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 االسم ٌؤتً مرفوعا ، و منصوبا ، و مجرورا
 
 
 
 
 
 

 خبر إن وأخواتها -اسم كان وأخواتها   -الخبر    -أمر بنا من المرفوعات فً الجملة االسمٌة ما ٌلً : المبتد

 نابب الفاعل. –ٌتبقى من األسماء المرفوعه مرفوعان  هما: الفاعل 

 
 
 اسم مرفوع وقع بعد فعل غٌر معروف فاعله، أو وقع بعد اسم المفعول، أو االسم المنسوب. -

 عوقَب الُمسًء . -مثال: ما ٌقع بعد فعل غٌر معروف فاعله:          

 الشعب مستنزفٌة موارُده  -مثال: ما ٌقع بعد اسم المفعول:         

 أعراقً جارك؟ . -مثال: ما ٌقع بعد اسم منسوب:         

 وقد ُسمً نابب الفاعل كذلك؛ ألنه سد مسد الفاعل بعد حذفه. -

 -خطوات بناء الجملة للمجهول:

أخره إذا كان فى المضارع  نفتح ما قبلو ،نضم أول الفعل ونكسر ما قبل أخره إذا كان فى الماضى)ُشِرح -ٔ

ٌُشَرح (  ( 

 نحذف الفاعل  -ٕ

 .نقٌم  المفعول به مقام الفاعل فنغٌر عالمتة من النصب إلى الرفع  -ٖ

 ُكوفِا المعلمون .   : كافؤت الدولة المعلمٌن  ٔمثال    

 ما ٌنوب عن الفاعل بعد حذفه و ٌحل محله :

 شوهد الكسوُف (.المفعول به للفعل المتعدى لمفعول واحد     ، شاهدُت الكسوف . تصٌر الجملة )  - ٔ

 المفعول به األول إذا كان الفعل متعدٌاً لمفعولٌن : نقول : َظَنْنُت الصدٌَق أخاً ، تصٌر )ُظنَّ الصدٌُق أخاً(. - ٕ

الظرف المتصرف المفٌد معنى محدداً ففً قولنا َوَقَف السابُق أماَم اإلشارِة ، تصٌر : ُوقَِف أماُم اإلشارة  - ٖ

 ل : نظر القاضً فً الشكوى . تصٌر : ُنِظَر فً الشكوى .الجار والمجرور مث - ٗ

 واحدة ٌ الصور نفخةٌ  فً ُنفِخ المفعول المطلق،مثل قوله تعالى :" فإذا -٘
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 ذايلوس
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 أشكال نابب الفاعل

ٌَُقدر المخلص.  - ٔ  ضمًٌرا متصاًل: أُكِرْمت. - ٕ   اسًما ظاهًرا. مثل: 

ٌُستثنى إال أنا. - ٖ ٌُشكر أو  - ٗ   أو منفصاًل: ما    ×.مستتًرا: خالد 

ل انتباهكم. - ٘ ٌَُفضَّ ل أن تنتبهوا:  ٌَُفضَّ  مصدًرا مإواًل: 

ٌُْسَهر أمام التلفاز، ُنِظَر فً الشكوى. -ٙ  الظرف أو الجار والمجرور مثل: 

 كٌفٌة تحوٌل الفعل من المبنً للمعلوم إلى المبنً للمجهول:

 الفعل الماضً -

ٌُضم أوله وٌكسر ما قبل آخره: فالفعل َعلَِم ٌصٌر  - ٔ الفعل الماضً صحٌح العٌن، الخالً من التضعٌف، 

 ُعلَِم. 

لَ )إذا كان الماضً مبدوًءا بتاء زابدة، فإن الحرف الثانً ٌضم مع األول، مثل:  - ٕ لَ  (َتَفضَّ  .تصٌر: ُتفُضِّ

تصٌر:   (استخرج)إذا كان الماضً مبدوًءا بهمزة وصل زابدة، فإن الحرف الثالث ٌضم مع األول مثل:  - ٖ

 اُسُتخِرج.

 الفعل الماضً األجوف مثل: صام وباع   ُتقلب عٌنه ٌاء لٌصبح: ِصٌم و بٌِع. - ٗ

 الجسور. الماضً الثالثً المضعف مثل: شّد ومّد، فٌضم أوله مثل: ُشّد الحبل ، وُمّدتِ  - ٘

 إن كان ثانٌه أو ثالثه ألًفا زابدًة قلبت واًوا، نحو: جاهد = ُجوِهد، تعاهد = ُتُعوهد. -ٙ

 -:المضارعالفعل  -

ٌُْعلَّم. - ٔ ْعلَّم: ٌصٌر  ٌَ ٌُفتح ما قبل اآلخر  ٌُضُم أول حرف فٌه و  الفعل المضارع 

