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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. 

 
 
 
المفعول به اسم منصوب ٌذكر للداللة على من وقع علٌه فعل الفاعل، وٌسبقه فعل من األفعال المتعدٌة )أي -

ا  - مثل: أكرمت الدولة المتفوقٌن.  -التً تحتاج مفعوالا أو أكثر؛ لٌتم معنى الجملة(. منح هللا مصر نهرا

ا.  خالدا

 صور المفعول به:  

 سٌارة أبٌه.اسم ظاهر. مثل: نّظف عمرو  - ٔ

 ضمٌر متصل. مثل: ضربنــً أبً - ٕ

 ضمٌر منفصل. مثل: "إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن" - ٖ

 مصدر مإول. مثل: عرفت أنك قادم= عرفت قدومك. - ٗ

 جملة ، مثل: قال إنً عبد هللا      }الجملة) إنً عبد هللا (تعرب مقول القول فً محل نصب مفعول به{ – ٘

ا:    تذكر أشكال نحوٌة تؤتً مفعوالا به دائما

ا لفعل محذوف - ٔ  .ما ٌعرب مفعوالا به منصوبا

 نعشق التفرق.   -رب الع –المختص )فً أسلوب االختصاص(،مثل: نحن  - 

 المغري به )فً أسلوب اإلغراء(، مثل: الصدَق الصدَق ٌا إنسان.  -

 الكذب ٌا مسلم.المحذر منه )فً أسلوب التحذٌر(، مثل: الكذب  -

 الٌاء " إذا اتصلت بآخر الفعل فإعرابها: مفعول به فً محل نصب.  –الهاء  –الضمائر اآلتٌة " الكاف  - ٕ

 القاهرة بناها المصرٌون.  -مثل: أسعدنــً محمٌد بتفوقه  

 الضمٌر )نا( إذا أتى ضمٌر نصب ولٌس رفع فً آخر الفعل ،  مثل: خلقنا هللا. – ٖ

 ما خال {: ٌعربان فعلٌن ماضٌٌن، وما بعدهما مفعول به: حضر الطالب ما عدا أخاك  -ا} ما عد - ٗ

ا، تعرب مفعوالا به لفعل م) - ٘ ، ومرحبا ، وسهالا ما ٌنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف( الكلمات: أهالا

ا.، محذوف  ، وصادفت مرحبا ، ووطئت سهالا  والتقدٌر: جئت أهالا
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تعرب: جملة مقول القول فً محل نصب مفعول به، مثل: قال: إنك  اتؤتً بعده)قال(: الجملة التً  – ٙ

 مجتهد.

)صٌغة ما أَْفَعلَ التعجبٌة( ٌؤتً بعدها مباشرة المتعجب منه.وإعرابه: مفعول به منصوب، مثل: ما أْجَملَ  – 7

 الحق  

 الفعل المتعدي

 أنواع الفعل المتعدي الذي ٌنصب المفعول به: -

 مفعول به واحد، مثل: اشترٌت الكتاَب.ما ٌنصب  - ٔ

 -جعل  -علم  -رأى   -د وج –خال  -زعم   -ب حس –ما ٌنصب مفعولٌن أصلهما المبتدأ والخبر )ظن  - ٕ

ٌّر(   ص

  .  مثل:ظننت االمتحان سهالا

مثل:  ،وهب( -ألبس   -اكس –أعطى  -منع  -ما ٌنصب مفعولٌن لٌس أصلهما المبتدأ والخبر:)منح  - ٖ

ا. ا خالدا  أعطى هللا مصر نهرا

َحّدث( ،مثل: أعلم السائق الركاب السٌارة  -َخّبَر  -أَخْبَر  -َنّبؤ  -أَْنَبؤ  -ما ٌنصب ثالثة مفاعٌل:)أْعلََم  - ٗ

 متعطلة

 تقدٌم المفعول على الفعل:

 ، مثل :  الدرَس شرحُت.جائز إذا لم ٌمنع مانع  -

 واجب فً موضعٌن -

ٌِّن(( الخبرٌتٌن،  -ٔ  أَن ٌكون من أَسماِء الصدارة كؤَسماِء الشرط وأَسماِء االستفهام و))كم، وكؤَ

 مثل: )من قابلَت؟ ( )صار أَخوك ذا خبرة، فكم من داٍر باع! ( 

تٌَِم َفال َتْقَهرْ  -ٕ ٌَ  {.أَن ٌكون معموالا لجواب )أَما( وال فاصل بٌنها وبٌن الجواب غٌره مثل: }َفؤَّما اْل

