
 

 المـفــاعيــــل
 

 )الظرف(مفعول فيه  مفعول معه له/ مفعول ألجله  مفعول مطلق مفعول به 

 هو اسم منصوب وقع التعريف
  عليه فعل الفاعل

هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه 
 لتأكيده أو بيان نوعه أو عدده

المبين (هو المصدر المفهم علة 
المشارك لعامله في ) لسبب الفعل
 .فاعلالوقت وفي ال

هو االسم الفضلة المنتصب بعد 
بال قصد ) مع(بمعنى ) واو(

 .اشتراكه في حكم ما قبله

اسم يدل على زمان أو مكان ويتضمن 
 .باطراد" في"معنى 

 فهم الطالب الدرَس األمثلة
 ظّن محمٌد علياً مسافراً

 أعلمتُ محمداً الحقَّ معتدالً

 ضرباضربت زيدا : مؤكد
ضرَب ا ضربت زيد: المبين للنوع

 القسوة
 ضربتينضربته : المبين للعدد

 إعجاباًَصِفقَ المستمعون 
  عليهاطمئنانازرت المريض 
 تأديباًعاقبت اللّص 

 والطريقمشيت 
 والنيلسرت 

 وتغريد الطيوراستيقظت 

 صباحاًخرجت 
 شهر رمضانصمت 

 أمام المدرسوقف الطالب 

الفعل المتعدي الذي ينصب مفعوال  العامل فيه
أو النواسخ التي تنصب فأكثر، 

 .مفعولين فأكثر

 : مصدر مثله .١
 ضرباً المتهم ضربكعجبت من 

 شديداً
 فَِرحاً بمحمد فرحت: الفعل .٢

 عظيماً
 الوصف كاسم الفاعل أو اسم  .٣

 : المفعول مثل
  شديداًإخالصاً لك مخلص   أنا 
  خفيفاًضرباً مضروب   أنا 

 

 : الفعل مثل. ١
 تأديباًضرب زيد ابنه 

 مشابها للفعل كاسم ما كان. ٢
 :الفاعل مثل

 تأديباًضربي زيدا 

 :الفعل مثل. ١
 )سرت(سرت والنيل 

 :شبه الفعل كاسم الفاعل مثل. ٢
 )سائر(أنا سائر والنيل 

 

 : المصدر مثل. ١
 )المشي( مفيد صباحاًالمشي 

 :الفعل مثل. ٢
  الخميسيوَم محمداً قابلت
 )قابلت(  شاطئ النيل عنَد
 : الوصف مثل. ٣
 )حاضر(عندك  غداًنا حاضر أ



/ أحواله 
 أنواعه

 مفعول الفعل المتعدي أو. ١
 . اسم فاعله

 مفعوال أفعال الرجحان. ٢
 

 .أن يكون مؤكدا لعامله. ١
 أن يكون مبينا للنوع. ٢
 .أن يكون مبينا للعدد. ٣

 أن يكون مجردا من أل. ١
  واإلضافة

 أن يكون مضافا. ٢
 أن يكون محلى باأللف والالم. ٣
ويجوز النصب والجر في كل هذه (

 )الحاالت

ترجيح العطف مع جواز . ١
 :النصب مثل

 .حضر محمد وعلي
ترجيح النصب على المعية مع . ٢

أسرعت : جواز األمرين مثل
 .والصديق

وجوب النصب وامتناع العطف . ٣
 :مثل

 .سيري والطريق مسرعة
: وجوب العطف بعد الواو مثل. ٤

 .كل طالب وكتاُبه

 

 


