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 أسلوب التعجب - التمارين



التطبيق رقم 1

صغ التعجب من األفعال التالية بصيغتيه القياسيتين:

. د� َضُخَم الس�

ضاَق الَنـَفُق.

َطال الليُل.

التطبيق رقم 2

تعجب مما يلي معتمدا صيغة "ما أفعل" مع الشكل:

نفع التكوين المهني.

عـز فراقك.

كرم المحسن.

التطبيق رقم 3

صغ فعلي التعجب مما يلي مبينا الطريقة مع التعليل:

َزِرَقِت السماُء.

. ـََرع الُمجد� ب

ُعِرَفت الحقيقُة.

التطبيق رقم 4

ركب جمال مفيدة للتعجب اعتمادا على األسماء والتراكيب التالية:

أسود األطلس.

الماء المعدني.

الكسكس المغربي.

التطبيق رقم 5

ضع كل كلمة من الكلمات المكونة للجملة التالية في الخانة التي تناسبها:

الجملة الواقعة خبراالنعتالفعل الماضيالكلمة الواقعة مبتدأالمفعول بهالجملة

ْروع الجباَل المغربيَة.      ما ا�

التطبيق رقم 6

أعرب ما يلي:

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79619


أروع بالغروب!
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 أسلوب التعجب - التصحيح



تصحيح التطبيق رقم 1

صيغة "أفعل به"صيغة "ما أفعل"الفعل

. د� !َضُخَم الس� د� ْضَخَم الس� !َما ا� د� ْضِخْم ِبالس� ا�

ـَفَق!ضاَق الَنـَفُق. ْضَيَق الن� ـَفقِ!ما ا� ْضِيْق ِبالن� ا�

َوَل الل�ْيَل!َطال الليُل. َطْ ْطِوْل ِبالل�ْيلِ!ما ا� ا�

 

تصحيح التطبيق رقم 2

التعجب بصيغة "ما أفعل" مع الشكلالتركيب

!نفع التكوين المهني. كِْويَن اْلِمَهِني� ْنَفَع الت� ما ا�

َعز� ِفَراَقَك!عـز فراقك. ما ا�

كَْرَم اْلُمْحِسَن!كرم المحسن. ما ا�

تصحيح التطبيق رقم 3

التعليلالطريقةالتعجبالتركيب

َزِرَقِت السماُء.
َشـد� ُزْرَقَة السماِء!  ما ا�

ْشِدْد بزرقِة السماِء! ا�
ألن الفعل (زرق) دال على اللون.غير مباشرة

. ـََرع الُمجد� ب
 ! ما أبرَع الُمِجد�

! ْبِرْع بالُمِجد� ا�
ألن الفعل (برع) ثالثي، تام، متصرف ...مباشرة

ُعِرَفت الحقيقُة.
ما أعظَم أن ُتْعَرَف الحقيقُة! 

أعظْم بأن ُتعرَف الحقيقُة!
ألن الفعل (ُعرف) مبني للمجهول.غير مباشرة

تصحيح التطبيق رقم 4

أسلوب التعجبالتركيب

أسود األطلس.
ْقـَوى أسوَد األطلِس!  ما ا�

ْقِو بأسوِد األطلِس! ا�

الماء المعدني.
 ! ْعَذَب الماَء المعدِني� ما ا�

! ْعِذْب بالماِء المعدني� ا�

الكسكس المغربي.
 ! لَذ� الكسكَس المغربي� ما ا�

! ْلِذْذ بالكسكِس المغربي� ا�

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79627


تصحيح التطبيق رقم 5

الجملة الواقعة خبراالنعتالفعل الماضيالكلمة الواقعة مبتدأالمفعول بهالجملة

ْروع الجباَل المغربيَة. ْروعماالجباَلما ا� ْروع الجباَل المغربيَةالمغربيَةا� ا�

تصحيح التطبيق رقم 6

أروع بالغروب!

أروع: فعل ماض جاء على صورة األمر، مبني على الفتح المقدر على آخره والمانع من ظهوره السكون الذي اقتضته صيغة األمر.

بالغروب: الباء حرف جر زائد. الغروب: اسم مجرور لفظا، في محل رفع فاعل.


