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 المفعول به



تمهيد

الجملة الفعلية كل جملة تبدأ بفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، مثل: كتب الولد الدرس – يكتب الولد الدرس – اكتب الدرس.

وللجملة الفعلية ركنان أساسيان هما: الفعل والفاعل.

والفاعل عمدة الجملة الفعلية ال يمكن حذفه، وكما نعرف الفعل نوعان:

الفعل الالزم: وهو الفعل الذي يكتفي بالفاعل إلتمام المعنى وال يحتاج إلى مفعول به، مثل: ذهب المعلم إلى القسم.

الفعل المتعدي: وهو الفعل الذي ال يكتفي بالفاعل إلتمام معناه بل يحتاج ويتعدى إلى مفعول به إلتمام معنى الجملة.

قد يتعد الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثالثة مفاعيل.

المفعول به: تعريفه وأنواعه

ما المفعول به ؟ إذا كان الفعل هو الذي يدل على حدث مرتبط بزمن معين، وإذا كان الفاعل عمدة الجملة الفعلية وهو الذي يقوم

بالفعل، معنى هذا أن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل،

وكمثال على ذلك: كتب الطالب الدرس:

كتب: فعل دل على حدث وقع في الزمن الماضي.

الطالب: الفاعل الذي قام بالفعل.

الدرس: المفعول به الذي وقع عليه فعل الفاعل.

تأمل األمثلة التالية

نوعهالمفعول بهالتراكيب

اسم ظاهر معربوطنمدَح الشاعر وطنه

اسم ظاهر مبنيمايفعُل ا� ما يشاء

ضمير متصلالهاءالمجد يحققه العظماء

ضمير منفصلإياكإياك يدعو الوطن لنصرته

مصدر مؤولأن تفَهمأرجو أن تفهَم الدرَس

استنتاج

المفعول به اسم منصوب يأتي بعد الفعل المتعدي للداللة على من وقع عليه فعل الفاعل، ويأتي المفعول به على ثالثة أنواع:

اسم ظاهر معرب أو مبني.

ضمير متصل أو منفصل.

مصدر مؤول.

رتبة المفعول به

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi#section-1842
https://www.alloschool.com/element/12594
https://inscription.ma/


مام رفاقه ا�طاعٌة ال�مر رتبة المفعول به تا�تي بعد الفاعل، فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية ا�ن تقول: (قرا� الطالب الدرس يوم الخميس ا�

معلمه). ننطق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعوالت،

ويجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فنقول: (اشترى ا�خوك كتابًا = اشترى كتابًا ا�خوك = كتابًا اشترى أخوك).

تأمل األمثلة التالية

رتبتهالمفعول بهالتراكيب

متأخر عن الفاعل (وهذا هو األصل)القصةيقرا� التلميُذ القصة

حفَظ القرآن أحمد 

إياك نعبُد

القرآن 

إياك

متقدم على الفاعل جوازا 

متقدم على الفاعل جوازا

أغضبني تهوُرك 

أطاع األب ابُنه 

ال يكرُم المرأة إال كريم

اليا(ض متصل) 

األب 

المرأة

متقدم على الفاعل وجوبا 

متقدم على الفاعل وجوبا 

متقدم على الفاعل وجوبا

استنتاج

األصل في المفعول به أن يأتي بعد الفاعل، ولكن قد يتقدم عليه جوازا أو وجوبا كما سنرى فيما يلي:

جوازا: ألغراض منها:

االهتمام به: كما في المثال: حفَظ القرآن أحمد.

التخصيص: كما في المثال: إياك نعبد، حيث خصص ا� بالعبادة دون سواه.

تجنب ثقل التركيب.

وجوبا: إذا كان المفعول به ضميرا متصال بالفعل، والفاعل اسما ظاهرا.

إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به.

إذا كان القيام بالفعل محصورا في الفاعل.