ٌُقال، ٌُ   - ٕ ٌُصاُم نهاُر رمضان أما المضارع األجوف: فُتقلَب عٌنه ألًفا: ٌقول =  ٌُعان مثل:   .عٌن = 

 مالحظات مهمة:

 فعل األمر و الفعل الجامد ال ٌبنٌان للمجهول. -ٔ

بعض األفعال الماضٌة وردت على صورة المبنً للمجهول، وال فعل معلوم لها وٌعرب ما بعدها فاعال ال  -ٕ

امُتِقَع )انُتِقَع(  -ر أْغِمً علٌه الَخبَ   -بالشاُجّن  -زكم الرجل  -ُغّم الهالل  -نابب فاعل، مثل:)ُحّم الطفل 

 لونه(.

 كما أن بعض الناس ٌخطبون فٌنطقون أفعااًل مبنٌة للمعلوم مثل: )َتَوفَّى ـ اْسَتْشَهَد فً سبٌل هللا ـ احَتَضَر(  -ٖ

 والصواب أنها مبنٌة للمجهول: )ُتُوفًِّ ـ اْسُتْشِهَد ـ احُتِضَر(.   

 ( https://dardery.site/archives/2946للردرية اإللكرزوني والرأكد من اإلجاتاخ اضغط على الزاتط  ) 

 

https://dardery.site/archives/2946
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 ات على نائب الفاعلتـــدريـــب

 حدد الصورة التً جاء علٌها نابب  الفاعل لألفعال  المبنٌة للمجهول  فً األمثلة التالٌة: – ٔس

ُكَما قال تعالى : -ٔ ٌَ ؤْتِ ٌَ ؤُْتُكَما بَِتؤِْوٌلِِه َقْبلَ أَن  ؤْتٌُِكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إاِلَّ َنبَّ ٌَ  }} اَل 
 مإولمصدر ׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِه  قال تعالى :   -ٕ ٌْ لْ َعلَ ٌُْرَجُع اأْلَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدهُ َوَتَوكَّ ِه  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوإِلَ ُب السَّ ٌْ ِ َغ  }} َوَلِِلَّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

وَن إلى َعَذاٍب َعِظٌٍم  قال تعالى :   -ٖ ٌَُردُّ ِن ُثمَّ  ٌْ َت رَّ ُبُهم مَّ  }} َسُنَعذِّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْنُظُروَن إِلَى اإلِبِِل َكٌَف ُخلَِقْت  قال تعالى :   -ٗ ٌَ  }} أََفالَ 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 }} إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض ِزْلَزالََها  قال تعالى :   -٘
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

  }:  } أَْم ُتِرٌُدوَن أَن َتْسؤَلُوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسبِلَ ُموَسٰى ِمن َقْبلُ ۗ قال تعالى   -ٙ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 }َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم )}  قال تعالى :   -7
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا قال تعالى :   -8  }َواَل ُتْسؤَلُ َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم   } إِنَّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ْعَتِذُروَن  قال تعالى :   -9 ٌَ ٌُْإَذُن لَُهْم َف نِطقُوَن  َواَل  ٌَ ْوُم اَل  ٌَ َذا   }} َهٰ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِر آِسٍن  قال تعالى :   -ٓٔ ٌْ اٍء َغ ن مَّ قُوَن ۖ فٌَِها أَْنَهاٌر مِّ ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّ َثلُ اْلَجنَّ  .}} مَّ
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 وإنَّ َصغغغغغغغغغغغغ َز الاَغغغغغغغغغغغو   إن  كغغغغغغغغغغغاَن َعال  غغغغغغغغغغغا   -11

  
 َكث غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغزا إَحا رل َّخ  إل غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   ال َ ا  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ل    

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
 سغغغغغغغغغغغغ ذكزني جغغغغغغغغغغغغومي إحا جغغغغغغغغغغغغد جغغغغغغغغغغغغد     -11

  
 و غغغغغغغغغغي الل لغغغغغغغغغغح ال ل غغغغغغغغغغغا  ي راغغغغغغغغغغد الثغغغغغغغغغغغدر  

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
 ذاغغغغغغغغغغغا  لغغغغغغغغغغغ  ا ت غغغغغغغغغغغا  جثغغغغغغغغغغغ  لاغغغغغغغغغغغا    -11

  
  ن غغغغغغغغغ  مغغغغغغغغغن ناغغغغغغغغغ  ج  غغغغغغغغغ  جغغغغغغغغغد ع غغغغغغغغغوا   

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
رَ غغغغغغغغغغغغا ل ت غغغغغغغغغغغغ     -11 غغغغغغغغغغغغوَ  لَاغغغغغغغغغغغغورا يل   سل  إنَّ الزَّ

