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لم المشثق هو ما أخذ من ؼٌره فكلمة )كاتب( مشتقه ألنها مؤخوذة من ؼٌرها ،وكلمة )رجل ( جامدة ألنها  •

تإخذ من ؼٌرها والسإال هنا :مم أخذت كلمة )كاتب( ؟ اختلؾ النحاة ففرٌق ٌرى أنها أخذت من الفعل 
الماضً )كتب (، وفرٌق ٌرى أنها أخذت من المصدر )كتابة( ، وهذا الرأي األخٌر هو المعتد به فً كتب النحو 

المصدر اسم جامد ألنه لم ٌإخذ من ؼٌره التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر هو اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  ف
 بل أخذ منه  ؼٌره.

 والمشتقات نوعان: •
 اسم التفضٌل......... –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -مشتقات عاملة ، مثل : اسم الفاعل – ٔ   
 ...........    اسم اآللة.......... –اسم المكان  –مشتقات ؼٌر عاملة ، مثل : اسم الزمان  –ٕ   

 

 
  

 
اسم ٌشتق من الفعل المبنً للمجهول للداللة على وصؾ من ٌقع علٌه الفعل . مثل : ُضرب مضروب ، أُكل مؤكول ، 

 ُشرب مشروب ، ُبث مبثوث ، ُوعد موعود ، أُتى مؤتً ، ُملئ مملوء .
  : صوغ اسم المفعول 
 ع . والشاي مشروب لذٌذ الطعم .: مثل : الحق صوته مسمو ـ من الثالثً على وزن مفعول ٔ
 و قوله تعالى : } فجعلهم كعصؾ مؤكول {   
 و قوله تعالى : } ٌوم ٌكون الناس كالفراش المبثوث {   
 فإن كان الفعل الثالثى معتل الوسط باأللؾ  : -
دلها بمٌم مفتوحة ونستب،ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ،نؤخذ الفعل المضارع من الفعل المراد اشتقاق اسم المفعول منه   

 ، باع ٌبٌع مبٌع .    .  مثل : قال ٌقول مقول 
 فإن كان وسط المضارع ألفاً ترد فً اسم المفعول إلى أصلها الواو أو الٌاء . -

 خاؾ ٌخاؾ مخوؾ ، فاأللؾ أصلها الواو ألن مصدرها " الخوؾ " . -مثل : 
 " الهٌبة " . هاب ٌهاب مهٌب ، فاأللؾ أصلها الٌاء ألن مصدرها -       

وإن كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " : نؤتً بالمضارع منه ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ونضع مكانها مٌماً مفتوحة  -
ٌاًء .  مثل : دعا ٌدعو مدعّو ، رجا  مونضعؾ الحرؾ األخٌر الذي هو حرؾ العلة سواء أكان أصله واواً أ

ًّ ، سعى ٌسعى مسع  ًّ .ٌرجو مرجّو ، رمى ٌرمً مرم
  ـ وٌصاغ من ؼٌر الثالثً " المزٌد " : ٕ

 على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . مثل :  أنزل ٌنزل ُمنَزل ، 
 انطلق ٌنطلق ُمنطلَق ، انحاز ٌنحاز ُمنحاز ، استعمل ٌستعمل ُمستعَمل  .

  عمل اسم المفعول 
 روط التً عمل بها اسم الفاعل عمل الفعل المبنى للمجهول ، فٌرفع نائباً للفاعل ٌعمل اسم المفعول بالش 

 مثل :     المعلم مشكور فضله . و مثل :   أمكسو الفقٌُر ثوباً .
 :شروط عمل اسم المفعول 
 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (ٔ
 عل (فاز المصون لسانه .  ) لسانه : نائب فا -مثال :   -  
 ـ إذا لم تكن معرفة بال تعمل بشرطٌن :  ٕ

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال.                          
 ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

 هضوم حقه .مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : الضعٌؾ م -
 و ال ٌجوز أن نقول : الضعٌؾ مهضوم حقه أمس .         

