ما أعظم أن ٌصدق.  أعظم بصدق المسلم  –مثل: ما أعظم صدق المسلَم ، منه

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

 فاعل مع صٌؽة ]أفعل به[. 

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

 .ش بهذه القبائل ما كان أؼناه عن التحر – أٌام الصباما كان أحلى  

 ( https://dardery.site  للحدزٍب اإللكحسونٌ شوزوا موقع أحمد دزدٍسً للحدزٍبات اإللكحسونَة  ) 

 
 أسلوب التعجبعلى  اتتـــدرٌـــب

 مٌز بٌن التعجب السماعً والقٌاسً فً األمثلة التالٌة: – 1ض

 .صذذذذذذذذذذذذذذسا فذذذذذذذذذذذذذذٌ  نبذذذذذذذذذذذذذذٌ  ساحذذذذذذذذذذذذذذا و بذذذذذذذذذذذذذذي     نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواز مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَع ا  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  األ   -ٔ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 .وعلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ال لذذذذذذذذذذذذذذذذذذوض علذذذذذذذذذذذذذذذذذذي العذذذذذذذذذذذذذذذذذذسٍس    فعذذذذذذذذذذذذذذذذذذبحاا الذذذذذذذذذذذذذذذذذذرً أع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ملكذذذذذذذذذذذذذذذذذذا     -ٕ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 .لذذذذذذذذذذذذذذذو مذذذذذذذذذذذذذذذاا أظذذذذذذذذذذذذذذذع  بالم ذذذذذذذذذذذذذذذا  قلذذذذذذذذذذذذذذذَ        واهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ألٍذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبا وشمانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    -ٖ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 .وٍ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرً ظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ة العمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذساا      مذذذذذذذذذذذذذا أقذذذذذذذذذذذذذب  اإلنعذذذذذذذذذذذذذاا ٍ حذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذاز    و   -ٗ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 .وناصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٌ الناصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       هلل دزُّ الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَب مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  واعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    -٘
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 

https://dardery.site/
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 .وع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا وحذذذذذذذذذذذذذذذذذذدت للعذذذذذذذذذذذذذذذذذذس  معح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا      أمذذذذذذذذذذذذذس  بحبذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذدا للع ذذذذذذذذذذذذذس  زاب ذذذذذذذذذذذذذة     -ٙ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 .أنذذذذذذذذذذذذذذذذذا الاسٍذذذذذذذذذذذذذذذذذا وذاا الشذذذذذذذذذذذذذذذذذَب وال ذذذذذذذذذذذذذذذذذس       مذذذذذذذذذا أبعذذذذذذذذذد العَذذذذذذذذذب والن  ذذذذذذذذذاا عذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذسفٌ    -7
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

م   لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو أا صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبسم    -8  .فذذذذذذذذذٌ ملح ذذذذذذذذذي البَذذذذذذذذذ  حذذذذذذذذذَ  البَذذذذذذذذذ  ج ذذذذذذذذذ س      هلل صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبس 
 

 تعجب قٌاسًׄ              عًتعجب سما ׄ  

 .بكذذذذذذذذذذذذذذذ  ميذذذذذذذذذذذذذذذاز ال حذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذدت بَذذذذذذذذذذذذذذذرب      فَالذذذذذذذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذذذذذذذ  لَذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذ ا ن ومذذذذذذذذذذذذذذذ    -9
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 فلمذذذذذذذذذذذا ان  ذذذذذذذذذذذي مذذذذذذذذذذذا بَننذذذذذذذذذذذا ظذذذذذذذذذذذك  الذذذذذذذذذذذدهس    ع بذذذذذذذذذذذث  لعذذذذذذذذذذذعٌ الذذذذذذذذذذذدهس بَنذذذذذذذذذذذٌ وبَن ذذذذذذذذذذذا   -ٓٔ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

