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

ألنها لم 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 

اصل االشتقاق ؛ وبالتالً  فالمصدر اسم جامد ألنه لم  كتب النحو التعلٌمٌة ؛ وٌترتب علٌه أن المصدر هو

 ٌإخذ من ؼٌره بل أخذ منه  ؼٌره.

 والمشتقات نوعان: •

اسم  –الصفة المشبهة  –اسم المفعول  –صٌػ المبالؽة  -، مثل : اسم الفاعلمشتقات عاملة  – 1   

 التفضٌل.........

 اسم اآللة.....................     –لمكان اسم ا –، مثل : اسم الزمان مشتقات ؼٌر عاملة  –2   

 

 

 

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

 ُشرب مشروب ، ُبث مبثوث ، ُوعد موعود ، أُتى مؤتً ، ُملئ مملوء .، أُكل مؤكول ، 

 صوغ اسم المفعول : 

 مثل : الحق صوته مسموع . والشاي مشروب لذٌذ الطعم .:  ـ من الثالثً على وزن مفعول 1

 و قوله تعالى : } فجعلهم كعصؾ مؤكول {   

 و قوله تعالى : } ٌوم ٌكون الناس كالفراش المبثوث {   

 فإن كان الفعل الثالثى معتل الوسط باأللؾ  : -

ونستبدلها ،ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ،نؤخذ الفعل المضارع من الفعل المراد اشتقاق اسم المفعول منه   

 ، باع ٌبٌع مبٌع .  بمٌم مفتوحة .  مثل : قال ٌقول مقول 

 أو الٌاء .فإن كان وسط المضارع ألفاً ترد فً اسم المفعول إلى أصلها الواو  -

 خاؾ ٌخاؾ مخوؾ ، فاأللؾ أصلها الواو ألن مصدرها " الخوؾ " . -مثل : 

 هاب ٌهاب مهٌب ، فاأللؾ أصلها الٌاء ألن مصدرها " الهٌبة " . -       
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نؤتً بالمضارع منه ثم نحذؾ حرؾ المضارعة ونضع مكانها وإن كان الفعل معتل اآلخر " ناقصاً " :  -

ٌاًء .  مثل : دعا ٌدعو  ملحرؾ األخٌر الذي هو حرؾ العلة سواء أكان أصله واواً أمٌماً مفتوحة ونضعؾ ا

. ًّ ًّ ، سعى ٌسعى مسع  مدعّو ، رجا ٌرجو مرجّو ، رمى ٌرمً مرم

  ـ وٌصاغ من ؼٌر الثالثً " المزٌد " : 2

:  أنزل ٌنزل على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . مثل 

 ُمنَزل ، انطلق ٌنطلق ُمنطلَق ، انحاز ٌنحاز ُمنحاز ، استعمل ٌستعمل ُمستعَمل  .

 عمل اسم المفعول 

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

 الفقٌُر ثوباً .مثل :     المعلم مشكور فضله . و مثل :   أمكسو 

 شروط عمل اسم المفعول:

 ـ أن تكون معرفة بؤل ) وهنا ٌعمل بدون شروط (1

 فاز المصون لسانه .  ) لسانه : نائب فاعل ( -مثال :   -  

 ـ إذا لم تكن معرفة بال تعمل بشرطٌن :  2

 أ ـ أن تدل على الحال ، أو االستقبال.                          

 ب ـ أن تعتمد على استفهام ، أو نفً ، أو مبتدأ ، أو موصوؾ .                         

 مثال : على داللة صٌػ المبالؽة على الحال أو االستقبال : الضعٌؾ مهضوم حقه . -

 و ال ٌجوز أن نقول : الضعٌؾ مهضوم حقه أمس .         

