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مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من 

 المنصوبات

 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

 
 
 
 
 اسم منصوب من لفظ الفعل )مصدر( ٌذكر معه؛ من أجل توكٌد معناه، أو بٌان عدده، أو بٌان نوعه.  -

 مثل: )وكلم هللا موسى تكلًٌما(  

 أنواع المفعول المطلق: 

 مؤكد للفعل: إذا ذكر مصدر الفعل فقط )لٌس بعده صفة له أو مضاف إلٌه،وال ٌدل على عدد( مثل:  - ٔ

 أكرمته إكراما -  عاتبته عتابا. -

 مبٌن للنوع: إذا ذكر بعده صفة له أو مضاف إلٌه، مثل: - ٕ

 انطلقت السٌارة انطالقا سرٌعا. -  وقفت وقوف الواثق من نفسه   -

 مثل: ،مبٌن للعدد: إذا كان ٌدل على عدد مرات وقوع الفعل - ٖ

 وسجدت سجدتٌن. -    ركعت ركعة  -

 عن المفعول المطلق( ما ٌنوب عن المفعول المطلق )النائب

مشتق من  لٌست مصدرا وردت بعض األلفاظ التً تذكر بعد الفعل لتؤكده، أو لتبٌن نوعه، أو عدده، ولكنها 

 ، لذلك عدها علماء النحو مما ٌنوب عن المفعول المطلق و منها: الفعل لفظ

 هاجمته عنٌفا. -السالم سرًٌعا انتشر   -اسرت حثٌثً  -سهرت طوٌاًل   -اصفته: بعد حذفه، مثل: نمت كثٌرً  - ٔ

 عدده: مثل: ركعت هلل أربع ركعات. - ٕ

 سعٌت بعض السعً. -)كل وبعض( مضافتٌن إلى المصدر. مثل: ال تسرف كل اإلسراف  - ٖ
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كل اسم ٌضاف إلى مصدر فعله الموجود فً بداٌة الجملة ٌصح أن ٌكون نائًبا عن المفعول  ملحوظة:

 مثل:  ،المطلق

 عشنا أجمل عٌشة. -   دغاٌة االجتهااجتهدنا  -

 اإلشارة إلى المصدر. مثل: فهمت الدرس هذا الفهم. -ٗ

 الضمٌر العائد علٌه. مثل: احترمتك احتراما لم أحترمه أحدا. – ٘

 مرادف المصدر. مثل: فرحت سرورا )فسرورا( نائب عن المفعول المطلق؛ ألنه مرادف للفرح(  -ٙ

 مثل: جلس الولد القرفصاء = جلس جلوس القرفصاء.ما ٌدل على نوع المصدر.  -7

ِه َتْبتٌِالً{ فتبتٌل لٌست مصدراً لـ)تبتل(. -8 ٌْ لْ إِلَ  مالقٌه فً االشتقاق: }َوَتَبتَّ

 آلته التً ٌكون بها ُعرفاً: ضربته عصاً، رشقنا العدو رصاصاً. -9

 االسم الدال على هٌئته ،مثل: مشى القائد ِمْشٌة األسد -ٓٔ

 مهمة:ملحوظة 

ًسْبَحاَن هللا  -َعَجَبا ألمرك  -َحْمَدا هلل وُشكًرا  -كلمات تعرب مفعوال مطلقا لفعل محذوف: َسْمَعا َوَطاَعًة هذه  -

ومعاَذ هللا وعٌاًذا باهلل أي أعوذ به والتجئ إلٌه  -َتْنِزٌَها هلل َوَبَراَءًة له مما ال ٌلٌق به   -دَصْبَرا على الشدائ -

ا مبرور -  عموما.  -خصوًصا  -أٌضا   -مثال –حقا  -َعوًدا حمًٌدا  - اَحجَّ

 جًدا.  -طوٌاًل   -اكثٌرً   -احثٌثً   -اسرٌعً   -اكلمات تعرب نائًبا عن المفعول المطلق غالبا: * جٌدً وهذه  -

 ( https://dardery.site/archives/3358نهحدريب اإلنكحروني وانحأكد من اإلجابات اضغط ػهى انرابط  ) 

 ات على المفعول المطلقتـــدريـــب

 حدد انمفؼول انمطهق  في  األمثهة انحانية من بين انبدائم انمحاحة: – 1س

ْخلُقُُكمْ  قال -ٔ ٌَ َهاتُِكْم َخْلًقا فًِ تعالى: }  فًِ ُظلَُماٍت َثالٍث{ َبْعِد َخْلقٍ  ِمنْ  ُبُطوِن أُمَّ
َهاتُِكمْ   ׄ    َثالثٍ ׄ      ُظلَُماتٍ ׄ       َخْلًقاׄ      أُمَّ

