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 صوبا ، و مجرورااالسم ٌؤتً مرفوعا ، و من
 
 
 
 
 
 

 مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من المنصوبات
 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

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

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

   :صور المفعول به 
 اسم ظاهر. مثل: نّظف عمرو سٌارة أبٌه. - ٔ
 ضمٌر متصل. مثل: ضربنــً أبً - ٕ
 بد وإٌاك نستعٌن"ضمٌر منفصل. مثل: "إٌاك نع - ٖ
 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.  -العرب  -تص )فً أسلوب االختصاص(،مثل: نحن المخ - 
 المغري به )فً أسلوب اإلغراء(، مثل: الصدَق الصدَق ٌا إنسان.  -
 المحذر منه )فً أسلوب التحذٌر(، مثل: الكذب الكذب ٌا مسلم. -
 ول به فً محل نصب. الٌاء " إذا اتصلت بآخر الفعل فإعرابها: مفع –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 –} ما عدا  - ٗ
، ومرحباا، تعرب مفعوالا به لفعل محذوف ما ٌنصب علم) - ٘ ، وسهالا  ى أنه مفعول به لفعل محذوف( الكلمات: أهالا
ا.    ، وصادفت مرحبا ، ووطئت سهالا  والتقدٌر: جئت أهالا
 تعرب: جملة مقول القول فً محل نصب مفعول به، مثل: قال: إنك مجتهد. ا)قال(: الجملة التً تؤتً بعده – ٙ
 لَ التعجبٌة( ٌؤتً بعدها مباشرة المتعجب منه.وإعرابه: مفعول به منصوب، مثل: ما أْجَملَ الحق  )صٌغة ما أَْفعَ  – 7

 الفعل المتعدي 
 أنواع الفعل المتعدي الذي ٌنصب المفعول به: -
 ما ٌنصب مفعول به واحد، مثل: اشترٌت الكتاَب. - ٔ
ٌّر(  -جعل  -علم  -رأى  -وجد  -خال  -زعم  -حسب  -ما ٌنصب مفعولٌن أصلهما المبتدأ والخبر )ظن  - ٕ  ص
  .  مثل:ظننت االمتحان سهالا
 مثل: أعطى هللا  ،وهب( -ألبس  –كسا  -أعطى  -منع  -ما ٌنصب مفعولٌن لٌس أصلهما المبتدأ والخبر:)منح  - ٖ

ا. ا خالدا  مصر نهرا
 َحّدث( ،  مثل: أعلم السائق الركاب السٌارة متعطلة. - َخّبرَ  -أَخْبَر  -َنّبؤ  -أَْنَبؤ  -ما ٌنصب ثالثة مفاعٌل: )أْعلََم  - ٗ
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 :تقدٌم المفعول على الفعل 
 جائز إذا لم ٌمنع مانع ، مثل :  الدرَس شرحُت. -
 واجب فً موضعٌن -
ٌِّن(( الخبرٌتٌن،  -ٔ  أَن ٌكون من أَسماِء الصدارة كؤَسماِء الشرط وأَسماِء االستفهام و))كم، وكؤَ
 ( )صار أَخوك ذا خبرة، فكم من داٍر باع! ( مثل: )من قابلَت؟ 

تٌَِم َفال َتْقَهْر{. -ٕ ٌَ  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  ىنزشّٗٞخ  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قع أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإل)  

 
 المفعول بهعلى  اتتـــدرٌـــب

 األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: فً  المتعدٌة  لألفعال  المفعول الصورة التً جاء علٌها حدد  – ٔط

ِ } قبه رعبىٚ : .ٔ ََ ًَ (َشبَء )ىِ ٌْ أَُ َٝزَقَذَّ ُْن َش  ٍِ ْٗ َٝزَأَخَّ  }أَ

 مصدر مإولׄ     ظاهراسم ׄ      متصل ضمٌرׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

