جامعة صالح الدين  /كلية الرتبية ـ ـ ـ شقالوة
قسم اللغة العربية  /املرحلة الرابعة
أسلوب التعجب
يدل على الدهشة
أسلوب التعجب هو أحد أهم األساليب النحويّة يف اللغة العربية ،أسلوب ّ

واالستغراب أو على شعور نفسي إلستعظام شيء ما لصفة ابرزة فيه .أو هو أسلوب يلجأ إليه املتكلم
للتعبري عن دهشته واستعظامه صفة يف شيء ما.
صيغة التعجب :

لتعجب صيغتان شهرياتن :

 1ـ ـ ـ ما أفعل :
تتكون هذه الصيغة من أمور ثالثة هي  :ما  +فعل التعجب  +املتعجب منه .
 2ـ ـ ـ ـ أفْعِ ْل به :
مثال :ما أمجل القمر !
األعرب :
ما :نكرة تعجبية مبعىن شيء عظيم ،مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ .
أمجل :فعل ٍ
ماض جامد إلنشاء التعجب مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت تقديره "هو ".
القمر :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
تتكون هذه الصيغة أيضا من أمور ثالثة هي  :فعل التعجب  +الباء  +املتعجب منه .
اثنيا  :صيغة (أفعِ ْل به) :
تتكون من :فعل التعجب  ،حرف جر زائد واملتعجب منه.
مثالِ :
أمج ْل ابلقم ِر !

وتعرب :
أمجل :فعل ماض جامد جاء على صيغة األمر إلنشاء التعجب مبين على السكون الظاهر .
ْ
ابلقم ِر :الباء حرف جر زائد ،والقم ِر :فاعل جمرور لفظا مرفوع حمال.
طرائق التعجب


الطريقة القياسية املباشرة

يصاغ التعجب من الفعل مباشرة إبحدى الصيغتني (ما أفعله – أفعل به)  ،اذا استوىف الفعل الشروط
السبعة اآلتية :
 .1ثالثيا (أي عدد حروفه األصلية ثالثة) .
 .2اتما (غري انقص كفعل كان،ص).
 .3مثبتا (ال يسبق أبداة نفي كـ ال ومل(.
 .4متصرف غري جامد (يقبل التصرف ملاضي ومضارع وأمر).
 .5مبين للمعلوم ( فاعله معلوم(.
 .6قابال للتفاوت ( أي أييت بدرجات متفاوتة ،عكس فعل مات).
 .7الصفة منه ليست على وزن (أفعل) ،مؤنثه (فعالء) أي :غري دال على لون أو عيب أو حلية،
مثل ( عرج – حول).
شروط التعجب مع األمثلة :
 1أن يصاغ فعل التعجب من املاضي  ،مثل :
ما أحسن القراءة .
 2يصاغ فعل التعجب من الفعل الثالثي  ،مثل :
ما أمجل الصدق ( صيغ فعل التعجب من الفعل الثالثي ‘ مجل ‘ ) .
 3يصاغ فعل التعجب من الفعل املتصرف  ،مثل :

ِ
أعظ ْم ابألبطال .
ما أقبح البخل .
صيغ فعال التعجب ( أعظم  ،وأقبح ) من فعلني متصرفني مها  :عظُم  ،و قـبح .
 4يصاغ فعل التعجب من الفعل القابل للتفاوت والتفاضل  ،مثل :
ما أشجع جنودان .
ما أسرع الفهد .
صيغ فعال التعجب ( أشجع  ،وأسرع ) من الفعلني  :ش ُجع  ،وس ُرع  ،ومها قابالن للتفاوت إذ تستطيع
القول  :القوي أشجع من الضعيف أو الفهد أسرع من األسد .
 5يصاغ فعل التعجب من الفعل املبين للمعلوم  ،مثل :
ما ألطف األطفال .
ِ
ألطف ابألطفال .
ف ) من الفعل  :لطف  ،وال جيوز صياغتهما من الفعل املبين
صيغ فعال التعجب ( ألطف ،وألْ ِط ْ
للمجهول ( لُ ِطف ) .