الملخص

المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم ُتغير ألجله صورة الفعل مثل:

أكل الطفل رغيفًا

أعطى الوالد ولَده هديًة

علمت أخاك ناجحًا

ويقع اسمًا ظاهرا كما في األمثلة المتقدمة، وضميرا مثل:

أكرمُتك

إياك نعُبُد

تقديمه وتأخيره

رتبة المفعول به تأتي بعد الفاعل فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أن تقول: قرأ الطالب الدرس يوم الخميس أمام رفاقه

ننطق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعوالت

يجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فتقول: اشترى أخوك كتابًا = اشترى كتابًا أخوك = كتابًا اشترى أخوك
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يجب تقديمه على الفاعل في حاالت التالية:

إذا كان ضميرا والفاعل اسما ظاهرا مثل: أكرمني أخوك

أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مثل: سكن الداَر بانيها

أن يكون الفاعل محصورا بـ ((إنما)) فيجب تقديم المفعول به مثل: إنما كسر الزجاَج خالد

وكل موطن وجب فيه تقديم الفاعل وجب تأخير المفعول به مثل:

أكرمُت العاجز

إنما أكل خالد رغيفًا

أما إذا كان للفعل أكثر من مفعول، فيتقدم عادة ما أصله المبتدأ في جمل األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل: (رأيت

العلَم نافعًا) ويقدم في جمل األفعال التي تنصب مفعولين

أصلهما غير مبتدأ وخبر ما هو فاعل في المعنى: مثل (كسوت الفقير ثوبًا) فالفقير هو الالبس.

نماذج في اإلعراب

1) رمى الحاِرُس الكَُرَة:

َرَمى: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف

الَحاِرُس: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

الكَُرَة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

2) َشاَهْدُت َيْحَيى َيْلَعُب:

َشاَهْدُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

َيْحَيى: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف

َيْلَعُب: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل

نصب حال

ْرِطي� الَجاِنَي: 3) َطاَرَد الش�

َطاَرَد: فعل ماض مبني على الفتح

: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ْرِطي� الش�

الَجاِنَي: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

دًا: ْرَسْينِ َجي� 4) َشَرْحُت الد�

َشَرْحُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

ْرَسْينِ: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى الد�

دًا: حال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره َجي�

ُب الال�ِعِبيَن َعنِ الل�عِب: ْوَقَف الُمَدر� 5) ا�

ْوَقَف: فعل ماض مبني على الفتح ا�

ُب: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الُمَدر�

 الال�ِعِبيَن: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم

َعنِ: حرف جر مبني السكون (منع من ظهورها التقاء الساكنين)
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الل�عِب: اسم مجرور بـ (َعنِ)، وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره

َقاِت: ا� اال�ْسَتاُذ الُمَتَفو� 6) َهن�

: فعل ماض مبني على الفتح ا� َهن�

اال�ْسَتاُذ: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

َقاِت: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم  الُمَتَفو�

ْخَرْجُت َهَذا الَقلََم ِمَن الكُْرِز: 7) ا�

ْخَرْجُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ا�

َهَذا: ها حرف تنبيه مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به

ِمْن: حرف جر مبني على السكون

الكُْرِز: اسم مجرور بـ ( ِمْن)، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

ْنَفْقُت َما ِفي َجْيِبي: 8) ا�

ْنَفْقُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ا�

َما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به

ِفي: حرف جر مبني على السكون

َجْيِبي: اسم مجرور بـ ( ِفي)، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون

في محل جر مضاف إليه

ُزوَرُه: ْن ا� َود� ا� 9) ا�

: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره( وجوبا) أنا َود� ا�

ْن: حرف نصب ومصدر مبني على السكون ا�

ْن)، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره(أَنا). والهاء ُزوَرُه: فعل مضارع منصوب بـ ( ا� ا�

ْن والفعل في محل نصب مفعول به ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والمصدر المؤول من ا�

ْرُس: ْعَجَبِني الد� 10) ا�

ْعَجَبِني: فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، والياء ضمير متصل مبني ا�

على السكون في محل نصب مفعول به

ْرُس: فاعل (متأخر وجوبا) مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الد�
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