 (سبق تناوله فً درس الفاعل) تقدٌم المفعول على الفعل:

 ( https://dardery.site/archives/3206نهخدريب اإلنكخرَٔي ٔانخأكد يٍ اإلجاباث اضغط ػهى انرابط  ) 

 

 ات على المفعول بهتـــدريـــب

 حدد انصٕرة انخي جاء ػهيٓا انًفؼٕل  نألفؼال  انًخؼديت  في  األيثهت انخانيت يٍ بيٍ انبدائم انًخاحت: – 1س

َر (َشاَء )} لَِمن قال تعالى : -ٔ َتؤَخَّ ٌَ َم أَْو  َتَقدَّ ٌَ  }ِمنُكْم أَن 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ا  قال تعالى :   -ٕ  }} َقْد َبلَْغَت ِمن لَُّدنًِّ ُعْذرا
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ا  قال تعالى :   -ٖ َبسا ٌَ  }} َفاْضِرْب لَُهْم َطِرٌقاا فًِ اْلَبْحِر 

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 }} َقالَ اْلَمألُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلٌٌِم  قال تعالى :   -ٗ

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ       جملةׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 

https://dardery.site/archives/3206
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َن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرُهوَن  قال تعالى :   -٘ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرٌقاا مِّ ٌْ َك ِمن َب  }} َكَما أَْخَرَجَك َربُّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

اَك َنْعُبُد  قال تعالى   -ٙ ٌَّ   }:  } إِ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 }الَِّذي أََحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضلِِه )}  قال تعالى :   -7

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ا  قال تعالى :   -8 ا َوَنِذٌرا ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشٌرا  }} إِنَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ئِكَ قال تعالى  قال تعالى :   -9 َنالُُهمْ  :  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ   ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء  قال تعالى :   -ٓٔ
ْخَشى هللاَّ ٌَ َما   .}} إِنَّ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ٌر اْبُن هللاَّ  قال تعالى :   -ٔٔ ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ  .}} َقاَلِت اْل

 مصدر مإولׄ     جملةׄ      متصلضمٌر ׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

ُرونَ   -ٕٔ كَّ ذَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ْلَنا (اآْل ا ۗ َقْد )َفصَّ َك ُمْسَتقٌِما َذا ِصَراُط َربِّ  .}قال تعالى :  } َوَهَٰ

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 بؼددددددددددددددث ديدددددددددددددار   ٔاحخٕحددددددددددددد  ديدددددددددددددار -13

  
 ْيٓددددددددددددددداث نهددددددددددددددددُ ى انرفيدددددددددددددددغ  ددددددددددددددددرار   

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

 إٌ حظّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي    -14

  
 يدددددددددددددددددددددددددددددٕو ريددددددددددددددددددددددددددددد  َثدددددددددددددددددددددددددددددرِٔ   

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  

دددددددددددددددددا    -15 يَٕٓا  ٔإذا انؼُايددددددددددددددددتا  حظخددددددددددددددددد   ػا

    
ٌا   ٍ   يدددددددددددددددددا ه ٓاددددددددددددددددد  َ دددددددددددددددددُى فانًادددددددددددددددددأ ا كا

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر منفصل  ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/3206نهخدريب اإلنكخرَٔي ٔانخأكد يٍ اإلجاباث اضغط ػهى انرابط  ) 
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 انخانيت يٍان ًهت انًٕضٕػت بيٍ انقٕسيٍ في األيثهت في انًفؼٕل  بّ ػهى انفاػم  اذكر حكى حقديى  –2س
 بٌن البدائل المتاحة:

َ ( قال تعالى :   -ٔ
ا إاِلَّ هللاَّ ْخَشْوَن أََحدا ٌَ ْخَشْوَنُه )َواَل  ٌَ ِ َو ٌَُبلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاَّ  .}} الَِّذٌَن 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة(  ِمَن اْلُمْإِمِنٌنَ  قال تعالى :   -ٕ ٌَ  .}} )َوْل
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ا قال تعالى :   -ٖ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ْتُهُم اْلَح ا َوَغرَّ ا َولَِعبا َخُذوا ِدٌَنُهْم(  َلْهوا  .}} الَِّذٌَن )اتَّ
   ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

  

ِن إِْذ ُهَما فًِ اْلَغاِر إ}  قال تعالى :   -ٗ ٌْ ًَ اْثَن  .}ْذ) أَْخَرَجُه الَِّذٌَن َكَفُروا(  َثاِن

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ا  قال تعالى :   -٘ ِن أَْحَصىَٰ لَِما لَبُِثوا أََمدا ٌْ  .}} ُثمَّ )َبَعْثَناُهْم (  لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَب

