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 النَّحو والصَّرف )الوحدة الثانية(: أحواُل الفاِعِل والمفعوِل بِو تقديماً وتأخيرًا. 
 ( معلومات أوَّليَــّة ضروريَــّة: ٔ)

 التَــّرتيب في الجملة الفعليَــّة ىو مجيء الفعل، ثمَّ الفاعل، ثمَّ المفعول بو، نحو:  )أ( أصل
 سطََّر شهداُء األردنِّ المعانَي السَّاميَة للوطنيَــّة.   الفعل )سطََّر(، الفاعل )شهداُء(، المفعول بو )المعانَي(.  -ٔ
 رُك(، الفاعل )الطالُب(، المفعول بو )النَــّجاَح(. يدرُك الطالُب النَــّجاَح بالمثابرِة.   الفعل )يد -ٕ
 تصنُع بعُض الكائناِت الحيَــِّة غذاَءىا بنفِسها.   الفعل )تصنُع(، الفاعل )بعُض(، المفعول بو )غذاَءىا(.  -ٖ
 جميٌل أْن يلقى اإلنساُن أخاه بابتسامٍة.   الفعل )يلقى(، الفاعل )اإلنساُن(، المفعول بو )أخاه(.  -ٗ

 ومن صور الجملة الفعليَــّة أيضا: )ب( 
(، المفعول بو )قلوَب(.  -ٔ  سكَن قلوبَهم ُحبُّ الوطِن.   الفعل )سكَن(، الفاعل )حبُّ
 فالمجَد صنَع ىؤالِء األبطاُل.   الفعل )صنَع(، الفاعل )ىؤالء(، المفعول بو )المجَد(.  -ٕ
 اهلَل أسأُل أْن يوفـَِّقنا في مسيرتِنا العلميَــِّة والعمليَــِّة.    -ٖ

 الفعل )أسأُل(، الفاعل )الضمير المستتر وتديره أنا(، المفعول بو )اهلل(. 
 الفعل )يوفِّق(، الفاعل )الضمير المستتر وتقديره ىو(، المفعول بو )نا المفعوليَــّة(. 

 أالَّ عفيُف النَــّفِس.   الفعل )يرجُع(، الفاعل )عفيُف(، المفعول بو )الماَل(.  ال يُرِجُع الماَل المفقودَ  -ٗ
َنيَّ في ُلَغِة الَهَوى َعْيناِك  -٘  قال أحمد شوقي: َوتـََعطََّلْت ُلَغُة الكالِم َوَخاطََبْت    َعيـْ

 نيَّ(. الفعل )تعطلت(، الفاعل )لغة( / الفعل )خاطبت(، الفاعل )عيناك(، المفعول بو )عي 

 )ج( ضمائُر الرَّفع الُمتَــّصلة )في محلِّ رفع فاعل(، ىي: 
 : كاَن عليِهما أْن يـَتَـَفقَّدا الصََّف.  ألف اإلثنين -ٕ: يعشقوَن الورَد.  واو الجماعة -ٔ
 اَس عن مالي.   : ال تسألي النَــّ ياء المخاطبة -ٗ: قال تعالى: "إنَّ الحسناِت يُْذِىْبَن السَّيئاِت".  نون النُــّسوة -ٖ
 : أكلنا الغداَء في دقيقتين. )نا( الفاعليَــّة -ٙ: كتبُت الدَّرَس مضبوطاً بالشَّْكل التَــّام.  التَــّاء المتحركة -٘

 )د( ضمائُر النَــّصب الُمتَــّصلة )في محلِّ نصب مفعول بو(، ىي: 
 : أعجبني المسجُد األقصى. المتكلِّمياء  -ٕ: قال تعالى: "يسألونك عن األنفال".   الكاف -ٔ
 : قتلتنا الرَِّدُة. )نا( المفعوليَــّة -ٗ: قابلُتو في المسجِد.   الهاء -ٖ
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ُم الفاعِل على المفعوِل ِبِو وجوبًا:ٕ) م الفاعِل على المفعوِل ِبِو وجوباً في األمثلِة اآلتيةِ ) ( َتقدُّ  (: علِّل تقدُّ
 بمناسبِة عودِتها من السَّفِر.  ىنَــّأْت َسلمى نُهى -ٔ

تقدَّم الفاعل )سلمى( على المفعول بو )نُهى( خشيُة اللَّْبِس لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية تميِـُّز أحَدىما من اآلخِر؛ ألنَّ 
  ى.الحركة مقدَّرة على آخرىما، وألنَّ كالً منهما يمكن أْن يكون فاعالً ويمكن أْن يكون مفعوالً بو في المعن