 (سد مسد الخبر ك ؟         ) أخوك : نائب فاعـل مرفوع أمذموم أخومثال على اعتمادها على استفهام :   -

 (     سد مسد الخبر ما محمود الكذب  .     ) الكذب : نائب فاعـل مرفوع     مثال اعتماده على نفى :          -

 أنت محروم ثمرة عملك .   ) ثمرة : نائب فاعــل مرفوع (مثال اعتماده على مبتدأ :            -

 هذا مسكٌن مهدودة قوته .     ) قوته: نائب فاعـــل مرفوع (  مثال اعتماده على موصوؾ :       -

 وٌؤتى بعده معموله   ، فقد ٌقع فى الجملة حاال أو منادىفعول فى ؼٌر تلك المواضع السابقةو قد ٌعمل اسم الم -

 ) وجهه : نائب فاعل مرفوع  (   أقبل علً مهموما وجهه .  - فمثال اسم المفعول الواقع حاال : -

 )فضله: نائب فاعل مرفوع  (           .  معروفا فضلهٌا  -مثال اسم المفعول الواقع منادى :  -

 مالحظات مهمة  

 ـ ٌستعمل اسم المفعول  مفرداً و مثنى وجمعاً ، مذكراً و مإنثاً . مثل مسموع و مسموعة و مسموعان  و  1

 و مسموعات .مسموعتان ومسموعون     
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إذا جاء اسم المفعول من فعل متعد لمفعولٌن ، فاسم المفعول ٌنصب  مفعولٌن أٌضا . األول ٌصبح نائبا  -2

عن  الفاعل والثانى كما هو مفعول به ثان : مثل : أ ُمعَطى الطالب جائزة ؟ .) الطالب : نائب فاعل ،جائزة : 

 .مفعول ثان (

 ( إلى معموله ) نائب الفاعل ( : قد ٌضاؾ اسم الفاعل ) ؼٌر منون -3

 مثل : رأٌت طالبا مسرور الوجه . ) الوجه : مضاؾ إلٌه بإضافة اسم المفعول  إلى نائب الفاعل (    

 ٌؤتى فى االمتحان : استخرج اسم مفعول عامال واكتب فعله مضبوطاً بالشكل .:  مهم -4

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

 نموذج  إعراب

 أخوكمحبوب أ

: نائب فاعل مرفوع  أخوكمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .   الهمزة لالستفهام  ، محبوب  :  محبوبأ

 فً محل جر. الفتح( بعده مضاؾ إلٌه مبنً على الكاؾو الضمٌر ) ، سد مسد الخبر  ،بالواو

 ( https://dardery.site/archives/1791نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغط عهٗ انشاثط    ) 

 ات على اسم المفعولتـــدريـــب

 حدد اسم المفعول  من بٌن البدائل المتاحة  فٌما ٌلً: – 1س

 "انُبط األسض رخبفٌٕ أٌ ٚزخطفكى فٙ ٔاركشٔا إر أَزى قهٛم يغزضعفٌٕقبل رعبنٗ :   " -ٔ

 الناسׄ     األرضׄ                 مستضعفونׄ          قلٌل ׄ  

ٌ   قبل رعبنٗ : } - ٕ  {ٔيب أسعهُب فٙ قشٚخ يٍ َزٚش إال قبل يزشفْٕب إَب ثًب أسعهزى ثّ كبفشٔ

 كافرونׄ      مترفوهاׄ                 نذٌرׄ          قرٌة ׄ  

َُْشآُد فِٙ اْنجَْحِش َكبألْعالِو  } قبل رعبنٗ : -ٖ ًُ اِس اْن َٕ نَُّ اْنَج َٔ} 

 ألْعالمِ اׄ      اْلَبْحرِ ׄ                 اْلُمْنَشآتُ ׄ         اْلَجَوارِ  ׄ  

ِو  قبل رعبنٗ : }  -ٗ َحشَّ ًُ ْٛزَِك اْن َُْذ ثَ ِْٛش ِر٘ َصْسٍع ِع اٍد َغ َٕ َّٚزِٙ ثِ ٍْ ُرسِّ ُُْذ ِي َب إَِِّٙ أَْعَك  {َسثَُّ

