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 صوبا ، و مجرورااالسم ٌؤتً مرفوعا ، و من
 
 
 
 
 
 

وسنقوم بعرض والمفعول به والمفعول المطلق  مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، 
 المفعول ألجله

 
 
 
 
 
 اسم )مصدر( منصوب ٌذكر لبٌان سبب الفعل مثل: )وقفت إجالالً لك( فكلمة )إجالالً( بٌنت سبب الوقوف. وٌجوز  -

 لمفعول ألَجله على الفعل فنقول )إِجالالً لك وقفت(.تقدم ا

 وٌشترط فً المفعول ألَجله حتى ٌجوز نصبه أَن ٌكون: -
 مصدراً قلبٌاً كالمثال المتقدم، أَما قولك: )سافر للربح( فالربح وإن كان مصدراً ال ٌصلح للنصب ألَنه غٌر قلبً.  -2
 ل، )وقفت إجالالً لك( فالذي وقف هو نفسه الذي أَجل؛ وزمن الوقوفأَن ٌتحد هو والفعل فً شٌئٌن: الزمن والفاع -0
 هو نفسه زمن اإلجالل.أَما قولك )عاقبنً لكرهً له( فال ٌصح نصب )كره( على أَنه مفعول ألَجله ألَن الذي عاقب غٌر 
 الذي كره، وكذلك قولك )سافرت للتعلم( ألَن زمن التعلم بعد زمن السفر. 

 نصب المفعول ألَجله إِذا تجرد من )ال( ومن اإلضافة كالمثال األَول. هذا وأكثر األَحوال
 فإن تحلَّى بـ)ال( فاألَكثر جره بحرف جر دال على السبب مثل: لم ٌسافر للخوف.
 أَما إِذا أُضٌف فٌجوز نصبه وجره: تصدقت ابتغاَء وجه هللا = البتغاء وجه هللا.

 

 ( https://dardery.site  سدٚش٘ نهزذسٚجبد اإلنكزشَٔٛخ  نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ صٔسٔا يٕلع أحًذ د)  

 
 ألجلهالمفعول على  اتتـــدرٌـــب

 األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: فً   المفعول ألجله حدد  – 1ط

ُْْى أَنَْى رََش إِنَ  رعبنٗ: } لبل .1 ُ ُيٕرُٕا ثُىَّ أَْحَٛب ُُٓى َّللاَّ ِد فَمَبَل نَ ْٕ ًَ ُْْى أُنٌُٕف َحَزَس اْن َٔ ِْْى  ٍَ َخَشُخٕا ِيٍ ِدَٚبِس  {ٗ انَِّزٚ

اِرِهم    ׄ   ٌَ تِ ׄ      َحَذرَ ׄ       أُلُوف  ׄ      ِد  ال َمو 

 

َْضَ  رعبنٗ: } لبل .0 ب أَ ًَ ٌْ َْٚكفُُشٔا ثِ ُْٓى أَ َْفَُغ ِّ أَ ا ثِ ْٔ ب اْشزََش ًَ ِِ ثِْئَغ ٍْ ِعجَبِد ٍْ ََٚشبُء ِي ٰٗ َي ِّ َعهَ ٍْ فَْضهِ ُ ِي َل َّللاَّ ٌْ َُُٚضِّ ُ ثَْغًٛب أَ  {َل َّللاَّ

فَُسُهم    ׄ   اׄ      أَن  ًٌ لِهِ ׄ      َبغ   ِعَباِدهِ ׄ      َفض 

 

ُ َسُءٌٔف ثِبنْ  رعبنٗ: }لبل  .7 َّللاَّ َٔ  ۗ ِ ٍَ انَُّبِط َيٍ َْٚشِش٘ ََْفَغُّ اْثزَِغبَء َيْشَضبِد َّللاَّ ِي  {ِعجَبِد َٔ

تَِغاءَ ׄ      َنف َسهُ   ׄ   َضاتِ ׄ      اب   َرُءوف  ׄ      َمر 

َٔ  رعبنٗ: }لبل   .4  َ ٍْ َحبَسَة َّللاَّ ًَ إِْسَصبًدا نِّ َٔ  ٍَ ْؤِيُِٛ ًُ ٍَ اْن ْٛ رَْفِشٚمًب ثَ َٔ ُكْفًشا  َٔ ٍَ ارََّخُزٔا َيْغِدًذا ِضَشاًسا  انَِّزٚ  {َسُعٕنَُّ َٔ

