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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللؽات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالؽات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرؾ اللؽة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 عربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأ

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهود ات تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة ما يلدموهه  بات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدري 

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدري  ة واحلل مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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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: 

حان هللا ! أو باستعمالهم االستفهام بمعنى التعجب، كقوله كقولهم مثالا : هلّل َدرُّ فالن ! أو سب: ( ًسماعً )ؼٌر قٌاسׄ   

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

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

 ةصٌػ التعجب القٌاسٌ

 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 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 الجملة  - أفعل ]أجمل[: فعل التعجب فعل ماٍض مبنً على الفتح، وفاعله ضمٌر مستتر وجوبا

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

 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(. -ٔ 

 الباء: وهى حرؾ جر زائد.   -ٕ 

 و ما ٌقع بعد الباء.المتعجب منه: وه -ٖ  

ب منه   أَْفِعلْ + بـ + الُمَتَعجَّ

 مثل: أَْجِمل بـ الصدِق. الطبٌعة أجمل بـ ــــها 

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

ب منه ]الصدق[: ]فاعل مرفوع محال مجرور لفظا[. -  أو الُمَتَعجَّ
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 صوغ أسلوب التعجب:

 ٌتعجب من الفعل مباشرةا على إحدى الصٌؽتٌن إذا كان: 

ا: أي ال ٌزٌد عن ثالثة أحرؾ – ٔ ٌا  استعمل.  –: ارتفع ٌجوز من  فال ،ثالث

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

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

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

 .ؼرق(  -هلك  –فنً  -فال ٌجوز من )مات ، ج)النقص والزٌادة( قابالا للتفاُوِت: أي ٌقبل التدر – ٘

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

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

 : روطكٌفٌة التعجب من الفعل ؼٌر مستوفً الش

إذا كان ]الفعل ؼٌر ثالثً أو الوصؾ منه على أفعل فعالء أو ناقصا[: نتعجب منه بطرٌق ؼٌر مباشر بواسطة صٌؽة  -ٔ 

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

 ، أمثلة: ل المراد التعجب منهوبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر المؤول من الفع

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

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

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

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

 ثم نأتً بالمصدر المؤول من الفعل ؼٌر المستوفى للشروط ، أمثلة:، شروط مناسب مستوؾ لل

ٌَُثاب المج -   ٌُثاب المجد (: ما أجمل أن  .  -د ) ٌَُثاب المجدُّ  أجمل بأن 

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

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

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

ًَ  -هلك –عاش  –)ماَت   ؼرق(.  –َفنِ

 : مالحظات مهمة

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

مثل: ما ، منه تعجب من فعل مناسب مستوؾ للشروط وبعدها المصدر الصرٌح أو المصدر المؤول من الفعل المراد التعجب

 أعظم بأن ٌصدق. -ما أعظم أن ٌصدق.  أعظم بصدق المسلم  –أعظم صدق المسلَم 

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

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

 .ه القبائل ما كان أؼناه عن التحرش بهذ  -ا أٌام الصبأحلى 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  تاٗلْس 5

 ترم ثاى

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ات على أسلوب التعجبتـــدريـــب

 ه٘ز ب٘ي التعجب السواعٖ ّالق٘اسٖ فٖ األهثلة التال٘ة: – 1س
 ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ٍ األًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْا  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘عِا     -ٔ

  
 .صذذذذذذذذذذذذذذذذرى فذذذذذذذذذذذذذذذذٖ  ٌ ذذذذذذذذذذذذذذذذٖ  را ذذذذذذذذذذذذذذذذا ّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذٔ  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 فسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ٕ  ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  هل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا     -ٕ

  
 .ّعلوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الجلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْس علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٔ السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرٗر 

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 واهاااااااااااااااااااااااا ألٌااااااااااااااااااااااام الصاااااااااااااااااااااابا وزمانااااااااااااااااااااااه   -ٖ

  
 .لاااااااااااااااااو كاااااااااااااااااان أساااااااااااااااااعؾ بالمقاااااااااااااااااام قلاااااااااااااااااٌالا   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 و ماااااااااااااااا أقااااااااااااااابح اإلنساااااااااااااااان ٌقتااااااااااااااال جااااااااااااااااره     -ٗ