تِكَ ׄ                  َزْرع  ׄ          َواد   ׄ   ٌْ مِ ׄ      َب  اْلُمَحرَّ

 كممممممممممممى رشممممممممممممزكٙ ٔر ممممممممممممٕل أَممممممممممممك يعممممممممممممذو -٘

  
 ٔاألسض يهكممممممممممممممممك ٔانغممممممممممممممممًب  ٔاألَجممممممممممممممممى  

 
 األنجمׄ      ملككׄ                 األرضׄ          معدم ׄ  
 فغمممممممممممممممب  نمممممممممممممممجب  انًُمممممممممممممممزسٍٚ ألَمممممممممممممممّ      -ٙ

  
 نمممممممممممممممجب  ثمممممممممممممممّ صس  األعمممممممممممممممُخ أَجمممممممممممممممى  

 
 أنجمׄ      األسنةׄ               المنذرٌنׄ          صباح ׄ  
 فٛمممممممممممممممب نمممممممممممممممخشح جًعمممممممممممممممذ يٓجزمممممممممممممممٍٛ       -7

 
ممممممممب     أفممممممممب ا إنممممممممٗ  غممممممممُٓب انًُز ممممممممٙ   ًً  ُيزَهَْعثِ

 
 المنتقًׄ      حسنهاׄ                 مهجتٌن      ׄ         صخرة ׄ  
 

https://dardery.site/archives/1791
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 ٚممممممممممممممممب نهشجممممممممممممممممبل نحممممممممممممممممشح يممممممممممممممممٕ ٔدح    -8

  
 قزهمممممممممممممممممذ ثغٛمممممممممممممممممش جشٚمممممممممممممممممشح ٔجُمممممممممممممممممب   

 
 جناحׄ      جرٌرةׄ               موءودة   ׄ          حرة ׄ  
 انممممممممممممممممجش نكممممممممممممممممم ي ممممممممممممممممٛجخ ٔرجهممممممممممممممممذ -9

  
 ٔاعهممممممممممممى ثممممممممممممبٌ انًممممممممممممش  غٛممممممممممممش يخهممممممممممممذ  

 
 مخلدׄ      المرءׄ                 تجلدׄ          مصٌبة ׄ  
 يبثمممممممممممممبل دُٚمممممممممممممك رشضمممممممممممممٗ أٌ رذَغمممممممممممممّ -ٓٔ

  
 ٔثٕثممممممممممك انممممممممممذْش يغغممممممممممٕل يممممممممممٍ انممممممممممذَظ  

 
 الدنسׄ      مؽسولׄ                 ثوبكׄ          دٌنك ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/1791نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغط عهٗ انشاثط    ) 

 حدد نوع الفعل الذي صٌػ منه اسم المفعول فٌما ٌلً: – 2س

ْغُضٕة‘  قٕنّ رعبنٗ : } -ٔ ًَ ِْٛش اْن  عهٛٓى ٔال انضبنٍٛ{ َغ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

ْحُشِٔو قٕنّ رعبنٗ : }  -ٕ ًَ اْن َٔ بئِِم  ِْٓى َ قٌّ نِهغَّ انِ َٕ فِٙ أَْي َٔ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

ٍَ قٕنّ رعبنٗ: }  -ٖ ْشَعهِٛ ًُ ٍَ اْن َجبِعهُُِٕ ِي َٔ ِْٛك  ُِٔ إِنَ  {إََِّب َسادُّ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

انَُِّغب ِ  رعبنٗ : }قٕنّ  -ٗ َٔ َجبِل  ٍَ انشِّ ٍَ ِي ْغزَْضَعفِٛ ًُ اْن َٔ  ِ ٌَ فِٙ َعجِِٛم َّللاَّ َيب نَُكْى اَل رُ َبرِهُٕ َٔ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

ٍَ اأْلَْخَٛبسِ  قٕنّ رعبنٗ : } -٘ ْٛ ْ طَفَ ًُ ٍَ اْن ًِ ُْى ِعَُذََب نَ إََِّٓ َٔ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