  
غغغغغغغغغغغغغغغللو ل   غغغغغغغغغغغغغغ و      َم   غغغغغغغغغغغغغغغن  سل َ اَّغغغغغغغغغغغغغغدا م   مل

 
 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  
 يل  َّ  أن ي كد ال الب أثاا  ال زح -11

 مصدر مإولׄ    اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2946للردرية اإللكرزوني والرأكد من اإلجاتاخ اضغط على الزاتط  ) 

https://dardery.site/archives/2946
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 حدد نوع العامل فً  نابب الفاعل فً األمثلة التالٌة من بٌن البدابل المتاحة: – ٕس
 
ِر آِسٍن  قال تعالى :   -ٔ ٌْ اٍء َغ ن مَّ قُوَن ۖ فٌَِها أَْنَهاٌر مِّ ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّ َثلُ اْلَجنَّ  .}} مَّ
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

َحًة لَُهُم األَْبَواُب  قال تعالى : } -ٕ اِت َعْدٍن ُمَفتَّ  {َجنَّ
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

د      جا  ذعالى : -1 ن  تَع  يَن ألور ثلوا ال ك رَاَب م    }} َوإ نَّ الَّذ 

    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

1-  } َزج  َحل َ  يَو  ا َمج  لوعا لَ ل الاَّاسل  جا  ذعالى : }ل َ ن  َخاَ  َعَذاَب اآلخ 

    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

 قال تعالى : } َوَعَلى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس إاِلَّ ُوْسَعَها  {  -٘
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

 فارسً أبوه  -رحمه هللا  –كان سٌبوٌه  -ٙ
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
 نّغغغغغغغغى اذج غغغغغغغغَد إلغغغغغغغغى اإلسغغغغغغغغال   غغغغغغغغي تلغغغغغغغغ د  أ -7

  
 ذجغغغغغغغغغغغغغدص كغغغغغغغغغغغغغال  ز ما وصغغغغغغغغغغغغغا  جاا غغغغغغغغغغغغغاصل  

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
غغغغغغغغغغغغغغغو ا َعَواج ثلغغغغغغغغغغغغغغغ ل  -8  لََعغغغغغغغغغغغغغغغّ  َعر ثَغغغغغغغغغغغغغغغَ  َم   ل

  
لَغغغغغغغغغغغغغغغ     تَّ غغغغغغغغغغغغغغغا َصغغغغغغغغغغغغغغغّ د  ا ج  غغغغغغغغغغغغغغغا ل تالع    زل

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
َدخ  ر َجغغغغغغغغغغغغا ا  -9 ل غغغغغغغغغغغغ ل َمغغغغغغغغغغغغا َسغغغغغغغغغغغغع    َلَغغغغغغغغغغغغومَ الع 

  
 وم عغغغغغغغغغغغغغغغغغغز  ال غغغغغغغغغغغغغغغغغغال ل وم ال غغغغغغغغغغغغغغغغغغزا ل    

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   
 جلثغغغغغغغغغغغغغغي ك اغغغغغغغغغغغغغغدي  الغغغغغغغغغغغغغغو اع مغغغغغغغغغغغغغغثلال    -11

  
 ت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدام  مج ولغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغح ا  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدا    

 
    اسم منسوبׄ     اسم مفعولׄ        فعل مبنً للمجهول  ׄ  

   

 ( https://dardery.site/archives/2946للردرية اإللكرزوني والرأكد من اإلجاتاخ اضغط على الزاتط  ) 

 

https://dardery.site/archives/2946
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 التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:حدد ما ناب عن الفاعل عند حذفه  فً األمثلة  –ٖس

ْنُه ُمِرٌٍب( قال تعالى :   -ٔ  .}} َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمن َبْعِدِهْم لَفًِ َشكٍّ مِّ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِ اَل ُتَكلَُّف إاِلَّ َنْفَسَك(  ِمَن اْلُمْإِمنٌِنَ  قال تعالى :   -ٕ  .}} )َفَقاِتلْ فًِ َسبٌِِل هللاَّ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ  قال تعالى :   -ٖ  .}} َفإَِذا ُنفَِخ فًِ الصُّ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ   المصدر)المفعول المطلق(  ׄ     المفعول به  ׄ  

ًَّ َوما أََنا إاِلَّ َنِذٌٌر ُمبٌٌِن  قال تعالى :   -ٗ ٌُوحى إِلَ بُِع إاِلَّ ما   .}} إِْن أَتَّ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ْسَتْهِزُبوَن  قال تعالى :   -٘ ٌَ  .}} َولََقِد اْسُتْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن َقْبلَِك َفَحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكاُنوا ِبِه 
   الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِر ِحَسابٍ  قال تعالى :   -ٙ ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغ ٌَُوفَّى الصَّ َما   .} } إِنَّ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