ِ ىَُّذِّّٜ ُعْزًسا }  قبه رعبىٚ :   - .ٕ ٍِ  }قَْذ ثَيَْغَذ 

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

ٌْ طَِشٝقًب فِٜ اْىجَْحِش َٝجًَسب }  قبه رعبىٚ :   - .ٖ ُٖ  }فَبْضِشْة ىَ

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

ٌٌ }  قبه رعبىٚ :   - .ٗ ََٕزا ىََسبِحٌش َعيِٞ  َُّ َُ إِ ْ٘ ًِ فِْشَع ْ٘ ِْ قَ ٍِ ألُ  ََ  }قَبَه اْى

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      جملةׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

ْٞزَِل ثِبىْ }  قبه رعبىٚ :   - .٘ ِ ثَ ٍِ ب أَْخَشَجَل َسثَُّل  ََ َُ َم ُٕ٘ َِ ىََنبِس ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِّ َُّ فَِشٝقًب  إِ َٗ  }َحقِّ 

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

  } إَِّٝبَك َّْعجُُذ :  } قبه رعبىٚ   - .ٙ

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

َب َداَس ا)}  قبه رعبىٚ :   - .3 ِٔ اىَِّزٛ أََحيَّْ ِْ فَْضيِ ٍِ ِخ  ٍَ قَب َُ  }ْى

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

َِّزًٝشا }  قبه رعبىٚ :   - .1 َٗ  }إَِّّب أَْسَسْيَْبَك ثِبْىَحقِّ ثَِشًٞشا 

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

ئِلَ قبه رعبىٚ  قبه رعبىٚ :   - .0 ٌْ َٝ  :  } أُٗىََٰ ُٖ َِ اْىِنزَبةِ   َْبىُ ٍِّ  ٌُٖ   }َِّصٞجُ

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

بُء }  قبه رعبىٚ :   - .ٓٔ ََ ِٓ اْىُعيَ ِْ ِعجَبِد ٍِ  َ ب َْٝخَشٚ َّللاَّ ََ  .}إَِّّ

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

ُِ َّللَاّ } قَبىَِذ اىْ  قبه رعبىٚ :   - .ٔٔ ٌْٝش اْث ُُٖ٘د ُعَض َٞ{. 

 مصدر مإولׄ     جملةׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

ٕٔ. -   َُ ًٍ َٝزَّمَُّشٗ ْ٘ َٝبِد ىِقَ ْٟ ْيَْب (ا ب ۗ قَْذ )فَصَّ ًَ ْسزَقِٞ ٍُ َزا ِصَشاطُ َسثَِّل  ََٰٕ َٗ  .}قبه رعبىٚ :  } 

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  
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 ثعددددددددددددددددددذد دٝددددددددددددددددددبس   ٗاحز٘رددددددددددددددددددل دٝددددددددددددددددددبس -ٖٔ

  

 ٕٖٞددددددددددددددددددددبد ىيددددددددددددددددددددْ ٌ اىشفٞددددددددددددددددددددع قددددددددددددددددددددشاس   

 

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

 إُ حظّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٜ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذقٞق   -ٗٔ

  

 ٝدددددددددددددددددددددددددددددددددددً٘ سٝددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ّ دددددددددددددددددددددددددددددددددددشٗٓ   

 

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

 ٗإرا اىعْبٝدددددددددددددددددددددددخُ  حظزدددددددددددددددددددددددَل ُعُّٖٞ٘دددددددددددددددددددددددب    -٘ٔ

   

  ٌْ ُُ  َّدددددددددددددددددددددد َِّ أٍددددددددددددددددددددددب ُٖدددددددددددددددددددددد  فبىَخددددددددددددددددددددددبُٗ  ُميُّ

 

 مصدر مإولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     منفصلضمٌر   ׄ  

 

 ( https://dardery.site  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قع أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  )  
 

 التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:الجملة الموضوعة بٌن القوسٌن فً األمثلة فً فاعل على البه  المفعول  اذكر حكم تقدٌم  –ٕس