ًرا ׄ      ِضَراًرا  ׄ   رِ ׄ   َ   ُكف  َصاًداׄ       ًٌقاَتف   إِر 

https://dardery.site/
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ِٓى رعبنٗ: } لبل  .8 ٍْ ِعُِذ أََفُِغ بَُِكْى ُكفَّبًسا َحَغًذا يِّ ًَ ٍ ثَْعِذ إِٚ ََُٔكى يِّ ْٕ َُٚشدُّ ِم اْنِكزَبِة نَ ْْ ٍْ أَ دَّ َكثٌِٛش يِّ َٔ } 

لِ   ׄ   دِ ׄ      أَه   َحَسًداׄ      ُكفَّاًراׄ       َبع 

 

ُْٓى فِٙ رعبنٗ: }لبل  .0 ٌَ أََصبثَِع ٍَ  َْٚدَعهُٕ ُ ُيِحٛطٌ ثِبْنَكبفِِشٚ َّللاَّ َٔ ِد ۚ  ْٕ ًَ اِعِك َحَزَس اْن َٕ ٍَ انصَّ ِٓى يِّ  {.آَراَِ

َواِعقِ ׄ      أََصابَِعُهم    ׄ   تِ ׄ      َحَذرَ ׄ     الصَّ  ال َمو 

 

 {.ٔانزٍٚ ُٚفمٌٕ أيٕانٓى سئبء انُبط ٔال ٚؤيٌُٕ ثبهلل ٔال ثبنٕٛو اٜخش  رعبنٗ: }لبل  .3

 اآلخرׄ      الناسׄ      رئاءׄ      أموالهم  ׄ  

 

ب رعبنٗ: } لبل  .1 ًً ِّ أَْخًشا َعِظٛ َف َُْؤرِٛ ْٕ ِ فََغ نَِك اْثزَِغبَء َيْشَضبِد َّللاَّ
ٰ
َيٍ َْٚفَعْم َر َٔ.} 

تَِغاءَ   ׄ   َضاتِ ׄ      اب  ًراׄ      َمر   َعِظًٌماׄ      أَج 

 

َٓ  رعبنٗ: }لبل  .0 ُْْى َخ ا َٔ َيأْ َٔ ُْٓى ِسْخٌظ ۖ  ُُْْٓى ۖ إََِّ ٌَ فَأَْعِشُضٕا َع ب َكبَُٕا َْٚكِغجُٕ ًَ  {.َُُّى َخَضاًء ثِ

س    ׄ   مُ ׄ      َمؤ َواُهم  ׄ      ِرج   َجَزاءً ׄ      َجَهنَّ

ٍَ  رعبنٗ: }لبل  .16 ٰٖ نِْهَعبثِِذٚ ِرْكَش َٔ ٍْ ِعُِذََب  خً يِّ ًَ ُْٓى َسْح َع ِيْثهَُٓى يَّ َٔ هَُّ  ْْ َُْٛبُِ أَ آرَ َٔ ِّ ِيٍ ُضشٍّ ۖ   {.فََكَشْفَُب َيب ثِ

لَهُ أَ ׄ      ُضر    ׄ   َمةً ׄ      ه  َرىׄ      َرح   ِذك 

 

ٍِٓٛح  رعبنٗ: }لبل  .11 جٍ ثَ ْٔ ٍْ ُكمِّ َص َٓب ِي َْجَْزَُب فِٛ أَ َٔ  َٙ اِع َٔ َٓب َس َُْٛب فِٛ أَْنمَ َٔ َْب  اأْلَْسَض َيَذْدََب ٰٖ نُِكمِّ َعْجٍذ ُيُِٛتٍ   َٔ ِرْكَش َٔ  {.رَْجِصَشحً 

  ׄ   ًَ ِصَرةً ׄ      َبِهٌج  ׄ      َرَواِس َرىׄ      َتب   ِذك 

 

ِ َِٚغًٛشا رعبنٗ: }لبل  .10 ٌَ َرنَِك َعهَٗ َّللاَّ َكب َٔ ِّ ََبًسا  َف َُْصهِٛ ْٕ ب فََغ ًً ظُْه َٔ اًَب  َٔ ٍْ َْٚفَعْم َرنَِك ُعْذ َي َٔ.} 

َواًنا  ׄ   ِسًٌراׄ      َناًراׄ      ُظل ًماׄ      ُعد  ٌَ 

 