  
 .وٌقاااااااااااااااااااااول هاااااااااااااااااااااذي ساااااااااااااااااااااّنة العماااااااااااااااااااااران   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘ب هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ّاعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هلل د ُّ ال   -٘

  
 .ًّاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ الٌاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  

 أكااااااااااااااارم بحبااااااااااااااال ؼااااااااااااااادا للُعااااااااااااااارب رابطاااااااااااااااة     -ٙ

  
 .وعقاااااااااااااااااااادة وحاااااااااااااااااااادت للعاااااااااااااااااااارب معتقاااااااااااااااااااادا   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 مااااااااااا أبعااااااااااد العٌااااااااااب والنقصااااااااااان عاااااااااان شاااااااااارفً    -7

  
 .أناااااااااااااااااااا الثرٌاااااااااااااااااااا وذان الشاااااااااااااااااااٌب والهااااااااااااااااااارم   

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 هلل صاااااااااااااااااااااااااااابُركُم لااااااااااااااااااااااااااااو أن صاااااااااااااااااااااااااااابركم   -8

  
 .فااااااااااً ملتقااااااااااى الخٌاااااااااال حااااااااااٌن الخٌاااااااااال تضااااااااااطرب  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 فٌالاااااااااااااااااك مااااااااااااااااان لٌااااااااااااااااال كاااااااااااااااااأن نجوماااااااااااااااااه   -9

  
 .بكااااااااااااااااال مؽاااااااااااااااااار الفتااااااااااااااااال شااااااااااااااااادت بٌاااااااااااااااااذبل  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 هر بٌناااااااااااااً وبٌنهااااااااااااااعجباااااااااااااُت لساااااااااااااعً الاااااااااااااد   -ٓٔ

  
 فلماااااااااااااا انقضاااااااااااااى ماااااااااااااا بٌنناااااااااااااا ساااااااااااااكن الااااااااااااادهر 

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
ًّ بااااااااااااااأن أرى    -ٔٔ  بنااااااااااااااً تؽلااااااااااااااب أعاااااااااااااازز علاااااااااااااا

  
 .دٌااااااااااااااااااركم أمسااااااااااااااااات ولاااااااااااااااااٌس لهاااااااااااااااااا أهااااااااااااااااال 

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 مااااااااااااااااا أصااااااااااااااااعب الفعاااااااااااااااال لماااااااااااااااان رامااااااااااااااااه   -ٕٔ

  
 وأساااااااااااااااااااااهلَ القاااااااااااااااااااااول علاااااااااااااااااااااى َماااااااااااااااااااااْن أرادَ    

 

 تعجب قٌاسًׄ              عجب سماعًت ׄ  
 هلل د ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي فت٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ رّا  -ٖٔ

  
 .هذذذذذذذذذذذذذا فى   ٗذذذذذذذذذذذذذ   لِذذذذذذذذذذذذذن فذذذذذذذذذذذذذٖ الٌذذذذذذذذذذذذذاس  هثذذذذذذذذذذذذذا    

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 هذذذذذذذذذذذذا   سذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذ ٗي ّالذذذذذذذذذذذذذ ً٘ا ف ا ا توعذذذذذذذذذذذذذا   -ٗٔ

  
 .ّ قذذذذذذذذذذذذذذذ   ال رذذذذذذذذذذذذذذذر ّا فذذذذذذذذذذذذذذذ س فذذذذذذذذذذذذذذذٖ الر ذذذذذذذذذذذذذذذ  

 

 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
 لوذذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذذ   هذذذذذذذذذذذذي األسذذذذذذذذذذذذ ا  قلذذذذذذذذذذذذ  لِذذذذذذذذذذذذا   -٘ٔ

  
 .سذذذذذذذذذذذذذذ  اى سذذذذذذذذذذذذذذ  اى  بذذذذذذذذذذذذذذٖ  ذذذذذذذذذذذذذذال  ال ذذذذذذذذذذذذذذْ    

 
 تعجب قٌاسًׄ              تعجب سماعً ׄ  
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   د ال ٘غة الق٘اس٘ة التٖ  اء علَ٘ التعجب فٖ األهثلة  التال٘ة: – 2س