 (سد مسد الخبر مثال على اعتمادها على استفهام :  أمذموم أخوك ؟          ) أخوك : نائب فاعـل مرفوع  -
 (     د الخبرسد مس ما محمود الكذب  .       ) الكذب : نائب فاعـل مرفوع     مثال اعتماده على نفى :          -
 مثال اعتماده على مبتدأ :           أنت محروم ثمرة عملك .   ) ثمرة : نائب فاعــل مرفوع ( -
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 مثال اعتماده على موصوؾ :      هذا مسكٌن مهدودة قوته .     ) قوته: نائب فاعـــل مرفوع (   -
 فى الجملة حاال أو منادى و ٌؤتى بعده معموله  . و قد ٌعمل اسم المفعول فى ؼٌر تلك المواضع السابقة ، فقد ٌقع  -
 ) وجهه : نائب فاعل مرفوع  (   أقبل علً مهموما وجهه .  -فمثال اسم المفعول الواقع حاال :  -
 : نائب فاعل مرفوع  (فضله)           .  معروفا فضلهٌا  -مثال اسم المفعول الواقع منادى :  -
 مالحظات مهمة  
 المفعول  مفرداً و مثنى وجمعاً ، مذكراً و مإنثاً . مثل مسموع و مسموعة و مسموعان  و  ـ ٌستعمل اسم ٔ

 مسموعتان ومسموعون و مسموعات .    
 إذا جاء اسم المفعول من فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم المفعول ٌنصب  مفعولٌن أٌضا . األول ٌصبح نائبا عن  -ٕ
 مثل : أ ُمعَطى الطالب جائزة ؟ .) الطالب : نائب فاعل ،جائزة : مفعول ثان ( الفاعل والثانى كما هو مفعول به ثان : 
 قد ٌضاؾ اسم الفاعل ) ؼٌر منون ( إلى معموله ) نائب الفاعل ( : -ٖ
 مثل : رأٌت طالبا مسرور الوجه . ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم المفعول  إلى نائب الفاعل (    
 : استخرج اسم مفعول عامال واكتب فعله مضبوطاً بالشكل . : ٌؤتى فى االمتحان مهم -ٗ

س (  -مثل :  معروفة ) ُعِرؾ (       المنثورة ) ُنثِر ( -المقدس ) قُدِّ
 نموذج  إعراب 

 أخوك محبوبأ
سد مسد  ،بالواو: نائب فاعل مرفوع  أخوكمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .   الهمزة لالستفهام  ، محبوب  :  محبوبأ

 فً محل جر. الفتح( بعده مضاؾ إلٌه مبنً على الكاؾو الضمٌر ) ، بر الخ
 

 المفعولات على اسم تـــدرٌـــب
 من بٌن البدائل المتاحة  فٌما ٌلً:  المفعولحدد اسم  – ٔس

 

 "الناس األرض تخافون أن ٌتخطفكم فً واذكروا إذ أنتم قلٌل مستضعفون"  تعالى :  قال -ٔ
 الناسׄ    األرضׄ                نمستضعفوׄ         قلٌل ׄ  

 {وما أرسلنا فً قرٌة من نذٌر إال قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون   تعالى : } قال - ٕ

 كافرونׄ     مترفوهاׄ                نذٌرׄ         قرٌة ׄ  

 {َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت فًِ اْلَبْحِر َكاألْعالِم  } قال تعالى : -ٖ

 ألْعالمِ اׄ     اْلَبْحرِ ׄ                اْلُمْنَشآتُ ׄ         َوارِ اْلجَ  ׄ  

تَِك  } تعالى :  قال -ٗ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ ٌَّتًِ بَِواٍد َؼ ً َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ َنا إِنِّ مِ َربَّ  { اْلُمَحرَّ
تِكَ ׄ                َزْرعٍ ׄ         َوادٍ  ׄ   ٌْ مِ ׄ     َب  اْلُمَحرَّ

 .واألرض ملككككككككككككككككككككك  والضككككككككككككككككككككما  واألن ككككككككككككككككككككك     تشممممممممممممممتكً وتقممممممممممممممول أنممممممممممممممك معممممممممممممممدمكممممممممممممممم  -٘
 