ٌ  بذذذذذذذذذذذذ  -ٔٔ  .دٍذذذذذذذذذذذذذذذازم  أمعذذذذذذذذذذذذذذذث ولذذذذذذذذذذذذذذذَط ل ذذذذذذذذذذذذذذذا أهذذذذذذذذذذذذذذذ      ا أزى  بنذذذذذذذذذذذذٌ جيلذذذذذذذذذذذذب أعذذذذذذذذذذذذصش علذذذذذذذذذذذذ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 وأظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   أزادا       مذذذذذذذذذذذذذذا أصذذذذذذذذذذذذذذعب ال عذذذذذذذذذذذذذذ  لمذذذذذذذذذذذذذذ  زامذذذذذذذذذذذذذذ    -ٕٔ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 .مذذذذذذذذذذذا إا زأٍذذذذذذذذذذذث  ل ذذذذذذذذذذذ  فذذذذذذذذذذذٌ النذذذذذذذذذذذاض أماذذذذذذذذذذذا       هلل دزهذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  فحَذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  صذذذذذذذذذذذذذذذذذذبسوا  -ٖٔ
 

 تعجب قٌاسًׄ              اعًتعجب سم ׄ  

 .وأقذذذذذذذذذذذذذب  الك ذذذذذذذذذذذذذس واإلفذذذذذذذذذذذذذ ض فذذذذذذذذذذذذذٌ الس ذذذذذذذذذذذذذ     مذذذذذذذذذذا أحعذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدٍ  والذذذذذذذذذذدنَا إذا ا حمعذذذذذذذذذذا   -ٗٔ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 .ظذذذذذذذذذذذبحاا ظذذذذذذذذذذذبحاا زبذذذذذذذذذذذٌ  ذذذذذذذذذذذال  ال ذذذذذذذذذذذذوز      لمذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذدت مذذذذذذذذذذ  األظذذذذذذذذذذحاز قلذذذذذذذذذذث ل ذذذذذذذذذذا   -٘ٔ
 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 ( https://dardery.site  للحدزٍب اإللكحسونٌ شوزوا موقع أحمد دزدٍسً للحدزٍبات اإللكحسونَة  ) 

 التالٌة: صٌؽة القٌاسٌة التً جاء علٌه التعجب فً األمثلة حدد ال – 0ض

 .فذذذذذذذذذذذذذذ هوا  بذذذذذذذذذذذذذذدنَا   جذذذذذذذذذذذذذذدو  علذذذذذذذذذذذذذذي حذذذذذذذذذذذذذذا     فذذذذذذذذذذذذذذ ا جكذذذذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذذذذدنَا جولذذذذذذذذذذذذذذث ببَسهذذذذذذذذذذذذذذا   -ٔ
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 .فكَذذذذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذذذذ  والذذذذذذذذذذذذذذسأض للشذذذذذذذذذذذذذَب  ذذذذذذذذذذذذذذام     مذذذذذذذذذذا أقذذذذذذذذذذب  الح ذذذذذذذذذذسٍ  فذذذذذذذذذذٌ شمذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذبا   -ٕ
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 .ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا  م  حنبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوى وعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادا    مذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذاا أظذذذذذذذذذذذعدا ماذذذذذذذذذذذ   أ ابذذذذذذذذذذذر   ذذذذذذذذذذذرا     -ٖ
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 مذذذذذذذذذذذذذا أظذذذذذذذذذذذذذعد العذذذذذذذذذذذذذَ  إذا المذذذذذذذذذذذذذس   اعحذذذذذذذذذذذذذد       ومذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذٌ  عبذذذذذذذذذذذذذذسا  لمذذذذذذذذذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذذذذذذذذ    -ٗ
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 فذذذذذذذذذذذذذذٌ الناربذذذذذذذذذذذذذذات ومذذذذذذذذذذذذذذ  ف ذذذذذذذذذذذذذذَ  زامذذذذذذذذذذذذذذب    أمذذذذذذذذذذذذذس  بعذذذذذذذذذذذذذَ ر مذذذذذذذذذذذذذ  صذذذذذذذذذذذذذموت زا ذذذذذذذذذذذذذ    -٘
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 مذذذذذذذذذذذا أقذذذذذذذذذذذب  البلذذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذذَ  ال ذذذذذذذذذذذو  والعمذذذذذذذذذذذ     أمذذذذذذذذذذذذذس  ب ذذذذذذذذذذذذذو  ٍذذذذذذذذذذذذذصٍ  ال ذذذذذذذذذذذذذو  فعل ذذذذذذذذذذذذذ    -ٙ
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 .ومذذذذذذذذذذذذذذذذذدم  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذس  ل بذذذذذذذذذذذذذذذذذوا  أا ٍل ذذذذذذذذذذذذذذذذذ     أ لذذذذذذذذذذ   بذذذذذذذذذذرً ال ذذذذذذذذذذبس أا ٍح ذذذذذذذذذذي بحا حذذذذذذذذذذ    -7
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  
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م   مذذذذذذذذذذذذذذذذ  أمسنذذذذذذذذذذذذذذذذا أقحذذذذذذذذذذذذذذذذ       بحكسمذذذذذذذذذذذذذذةمذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذاا أ ل نذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذنك   -8  لذذذذذذذذذذذذذذذذو أان أمذذذذذذذذذذذذذذذذسن
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا جكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا موامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  األظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحاز    ٍذذذذذذذذذذذا مومبذذذذذذذذذذذا  مذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذاا أق ذذذذذذذذذذذس عمذذذذذذذذذذذسا      -9
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 .وأقذذذذذذذذذذذذذذذذذب  الك ذذذذذذذذذذذذذذذذذس عنذذذذذذذذذذذذذذذذذد   والنذذذذذذذذذذذذذذذذذاض      مذذذذذذذذذا أحعذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذد  فذذذذذذذذذٌ الذذذذذذذذذدنَا ل ارلذذذذذذذذذ    -ٓٔ
 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ( https://dardery.site  للحدزٍب اإللكحسونٌ شوزوا موقع أحمد دزدٍسً للحدزٍبات اإللكحسونَة  ) 
 