 
 فذذذذذذذذذذذذذذتى ت ذذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذذ ً٘ا تْلذذذذذذذذذذذذذذ  ب ٘رُذذذذذذذذذذذذذذا   -ٔ

  

 .فذذذذذذذذذذذذذذتُْى  بذذذذذذذذذذذذذذ ً٘ا   تذذذذذذذذذذذذذذ ّم علذذذذذذذذذذذذذذٔ  ذذذذذذذذذذذذذذا  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 هذذذذذذذذذذا  قذذذذذذذذذذ   الترذذذذذذذذذذرٗ  فذذذذذذذذذذٖ  هذذذذذذذذذذي ال ذذذذذذذذذذ ا   -ٕ

  

 .ف ٘ذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذَ ّالذذذذذذذذذذذذذذر س للشذذذذذذذذذذذذذ٘ب  ذذذذذذذذذذذذذذاه  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

ذذذذذذذذذذذي    ابذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذ ا     -ٖ  هذذذذذذذذذذذا َذذذذذذذذذذذاى  سذذذذذذذذذذذع   ه 

  

جتٌ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْٓ ّعٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادا   .بِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا  ه 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 َّذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذٖء ع ذذذذذذذذذذذذذذر   لوذذذذذذذذذذذذذذذي عقذذذذذذذذذذذذذذذ    -ٗ

  

  ا الوذذذذذذذذذذذذذرء  اعتذذذذذذذذذذذذذ  هذذذذذذذذذذذذذا  سذذذذذذذذذذذذذع  العذذذذذذذذذذذذذ٘  ف   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

  َذذذذذذذذذذذذذرم بسذذذذذذذذذذذذذ٘ر  هذذذذذذذذذذذذذي صذذذذذذذذذذذذذوْ   ا ذذذذذذذذذذذذذ    -٘

  

 فذذذذذذذذذذذذذذٖ الٌار ذذذذذذذذذذذذذذا  ّهذذذذذذذذذذذذذذي ف ذذذذذذذذذذذذذذ٘   اَذذذذذذذذذذذذذذب 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

  َذذذذذذذذذذذذذرم بقذذذذذذذذذذذذذْم ٗذذذذذذذذذذذذذزٗي القذذذذذذذذذذذذذْ  فعلِذذذذذذذذذذذذذن   -ٙ

  

 هذذذذذذذذذذذا  قذذذذذذذذذذذ   ال لذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذ٘ي القذذذذذذذذذذذْ  ّالعوذذذذذذذذذذذ  

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ال ذذذذذذذذذذ ر  ى ٗ  ذذذذذذذذذذٔ ب ا تذذذذذذذذذذَ   لذذذذذذذذذذ   بذذذذذذذذذذ ٕ   -7

  

 .ّهذذذذذذذذذذذذذذذذذ هي القذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ل بذذذذذذذذذذذذذذذذذْا   ى ٗلجذذذذذذذذذذذذذذذذذت 

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 

 هذذذذذذذذذذذذذذا َذذذذذذذذذذذذذذاى   لقٌذذذذذذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذذذذذذٌ ن بت رهذذذذذذذذذذذذذذة   -8

  

َن  هذذذذذذذذذذذذذذذذي  هرًذذذذذذذذذذذذذذذذا  ق ذذذذذذذذذذذذذذذذن   لذذذذذذذذذذذذذذذذْ  ىن  هذذذذذذذذذذذذذذذذرن

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

9-     ٍ  ٗذذذذذذذذذذذا ََْ ذذذذذذذذذذذا  هذذذذذذذذذذذا َذذذذذذذذذذذاى  ق ذذذذذذذذذذذر عوذذذذذذذذذذذر 

  

 َّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْى َْاَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا  

 

 أفعل بهׄ              أفعله ما ׄ  

 هذذذذذذذذذا   سذذذذذذذذذي ال ذذذذذذذذذ   فذذذذذذذذذٖ الذذذذذذذذذ ً٘ا لقارلذذذذذذذذذَ   -ٓٔ

  

 .ّ قذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ال رذذذذذذذذذذذذذذذذذر عٌذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ّالٌذذذذذذذذذذذذذذذذذاس   

 