 األنجمׄ     ملككׄ                األرضׄ         معدم ׄ  

 .صككككككككككككككككككبام بكككككككككككككككككك   ر  األصككككككككككككككككككنة أن كككككككككككككككككك     فسمممممممممممممممممماء صممممممممممممممممممبا  المنممممممممممممممممممذرٌن ألنممممممممممممممممممه      -ٙ
 

 أنجمׄ     األسنةׄ                المنذرٌنׄ         صبا  ׄ  

 .أفكككككككككككا ا إلككككككككككك  حضكككككككككككن ا المنح كككككككككككيُمحََلْعثًِمكككككككككككا         فٌمممممممممممممممممما صممممممممممممممممممخرة جمعممممممممممممممممممت مهجتممممممممممممممممممٌن       -7
 

 المنتقًׄ     حسنهاׄ                مهجتٌن      ׄ        صخرة ׄ  

 .قحلككككككككككككككككككككث ب يككككككككككككككككككككر  ريككككككككككككككككككككر  و نككككككككككككككككككككام    ٌممممممممممممممممممما للرجمممممممممممممممممممال لحمممممممممممممممممممرة مممممممممممممممممممموءودة    -8
 

 جنا ׄ     جرٌرةׄ                موءودة   ׄ         حرة ׄ  

 .ر  غيكككككككككككككككر م لكككككككككككككككدواعلككككككككككككككك  بكككككككككككككككا  المككككككككككككككك    اصمممممممممممممممممممبر لكمممممممممممممممممممل مصمممممممممممممممممممٌبة وتجلمممممممممممممممممممد -9
 

 مخلدׄ     المرءׄ                تجلدׄ         مصٌبة ׄ  

 .وثوبكككككككككككك  الككككككككككككد ر م ضككككككككككككو  مكككككككككككك  الككككككككككككدنش    مابممممممممممممممممال دٌنممممممممممممممممك ترضممممممممممممممممى أن تدنسممممممممممممممممه -ٓٔ
 

 الدنسׄ     مؽسولׄ                ثوبكׄ         دٌنك ׄ  
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 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٕس

 

ِر اْلَمْؽُضوب‘  قوله تعالى : } -ٔ ٌْ  {علٌهم وال الضالٌن َؼ
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ائِِل َواْلَمْحُروِم قوله تعالى : }  -ٕ  {َوفًِ َأْمَوالِهِْم َحقٌّ لِلسَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

وهُ إَِلٌْ قوله تعالى: }  -ٖ ا َرادُّ  {ِك َوَجاِعُلوهُ ِمَن اْلُمْرَسلٌِنَ إِنَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َساءِ  قوله تعالى : } -ٗ َجاِل َوالنِّ ِ َواْلُمْسَتْضَعِفٌَن ِمَن الرِّ  {َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 سداسً ׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ٌَارِ  قوله تعالى : } -٘ ْخ َن اأْلَ ٌْ هُْم ِعنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَف  {َوإِنَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

 {َفَجَعَلهُْم َكَعْصٍؾ َمْؤُكوٍل قوله تعالى : }  -ٙ

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

اُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوثِ  } قوله تعالى : -7 ٌَُكوُن النَّ  {ٌَْومَ 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َذاقوله تعالى : }  -8 ا َقْبلَ َهَٰ ٌَا َصالُِح َقْد ُكنَت فٌَِنا َمْرُجًوّ  {َقاُلوا 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َذا قوله تعالى : } -9 َتنًِ ِمتُّ َقْبلَ َهَٰ ٌْ ٌَا َل ا َقاَلْت  ًٌّ نِس ًٌا مَّ  {َوُكنُت َنْس

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ا اْلُحْسَنى ُأوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن  قوله تعالى : } -ٓٔ ِذٌَن َسَبَقْت َلهُْم ِمنَّ  {إِنَّ الَّ

 سداسًׄ     خماسًׄ                باعًرׄ         ثالثً ׄ  

 .يُ نيكككككككككككككككككككَ  محمكككككككككككككككككككوُد ُ عككككككككككككككككككك  الن َضككككككككككككككككككك ِ     كممممممممممن ابممممممممممَن َمممممممممممْن ِشممممممممممْئَت واكتسممممممممممْب أََدبمممممممممما -ٔٔ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