ُْذً  رعبنٗ: }لبل  .17 َٔ ٍء  ْٙ َْٛك اْنِكزَبَة رِْجَٛبًَب نُِكمِّ َش ْنَُب َعهَ ََضَّ َٔ ٍَ ٛ ًِ ْغهِ ًُ ثُْشَشٖ نِْه َٔ خً  ًَ َسْح َٔ  ٖ.} 

اًناׄ      ال ِكَتابَ   ׄ   ٌَ َمةً ׄ      ُهًدىׄ      تِب   َرح 

 

ٌُ لَزُ  رعبنٗ: }لبل  .14 ََغب ٌَ اإْلِ َكب َٔ َفَبِق ۚ  َْيَغْكزُْى َخْشَٛخَ اإْلِ ِخ َسثِّٙ إًِرا ألَّ ًَ ٍَ َسْح ٌَ َخَضائِ هُِكٕ ًْ ْٕ أََزُْى رَ  {.ًٕسالُم نَّ

َمةِ ׄ      َخَزائِنَ   ׄ   ةَ ׄ      َرح  ٌَ  َقُتوًراׄ      َخش 

ََٓزا اْنَحِذِٚث أََعفًبلبل رعبنٗ: }  .18 ٌْ نَْى ُْٚؤِيُُٕا ثِ ِْْى إِ  {.فَهََعهََّك ثَبِخٌع ََْفَغَك َعهَٗ آثَبِس

َسكَ ׄ      َباِخع    ׄ    أََسًفاׄ      ال َحِدٌثِ ׄ      َنف 

اَُِحَُتتتتتتتتتتتتتتتب -10 َٕ تتتتتتتتتتتتتتتب اْثزَهَّتتتتتتتتتتتتتتتْذ َخ ًَ ثَُِّتتتتتتتتتتتتتتتب فَ َٔ تتتتتتتتتتتتتتتزُْى  ُْ  ث

  

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٕلًب إنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُٛكْى ٔال خفَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْذ َي لُِٛتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب   

 

َتلَّت    ׄ    َمآقٌِناׄ      شوًقاׄ      َجَوانُِحَناׄ      اب 

ِحغتتتتتتتتتتتتتتتتتتجَخً  -13 َٔ  أَرَصتتتتتتتتتتتتتتتتتتجِش نِهجَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتٕٖ َعتتتتتتتتتتتتتتتتتتضاًء 

  

َّٕ انجِٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبئِىِ      فَزُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤَخُش أَو رَغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهٕ ُعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 

 ُسلوَّ ׄ      َتسلوׄ      ِحسَبةً ׄ      َعزاءً   ׄ  
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 خٕعتتتتتتتتتتتتتبً  رًَتتتتتتتتتتتتتُٕد األُعتتتتتتتتتتتتتُذ فتتتتتتتتتتتتتٙ انغبثتتتتتتتتتتتتتبدِ  -11

  

ٌِ رَأُكهُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُّ انِكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةُ     نَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُى انَضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ َٔ 

 

 الِكالبُ ׄ      لَحمُ  ׄ     جوعاً ׄ      األُسدُ   ׄ  

 يبرَتتتتتتتتتتْذ خٛتتتتتتتتتتتُٕل ثُتتتتتتتتتتتٙ أيٛتتتتتتتتتتتخ كهٓتتتتتتتتتتتب خدتتتتتتتتتتت ً  -10

  

 ٔظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمَّ انَصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْشُف ٔاإلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشاةُ    

 

فُ ׄ      خجالً ׄ      أمٌةׄ      خٌولُ   ׄ    الَصر 

 إَتتتتتتتتتتتتتتتتب نمتتتتتتتتتتتتتتتتٌٕو أثتتتتتتتتتتتتتتتتْذ أخ لُُتتتتتتتتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتتتتتتتتشفب -06

  

ٍْ نتتتتتتتتتتتتتٛظ ٚؤرُٚتتتتتتتتتتتتتبأٌ َجزتتتتتتتتتتتتتذِ      ٘ ثتتتتتتتتتتتتتبألرٖ َيتتتتتتتتتتتتت

 

 ٌإذٌناׄ      شرفاׄ      أخالقُناׄ      قوم    ׄ  

 ( https://dardery.site) نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ صٔسٔا يٕلع أحًذ دسدٚش٘ نهزذسٚجبد اإلنكزشَٔٛخ     
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