َ ( قبه رعبىٚ :   - .ٔ َُ أََحًذا إِ َّ َّللاَّ ْ٘ َ  َْٝخَش َٗ ( َُّٔ ْ٘ َْٝخَش َٗ  ِ َُ ِسَسبَ ِد َّللاَّ َِ ُٝجَيُِّغ٘  .}} اىَِّزٝ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َٗ  قبه رعبىٚ :   - .ٕ ( { َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِ ب طَبئِفَخٌ(   ََ ُٖ َْٖذ َعَزاثَ  .}ْىَْٞش

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َّْٞب قبه رعبىٚ :   - .ٖ ٌُ اْىَحَٞبحُ اىذُّ ُٖ ْر َغشَّ َٗ ىَِعجًب  َٗ ا  ً٘ ْٖ (  ىَ ٌْ ُٖ َِ )ارََّخُزٗا ِدَْٝ  .}} اىَِّزٝ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ب فِٜ اْىَغبِس إ}  قبه رعبىٚ :   - .ٗ ََ ُٕ ِِ إِْر  ْٞ َٜ اْثَْ َِ َمفَُشٗا(  ثَبِّ  .}ْر) أَْخَشَجُٔ اىَِّزٝ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

ًذا  قبه رعبىٚ :   - .٘ ٍَ ب ىَجِ ُ٘ا أَ ََ َٰٚ ىِ ِِ أَْحَص ْٞ ُّٛ اْىِحْضثَ ٌَ أَ ٌْ (  ىَِْْعيَ ٌَّ )ثََعْ َْبُٕ  .}} ثُ

    نعممتׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 

ٌُ اىَّْبُس ( قبه رعبىٚ :   - .ٙ َُٖٕ ُج٘ ُٗ رَْغَشٚ  َٗ ( ٍُ ِْ قَِطَشا ٍِ  ٌْ ُٖ  .} } َسَشاثِٞيُ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َِ  قبه رعبىٚ :   - .3 ٞ َِ ٌْ َجبثِ ِٕ َْٞحخُ (  فَأَْصجَُح٘ا فِٜ ِدَٝبِس ٘ا اىصَّ َُ َِ ظَيَ أََخَز اىَِّزٝ َٗ ( {{. 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

أَّـضْىَْب اْىَحِذَٝذ( قبه رعبىٚ :   - .1 َٗ ِٔ ثَأٌْط َشِذٝذٌ  } )   .}فِٞ

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َُ  قبه رعبىٚ :   - .0 ٌْ ُْٝسزَْعزَجُ٘ ُٕ   َ َٗ  ) ٌْ ُٖ ْعِزَسرُ ٍَ ٘ا  َُ َِ ظَيَ ) َْٝفَُع اىَِّزٝ ئٍِز  َّ ٍَ ْ٘   .}} فََٞ

    نعممتׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َسثَْذ  قبه رعبىٚ :   - .ٓٔ َٗ ْد  زَضَّ ْٕ بَء ( ا ََ َٖب اْى ْٞ ِٔ أَََّّل رََشٙ اأْلَْسَض َخبِشَعخً فَئَِرا) أََّضْىَْب َعيَ ِْ آَٝبرِ ٍِ َٗ  {{. 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

َ  قبه رعبىٚ :   - .ٔٔ ب َْٝخَشٚ َّللاَّ ََ ِْ  } )إَِّّ بُء ( ٍِ ََ ِٓ اْىُعيَ  .} ِعجَبِد

    ممتنعׄ       جائز ׄ        جبوا  ׄ  

َُ  قبه رعبىٚ :   - .ٕٔ ِٔ َساِجع٘ ْٞ إَِّّب إِىَ َٗ  ِ ِصٞجَخٌ ( قَبىُْ٘ا إَِّّب لِِلّ ٍُّ  ٌُٖ َِ إَِرا )أََصبثَْز َِ اىَِّزٝ بثِِشٝ ِش اىصَّ ثَشِّ َٗ  {{. 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

https://dardery.site/
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 إُ حظّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٜ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذقٞق   -ٖٔ