 لمشاركِتِو في األعماِل التَــّطوُّعيَــِّة.  كرََّم موسى عيسى -ٕ
تقدَّم الفاعل )موسى( على المفعول بو )عيسى( خشيُة اللَّْبِس لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية تميِـُّز أحَدىما من اآلخِر؛ ألنَّ 

  فاعالً ويمكن أْن يكون مفعوالً بو في المعنى.الحركة مقدَّرة على آخرىما، وألنَّ كالً منهما يمكن أْن يكون 
 في أموِر سياسيَــٍّة كثيرٍة بلباقٍة واحتراٍم.  ناقش ىذا ذاك -ٖ

تقدَّم الفاعل )ىذا( على المفعول بو )ذاك( خشيُة اللَّْبِس لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية تميِـُّز أحَدىما من اآلخِر؛ ألنَّ 
  وألنَّ كالً منهما يمكن أْن يكون فاعالً ويمكن أْن يكون مفعوالً بو في المعنى. الحركة مقدَّرة على آخرىما،

  عن َصَدفاِتي سألوا الغوَّاصَ أنا البحُر في أحشاِئِو الدُّرَّ كامٌن   فهْل  -ٗ
 ألن الفاعل ضمير متَّصل )واو الجماعة(، والمفعول بو اسم ظاىر )الغوَّاص(. 

 ذلَك ِذْكَرى للذَّاكريَن".  ُيْذِىْبَن السَّيئاتِ : "إنَّ الحسناِت قال تعالى -٘
 (. السيئات(، والمفعول بو اسم ظاىر )نون النسوةألن الفاعل ضمير متَّصل )

 ، فإنَّ الظلَم ظلمات يوم القيامة". اتقوا الظلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: " -ٙ
 ألن الفاعل ضمير متَّصل )واو الجماعة(، والمفعول بو اسم ظاىر )الظلم(. 

 أكثْر.  يعشقون األرضَ لكْن ...  يعشقوَن الوردَ  -ٚ
 ألن الفاعل ضمير متَّصل )واو الجماعة(، والمفعول بو اسم ظاىر )الورد(، )األرض(. 

 وعن خلقي عن ديني  وسائلي القومَ عن مالي وكثرتو     تسألي النَّاسال  -ٛ
 ألن الفاعل ضمير متَّصل )ياء المخاطبة(، والمفعول بو اسم ظاىر )الناس(، )القوم(. 

 محبوبَِتِو الرَّاِحَلِة.  يتذكرا مَعُو َودادَ من عادِة الشَــّاعِر الجاىليِّ الوقوُف على األطالِل، والطَّلب من خليَلْيِو أْن  -ٜ
  (، والمفعول بو اسم ظاىر )وداد(. ألن الفاعل ضمير متَّصل )ألف اإلثنين

 (. الهاء) ضمير متصل(، والمفعول بو التاء المتحركةألن الفاعل ضمير متَّصل )في الجامعِة.  قابلُتوُ  -ٓٔ
 . تَـرَْكُتوُ ، َوَمْن َأساَء َشَكْرُتوُ َمْن َأْحَسَن لي  -ٔٔ

 )الهاء(.ألن الفاعل ضمير متَّصل )التاء المتحركة(، والمفعول بو ضمير متصل 
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 )التَــّرتيب ال يكون واجباً بل جائزًا(( القرينُة التي تُزيل الغموَض في تمييِز الفاعِل من المفعوِل ِبِو:ٖ)

 أكرمْت يحيى لُبنى.    -ٔ
 قرينة لفظية؛ التصال الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أن الفاعل مؤنث )لُبنى(. 

 مصطفى إلى عمِل خطٍة لتنظيِم أعماِلِو.   أرشدْت ُعال -ٕ
 قرينة لفظية؛ التصال الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أن الفاعل مؤنث )ُعال(. 

 نافسْت عيسى ىدى في مسابقِة أوائِل المطالعيَن.  -ٖ
 قرينة لفظية؛ اتصال الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أن الفاعل مؤنث )ُىدى(. 

 ُز عمي. استقبَل صديقي العزي -ٗ
 قرينة لفظية؛ الحركة اإلعرابية على كلمة )العزيز(، فهي صفة، والصفة تتبع موصوفها، ما يعني أن الفاعل )صديقي(. 