 {فََجَعهَُْٓى َكَعْ ٍف َيؤُْكٍٕل قٕنّ رعبنٗ : }  -ٙ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

ْجثُٕسِ  قٕنّ رعبنٗ : } -7 ًَ ٌُ انَُّبُط َكبْنفََشاِػ اْن َو َُٚكٕ ْٕ َٚ} 

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

َزاقٕنّ رعبنٗ : }  -8 ََْٰ ا قَْجَم  ًّٕ  {قَبنُٕا َٚب َنبنُِح قَْذ ُكَُذ فَُِٛب َيْشُج

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

ُِغًّٛب قٕنّ رعبنٗ : } -9 ُكُُذ ََْغًٛب يَّ َٔ َزا  ََْٰ ْٛزَُِٙ ِيذُّ قَْجَم   {قَبنَْذ َٚب نَ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

ٌَ  قٕنّ رعبنٗ : } -ٓٔ َٓب ُيْجَعُذٔ ُْ ٍَ َعجَ َْذ نَُْٓى ِيَُّب اْنُحْغَُٗ أُٔنَئَِك َع ٌَّ انَِّزٚ  {إِ

 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  

ٍْ ِ ممممممممْئَذ ٔاكزغممممممممْت أََدثممممممممب -ٔٔ ٍَ َيمممممممم  كممممممممٍ اثمممممممم

  
 ُٚغُٛممممممممممممممممَك يحًممممممممممممممممُٕدُِ عممممممممممممممممٍ انََُّغممممممممممممممممِت  

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  
 

https://dardery.site/archives/1791
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ٔا يجممممممممممممممممَذكى -ٕٔ  ال رٛؤعممممممممممممممممٕا أٌ رغممممممممممممممممزِشدُّ

  
َْممممممممممممٕٖ ثممممممممممممى اسر ممممممممممممٗ    فهممممممممممممشةَّ َيْغهممممممممممممٍٕة 

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  
ُّ٘ أَْ مممممممممممممَذاٍس َجمممممممممممممَشدْ  -ٖٔ ْٛمممممممممممممَذ ِ مممممممممممممْعش٘ أَ  نَ

  
ََْضنَمممممممممممممممْذ ُسَٔ مممممممممممممممَك ِعمممممممممممممممْجُبً ُيَٕنمممممممممممممممذا    أَ

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  
َدحً  -ٗٔ ْٕ فَممممممممممممممممبئٙ َعمممممممممممممممم َٔ ُّممممممممممممممممٗ نممممممممممممممممٙ  ًَ  َٚزَ

  
  ٌْ ْجممممممممممممُشُٔ  َٚممممممممممممبْثَٗ أَ ًَ ٖ ان َٕ َٓمممممممممممم ان  ََعُممممممممممممَٕدا َٔ

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ   

ممممممممممممممممممب أَْسَعممممممممممممممممممْهزُُّ  -٘ٔ ًَ  َٚممممممممممممممممممب َِممممممممممممممممممَذاً  ُكهَّ

  
ثِمممممممممممممممممممممبنَح ِّ اْسرَطَممممممممممممممممممممممْى   َٔ  ُسدَّ َيْ ُٓمممممممممممممممممممممٕساً 

 
 سداسًׄ      خماسًׄ                 رباعًׄ          ثالثً ׄ  
 تخٌر الفعل الصحٌح السم المفعول الموضوع فوق الخط فٌما ٌلً: – 3س

ٍْ َيْغَشٍو قٕنّ رعبنٗ : }  -ٔ ٌَ أَْو رَْغؤَنُُْٓى أَْجًشا فَُْٓى ِي  {ُيْث َهُٕ

 ُتُثوقِلׄ       ُثّقلׄ                  أُثقِلׄ         ُثقِل  ׄ  

ْحَ َُبدُ قٕنّ رعبنٗ : } -ٕ ًُ اْن بَُُكْى   َٔ ًَ ْٚ ٍَ انَُِّغبِ  إاِلَّ َيب َيهََكْذ أَ  {ِي