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة  فً األمثلة  التالٌة: – ٖس
 
 
 : *هو السابقة الجملة فً منه ...... المتعجب!دٌقا وقت الضٌقصدأكرم به أخا و (ٔ

      أكرم ׄ  

     ضمٌر الؽائبׄ  

    أخا ׄ  

 صددٌقاׄ  

 : *هو السابقة الجملة فً منه ...... المتعجب! !لمبادئ و األخًلقفً الدفاع عن ا ٌشترك المثقفون واألدباءما أقبح أال  (ٕ
      أقبح ׄ  

     )أال ٌشترك(المصدر المؤولׄ  

    المثقفونׄ  

 األدباءׄ  

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

    عمًׄ  

    اسؽفر ׄ  

 بئسׄ  

 من بٌن األفعال التالٌة هو : ب بطرٌق مباشرالفعل الذي ال ٌصاغ منه التعج (ٗ
      شرب ׄ  

    كثرׄ  

    أكرم ׄ  

 لعبׄ  

 

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

    انتشرׄ  

    كان ׄ  

 ؼرقׄ  
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 أسلوب تعجب نقول: *للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة ب حرص األب على مستقبل ابنه ........................ (ٙ
      ما أحرص األب على مستقبل ابنه ׄ  

    األب على مستقبل ابنه أكثر حرصما ׄ  

      ما أكثر أن ٌحرص األب على مستقبل ابنه ׄ  

 جمٌع ما سبقׄ  

 ......... للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بأسلوب تعجب نقول: *ُظلِم محمد (7
 ما أظلم محمدا

 ما أقبح ظلم محمد

ٌُظلم محمدبح ما أق  أن 

 أقبح بظلم محمد

 ........................ للتعبٌر عن معنى الجملة السابقة بأسلوب تعجب نقول: *كان الجو معتدل (8
 ما أجمل كون الجو معتدال

 ما أكون الجو معتدال

 ما أجمل أن ٌكون الجو معتدال

 األولى والثالثة

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

 ٌقول الشاهد الحقٌقة أاّل  أسوأما 

 ما أقول  الشاهد للحقٌقة

 بقول الشاهد الحقٌقة.  سوئأ

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

 .لذنبهما أكثر أن ٌستؽفر المسلم  

 ما أؼفر المسلم لذنبه

 األولى والثانٌة.

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

 لؽة

 كاؾ الخطاب

 أمتع

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

 !موعده فً العمال مشروع أنجز ما

 !المشروع موعد إنجاز أسرع ما

 !موعده فً المشروع العمال إنجاز أفضل ما

 !موعده فً العمال بمشروع أنجز

 : *نقول تعجب بأسلوب السابقة الجملة معنى عن للتعبٌر ................«جماالا  فازداد النٌل زرق» (ٖٔ
 !النٌل لون رقأز ما

 !النٌل جمال بازدٌاد أزرق

 !النٌل زرقة أجمل ما

 !النٌل زرقة ازدٌاد أكثر ما
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 : * الجملة تكون التعجب أسلوب فى الفعل هذا  استخدام عند ....( . ٌعاب)  (ٗٔ
 !الخطأ ٌعاب أن أحسن ما

