
      النحو والصرف : المادة
 تعدي الفعل ولزومه: الموضوع

 
 الفعل المتعدي. أوالً

 .الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه من غير استعانة بحرف جر: التعريف
 فهمت الدرَس. ٣ أت الكتاَبقر. ٢  .أكلت الطعاَم. ١:  مثال ذلك

 
 :عالمة الفعل المتعدي

 :أن تتصل به هاء الضمير تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به مثل. ١
 .المال أنفقته) ب( الباب أغلقته)  أ  (
 

 :أنواع الفعل المتعدي
 .ينقسم المتعدي إلى أربعة أقسام بحسب ما بعده من المفعوالت

 
 .  واحد، وهو كثير في اللغة العربيةما يتعدى إلى مفعول. أ

 . أضأت المصباح-  سمعت المذياَع   - ضرب على خالداً: مثل 
 
 .وهو ظّن وأخواتها" المبتدأ والخبر"ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما . ب

  صّير الخّباز الدقيقَ خبزاً-ظننت محمداً مسافراً  : مثل 
 
 مثل فعل " أ والخبرالمبد"ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما . ج

 :فتقول"  سأل -  كسا  -أعطى  " 
 . سألت اَهللا مغفرةً- كسوت الفقيَر جّبةً  -        أعطيت المحتاَج درهماً  

 
 ما يتعدى إلى ثالثة مفاعيل، كأعلَم وأرى. د

  أريت محمداً العلَم نافعاً-أعلمت محمداً الحقَ معتدالً  :         مثل
 

     
 
 



 
 : المتعدي باعتبار عملهأنواع الفعل

 
 ضرب علي خالداً: مثل  ما يتعدى إلى مفعول واحد. ١
 
 ما يتعدى إلى مفعولين. ٢

 ظننت محمداً مسافراً: مثل     أصلهما المبتدأ والخبر
 
 ما يتعدى إلى مفعولين. ٣

 أعطيت المحتاَج درهماً: مثل      ليس أصلهما المبتدأ والخبر
 
 أعلمت محمداً الحقَ معتدالً: مثل  اعيلما يتعدى إلى ثالثة مف. ٤
 
 
 



 
 الفعل الالزم: ثانيا

 
 .هو الفعل الذي ال مفعول له أو يصل إلى المفعول به  بحرف جر: تعريفه

 . جلست على الكرسي-  اطمأننت على سير العمل  - مررت بزيٍد: مثال ذلك
 

 :عالمة الفعل الالزم
 .المصدر، مثل القيام قمته، والجلوس جلستهأن ال تتصل به هاء الضمير التي تعود على 

 
 :أنواع الفعل الالزم

ما دّل على سجية وطبيعة، وهي األفعال الدالة على صفة تالزم صاحبها وال تفارقه إال . ١
  نَُهَم -  قَُصَر  - طَاَل  -  ظَُرفَ  -  كَُرَم  -  َجُبَن  -  شَُجَع  -شَُرفَ  : لسبب قاهر مثل

 .وغيرها
 
 : عل دّل على نظافة أو وسخ مثلكل ف. ٢

 .  قَذَُر-  َوُسخَ  -  َدنَُس  -  طَُهَر  -  َوُضَؤ  -نَظُفَ  
 
 :ما دّل على لون أو عيب مثل. ٣

   َعِمَي-  َعِوَر  -  اخضرَّ  -احمرَّ  
 
 :ما دّل على أمر عرض طارئ يزول بزوال سببه مثل. ٤

   َصُدَع الرأُس- الخادُم    كَُسَل-  اْرتََعشَتْ يدُه  -َمِرَض زيٌد  
 
ـَلَّ مثل. ٥ ـَل  :ما جاء على وزن افْـع

   اطمأّن الضيف-  اشمأّز القادم  -اقشعّر  البدن  
 
ـََل مثل. ٦ ـَع    انكسَر  -  انطلقَ  -انبعثَ  :   ما جاء على وزن انـف
 
 :ما جاء على وزن افـعـلـّل مثل. ٧

 .  افَْرنْقََع الجيش-بل    اْحَرنَْجَمتْ اإل-اقَْعنَْسَس الجمل  



 
 :ما كان مطاوعا لما تعدى لمفعول واحد مثل. ٨

  - فانفتحفتحت الباب   -  فانكسَر  كسرت الزجاج -   فامتّدمددت الحديد 
  فتعلمعلمته النحو   -  ففَِهَمأفهمت علياً الدرس   -  فتدحرجتدحرجت الكرة 

 
 :أنواع الفعل الالزم باعتبار عمله

 :زم هو ما ال يصل إلى مفعول إال بحرف جر وأنواعهالفعل الال
 .ما دّل على سجية وطبيعة. ١
 .كل فعل دّل على نظافة أو وسخ. ٢
 .ما دّل على لون أو عيب. ٣
 .ما دّل على أمر عرٍض طارئ يزول بزوال سببه. ٤
 .ما جاء على وزن َأفْـَعـَل. ٥
 .ما جاء على وزن انْـفَـَعـَل. ٦
 . افْـَعـنْـلَلما جاء على وزن. ٧
 .ما كان مطاوعا لما تعدى لمفعول واحد. ٨
 
 
 