 ُتحّصنׄ      ُحّصنׄ                    أُحِصنׄ         ُحِصن  ׄ  

ٍْٛش قٕنّ رعبنٗ : }  -ٖ ٍْ َخ هَْذ ِي ًِ ب َع َو رَِجُذ ُكمُّ ََْفٍظ يَّ ْٕ ْحَضًشاَٚ  { يُّ

 ُحوِضرׄ      ُحّضرׄ                أُحِضرׄ         ُحِضر  ׄ  

ٍَ قٕنّ رعبنٗ : } -ٗ ب ُْى يِّ ًَ إٌِ َْٚغزَْعزِجُٕا فَ َٔ ُْى    ٖ نَّٓ ًٕ ٍَ فَإٌِ َْٚ جُِشٔا فَبنَُّبُس َيْث ْعزَجِٛ ًُ  { اْن

 ُتُعوِتبׄ      ُعوتِبׄ                  أُعتِبׄ         ُعتِب  ׄ  

ْٛزَِك  قٕنّ رعبنٗ : }  -٘ َُْذ ثَ ِْٛش ِر٘ َصْسٍع ِع اٍد َغ َٕ َّٚزِٙ ثِ ٍْ ُرسِّ ُُْذ ِي َب إَِِّٙ أَْعَك وِ َسثَُّ َحشَّ ًُ  { اْن

 اُنِحِرمׄ      ُحّرمׄ                  أُحِرمׄ         ُحِرم  ׄ  

ِ َِٚجْذ فِٙ األَْسِض قٕنّ رعبنٗ : } -ٙ َٓبِجْش فِٙ َعجِِٛم َّللاَّ ُٚ ٍْ َي بَٔ ًً َعَعخً  ُيَشاَغ َٔ  {َكثًِٛشا 

 ُرّؼمׄ       ُروِؼمׄ                  أُرِؼمׄ         ُرِؼم  ׄ  

ُد      -7 ْٔ زِمممممممٙ    إَِِّمممممممٙ     َغمممممممَذ          ُيجَْعثَمممممممًشاَٚمممممممب    أُيَّ

  
ممممممممممب      أَقُممممممممممُٕل      َخُجممممممممممٕال   ًَ ممممممممممب     فِٛ ًً  ُيزَهَْعثِ

 
 ُتعثِرׄ       ُعثِرׄ                  ُتبعثِرׄ         ُبعثِر  ׄ  
  جممممممممممُم انفجٛعممممممممممِخ يهزممممممممممفٌّ عمممممممممم هٗ عُ ممممممممممٙ -8

  
 إرا اضمممممممممممطشثب ا  يشمممممممممممُٕقبً يمممممممممممٍ را ٚعبرمممممممممممُت  

 
 اُنُشنِقׄ       ُشّنقׄ                  أُشنِقׄ         ُشنِق  ׄ  
ٍْ انَُّ َمممممممممممِش    -9 َْب ِيممممممممممم اِدِس يْجمممممممممممَذا َٕ  ُكممممممممممممُّ اْنحممممممممممم

  
  ٍْ ُيْع مممممممممُى انَُّمممممممممبِس ِيممممممممم مممممممممَشِس  ُيْغزَْ مممممممممَغشِ َٔ  انشَّ

 
 اُسُتصِؽرׄ      ُصوِؼرׄ                  أُصِؽرׄ         ُصِؽر ׄ  
َٓمممممممممممممب     -ٓٔ ٍٍ ُٚ َهِّجُ ْٛ مممممممممممممْشُ  َيمممممممممممممب َداَو َرا َعممممممممممممم ًَ اْن َٔ 

  
  ٍِ قمممممممٕ    انغٛممممممممذفمممممممٙ أَعممممممممُٛ ْٕ  َعهَممممممممٗ اْنَخطَممممممممشِ  َي