 حثَّ والدي الفاضُل أخي على زيارِة المريِض.  -٘
 اعل )والدي(. قرينة لفظية؛ الحركة اإلعرابية على كلمة )الفاضل(، فهي صفة، والصفة تتبع موصوفها، ما يعني أن الف

 قرَأ أخي روايتي.    -ٙ
 . (قرينة معنوية )الرواية ال تقرأ(، وقرينة لفظية )قرأ فعل لفاعل مذكر "أخي" أما الرواية فمؤنثة

 استعارْت صديقتي كتابي لحاَجِتها إلِيو.  -ٚ
 ن الفاعل مؤنث )صديقتي(. قرينة معنوية )الكتاب ال يستعير(، وقرينة لفظية )التصال الفعل بتاء التأنيث، ما يعني أ

 صقَل مهارتي في الخطِّ ُمَدرِّسي ُمْذ ُكْنُت صغيرًا.  -ٛ
 فعل لفاعل مذكر "مدرسي" أما المهارة فمؤنثة.  (قرينة معنوية )المهارة ال تصقل(، وقرينة لفظية )صقل
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ُم المفعوُل ِبِو على الفاِعِل وجوبًا: ٗ)   (:المفعول بو على الفاعل وجوباً في األمثلِة اآلتيةِ  علِّل تقدُّم)( َتقدُّ
 واالبتسامُة تعلو ُمــَحيَــّاُه.  الجائزَة مستحقُــّهااستلَم  -ٔ

 اتصل بالفاعل )مستحق( ضمير )ىا( يعود على المفعول بو المقدَّم )الجائزة(. 
 ". الظالميَن معذرتــُهمقال تعالى: " يوَم ال ينفُع  -ٕ

 بالفاعل )معذرة( ضمير )ىم( يعود على المفعول بو المقدَّم )الظالمين(.  اتصل
 . األرَض أصحابُها، ويعشُق الوطَن أىُلويحمي  -ٖ

 اتصل بالفاعل )أىل( ضمير )الهاء( يعود على المفعول بو المقدَّم )الوطن(. 
 اتصل بالفاعل )أصحاب( ضمير )ىا( يعود على المفعول بو المقدَّم )األرض(. 

ِدىا بالــرِّعايِة والِحفاِظ عليها.  األرَض مالُكهاحرَث  -٘  عاِقدًا النِــّيَــَّة على دواِم تعهُّ
 اتصل بالفاعل )مالك( ضمير )ىا( يعود على المفعول بو المقدَّم )األرض(. 

 الصَّالُح وُخُلُقُو الَحَسُن وِعْلُمُو النَّاِفُع.  اإلنساَن عمُلوُ ينفُع  -ٙ
 ل )عمل( ضمير )الهاء( يعود على المفعول بو المقدَّم )اإلنسان(. اتصل بالفاع

 بنبٍأ فَتَبيَــّنوا أْن ُتصيبوا قَـْوماً ِبجهالٍة ...".  جاءَُكم فاسقٌ قال تعالى: "يا أيُـّـها الذيَن آمنوا إْن  -ٚ
 ألنَّ المفعول بو ضمير متَّصل )كم( والفاعل اسم ظاىر )فاسق(.  

  يُرتِــُّلُو في الَفْجِر َجْفناكِ َوَما     أْوَحْتُو َعيناكِ ا أْحلى القصائِد م -ٛ
 ألنَّ المفعول بو ضمير متَّصل )الهاء( والفاعل اسم ظاىر )عيناك(.  
 ألنَّ المفعول بو ضمير متَّصل )الهاء( والفاعل اسم ظاىر )جفناك(.  

نُ إْن َتُكْن شابِت الذَّوائُب ِمنِــّي    فاللَّيالي  -ٜ   ها األقمارُ َتزِيـْ
 ألنَّ المفعول بو ضمير متَّصل )ىا( والفاعل اسم ظاىر )األقمار(.  

 الذيَن يُقدِّموَن المصلحَة العامَّة على المصلحِة الخاصَّة.  يعجبني المواطنونَ  -ٓٔ
 ألنَّ المفعول بو ضمير متَّصل )الياء( والفاعل اسم ظاىر )المواطنون(.  

 فاْحترْمُهم أنَت أوَّاًل.  اآلخرونَ يحترَمَك إْن أردَت أْن  -ٔٔ
 ألنَّ المفعول بو ضمير متَّصل )الكاف( والفاعل اسم ظاىر )اآلخرون(.  