  

 ٝدددددددددددددددددددددددددددددددددً٘ سٝددددددددددددددددددددددددددددددددد  )ّ دددددددددددددددددددددددددددددددددشٗٓ (    

 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        بواج  ׄ  

 ٗإّدددددددددددددددددٜ ٗإُ مْدددددددددددددددددُذ األَخٞدددددددددددددددددَش صٍبُّدددددددددددددددددُٔ   -ٗٔ

  

) رَْسددددددددددددددددددزطْعُٔ األٗائددددددددددددددددددُو(     ٌْ  ٍٟد ثَددددددددددددددددددب ىدددددددددددددددددد

 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

  ) ٝشفددددددددددع اىضددددددددددٞا عْٞددددددددددبً  ( فددددددددددٜ ٍْبصىْددددددددددب -٘ٔ

  

 إ  ىضدددددددددددددددددددددددددددددبحل ٍْدددددددددددددددددددددددددددددب ٍٗجزسدددددددددددددددددددددددددددددٌ   

 

    ممتنعׄ       جائز ׄ        واجب  ׄ  

 ( https://dardery.siteزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قع أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ    ) ىي   

 

 التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:األمثلة  نوع الفعل الوارد فًاذكر  –ٖس

 

 }إَِّّب َجَعْيَْبُٓ قُْشآًّب َعَشثًِّٞب} قبه رعبىٚ : .ٔ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

ِ ىَُّذِّّٜ ُعْزًسا }  قبه رعبىٚ :   - .ٕ ٍِ  }قَْذ ثَيَْغَذ 

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

َُ أَِسفًب}  قبه رعبىٚ :   - .ٖ ِٔ َغْضجَب ٍِ ْ٘ َٰٚ قَ َٰٚ إِىَ َ٘س ٍُ ب َسَجَع  ََّ ىَ َٗ{ 

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

َ٘سٚ اْىِنزَبةَ }  قبه رعبىٚ :   - .ٗ ٍُ َْْٞب  ىَقَْذ آرَ َٗ{ 

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

َِ }  قبه رعبىٚ :   - .٘ ٍِّ َُّ فَِشٝقًب  إِ َٗ ْٞزَِل ثِبْىَحقِّ  ِ ثَ ٍِ ب أَْخَشَجَل َسثَُّل  ََ َُ  َم ُٕ٘ َِ ىََنبِس ِْٞ ٍِ ْؤ َُ  }اْى

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

ِ :  } قبه رعبىٚ   - .ٙ ُِ َّللاَّ ِ ُدٗ ٍِ ىَِٞبَء  ْٗ َِ أَ َٞبِطٞ ٌُ ارََّخُزٗا اىشَّ ُٖ َّ   }إِّ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

ٍِ )}  قبه رعبىٚ :   - .3  ُْ إِ َٗ ِٓ ِذ َْ ٍء إِ  َُٝسجُِّ  ثَِح ْٜ  }ِْ َش

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

َِّزًٝشا }  قبه رعبىٚ :   - .1 َٗ  }إَِّّب أَْسَسْيَْبَك ثِبْىَحقِّ ثَِشًٞشا 

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

ئَِل   :قبه رعبىٚ   -ََٰٓ }  قبه رعبىٚ :   - .0 ٌْ )} أُٗىََٰ ُٖ َِ اْىِنزَبةِ  (ََْٝبىُ ٍِّ  ٌُٖ   }َِّصٞجُ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

ِٓ ُسُسئَُ }  قبه رعبىٚ :   - .ٓٔ ْعِذ َٗ ْخيَِا  ٍُ  َ َِّ َّللاَّ  .}فَََل رَْحَسجَ

 متعد لثالث مفاعٌلׄ     متعد لمفعولٌنׄ     لمفعول واحد     د متعׄ     الزم  ׄ  

 

 ( https://dardery.siteاإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قع أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ    ) ىيزذسٝت  
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