وا مجممممممممممممممممممممَدكم -ٕٔ  .فلككككككككككككككرو  َمْ لككككككككككككككوو  َ ككككككككككككككو  ثكككككككككككككك  ارج كككككككككككككك     ال تٌؤسمممممممممممممممممممموا أن تسممممممممممممممممممممتِردُّ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

ممممممممممممممممَت ِشممممممممممممممممْعري أَيُّ أَْحممممممممممممممممَداٍث َجممممممممممممممممَرتْ  -ٖٔ ٌْ  .َأْنَزَلككككككككككككككككككْث ُروَحكككككككككككككككككككَ  ِصككككككككككككككككككْ ناً ُموَصكككككككككككككككككككدا    لَ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  

َتَمّنمممممممممممممممممممى لمممممممممممممممممممً َوَفمممممممممممممممممممائً َعمممممممممممممممممممْوَدةً  -ٗٔ  .َوال َكككككككككككككككَو  الَمْ كككككككككككككككُروُم يَكككككككككككككككْابَ  َأْ  َنعُكككككككككككككككوَدا    ٌَ
 

  
 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         الثًث ׄ  

ممممممممممممممممممممما نِمممممممممممممممممممممَداًء ُكلََّمممممممممممممممممممممما أَْرَسمممممممممممممممممممممْلُتهُ  -٘ٔ  .ُرد  َمْ  ُككككككككككككككككككككككككككورًا َوبِككككككككككككككككككككككككككالَح   اْرجََ كككككككككككككككككككككككككك ْ     ٌَ
 

 سداسًׄ     خماسًׄ                رباعًׄ         ثالثً ׄ  
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 تخٌر الفعل الصحٌح السم الفاعل الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: – ٖس
 {ُمْثَقُلونَ َأْم َتْسَؤُلهُْم َأْجًرا َفهُْم ِمْن َمْؽَرمٍ ه تعالى : } قول -ٔ

 ُتُثوقِلׄ      ُثّقلׄ               أُثقِلׄ        ُثقِل  ׄ  

َماُنُكْم    َواْلُمْحَصَناتُ قوله تعالى : } -ٕ ٌْ َساِء إاِلَّ َما َمَلَكْت َأ  {ِمَن النِّ

 ُتحّصنׄ      نُحصّ ׄ               أُحِصنׄ        ُحِصن  ׄ  

ٍر قوله تعالى : }  -ٖ ٌْ ا َعِمَلْت ِمْن َخ ُّ َنْفٍس مَّ ْحَضًراٌَْومَ َتجُِد ُكل  { مُّ

 ُحوِضرׄ      ُحّضرׄ               أُحِضرׄ        ُحِضر  ׄ  

َن قوله تعالى : } -ٗ ٌَْسَتْعتِبُوا َفَما ُهم مِّ هُْم   َوإِن  اُر َمْثًوى لَّ ٌَْصبُِروا َفالنَّ  { ُمْعَتبٌِنَ الْ َفإِن 

 ُتُعوتِبׄ      ُعوتِبׄ               أُعتِبׄ        ُعتِب  ׄ  

تَِك  قوله تعالى : }  -٘ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ ٌَّتًِ بَِواٍد َؼ ً َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ َنا إِنِّ مِ َربَّ  { اْلُمَحرَّ

 اُنِحِرمׄ      ُحّرمׄ               أُحِرمׄ        ُحِرم  ׄ  

ٌَجِْد فًِ اأَلْرِض ه تعالى : }قول -ٙ  ِ  {َكثًٌِرا َوَسَعةً  ُمَراَؼًماَوَمْن ٌَُهاجِْر فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 ُرّؼمׄ      ُروِؼمׄ               أُرِؼمׄ        ُرِؼم  ׄ  

ممممممممً     َؼممممممممَدْوُت      -7 تِممممممممً    إِنِّ مممممممما    أُمَّ  و ُ      َخُ كككككككككككككو .ُمحََلْعثًِمكككككككككككككا     فِيَمكككككككككككككا      َأُقككككككككككككك            ُمَبْعَثممممممممًراٌَ
 

