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 - 5ليت السماء تمطـر ذىبــا.

نوعه

سببه
وقع عليه فعل الفاعل

خبر ليت – ذهبا تمييز

القاعدة-:
منصوبات االسماء ىي -:
 .1المفعول به :

كيف نحدد المفعول بو ؟

لتحديد المفعول بو  ،اسأل نفسك  :من الذي وقع عميو الفعل ؟ أي المفعول بو الفعل .
الحظ المثال اآلتي ،ثم بين المفعول بو إن وجد - :كتب الولد الدرس  .المفول بو (الدرس)
 حدثني جدي ( .جدي ) .2المفعول فيه (الظرف) :
لم سمي ىذا المفعول بيذا االسم ؟ سمي ىذا المفعول المفعول فيو ؛ لتضمنو معنى "
في "  ،وسمي ظرفا تشبييا لو بالظرف  ،بمعنى أن ىناك شيئا في داخل شئ آخر.
وىو  :اسم منصوب يدل عمى زمان أو مكان  ،متضمن معنى (في) .
مثل  :جئت صباحا  ،وجمست وسط األزىار
 . .3المفعول معه :

لم سمي ىذا المفعول بيذا االسم ؟ ألنو يأتي بعد واو بمعنى ( مع )  ،مسبوقة
1

بجممة فييا فعل أو ما يشـبو الفعـل -كاسم الفاعل  -تدل ىــذه الواو عمى اقتران

االسم الذي بعدىا باسم أو ضمير قبميا في زمن حصول الحدث .

المفعول معو :اسم يأتي بعد واو بمعنى ( مع ) تالية لجممة ذات فعل أو ما يشبو الفعل .
الطريق تصل إلى المسجد العتيق .
مثل  :سر وىذا
َ

/4المفعول ألجله :

وىو  :مصدر يدل عمى سبب حدوث ما قبمو ويشارك فعمو في وقتو وفاعمو .
لم سمي المفعول ألجمو بيذا االسم ؟ ألنو يبين سبب حدوث الفعل  ،فيو إجابة عن سؤال
معناه  :لِ َم فُعل الفعل ؟ أو ما الداعي منو ؟ مثل  - :وبختك تأديبا لك -نصمي تقربا إلى اهلل .

 . /5المفعول المطلق :

وىو  :اسم يؤكد عاممو أو يبين نوعو أو عدده  ،وأكثر ما يكون المفعول المطمق مصد ار.
مثل  :ضربتك ضـربا  ،ضربتك ضـربا قاسيا  -ضربتك ضربتين .وقد يكون الغرض منو األمور

الثالثة معا  ،في نحو :ضربتك ضربتين قاسيتين.

/6خبر كان و كاد و أخواتهما  :ـ أصبحت مدننا رائعـة  - .أضحى المسممون متحــدين .
 ./7الحال :

لم سميت الحال بيذا االسم ؟ ألنيا تبين حال وىيئة صاحبيا وقت وقوع الفعل  .وىي إجابة

عن سؤال مؤداه  :كيف  ..؟ وبمعنى في حال كذا الحال  :وصف منصوب يبين ىيئة ما قبمو
وقت وقوع الفعل  ،ويجوز حذفو دون أن يختل المعنى  .مثل  :جاء محمد مستبش ار ،

تمرين  -:بين منصوبات االسماء فيما تحته خط -:
عمي مبتيجا ................
 /1سممت عمى زينب واقفة  /2 .........................،جاء ٌ
يرضع منيا.........
اترك الناقة وولدىا
 /3جئت صباحا  ،وجمست وسط األزىارْ /4..........
ْ
 /5نصمي تقربا إلى اهلل /6.......................ضربتو أربعين ضربة ......................
 /7أضحى المسممون متحــدين /8................اشتريت خاتما حديدا......................
أ/محمد المصطفي محمد
2

مدرسة اشكيت الثانوية بنين  -حلفا الجديدة