 6يصاغ فعل التعجب من الفعل التام  ،مثل :
ما أنظف البيت ( صيغ من الفعل التام نظُف ) .
 7أن ال تكون الصفة منه على وزن ‘ أفعل ‘ الذي مؤنثه ‘ فعالء ‘  ،مثل :
ما أفضل املسجد .
ما أتفه الرجل املتهاون .
لكن ال جيوز أنت تقول  :ما أمحر الورد أو ما أخضر العشب .
 8يصاغ فعل التعجب من الفعل املثبت  ،مثل :
ما أطهر املؤمن .



الطريقة القياسية غري املباشرة

نستخدمها اذا خالف الفعل املراد التعجب منه شرطا من الشروط السبعة السابقة .
 .1أنيت بفعل تعجب مساعد مطابق للشروط مثل اإلتيان بفعل مساعد على صيغة (ما أفعله) مثل
أحسن بـ  ،أعظم بـ ـ ـ ).
(ما أشد ،ما أحسن ،ما أعظم...اخل) .أو صيغة (أفعل به) مثل ( ْ

 .2مث أنيت مبصدر صريح أو مؤول من الفعل ونضعهُ بعد فعل التعجب مباشرة .
ِ
ما أحسن العلم  ،وأكرم ِ
صاحبه .
إبميان
ما أمجل احلديقة .
ِ
اخلطوب .
ما أعظم شعبنا  ،وما أروعهُ عند

أك ِرْم برجال شعبنا  ،وأه ِو ْن ابخلطوب مع عزماهتم .
إعراب صيغة التعجب :

 1ـ ـ ـ ما أفعل :
ما  :وهي نكرة اتمة مبعىن شيء مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ .
أفعل ( فعل التعجب )  :وهو فعل ماض جامد  ،وفاعله ضمري مسترت وجواب تقديره هو .
املتعجب منه  :وهو االسم املنصوب الذي أييت بعد فعل التعجب وهو منصوب على أنه مفعول به ،
واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب ما .
مثال  :ما أعظم اإلحسان .
 2أفْعِ ْل به
أفعل ( فعل التعجب )  :يصفه املعربون بقوهلم  :فعل ماض جاء على صورة األمر  ،وهي عبارة غريبة !!
فكأمنا هذا الفعل يف التقدير ماض  ،لكن يف الصورة فعل أمر  ،وابلتايل يرتتب على ذلك أمران :
أوهلما  :أن يعرب هو نفسه على أنه فعل أمر .
اثنيهما  :أن يعرب ما بعده على تقدير أنه فعل ماض .
الباء  :الباء حرف جر زائد  ،فاالسم الذي بعدها جمرور لفظا  ،لكنه فاعل تقديرا .
املتعجب منه  :جير ابلباء لفظا  ،لكنه فاعل يف التقدير لفعل التعجب ابعتباره فعال ماضيا يف التقدير
أيضا .
ِ
ب ابلقرآن أداب وهتذيبا .
مثال  :أعذ ْ
أصلها تقديرا  :أعذب القرآن أداب وتقديرا .
صيغ فعل التعجب ( أطهر ) من الفعل املثبت ( ط ُهر )  ،وال جيوز أن يصاغ فعل التعجب من الفعل

املنفي .
سؤال  :كيف نتعجب من فعل مل يستوف الشروط السابقة ؟
 1إذا كان الفعل املتعجب منه فوق الثالثي أتينا بفعل آخر مستوف للشروط مثل  :أشد  ،أعظم ،
أكثر …مث أنيت مبصدر هذا الفعل منصواب بعد فعل التعجب .