 !الخطأ ٌعاب بأن أحسن

 !الخطأ بعٌب أحسن

 والثانٌة األولى

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

 .الصدق

 .المؤمن

 )المصدر المؤول( ٌقول أن

 ( https://dardery.site  للحدزٍب اإللكحسونٌ شوزوا موقع أحمد دزدٍسً للحدزٍبات اإللكحسونَة  ) 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة  فً األمثلة  التالٌة: – ٗس
 
  
 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... !حقوق الجار ًعاأقبح بأال تر (ٔ

      قبح ׄ   

    ىرع ما ׄ  

    راعى ما ׄ  

 روعً ما ׄ  

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

      ندر ׄ   

    أفادׄ  

    استفاد ׄ  

 أستفٌدׄ  

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

      جمل ׄ   

    أجملׄ  

    عدل ׄ  

 قضىׄ  

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

      عظم ׄ   

    أحسنׄ  

    نحسّ  ׄ  

 استحسنׄ  

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

      شقً ׄ   

    أشقىׄ  

    رفع ׄ  

 احتاجׄ  
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 هو: الفعل الذي صٌػ منه التعجب ............... ! ملٌعاقب المهما أقبح أال  (ٙ

      قبح ׄ   

    ما قبحׄ  

    عوقب ׄ  

 ما عوقبׄ  

 

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

 .به مفعول/ مجرور اسم

ا مجرور محًّلا  مرفوع فاعل/  مجرور اسم  .لفظا

ا مجرور محًّلا  مرفوع لفاع  .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

 .منصوب به مفعول

ا مجرور محًّلا  مرفوع فاعل  .لفظا

 .مجرور إلٌه مضاؾ

 .مرفوع ؤخرم مبتدأ

 : *السابقتٌن الجملتٌن فً( أحمد) كلمة إعراب......« جاره إلى أحمد أحسن ما» -!« أحمد أحسن ما»  (9

 منصوب به مفعول/ منصوب به مفعول

 مرفوع فاعل/ مرفوع فاعل

 مرفوع فاعل/ منصوب به مفعول

 منصوب به مفعول/ مرفوع فاعل

 : *عدا ما تعجب أسالٌب هً اآلتٌة األسالٌب كل (ٓٔ

 للجنة طرٌقك وهً الصًلة عن تمتنع ٌؾك

 الحرٌة أجمل ما

 الصالح بالصدٌق أعظم

 .بٌته بناء به ملكأ ما الفقٌر أعطٌنا

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

 أمر فعل اسم

 أمر فعل

 للتعجب االمر صٌؽة على جاء ماض فعل

 تفضٌل اسم

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

 !الحق قائل من أنبلك ما

 !الحق بقائل أنبل

 !قالح ٌقال بأن أنبل

 !الحق قال من أنبل ما
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 : * مبنى إشارة اسم(  تلك. ) ...... !الشخصٌة تلك أجمل ما (ٖٔ

 فاعل رفع محل فى

 به مفعول نصب محل فى

 إلٌه مضاؾ جر محل فى

 بالفتحة منصوب منه متعجب

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

 منه المتعجب

 به مفعول

 محًل مرفوع لفظا مجرور فاعل

 والثالثة األولى

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

 القراءة

 ( أنفعها)  فى الهاء

 أجمل

 والثانٌة األولى

 : التالٌة سالٌباأل بٌن من السماعى التعجب (ٙٔ

 

  ! الجٌزة هرم ماأضخم

  ! المدٌنة المنورة بسكان أكرم

  !؟ والدانى القاصى وٌعرفنى!  اتجهلنى

  ! الظلماء اللٌلة فً الساطع النجم أجمل ما

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

 اسم -فعل  

 فعل –اسم 

 فعل –فعل 

 اسم –م اس

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

 حرؾ -اسم   

 اسم –حرؾ 

 اسم –اسم 

 حرؾ -حرؾ 

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

 ٌسود )المصدر المؤول( أن

 العدل

 البشر

 ما

 
 السابقتٌن الجملتٌن فً( أحمد) كلمة إعراب ..........إال ذو خلق المدرسٌنهؤالء  ما أكرم -المدرسٌن ما أكرم هؤالء  (ٕٓ
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 بدل منصوب/بدل مرفوع

 بدل منصوب/بدل منصوب

 بدل مرفوع / بدل مرفوع

 بدل مرفوع / بدل منصوب
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