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 صوبا ، و مجرورااالسم ٌأتً مرفوعا ، و من
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 المفعول معه: اسم مسبوق  بواو بمعنى مع بعد جملة لٌدل على ما فُعل الفعل بمصاحبته دون تشرٌك.
 حققت فٌه شروط التعرٌف، مثل : سرت والشاطئ ؛ فإِن السٌر فً المثال حصل بمصاحبة الشاطِئ وٌجب نصبه إِذا ت

 دون أَن ٌشارك الشاطئ فً فعل السٌر.
 أما قولنا: تحاور النائُب والوزٌُر فٌجب رفع ما بعد الواو فٌها ألَن الواو تدل على العطف ال على المعٌة، وذلك ألَن  -

 عطوف فال ٌقع التحاور من شخص واحد.الجملة لم تتم إال بالم
 كذلك قولنا: سافر أخً وأبوه قبله ،ال معٌة فٌه فً السفر فكلٌّ من األخ واألَب سافر على حدة.

 وأٌضا ٌتعٌن العطف فً قولنا : أنت وشأنك ؛ألَن خبر المبتدأ محذوف تقدٌره )مقترنان( فال جملة قبله. 
 مل المعنى أن تكون الواو فٌه للعطف أَو للمعٌة فٌجوز فٌما بعدها الرفع على أما قولنا: حضر الجند واألمٌُر  فٌحت -

 العطف أَو النصب على المعٌة.
 الخالصة لالسم الواقع بعد الواو ثالث حاالت:

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

 نموذج فً اإلِعراب:
 وشروَق الشمس. حصْدنا الّزرعَ  -

 حصدنـا: حصد: فعل ماٍض مبنً على السكون الّتصاله بضمٌر الرفع.
 نــــــــــا: ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل.

 الـــّزرَع: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ٌّة.  وشروق: الواو: واو المع

 لظاهرة على آخره، وهو مضاف.شـروق: مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا
 الشمـس: مضاف إلٌه مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره.
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 معهالمفعول على  اتتـــدرٌـــب

 فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:  معه المفعول حدد  – 1س

 

 مىرظسون واىىاس اىقطاز أقثو .1

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

https://dardery.site/
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 واىثسد هرا اىشراءمٍف أود  .0

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوفׄ   مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 .إىى اىمدزسح ودقاخ اىجسس وصو اىطالب .7

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ   مبتدأׄ       معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 خيطد اىقمح واىشؼٍس .4

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 مشى اىمسافس واىصحساء .8

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 ٌرؼاقثان  مه وافرج اىحجسج ىىهازاىيٍو وا شاهدخ  .0

 بهٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ   مبتدأׄ      معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 وسالحه فً وقد اىحسب جىدي مو  .3

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 تاىغ اىسجو واالته فى اىحفاوج تاىضٍف .1

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ    دأمبتׄ       معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 .أود وشأول ذصسف فً ماىل مما ذحة .0

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ    مبتدأׄ       معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 وصو إىى اىحفو اىميل و اىحساس  قثيه .16

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ    مفعول بهׄ       معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 ىد تل وأخً فً االورهاء مه اىمشسوع.اسرؼ .11

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 ىحما وماء ػرتاد فأمي اساهس حفالحضسخ  .10

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 .ال ذىصح شمالءك تاىمرامسج وذهمو دزوسل .17

 ٌجوز إعرابه مفعول معه أو معطوف ׄ   صوبفعل مضارع منׄ      معطوفׄ       مفعول معه  ׄ  

 اخرصم اىؼاده واىظاىم .14

 مفعول بهׄ      مبتدأׄ       معطوفׄ        مفعول معه  ׄ  

 سرت والشمس الساطعة -سرت والشمس تتوسط السماء   
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 إػساب ميمح اىشمس فً اىمثاىٍه .18

 مفعول معه -مبتدأ   ׄ    مبتدأ -مبتدأ  ׄ   مفعول معه -معطوف   ׄ          مفعول معه -مفعول معه  ׄ  
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