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 3من  1الصفحة 
 

 صيغة المبالغة

 ناوزأ تأتً على لكثرةا تدّل على لق علٌها صٌػ المبالؽة ٌطمن الفعل أسماٌء  ٌصاغ

 :  منها

 مثل : عّّلم ، وأّكال ، ولّوام ، وجّبار، ووّهاب. ، الفعّ ـ 1

 .مقدامو، مثل : مكرام ، ومنحار، ومعطاء، ومّكار، ومّطواؾ ، العَ مفْ ـ 2

 .، وكتوممثل : صبور، وشكور، وؼفور، وصدوق فعول،ـ 3

 مثل : رحٌم ، وسمٌع ، وعلٌم، وبصٌر، ونصٌر. ، فعٌلـ 4

 ، جشع.وفِطن، وفِهم، ونِهم ، وجِهلفرح ، مثل : حِذر، و ، لفعِ ـ 5 

 

 الزًما فلها فاعٌل، مثل :فعلها كان إْن ف ها.فعل لاعمإصٌػ المبالؽة  عملتُ و

 .أبوهفِرٌح ـ محمٌد 

 .هاطفلُ رأة ٌقٌظ هذه ام ـ 

ه. ـ الناجُح ضحوكٌ   سنُّ

 ـ النبً صدوٌق كّلُمه.

 ، مثل :ومفعول به ا فلها فاعلٌ تعدًٌ مفعلها كان إْن و

 إّن ربً بصٌٌر أعمالَكم.ـ 

 ال تكْن لّواًما أخاك.ـ 

 ـ هل معطاٌء أخوك الفقراَء مااًل ؟.

 ه.كتوٌم الجاهُل أسرارَ ـ ما 

 أمثلة وشواهد

  الفعّ ـ 1

المبالؽة)شّراب( لها مفعول به فصٌؽة "  شراب فأنا العسل أما: "  العرب بعض قولـ 

  ،تقّدم علٌها وهو)العسل(.
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 : الشاعر ـ قال

  هاجّللَ  إلٌها ااسً لبّ  الحرب أخا -

؛ ألنها من فعل متعدٍّ تقول " اسلبّ " لصٌؽة المبالؽة  منصوبمفعول به "  هاجّللَ "  و

 لبس محمٌد الثوَب(.:)

 

  مفعال ـ 2

 " بوائكها"   ف"  بوائكها لمنحارٌ  إنه: "  العرب بعض قولـ 

 ؛ ألن فعلها نحر متعّد إلى مفعول به)نحر الكرٌُم اإلبَل(. منحارل  منصوبمفعول به 

 ـ أنت معطاٌء الهداٌا.

 ـ محمٌد معواٌن أصدقاَءه.

  (فعول) ـ3

 : الشاعر لـ قا

 هٌوجُ  العزاءِ  إخوانَ  الشوق على*  إنها ، للشوق واهتاج ، دٌنه قلى

 " . هٌوج"   ب منصوب"  إخوان"   ف

 ـ هللاُ ؼفوٌر ذنوَبنا.

 ـ الرجل الوفً شكوٌر النعمَة.

 

  فعٌل ـ4

 "  سمٌع"   ب منصوب"  دعاء"   ف "دعاه من دعاءَ  سمٌعٌ  هللاَ  إن: " العرب بعض قولـ 

 ـ محمٌد رحٌٌم المساكٌن.

 ـ هللاُ علٌٌم السرائَر.

 

  لعَ ف ـ5
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 : قول الشاعرـ 

 األقدار من منجٌه لٌس ما*  وآمن ، تضٌر ال اأمورً  حذرٌ  -

 ؛ألّن فعلها متعّد ، تقول : حذر الشجاُع األعداَء."  حذر"   ب منصوب"  اأمورً "   ف

 .ـ العدوُّ جهٌل الحكمةَ 

 . أّكااًل الحرامَ ال تكن ـ 

 ُم.ـ ٌا كّذاًبا الصادقٌن ستند

 اتتمرين

ٌّن ـ 1  : فً النصوص اآلتٌة معموالتها وصٌػ المبالؽة ع

 )إّنك أنت العلٌم الحكٌم(.ـ 

 قى وؼارُته لجوجُ إذا ال     وٌق     صده وفٌنا السٌُؾ حْملتُ  ـ

ٌّد فطٌن ـ   لما ٌشق على السادات فّعالُ    ال ٌدرُك المجَد إال س

َبا إلى رجعتُ  لو ألوفاً  ُخلِقتُ ـ  ِبً لفاَرْقتُ         الصِّ ٌْ  باكٌا القلبِ  ُمْوَجعَ  َش

ِهم كأن   ـ  ٌْ ْتَما َمَعادِنهِ  ِمنْ  إلٌهم َجلُوبٌ                   بأن ِنً َعالُِمون َبِن ٌُ  ال

ٌْضُ ـ  انون َعَوارِض ال ِب لونَ  الفوارسِ  ِمنَ              لحقُوا َمنْ  َطع  َعمِ  َشّل   للن 

َعتكْ  ارَتَحْلتَ  وٕاَذاـ   ٌ  ِمْدَرارُ  ودٌمةٌ  ات َجْهتَ  حٌثُ                   سّلمةٌ  فَش

ً   َندٍ ـ   َنُدسِ  َرٍض  َندبٍ  َنهٍ  سِريٍّ  َجْعدٍ                      ِثَقةٍ  أخً واؾٍ  َؼرٍ  أِب

 

 

 أستاذ المادة

 الدكتوراألستاذ 

 رسنأحمد 

 