 
 ُتُوّقؾׄ      ُوّقؾׄ                  أُوقِؾׄ         ُوقِؾ ׄ  
 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 ربٚهٕط 7

 ربٚهٕط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ان ًمممممممممبكمممممممممبنعِٛظ فمممممممممٙ انجٛمممممممممذا  ٚ زُهُٓمممممممممب  -ٔٔ

  
  يحًممممممممممممممٕلُ ٔانًممممممممممممممبُ  فممممممممممممممٕ   ِٕٓسْممممممممممممممب  

 
 ُحِملׄ      َحملׄ                 احتملׄ                   تحامل ׄ  
 ت  يشّكمممممممممممكؤَمممممممممممك يمممممممممممٍ كمممممممممممم انُفمممممممممممٕط  -ٕٔ

  
 فؤَممممممممممممممذ إنممممممممممممممٗ كممممممممممممممم األَممممممممممممممبو  جٛممممممممممممممُت  

 
 َرّكبׄ      ُرّكبׄ                 ُرِكبׄ                   َرَكب ׄ  
 انمممممممممممممممجش نكمممممممممممممممم ي مممممممممممممممٛجخ ٔرجهمممممممممممممممذ -ٖٔ

  
  يخهممممممممممممذٔاعهممممممممممممى ثممممممممممممبٌ انًممممممممممممش  غٛممممممممممممش  

 
 ُخلّدׄ      َخلّدׄ                 ُخلِدׄ                   َخلد ׄ  
 يبثمممممممممممممبل دُٚمممممممممممممك رشضمممممممممممممٗ أٌ رذَغمممممممممممممّ -ٗٔ

  
 ٔثٕثممممممممممك انممممممممممذْش يغغممممممممممٕل يممممممممممٍ انممممممممممذَظ  

 
 اُؼتِسلׄ      اؼتسلׄ                 ُؼِسلׄ                   َعَسل ׄ  
 يمممممممممممممشٔوإرا غمممممممممممممبيشد فمممممممممممممٙ  مممممممممممممش   -٘ٔ

  
 فمممممممممممممممممال ر ُممممممممممممممممم  ثًمممممممممممممممممب دٌٔ انُجمممممممممممممممممٕو  

 
 رممׄ      رومׄ                  ِرٌمׄ                   رام ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1791نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغط عهٗ انشاثط    ) 

 

 حدد إعراب معمول اسم المفعول  فٌما ٌلً: – 4س

اُة  قبل رعبنٗ : } -ٔ َٕ ٌٍ ُيفَزََّحخً نَُُٓى األَْث  {َجَُّبِد َعْذ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

ًُٕع  نَُّ انَُّبطُ رعبنٗ : }قبل  -ٕ و  َيْج ْٕ ٍْ َخبَ  َعَزاَة اِٜخَشِح َرنَِك َٚ ًَ  {نِ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

ُْٛكْى إِْخَشاُجُٓىْ رعبنٗ : }قبل  -ٖ و  َعهَ َٕ ُيَحشَّ ُْ َٔ َٰٖ رُفَبُدُْْٔى  إٌِ َٚؤْرُُٕكْى أَُعبَس َٔ} 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

 ثبنثُب  فٙ كم يكبٌ  سجم انخٛش يزكٕسح أعًبنّ  –ٗ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

 دّسعُب أعزبر يشكٕس ععّٛ رائ  نٛزّ   –٘

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

 كبفؤد انًذسعخ انطبنت انًٓزثخ أخالقّ   - ٙ

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                به مفعولׄ         فاعل نائب ׄ  

 انشعت انفهغطُٛٙ يخضجخ أسضّ ثذيب  أثُبئّ   - 7

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

https://dardery.site/archives/1791


  

 

النحو العربيتايلوس في   

 ربٚهٕط 8

 ربٚهٕط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 َّممممممممٗ ارجٓممممممممَذ إنممممممممٗ اإلعممممممممالو فممممممممٙ ثهمممممممم ذٍ أ -8