لٌَِن  قال تعالى :   -7 َذا إاِلَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ َذا ِمْن َقْبلُ إِْن َهٰ  .}} لََقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُإَنا َهٰ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ى َسْلَسبٌِالً  قال تعالى :   -8 ناً فٌِها ُتَسمَّ ٌْ  .}} َع
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ِر  قال تعالى :   -9 ٌْ اُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ   .}} َوَقالَ 
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا  قال تعالى :   -ٓٔ  .}} َوُنفَِخ فًِ الصُّ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ا أَْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا ۖ َواَل ُتْسؤَلُ َعْن أَْصَحاِب اْلَجِحٌِم( قال تعالى :   -ٔٔ  .} } )إِنَّ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

َذا َفُخُذوهُ  قال تعالى :   -ٕٔ قُولُوَن إِْن أُوتٌُِتْم َهٰ ٌَ  {{. 
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

ًرا لَُهْم   -ٖٔ ٌْ ٌُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخ ُهْم َفَعلُوا َما   .}قال تعالى :  } َوَلْو أَنَّ
    الظرفׄ       والمجرورالجار ׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

َر   -ٗٔ َم َوأَخَّ ْوَمبٍِذ بَِما َقدَّ ٌَ ؤُ اإْلِْنَساُن  ٌَُنبَّ  .}قال تعالى :  } 
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  

  .}قال تعالى :} َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم   -٘ٔ
    الظرفׄ       الجار والمجرورׄ     المفعول األول  ׄ     المفعول به  ׄ  
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العربي النحو في تايلوس   

 ذايلوس 7

 ذايلوس

 للتواصل واتس 01156008819

 التالٌة من بٌن البدابل المتاحة:تخٌر اإلجابة الصحٌحة  فً األمثلة  –ٗس
 
 ُكّرمت الطالبة لتفوقها......................حكم تؤنٌث الفعل هنا: -ٔ
 كتٌرׄ     ممتنعׄ     جابزׄ      واجبׄ  

 .......... عند البناء للمجهول:.الالعبٌن فً الملعبٌشاهد الناس  -ٕ
 الملعبٌُشوهد الالعبون  فً ׄ      ٌُشاهد الالعبون فً الملعبׄ  

 ٌُشوهد الالعبون فً الملعبׄ      ٌُشاهد الالعبٌن فً الملعبׄ  

 ........عند البناء للمجهول:كافؤ المعلم المجتهدٌن. -ٖ
 كوفؤ المجتهدونׄ    كوفا المجتهدٌنׄ    ُكافإ المجتهدونׄ    ُكوفا  المجتهدونׄ  

 من القرآناستشهد الجندي بآٌات  ـــــــــ-  اُسُتشهد الجندي فً المعركة -ٗ
 إعراب كلمة الجندي فً المثالٌن:      
 نابب فاعل -فاعل ׄ   نابب فاعل        –نابب فاعل ׄ   فاعل           –نابب فاعل ׄ   فاعل–فاعل ׄ  

 الطفلٌن إلى األبوٌن..........عند البناء للمجهول نقول: الشرطً أعاد   -٘
 الطفالن إلى األبوٌنأُعٌد ׄ        أُعٌد الطفلٌن إلى األبوٌنׄ  

 أُعٌدا  الطفالن إلى األبوٌنׄ       أُعٌدا  الطفلٌن إلى األبوٌنׄ  

 عاقب المعلم الطالب المهملٌن. -ٙ 
 عوقبوا  الطالب المهملٌنׄ        عوقب  الطالب المهملٌنׄ  

 عوقبوا الطالب المهملونׄ        عوقب الطالب المهملونׄ  

 تجادل الطالبان  أمام المدرس -7
 ُجوِدل أماُم المدرسׄ        ُجوِدل أماَم المدرسׄ  

 ُتُجوِدل أماُم المدرسׄ        ُتُجوِدل أماَم المدرسׄ  

 ُشِغف المحبون  بالطبٌعة.......................إعراب كلمة المحبون: -8 
 مفعول بهׄ      خبرׄ     نابب فاعلׄ     فاعلׄ  

 أعان  المدرس الطالبتٌن المتعثرتٌن -9
 أُعٌنت الطالبتان المتعثرتٌنׄ       أُعٌن الطالبتان المتعثرتانׄ  

 األولى والثالثةׄ       أُعٌنت الطالبتان المتعثرتانׄ  

 صادنً األعداء -ٓٔ
 ِصٌدتُ ׄ     ُصدُت  ׄ     ُصدُت    ׄ     ِصدتُ ׄ  
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