 أفعل بهׄ              ما أفعله ׄ  

 ( site/archives/3341https://dardery.للت  ٗب ا ل ترًّٖ ّالتتَ  هي ا  ابا  ا غ  علٔ الراب   ) 
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 ت ٘ر ال ْا  هي ب٘ي ال  ار  الوتا ة  فٖ األهثلة  التال٘ة: – 3س

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

 صددٌقاׄ     أخا ׄ      ضمٌر الؽائبׄ       أكرم ׄ  
 : *هو السابقة الجملة فً منه ...... المتعجب! !ن المبادئ و األخالقفً الدفاع ع ٌشترك المثقفون واألدباءما أقبح أال  (ٕ

 األدباءׄ     المثقفونׄ      المصدر المؤول)أال ٌشترك(ׄ     أقبح ׄ  

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

 بئسׄ     اسؽفر ׄ        عمًׄ     سمع ׄ  
 عجب بطرٌق مباشر من بٌن األفعال التالٌة هو :الفعل الذي ال ٌصاغ منه الت (ٗ

 لعبׄ      أكرم ׄ       كثرׄ      شرب ׄ  

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

 ؼرقׄ      كان ׄ      انتشرׄ      حمل ׄ  

 قة بأسلوب تعجب نقول: للتعبٌر عن معنى الجملة الساب حرص األب على مستقبل ابنه ........................ (ٙ

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

 جمٌع ما سبقׄ      ما أكثر أن ٌحرص األب على مستقبل ابنه ׄ  

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

 حمدما أقبح ظلم م ׄ         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: * د  الحقٌقة.ما قال الشاه (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 ׄ      ةلؽ ׄ      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 ׄ  

 !عدهمو فً العمال بمشروع أنجز ׄ      !موعده فً المشروع العمال إنجاز أفضل ما ׄ  

 : *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/3341للت  ٗب ا ل ترًّٖ ّالتتَ  هي ا  ابا  ا غ  علٔ الراب   ) 
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 ت ٘ر ال ْا  هي ب٘ي ال  ار  الوتا ة  فٖ األهثلة  التال٘ة: – 4س

 

 هو: الذي صٌػ منه التعجب الفعل 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 ׄ     قىأشׄ      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. .......«الحالل رزقا بالمال أكرم. »«فقٌرا

      .به مفعول/ ورمجر اسم ׄ  

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل/  مجرور اسم ׄ    .لفظا

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل ׄ       .مجرور اسم/ لفظا

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل ׄ   ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل/ لفظا  ..لفظا

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

ا مجرور محاّلا  مرفوع فاعل ׄ         .منصوب به مفعول ׄ    .لفظا

 .مرفوع مؤخر مبتدأ ׄ         .مجرور إلٌه مضاؾ ׄ  

 : 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 الصالة 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 ׄ     محال مرفوع لفظا مجرور فاعل ׄ    به مفعول ׄ   منه جبالمتع ׄ  
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 : * منه المتعجب.  وأنفعها!......... القراءة أجمل ما (٘ٔ

 والثانٌة األولى ׄ      أجمل ׄ     ( أنفعها)  فى الهاء ׄ    القراءة ׄ  

 : التالٌة األسالٌب بٌن من السماعى التعجب (ٙٔ

  ! المدٌنة المنورة بسكان مأكر ׄ        ! 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 ( فً المثالٌنما أحسن أخوك –ما أحسن أخاك  (8ٔ

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

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

 ما ׄ    البشر ׄ     العدل ׄ      ٌسود )المصدر المؤول( أن ׄ  

الجملتٌن  فً( المدرسٌن) كلمة مدرسٌن إال ذو خلق.......... إعرابالما أكرم هؤالء  -المدرسٌن ما أكرم هؤالء  (ٕٓ

 السابقتٌن

 بدل منصوب/بدل منصوب ׄ        بدل منصوب/بدل مرفوع ׄ  

 بدل مرفوع / بدل منصوب ׄ        بدل مرفوع / بدل مرفوع ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3341للت  ٗب ا ل ترًّٖ ّالتتَ  هي ا  ابا  ا غ  علٔ الراب   ) 
 

 

 بالتوفٌق والسداد

 أحمد دردٌري
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