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

اُر ( قال تعالى :   -ٙ  .} } َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن )َوَتْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

اِرِهْم َجاثِِمٌنَ  قال تعالى :   -7 ٌَ َحُة (  َفؤَْصَبُحوا فًِ ِد ٌْ  .}} )َوأََخَذ الَِّذٌَن َظلَُموا الصَّ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 .}فٌِِه َبؤٌْس َشِدٌدٌ  } ) َوأَنـزْلَنا اْلَحِدٌَد( قال تعالى :   -8

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ٌُْسَتْعَتُبونَ  قال تعالى :   -9 نَفُع الَِّذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرُتُهْم( َواَل ُهْم  ٌَ  ( ْوَمئٍِذ الَّ ٌَ   .}} َف

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ْت َوَرَبْت  قال تعالى :   -ٓٔ َها اْلَماَء ( اْهَتزَّ ٌْ َك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعةا َفإَِذا) أَنَزْلَنا َعلَ اتِِه أَنَّ ٌَ  .}} َوِمْن آ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ْخَشى هللاََّ  قال تعالى :   -ٔٔ ٌَ َما   .} ِعَباِدِه اْلُعلََماُء ( ِمنْ  } )إِنَّ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ِه َراِجعونَ  قال تعالى :   -ٕٔ ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا لِِلّ ِصٌَبٌة ( َقالُوْا إِنَّ ابِِرٌَن الَِّذٌَن إَِذا )أََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ  .}} َوَبشِّ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 إٌ حظّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي    -13

  
 يددددددددددددددددددددددددددٕو ريدددددددددددددددددددددددددد  )َثددددددددددددددددددددددددددرِٔ (    

 
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  
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 ٔإَددددددددددددي ٔإٌ كُددددددددددددجا األ  يددددددددددددر   ياَاددددددددددددّا   -14

  
 آلٍث بًدددددددددددددا ندددددددددددددُى) ح ُ دددددددددددددخ ُؼّا األٔائدددددددددددددما(    

 
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

  ) يرفددددددغ انندددددديي ػيُددددددا   ( فددددددي يُا نُددددددا -15

  
 إ  نندددددددددددددددددددددداح  يُددددددددددددددددددددددا ٔيبخ ددددددددددددددددددددددى   

 
    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3206نهخدريب اإلنكخرَٔي ٔانخأكد يٍ اإلجاباث اضغط ػهى انرابط  ) 

 
 بيٍ انبدائم انًخاحت: انخانيت يٍَٕع انفؼم انٕارد في األيثهت اذكر  –3س

اقال تعالى : -ٔ ٌاّ ا َعَربِ ا َجَعْلَناهُ قُْرآنا  }} إِنَّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ا  قال تعالى :   -ٕ  }} َقْد َبلَْغَت ِمن لَُّدنًِّ ُعْذرا

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    لمفعولٌنمتعد ׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ا َرَجَع ُموَسىَٰ إِلَىَٰ َقْوِمِه َغْضَباَن أَِسفاا قال تعالى :   -ٖ  }} َولَمَّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َنا ُموَسى اْلِكَتابَ  قال تعالى :   -ٗ ٌْ  }} َولََقْد آَت

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َن اْلُمْإِمنٌَِن لََكاِرُهوَن  قال تعالى :   -٘ تَِك بِاْلَحقِّ َوإِنَّ َفِرٌقاا مِّ ٌْ َك ِمن َب  }} َكَما أَْخَرَجَك َربُّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

اَء ِمن ُدوِن هللاَِّ قال تعالى   -ٙ ٌَ اِطٌَن أَْولِ ٌَ َخُذوا الشَّ ُهُم اتَّ   }:  } إِنَّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ُح ِبَحْمِدهِ )}  قال تعالى :   -7 ٌَُسبِّ ٍء إاِل  ًْ  }َوإِْن ِمْن َش

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ا  قال تعالى :   -8 ا َوَنِذٌرا ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشٌرا  }} إِنَّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

ئَِك قال تعالى   -} َهَٰ  قال تعالى :   -9 َنالُُهمْ ):  } أُولََٰ َن اْلِكَتابِ  (ٌَ   }َنِصٌُبُهم مِّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    متعد لمفعولٌنׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  

َ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَهُ  قال تعالى :   -ٓٔ
 .}} َفاَل َتْحَسَبنَّ هللاَّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ    لمفعولٌنمتعد ׄ     متعد  لمفعول واحد    ׄ     الزم  ׄ  
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