 ُتعثِرׄ      ُعثِرׄ               ُتبعثِرׄ        ُبعثِر  ׄ  

 ا.إذا اضكككككككككككككك ربا  مشممممممممممممممنوقاً مكككككككككككككك  ذا يعاجككككككككككككككُ      حبمممممممممممملُ الفجٌعممممممممممممِة ملتممممممممممممؾٌّ عممممممممممممـلى عنقممممممممممممً -8
 

 اُنُشنِقׄ      ُشّنقׄ               أُشنِقׄ        ُشنِق  ׄ  

َظمممممممممممممِر    -9 ككككككككككككَررِ  ُمْسَتْصممممممممممممَؽرِ َوُمْعظككككككككككككُ  الن ككككككككككككارِ ِمككككككككككككْ      ُكممممممممممممملُّ اْلحمممممممممممممَواِدِث مْبمممممممممممممَداَها ِممممممممممممممْن النَّ  .الش 
 

 اُسُتصِؽرׄ     ُصوِؼرׄ               أُصِؽرׄ        ُصِؽر ׄ  

َقلُِّبَهمممممممممممممممما     -ٓٔ ٌُ ٍن  ٌْ  َعَلكككككككككك  اْلَ َ ككككككككككرِ  َمْوقمممممممممموؾ   ال يككككككككككدفككككككككككي َأعككككككككككيُِ      َواْلَممممممممممممممممْرُء َمممممممممممممممما َداَم َذا َعممممممممممممممم
 

 ُتُوّقؾׄ     ُوّقؾׄ               أُوقِؾׄ        ُوقِؾ ׄ  

 .والمكككككككككككككككككاُ  فكككككككككككككككككو    ورِ كككككككككككككككككا محمكككككككككككككككككو ُ     كمممممممممممالعٌِس فمممممممممممً البٌمممممممممممداء ٌقُتلُهممممممممممما الظمممممممممممما -ٔٔ
 

 ُحِملׄ             َحملׄ               احتملׄ                  تحامل ׄ  

 .فأنككككككككككككككككث إلكككككككككككككككك   كككككككككككككككك  األنككككككككككككككككا  حبيكككككككككككككككك ُ     ب  كؤنمممممممممممممك ممممممممممممممن كمممممممممممممل النفممممممممممممموس مرّكممممممممممممم -ٕٔ
 

 َرّكبׄ             ّكبرُ ׄ               ُرِكبׄ                  َرَكب ׄ  

 .واعلككككككككككككككك  بكككككككككككككككا  المكككككككككككككككر  غيكككككككككككككككر م لكككككككككككككككد    اصممممممممممممممممممبر لكممممممممممممممممممل مصممممممممممممممممممٌبة وتجلممممممممممممممممممد -ٖٔ
 

 ُخلّدׄ             َخلّدׄ               ُخلِدׄ                  َخلد ׄ  

 .وثوبكككككككككككك  الككككككككككككد ر م ضككككككككككككو  مكككككككككككك  الككككككككككككدنش    مابممممممممممممممممال دٌنممممممممممممممممك ترضممممممممممممممممى أن تدنسممممممممممممممممه -ٗٔ
 

 اُؼتِسلׄ             سلاؼتׄ               ُؼِسلׄ                  َعَسل ׄ  

 .فككككككككككككككككككككم ج نككككككككككككككككككككع بمككككككككككككككككككككا دو  الن ككككككككككككككككككككو     مممممممممممممممممرومإذا ؼممممممممممممممممامرت فممممممممممممممممً شممممممممممممممممرؾ  -٘ٔ
 

 رممׄ             رومׄ               ِرٌمׄ                  رام ׄ  

 

 حدد إعراب معمول اسم الفاعل  فٌما ٌلً: – ٗس

 

َحًة َلهُمُ اأَلْبَواُب  تعالى : } قال -ٔ اِت َعْدٍن ُمَفتَّ  {َجنَّ
 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ئبنا ׄ  

اسُ تعالى : }قال  -ٕ ٌَْوم  َمْجُموع  َلُه النَّ  {لَِمْن َخاَؾ َعَذاَب اآلِخَرِة َذلَِك 
 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  

