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 أكمل العبارة اآلتية بصيغة مبالغة مشتقة من الفعل الذي حتته خط: .1
 

 معوانالشاعر أبناء قبيلته فهو:  يعين

 أكمل العبارة السابقة بصيغة مبالغة من الفعل الذي حتته خط. .2
 

 نصوح :الشباب، فهو ينصحالكاتب 

 استخرج صيغة مبالغة:  .3
 (وكن على الدهر معوانا لذي أمل //// يرجو نداك فإّن احلر معوان)

 

 معوان

 اشتق ما يأتي: صيغة مبالغة من الفعلني: )فهم( و )أعطى( .4
 

 أعطى: معطاء فهم: فهيم

 استخرج من الكلمات اآلتية: صيغة مبالغة: .5
 مّرة( –ممرور  –ماّر  –مّرار  –مرور  –)ممر  

 

 مّرار

 استخرج صيغة مبالغة، واذكر وزنها: .6
)الرجل الذي يلقاك مبتسما، ويقبل عليك بوجهه الوّضاء، ويصغي إليك إذا حّدثته، ويزورك مهنئا  

 أو معزيا ليس صغير النفس بل هو إنسان مهذّب(
 

 وزنها: فعّال صيغة المبالغة: وّضاء

 صغ من كلمة )صادقا(: صيغة مبالغة، واضبطها بالشكل .7
 (يريد الكاتب أن يكون صادقا في أقواله، ال يتزحزح عن مبادئه) 

 

 فعّيلوزنها:  صّديقصيغة المبالغة: 

 ما حتته خط يف العبارة من املشتقات، حدد نوع املشتق، واذكر وزنه مضبوطا بالشكل .8
 (إلى عمل الخير سبّاقايحفزه إلى أن يكون ) 

 

 وزنه: فعّال  نوع المشتق: صيغة مبالغة
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 اسم الفاعل من صيغة املبالغة مّما يأتي:مّيز  .9
 

 صيغة المبالغة –اسم الفاعل  اسم الفاعل

 المبالغة  سيّار

 المبالغة غدّار

 المبالغة فيّاض

 اسم الفاعل متزحزح

 المبالغة جّوال

 اسم الفاعل متّمرد

 اسم الفاعل ظالم

 اسم الفاعل مغيث

 اسم الفاعل قائل

 

 هات صيغة املبالغة من كل فعل مما يأتي:  .10

 صيغة المبالغة األفعال

 صبور صبر

 حميد حمد

 فهيم فهم

 قِلق قلق

 

 صاد، شكر، أكثر. صغ اسم الفاعل وصيغة املبالغة من كل فعل من األفعال اآلتية: مسع، بنى، .11

 صيغة المبالغة اسم الفاعل األفعال

 سميع سامع سمع

 بنّاء باني بنى

 صيّاد صائد صاد

 شكور شاكر شكر

 مكثار -كثير  مكثر أكثر
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 اقرأ ما يأتي، وعيِّن صيغة املبالغة، ووزنها: .12
 

 وزنها صيغة المبالغة المثال

اق ذو القوة المتين ((. ّفع الّاقرزّ  )) إنَّ هللا هو الرزَّ

ّمفعالّمطواع المؤمن ِمْطواع لربِّه في عمل الخير.

ّفعيلّقدير ليس يدري مداه إال القديرإنما أنت قطرة في إناء   

ّفعولّرؤوف إنَّ هللا رؤوف بعباده.

حالة األندلسي ابن جبير ما شاهده من عجائب  وصف الرَّ

 البلدان وغرائبها.
ّفع الةّالةرحّ 

 

 عيِّن صيغة املبالغة فيما يأتي، وحدِّد وزنها: .13
 

 وزنها  صيغة المبالغة  المثال

م (للعبيد(ربك بظالَّم  ))وما ّفع الّظّل 

ان  ))إنَّ  ان/كفور (.كفور(هللا ال يُحبُّ كلَّ خوَّ ّفع ال/فعولّخو 

ق/ّعليم (.العليم(ربَّك هو الخالَّق  ))إنَّ  ّفعال/فعيلّخّل 

ّمفعالّمهذار ال تكن ِمْهذاًرا فإن كثرة الكالم تفقد االحترام.
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 اسم مشتق يدل على كثرة القيام بالفعل أو االتصاف به. :ةّالمبالغةغصي

 

 لصيغ المبالغة أوزان سماعية، أشهرها: 
، والتاء في آخر صيغة فعالة للمبالغة وليست تاء تأنيث رجل فعالةل، ال، مفعال، فعيل، فعول، فعِ فعّ 

 عالمة نسابة.

 
 أقل انتشارا:  أوزانّأخرى 

 وس.مثل قدّ ول وفعّ يق، مثل صدّ يل وفعّ مثل مسكين، مفعيل 

 
  :وقد تشتق أحيانا من الثالثي المزيد. مثل، صيغ المبالغة تشتق عادة من األفعال الثالثية المجردة

 .من أغارومغوار من أنذر ونذير ر من بشّ وبشير من أعان معوان 

 

 :أوزان صيغ املبالغة

 األمثلة الوزن

 شّهاد-رنّان  –هبّاط  –جبّار  –قّوام  –صّوام  –صبّار  –منّاع  –غفّار  –بّسام  فعّال 1

 متالف-مفضال  –مهذار  –مكسال  –مطعان  –معطاء  –مفراح  –مقدام  مفعال 2

 أّمارة-فّهامة  –عالّمة  –بّحاثة  فعّالة 3

 قِلق-فِهم  –يِقظ  –حِذر -فِطن  فِعل 4

 كفور-كتوم  –شكور  –غفور  –ودود  –بشوش  –صبور  –قؤول  فعول 5

 بصير-حميد  –عليم  –سميع  –خبير  –قدير  –رحيم  فعيل 6

 

 املبالغةصيغة 

 ............. :الثالث اإلعدادي الصف .االسم: .............................................................