ِه ِمَن اْلَحِمٌِم َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهٌِم{ قال -ٕ ٌْ  تعالى: }َفَمالُِؤوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن َفَشاِرُبوَن َعلَ
 اْلِهٌمِ ׄ      ُشْربَ ׄ      اْلَحِمٌمِ ׄ      اْلُبُطونَ   ׄ  

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَ  -ٖ اًل مِّ ٌْ  اَرْكَنا َحْولَُه {قال تعالى: }ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى بَِعْبِدِه لَ
اًل ׄ      ُسْبَحانَ   ׄ   ٌْ  َحْولَهُ ׄ      اأْلَْقَصىׄ       لَ

ًة َواِحَدًة{قال تعالى: } َوُحِمَلِت اأْلَْرُض  -ٗ  َتا َدكَّ  َواْلِجَبالُ َفُدكَّ
ةً ׄ      اْلِجَبالُ ׄ  َ    اأْلَْرضُ   ׄ    َواِحَدةً ׄ      َدكَّ

ُروا َما َعَلْوا َتْتبًٌِرا{  -٘ ٌَُتبِّ ٍة َولِ لَ َمرَّ ْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ ٌَ  قال تعالى: } َولِ
ةٍ ׄ      اْلَمْسِجدَ   ׄ    َتْتبًٌِراׄ      َعلَْواׄ       َمرَّ

ِر ۖ َوَكاَن اإْلِنَساُن َعُجواًل{. -ٙ ٌْ رِّ ُدَعاَءهُ بِاْلَخ ْدُع اإْلِنَساُن بِالشَّ ٌَ  قال تعالى: }َو
رِ ׄ  ِ   ُدَعاَءهُ ׄ      اإْلِنَسانُ   ׄ   ٌْ  َعُجواًل ׄ      اْلَخ
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َها  -7 ٌَ ْشُكوًرا{.قال تعالى: }َوَمْن أََراَد اْْلِخَرَة َوَسَعٰى لََها َسْع ٌُُهم مَّ ئَِك َكاَن َسْع  َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُولَٰ
َهاׄ      اْْلِخَرةَ   ׄ   ٌَ ٌُُهمׄ      َسْع ْشُكوًراׄ      َسْع  مَّ

ْوِم اْْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل َبِعٌدً  -8 ٌَ ِ َوَماَلئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َواْل ْكفُْر بِاهللَّ ٌَ  ا{.قال تعالى: } َوَمن 
َماَلئَِكتِهِ   ׄ    َبِعًٌداׄ      َضاَلاًل ׄ      اْْلِخرِ ׄ      ََ

ُ ُموَسىٰ  -9 َك ۚ َوَكلََّم هللاَّ ٌْ َك ِمن َقْبلُ َوُرُساًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعلَ ٌْ   َتْكلًٌِما{.قال تعالى: }َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَ
 َتْكلًٌِماׄ      ُموَسىׄ       َقْبلُ ׄ      ُرُساًل   ׄ  

ِن إِْحَساًنا{ -ٓٔ ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ  قال تعالى: }َوَقَضٰى َربُّ
اهُ ׄ      َتْعُبُدواׄ      َربُّكَ   ׄ   ٌَّ  إِْحَساًناׄ            إِ

 دِع انؼبرررررررررررررررررررات ج  مررررررررررررررررررِر ان مررررررررررررررررررارا -11

  
 ونرررررررررررررررار انوجرررررررررررررررِد ج رررررررررررررررحؼِر ا رررررررررررررررحؼارا    

 
 الثانٌة والثالثةׄ     استعاراׄ      الوجدِ ׄ      انهمارا  ׄ  
ررررررررررر َر    -11  بََكررررررررررررَو بسكررررررررررروَرا َواِ رررررررررررحََ رَو بِ س

  
 فَ سرررررررررررنر نِررررررررررروادَ انرررررررررررَرس  َكانيَرررررررررررِد نِهفَرررررررررررِ     

 
 الَرسِّ ׄ      لِواديׄ      ُسحَرةٍ ׄ      ُبكوًرا  ׄ  
 إِنّرررررررررررررري َدَػوجسررررررررررررررَ  نِه َوائِررررررررررررررِب َدػررررررررررررررَو َ  -11

  
 نَرررررررررررر  يسرررررررررررردَع  رررررررررررراِمؼس ا إِنررررررررررررى  َكفائِررررررررررررِ     