ْؤُتوُكْم ُأَساَرىَٰ ُتَفاُدوهُ تعالى : }قال  -ٖ ٌَ ُكْم إِْخَراُجهُمْ َوإِن  ٌْ م  َعَل  {ْم َوُهَو ُمَحرَّ
 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  

 رجل الخٌر مذكورة أعماله بالثناء فً كل مكان . –ٗ
 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
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 دّرسنا أستاذ مشكور سعٌه ذائع صٌته . –٘
 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل ائبن ׄ  

 كافؤت المدرسة الطالب المهذبة أخالقه . - ٙ
 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  

 الشعب الفلسطٌنً مخضبة أرضه بدماء أبنائه . - 7
 ضاؾ إلٌهمׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  

 ج كككككككككككككككككد   كككككككككككككككككال ير م  وصكككككككككككككككككاً  ناحكككككككككككككككككا ُ     ّنممممممممممى اتجهممممممممممَت إلممممممممممى ا سممممممممممالم فممممممممممً بلممممممممممـدٍ أ -8
 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
 فُربَّمكككككككككككككككككككا َصكككككككككككككككككككّحثِ األْ ضكككككككككككككككككككاُ  بالِعَلكككككككككككككككككككِ      لََعممممممممممممممممممملّ َعْتَبمممممممممممممممممممَك َمْحُممممممممممممممممممممود  َعَواقُِبمممممممممممممممممممهُ  -9

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
يُككككككككككككككككككوَخ ج ككككككككككككككككككيُد النككككككككككككككككككاس َأْحيانككككككككككككككككككا    ٌممممممممممما صمممممممممممائَد الَجْحفمممممممممممِل المرُهممممممممممموِب جانُبمممممممممممه -ٓٔ  إ   اللُّ

 

 مضاؾ إلٌهׄ     ظرؾׄ               مفعول بهׄ        فاعل نائب ׄ  
 

 اذكر سبب إعمال اسم الفاعل فٌما ٌلً: – ٘س

َحًة لَ  تعالى : } قال -ٔ اِت َعْدٍن ُمَفتَّ  {هُمُ اأَلْبَواُب َجنَّ
 الحالاعتمد على صاحب ׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

اسُ تعالى : }قال  -ٕ ٌَْوم  َمْجُموع  َلُه النَّ  {لَِمْن َخاَؾ َعَذاَب اآلِخَرِة َذلَِك 
 اعتمد على موصوؾׄ    دأاعتمد على مبتׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

ُكْم إِْخَراُجهُمْ تعالى : }قال  -ٖ ٌْ م  َعَل ْؤُتوُكْم ُأَساَرىَٰ ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ ٌَ  {َوإِن 
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 رجل الخٌر مذكورة أعماله بالثناء فً كل مكان . –ٗ
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 دّرسنا أستاذ مشكور سعٌه ذائع صٌته . –٘
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 كافؤت المدرسة الطالب المهذبة أخالقه . - ٙ
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        )ال(معرؾ بـ ׄ  

 الشعب الفلسطٌنً مخضبة أرضه بدماء أبنائه . - 7
 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 م  وصكككككككككككككككككاً  ناحكككككككككككككككككا ُ ج كككككككككككككككككد   كككككككككككككككككال ير     ّنممممممممممى اتجهممممممممممَت إلممممممممممى ا سممممممممممالم فممممممممممً بلممممممممممـدٍ أ -8
 

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

 فُربَّمكككككككككككككككككككا َصكككككككككككككككككككّحثِ األْ ضكككككككككككككككككككاُ  بالِعَلكككككككككككككككككككِ      لََعممممممممممممممممممملّ َعْتَبمممممممممممممممممممَك َمْحُممممممممممممممممممممود  َعَواقُِبمممممممممممممممممممهُ  -9
 

 مد على موصوؾاعتׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  

يُككككككككككككككككككوَخ ج ككككككككككككككككككيُد النككككككككككككككككككاس َأْحيانككككككككككككككككككا    ٌممممممممممما صمممممممممممائَد الَجْحفمممممممممممِل المرُهممممممممممموِب جانُبمممممممممممه -ٓٔ  إ   اللُّ
 

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ               اعتمد على نفًׄ        معرؾ بـ)ال( ׄ  
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