  

 رجممممممممممممممذِ كممممممممممممممبنطٛش ي  ٕنممممممممممممممبً جُب ممممممممممممممبُِ  

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

اقِجُممممممممممممممممُّ  -9 َٕ ممممممممممممممممٕد  َع ًُ  نََعممممممممممممممممّم َعْزجَممممممممممممممممَك َيْح

  

مممممممممممممممب َنمممممممممممممممّحِذ األْجغمممممممممممممممبُو ثبنِعهَمممممممممممممممِم   ًَ  فُشثّ

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

 ٚممممممممب نممممممممبئَذ انَجْحفممممممممِم انًشُْممممممممِٕة جبَجُممممممممّ -ٓٔ

  

ُممممممممممممممَٕس ر ممممممممممممممُٛذ انُممممممممممممممبط   ٌَّ انهُّٛ  أَْ ٛبَممممممممممممممبإ

 

 مضاؾ إلٌهׄ      ظرؾׄ                مفعول بهׄ         فاعل نائب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1791نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغط عهٗ انشاثط    ) 

 اذكر سبب إعمال اسم المفعول فٌما ٌلً: – 5س

اُة  قبل رعبنٗ : } -ٔ َٕ ٌٍ ُيفَزََّحخً نَُُٓى األَْث  {َجَُّبِد َعْذ

 اعتمد على صاحب الحالׄ    اعتمد على مبتدأ    ׄ             اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

ٍْ َخبَ  َعَزاَة اِٜخَشِح َرنَِك رعبنٗ : }قبل  -ٕ ًَ ًُٕع  نَُّ انَُّبطُ نِ و  َيْج ْٕ َٚ} 

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

ُْٛكْى إِْخَشاُجُٓىْ رعبنٗ : }قبل  -ٖ و  َعهَ َٕ ُيَحشَّ ُْ َٔ َٰٖ رُفَبُدُْْٔى  إٌِ َٚؤْرُُٕكْى أَُعبَس َٔ} 

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

 سجم انخٛش يزكٕسح أعًبنّ ثبنثُب  فٙ كم يكبٌ   –ٗ

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

 دّسعُب أعزبر يشكٕس ععّٛ رائ  نٛزّ   –٘

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ                نفً اعتمد علىׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  

 كبفؤد انًذسعخ انطبنت انًٓزثخ أخالقّ   - ٙ

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

 انشعت انفهغطُٛٙ يخضجخ أسضّ ثذيب  أثُبئّ   - 7

 اعتمد على موصوؾׄ    اعتمد على مبتدأׄ                اعتمد على نفًׄ         معرؾ بـ)ال( ׄ  
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النحو العربيتايلوس في   

 ربٚهٕط 9

 ربٚهٕط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 َّممممممممٗ ارجٓممممممممَذ إنممممممممٗ اإلعممممممممالو فممممممممٙ ثهمممممممم ذٍ أ -8

  

 رجممممممممممممممذِ كممممممممممممممبنطٛش ي  ٕنممممممممممممممبً جُب ممممممممممممممبُِ  

 

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

ممممممممممممممممٕد   -9 ًُ اقِجُممممممممممممممممُّ نََعممممممممممممممممّم َعْزجَممممممممممممممممَك َيْح َٕ  َع

  

مممممممممممممممب َنمممممممممممممممّحِذ األْجغمممممممممممممممبُو ثبنِعهَمممممممممممممممِم   ًَ  فُشثّ

 

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

 ٚممممممممب نممممممممبئَذ انَجْحفممممممممِم انًشُْممممممممِٕة جبَجُممممممممّ -ٓٔ

  

ُممممممممممممممَٕس ر ممممممممممممممُٛذ انُممممممممممممممبط أَْ ٛبَممممممممممممممب  ٌَّ انهُّٛ  إ

 

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

 ( https://dardery.site/archives/1791نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغط عهٗ انشاثط    ) 
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