 
 أَكفائِهِ ׄ     ساِمُعهاׄ       َدعَوةً ׄ      لَنواِئبِ ا ׄ  
 ال جَكثسرررررررررررررررس األَمررررررررررررررواتس َكثررررررررررررررَر س  ِهرررررررررررررررة   -11

  
 إاِّل إِذا َشرررررررررررررررررررررر ِيَث بِررررررررررررررررررررررَ  األَحيررررررررررررررررررررررا س    

 
 األَحٌاءُ ׄ     قِلَّةٍ ׄ       َكثَرةُ ׄ      األَمواتُ   ׄ  
رررررمِن فررررري طَرررررَرِ  ان َرررررو  -11 ََ  طَهََؼرررررث طسهررررروَع ان

  
رررررررررررررمنس طانَِؼرررررررررررررة  بِطَررررررررررررررِ  َح ررررررررررررروِد     ََ  َوان

 
 َحسودِ ׄ      طالَِعةٌ ׄ      الَنوىׄ      ُطلوعَ   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3358نهحدريب اإلنكحروني وانحأكد من اإلجابات اضغط ػهى انرابط  ) 

 

 بين نوع انمفؼول انمطهق  في  األمثهة انحانية من بين انبدائم انمحاحة: – 1س

  دارت الطائرة فً الفضاء دورتٌن -ٔ
 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ       مؤكد للفعل  ׄ  

ْقَتِدٍر{ -ٕ ُهْم أَْخَذ َعِزٌٍزٍۢ مُّ تَِنا ُكلَِّها َفأََخْذَنٰ ٌَٰ ُبوْا بِـََٔا  قال تعالى: }َكذَّ

  مبٌن للعددׄ         مبٌن للنوعׄ      للفعلمؤكد   ׄ  

ْلَناهُ َتنِزٌاًل{ -ٖ اِس َعلَٰى ُمْكٍث َوَنزَّ  قال تعالى: }َوقُْرآًنا َفَرْقَناهُ لَِتْقَرأَهُ َعلَى النَّ

  مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مؤكد للفعل  ׄ  

َك ِمن  -ٗ ٌْ ُ ُموَسٰى َتْكلًٌِما{.قال تعالى: }َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَ َك ۚ َوَكلََّم هللاَّ ٌْ  َقْبلُ َوُرُساًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعلَ

 مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مؤكد للفعل  ׄ  

ِن إِْحَساًنا{ -٘ ٌْ اهُ َوبِاْلَوالَِد ٌَّ َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ  قال تعالى: }َوَقَضٰى َربُّ
 مبٌن للعددׄ        للنوعمبٌن ׄ      مؤكد للفعل  ׄ  
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ِه ِمَن اْلَحِمٌِم َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهٌِم{ قال -ٙ ٌْ  تعالى: }َفَمالُِؤوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن َفَشاِرُبوَن َعلَ
   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مؤكد للفعل  ׄ  

ا -7 ا َجًمّ  { قال تعالى: }َوُتِحبُّوَن اْلَمالَ ُحًبّ
   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مؤكد للفعل  ׄ  

ًة َواِحَدًة{ -8 َتا َدكَّ  قال تعالى: }َوُحِمَلِت اأْلَْرُض َواْلِجَبالُ َفُدكَّ
  مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مؤكد للفعل  ׄ  

  
 دِع انؼبررررررررررررررررررررات ج  مرررررررررررررررررررِر ان مرررررررررررررررررررارا -9

  
 ونرررررررررررررررار انوجرررررررررررررررِد ج رررررررررررررررحؼِر ا رررررررررررررررحؼارا   

 
   مبٌن للعددׄ        للنوعمبٌن ׄ      مؤكد للفعل  ׄ  
رررررمِن فررررري طَرررررَرِ  ان َرررررو  -11 ََ  طَهََؼرررررث طسهررررروَع ان

  
رررررررررررررمنس طانَِؼرررررررررررررة  بِطَررررررررررررررِ  َح رررررررررررررودِ     ََ  َوان

 
   مبٌن للعددׄ        مبٌن للنوعׄ      مؤكد للفعل  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3358نهحدريب اإلنكحروني وانحأكد من اإلجابات اضغط ػهى انرابط  ) 

 

 انحانية من بين انبدائم انمحاحة:بين نوع ان ائب ػن انمفؼول انمطهق في األمثهة  –1س

ِل َفَتَذُروها  قال تعالى :   -ٔ ٌْ َن النِّساِء َولَْو َحَرْصُتْم َفال َتِمٌلُوا ُكلَّ اْلَم ٌْ } َولَْن َتْسَتِطٌُعوا أَْن َتْعِدلُوا َب
 .}َكاْلُمَعلََّقةِ 

