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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. 

 
 
 
 
 

 لٌدل على ما فُعل الفعل بمصاحبته دون تشرٌك.المفعول معه: اسم مسبوق  بواو بمعنى مع بعد جملة 

 إعرابه

ٌجب نصبه إِذا تحققت فٌه شروط التعرٌف، مثل : سرت والشاطئ ؛ فإِن السٌر فً المثال حصل بمصاحبة  -

 الشاطِئ دون أَن ٌشارك الشاطئ فً فعل السٌر.

الواو تدل على العطف ال على المعٌة، أما قولنا: تحاور النائُب والوزٌُر فٌجب رفع ما بعد الواو فٌها ألَن  -

 وذلك ألَن الجملة لم تتم إال بالمعطوف فال ٌقع التحاور من شخص واحد.

 كذلك قولنا: سافر أخً وأبوه قبله ،ال معٌة فٌه فً السفر فكلٌّ من األخ واألَب سافر على حدة. -

 تقدٌره )مقترنان( فال جملة قبله.وأٌضا ٌتعٌن العطف فً قولنا : أنت وشأنك ؛ألَن خبر المبتدأ محذوف  

أما قولنا: حضر الجند واألمٌُر  فٌحتمل المعنى أن تكون الواو فٌه للعطف أَو للمعٌة فٌجوز فٌما بعدها  -

 الرفع على العطف أَو النصب على المعٌة.

 الخالصة لالسم الواقع بعد الواو ثالث حاالت:

 جوازاألمرٌن. -ٖ   وجوب العطف. -ٕ                   وجوب النصب على المعٌة. – ٔ

 نموذج إِعراب:

 حصْدنا الّزرَع وشروَق الشمس. -

 حصدنـا: حصد: فعل ماٍض مبنً على السكون الّتصاله بضمٌر الرفع.

 نــــــــــا: ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل.
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 على آخره. الـــّزرَع: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

ٌّة.  وشروق: الواو: واو المع

 شـروق: مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

 الشمـس: مضاف إلٌه مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره.

 ( https://dardery.site/archives/3360للتدرية اإللكتروني والتأكد من اإلجاتات اضغط على الراتط  )  

 

 ات على المفعول معهتـــدريـــب

   :المتاحة الثدائل تين من التالية األمثلة  في الواو تعد الواقع االسم إعراب حدد – س

 منتظرون والناس القطار أقبل -ٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوفׄ      مفعول معه  ׄ  

 والبرد هذا الشتاءكٌف أنت  -ٕ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوفׄ    مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 وصل الطالب إلى المدرسة ودقات الجرس. -ٖ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ    مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 والشعٌرخلطت القمح  -ٗ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 مشى المسافر والصحراء - ٘

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 ٌتعاقبان  من نافذة الحجرة اللٌل والنهار شاهدت  -ٙ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف بهׄ   مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 وسالحه فً وقت الحرب جندي كل  -7

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 بالغ الرجل واالبن فى الحفاوة بالضٌف -8

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ    مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 أنت وشأنك تصرف فً مالك كما تحب. -9

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ    مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 وصل إلى الحفل الملك و الحراس  قبله -ٓٔ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ    مفعول بهׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 استعنت بك وأخً فً االنتهاء من المشروع. -ٔٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 لحما وماء عذبات فأكل اساهر حفالحضرت  -ٕٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  
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 ال تنصح زمالءك بالمذاكرة وتهمل دروسك. -ٖٔ

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ   فعل مضارع منصوبׄ    معطوفׄ    مفعول معه  ׄ  

 اختصم العادل والظالم -ٗٔ

 مفعول بهׄ       مبتدأׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 إعراب كلمة الشمس فً المثالٌن....سرت والشمس الساطعة -سرت والشمس تتوسط السماء    -٘ٔ

 مفعول معه -مبتدأ   ׄ   مبتدأׄ  مبتد  ׄ   مفعول معه -معطوف   ׄ          مفعول معه -مفعول معه  ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/3360للتدرية اإللكتروني والتأكد من اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 
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