فلو أردان مثال التعجب من الفعل ‘ انتصر ‘ قلنا :
ما أمجل انتصار احلق أو ِ
أمجل ابنتصار احلق ( انتصار مصدر الفعل ‘ انتصر ‘ ) .
 2إذا كانت صفة الفعل على وزن ‘ أفعل ‘ الذي مؤنثه ‘ فعالء ‘  ،أنيت بفعل مستوف للشروط
السابقة  ،مث مبصدر هذا الفعل منصواب  ،مثل :
ما أش ّد محرة األزهار .
ما أمجل خضرة األعشاب .
 3إذا أردان التعجب من الفعل املنفي أنيت بفعل مستوف للشروط وبعده ‘ أن ‘ املصدرية مث ابلفعل
املنفي  ،مثل :
ما أحسن أن ال خييب من استشار .
 4إذا كان الفعل مبنيا للمجهول  ،أتينا بفعل مستوف للشروط  ،ونضيف بعده ‘ ما ‘ املصدرية  ،مث
أنيت ابلفعل املبين للمجهول املراد التعجب منه  ،مثل :
ما أكثر ما كوفئ اجمل ّد .
 5إذا كان الفعل انقصا  ،أتينا بفعل مستوف للشروط مث مبصدر الفعل الناقص إن كان له مصدر ،
مثل :
ما أفضل كون املطر غزيرا هذا العام .
ِ
أفضل ِ
بكون املط ِر غزيرا هذا العام .
أساليب التعجب السماعية :

يقصد هبا تلك األساليب اليت هي أصال لغري التعجب  ،مث تدل عليه ابالستعمال اجملازي  ،مثل :
دره  :للتعجب من شجاعة أو ذكاء شخص ما .
 1هلل ّ
 2سبحان هللا .
 3التعجب ابالستفهام  ،مثل :
قال تعاىل  ‘ :كْيف ت ْك ُف ُرون ِاب َّللِ وُكنتُ ْم أ ْمواات فأ ْحيا ُك ْم ‘ ( البقرة . ) 28
 4التعجب ابلنداء  ،مثل :
اي لروعة لوحات املعرض !
 5التعجب بـ ‘ فـعُل ‘  ،مثل :
عظُم األمر !

 6استعمال املصدر ‘ عجب ‘ ومشتقاته كـ ‘ ع ِجب ‘ و ‘ عجيب ‘ يف التعجب  ،مثل :

عجيب أمر رامي ال حيرتم مشاعر اآلخرين .
أحكام خاصة أبسلوب التعجب :
 1ال جيوز تقدمي معمول فعلي التعجب عليهما فال تقول  :ما دمحما أعلم .
 2ال يفصل بني فعل التعجب واملتعجب منه إال ابلظرف أو اجلار واجملرور ويكون متعلق الظرف أو اجلار
واجملرور هو فعل التعجب  ،مثل :
ما أروع ليلة متام البدر .
ما أمجل ابملرأة أن حتتشم .
 3ميكن زايدة ‘ كان ‘ بني ما وفعل التعجب  ،مثل :
ما كان أكرم حامتا الطائي .
 4األفعال اجلامدة ال يتعجب منها مطلقا  ،مثل :
نِعم  ،بِئس  ،ليس  ،عسى .
أمثلة على أسلوب التعجب مع اإلعراب
ما أحسن العلم .
ما  :اسم نكرة اتمة مبعىن شيء مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ .
أحسن  :فعل ماض مبين على الفتح  ،والفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره  :هو
العلم  :مفعول به منصوب ابلفتحة الظاهرة يف آخره  ،واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ .
أكرم ابملروءة ُخلقا .
ْ
أكرم  :فعل ماض جاء على صورة األمر مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره السكون الذي
اقتضته صيغة األمر وهو فعل التعجب .
ابملروءة  :الباء  :حرف جر زائد  ،املروءة  :فاعل جمرور ابلباء لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل  ،وهو
مضاف .
خلقا  :متييز منصوب ابلفتحة الظاهرة يف آخره .
ما كان أعظم انتصاران .
ما  :اسم نكرة اتمة مبعىن شيء مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ .

كان  :زائدة ال عمل هلا .
أعظم  :فعل ماض مبين على الفتح  ،والفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره  :هو
انتصاران  :مفعول به منصوب ابلفتحة الظاهرة يف آخره  ،وهو مضاف و ( ان ) ضمري متصل مبين على
السكون يف حمل جر مضاف إليه .
ما أقبح أن يقهر قوي ضعيفا .
ما  :اسم نكرة اتمة مبعىن شيء مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ .
أقبح  :فعل ماض مبين على الفتح  ،والفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره  :هو
أن  :حرف مصدري ونصب .
يقهر  :فعل مضارع منصوب أبن  ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره .
قوي  :فاعل ( يقهر ) مرفوع ابلضمة الظاهرة يف آخره .
ضعيفا  :مفعول به ( ليقهر ) منصوب ابلفتحة الظاهرة يف آخره  .وأن والفعل املضارع وفاعله بتأويل
مصدر مفعول به ألقبح  ،التقدير  :ما أقبح قهر قوي ضعيفا  ،أقبح وما بعدها يف حمل رفع خرب املبتدأ ‘
ما ‘ .
أمثلة على أسلوب التعجب من القرآن الكرمي :
قال تعاىل  ﴿:أ ِْْسع هبِِم وأب ِ
ص ْر يـ ْوم أيْتُونـنا ﴾ ( مرمي . ) 38
ْ ْ ْ
صبـرُه ْم على النَا ِر ﴾( البقرة . ) 175
﴿ فما أ ْ
﴿ قُتِل ِْ
اإلنسا ُن ما أ ْكفرهُ ﴾( عبس . ) 17
﴿كْيف ت ْك ُف ُرون ِاب َّللِ وُكنتُ ْم أ ْمواات فأ ْحيا ُك ْم ﴾ ( البقرة . ) 28
نت إَِال بشرا َر ُسوال ﴾( اإلسراء . ) 33
﴿ قُ ْل ُسْبحان رِّب ه ْل ُك ُ
أبيات شعر عن أسلوب التعجب :
قال إبراهيم انجي :
هذه األنوار ما أضيعها * صرن يف جنيب جراحا وظىب
قال الشاعر القروي :
أكرم حببل غدا للعُرب رابطة * وعقدة وحدت للعرب معتقدا

قال البحرتي :
علي أبن أرى * دايركم أمست وليس هلا أهل !
بين تغلب أعزز ّ

قال املتنيب :
ما أبعد العيب والنقصان عن شريف * أان الثراي وذان الشيب واهلرم
قال إيليا أبو ماضي :
ما أقبح اإلنسان يقتل جاره * ويقول هذي سنّة العمران
تدريبات على أسلوب التعجب :
 1صغ فعلي التعجب مما أييت :
ف ِهم  ،علِم َِ ،بل  ،ظ ُرف  ،ك ُرم .
 2تعجب مما أييت وبني أسلوب التعجب الذي استعملت :
ِ
ب النصيحة .
جت ُ

نفق املال يف الرب .
يُ ُ
ُحيرتُم الكبري .
العب ماهر .
ال ُ

كون مجلتني مشتملتني على :
ّ 3
أ أسلوب للتعجب جاء على صورة النداء .
ب أسلوب للتعجب جاء على صورة االستفهام .
ّ 4بني نوع ‘ ما ‘ فيما أييت مع إعراب ما بعدها .
ما أحسن زيد .
ما أحسن زيدا .
ما أحسن ز ٍ
يد ؟

 5أعرب ما حتته خط فيما يلي :
قال تعاىل  ‘ :أ ِْْسع هبِِم وأب ِ
ص ْر يـ ْوم أيْتُونـنا ‘ ( مرمي . ) 38
ْ ْ ْ
أرى ّأم عمرو دمعها قد حت ّدرا * بكاء على عمرو وما كان أجدرا