  كل مضافة إلى المصدر  ׄ    آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 قاوم المجاهدون تلك المقاومة البطولٌة -ٕ
 اإلشارة إلى المصدرׄ   مالقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

ِن َفاْعَتَرْفَنا بُِذُنوبَِنا َفَهلْ إِلَى ُخُروٍج ِمْن َسبِ }  قال تعالى :  -ٖ ٌْ َتَنا اْثَنَت ٌْ ٌَ ِن َوأَْح ٌْ َنا اْثَنَت َنا أََمتَّ  .}ٌلٍ َقالُوا َربَّ
 عددهׄ     كل مضافة إلى المصدرׄ     نوعهׄ      آلتهׄ   

ُبُه أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمٌَن  قال تعالى :   -ٗ ُبُه َعَذاًبا ال أَُعذِّ ْكفُْر َبْعُد ِمْنُكْم َفإِنًِّ أَُعذِّ ٌَ  .}} َفَمْن 
 الضمٌر العائد على المصدرׄ    عددهׄ     كل مضافة إلى المصدرׄ    نوعهׄ   

أُْتوا ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثَماِنٌَن َجْلَدًة  قال تعالى :   -٘ ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم  ٌَ  .}} َوالَِّذٌَن 
 اإلشارة إلى المصدرׄ    مالقٌه فً االشتقاق  ׄ   عددهׄ      آلته  ׄ  

 أبغضُت الرجلَ ُكرًها -ٙ
  نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

َنُهَما ُصْلًحا قال تعالى :   -7 ٌْ ٌُْصلَِحا َب ِهَما أَن  ٌْ  } َوإِِن اْمَرأَةٌ َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوًزا أَْو إِْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعلَ
{. 

 اإلشارة إلى المصدرׄ   مالقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

ًِّ َواإْلِْبَكاِر  قال تعالى :   -8 ْح بِاْلَعِش َك َكثًٌِرا َوَسبِّ بَّ  .}} َواْذُكر رَّ
  نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 رشقنا العدو رصاصاً  -9
 نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  
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العربي النحو في تايلوس   

 جايهوس 6

 جايهوس

 للتواصل واتس 01156008819

اِر ۖ َوبِْئَس اْلَمِصٌُر  قال تعالى :    -ٓٔ هُ إِلَٰى َعَذاِب النَّ ُعُه َقلٌِاًل ُثمَّ أَْضَطرُّ  .}} َقالَ َوَمن َكَفَر َفأَُمتِّ
  نوعه  ׄ     آلته  ׄ     همرادف  ׄ     صفته  ׄ  

 جلس الولد القرفصاء -ٔٔ
 عددهׄ     كل مضافة إلى المصدر  ׄ    نوعه  ׄ     آلته  ׄ  

ررررررررررررحيحَينِ  للَاس  يَجَمررررررررررررغس  َو َررررررررررررد -11 ََ  بَؼررررررررررررَدما ان

  

ررررررررررررررمر  يَظس ّرررررررررررررراوِ      جاَل ِيرررررررررررررررا ال  َو انظَررررررررررررررن   كس

 

 اإلشارة إلى المصدرׄ   مالقٌه فً االشتقاق  ׄ    عددهׄ    كل مضافة إلى المصدر  ׄ  

 م  رررررررررررررا فأسبصررررررررررررررس  ان   رررررررررررررر   رجرررررررررررررغس  -11

  

 فرررررررررررررنّ  هيكرررررررررررررمَ  انّرومررررررررررررراوس  ب رررررررررررررا س  مرررررررررررررا   

 

   المصدركل مضافة إلى   ׄ    نوعه  ׄ    آلته  ׄ     همرادف  ׄ  

 سأعدل ذلك العدل الذي ٌرضً هللا وٌرضً الناس -ٗٔ
  كل مضافة إلى المصدرׄ     اإلشارة إلى  المصدرׄ    آلتهׄ      مرادفهׄ   

 اهتز المغترب لذكرى أهله ِهزة المشتاق. -٘ٔ
 اإلشارة إلى المصدرׄ   مالقٌه فً االشتقاقׄ    لفظ دال على هٌئتهׄ    كل مضافة إلى المصدرׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3358نهحدريب اإلنكحروني وانحأكد من اإلجابات اضغط ػهى انرابط  ) 
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