 إذا جدَّ ِجدُُّىْم    وفي اللَّيلِة الظَّلماِء يـُْفتَـَقُد الَبدُر  سيذُكرني قَـْومي -ٕٔ
 ألنَّ المفعول بو ضمير متَّصل )الياء( والفاعل اسم ظاىر )قومي(.  
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ُم المفعوُل ِبِو على الفعِل والفاِعِل وجوباً:٘) م المفعول بو على الفعل الفاعل وجوبًا(.) ( َتقدُّ   علِّل تقدُّ
 ألنَّ المفعول بو )إيَّاَك( ضمير نصب منفصل يُدلُّ على االختصاص.  قال تعالى: "إيَّاك نعبد وإياَك نستعين". -ٔ

  ألنَّ المفعول بو )إيَّاىا( ضمير نصب منفصل يُدلُّ على االختصاص.يرتجي الَخْلُق.  الكلمُة الطيبُة صدقٌة، وإيَّاىا -ٕ
  ألنَّ المفعول بو )إيَّاِك( ضمير نصب منفصل يُدلُّ على االختصاص.ِمْن أمثاِل العرِب: "إيَّاِك أعني واْسمعي يا جارة".  -ٖ
 ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة. وألنَّ المفعول بو )كم( اسم استفهام، َكْم كتاباً قرأَت في العطلِة الصيفيِة؟     -ٗ
 وأيَّ فتًى أضاعوا    ليوِم كريهٍة َوَسداِد ثَـْغِر  أضاعوني -٘

  ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.وألنَّ المفعول بو )أيُّ( اسم استفهام، 
 ا أَن شاٍك ِمْنُو َمْحسوُد ماذا َلقيُت من الدنيا وأْعَجُبُو    أنِّي ِبم -ٙ

 ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.وألنَّ المفعول بو )ماذا( اسم استفهام، 
  ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.وألنَّ المفعول بو )َمْن( اسم استفهام، َمْن زرَت في ىذا المساِء؟    -ٚ
  ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.والمفعول بو )َمْن( اسم شرط،  ألنَّ َمْن تقابْل فابتسْم في وجِهِو.    -ٛ
 قال تعالى: " وما تـُْنِفقوا ِمْن َخيٍر فألنفسكم".  -ٜ

 ىو من األلفاظ التي لها حق الصدارة.وألنَّ المفعول بو )ما( اسم شرط، 
ٔٓ-     .  . من األلفاظ التي لها حق الصدارة وىيالمفعول بو )َكْم( الخبريَــّة،  ألنَّ َكْم مشكلٍة حلَّ التَــّطوُّر التكنلوجيُّ

 ( اضبط ما تحتو خط في النص اآلتي: ٙ)
في مهابِّ الرِّيِح  حياتــَهم، والَّذيَن ينصبوَن الحقائقُ باألوىام تهدُمها  قصوَرىمأنَّ الَّذيَن يبنوَن  الحياةُ "علمتني 
، وال ثباَت إالَّ ِلما َلُو الرمالُ على الرِّماِل تميُد بهم يوَم تتحرَُّك  قواعَدىم، واّلذيَن يرسوَن العواصفُ تبعثُرىا 

 وُيِصرُّوَن على َتحقيِق طموحاتــِهم".  اليأسَ الِهَمِم العاليِة الَّذيَن ال يعرفوَن  أصحابَ  الحياةُ أصٌل ثابٌت، فتكاِفُئ 

 ِبحسِب ما ُىَو مطلوٌب بيَن قوسيِن:  ( َأِعْد ِصياغَة الُجَمِل اآلتيِة،ٚ)
 ُيِحبُّ العلَم طالبُُو. (   المفعول بو مقدَّم وجوباً على الفاعليحبُّ طالُب الِعْلِم الِعْلَم.  ) -ٔ
 َحفََّز معلمي أخي. (   الفاعل مقدَّم وجوبًا على المفعول بوَحفََّز معلمي الُمْخِلُص أخي.  ) -ٕ
 إيَّاَك يقصُد الضَّْيُف. ( المفعول بو مقدَّم وجوباً على الفعل والفاعليقصدَك الضَّْيُف.  ) -ٖ
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ماً على الفاعِل وجوباً في جملٍة مفيدٍة: ٛ) ا يأتي مفعوالً بو ُمقدَّ   ( اجعْل كلَّ اسٍم ممَّ
 الحقائُق أوحتهما الحقيقُة. الضمير المتَّصل )ىما(:  -ٔ
 داىمتنا المصيبُة. )نا( المفعوليَـّة:  -ٕ
 سينفع المعلِّميَن إخالُصهم.  المعلِّمين:  -ٖ

ماً على المفعول بو وجوباً في جملٍة مفيدٍة: ٜ) ا يأتي فاعالً ُمقدَّ  ( اجعْل كلَّ اسٍم ممَّ
 عقدنا االتفاقية.  )نا( الفاعلية:  -ٔ
 نجوى ليلى. نجوى: ودَّعْت  -ٕ
 ىل أدركَت الحقيقَة؟ تاء الُمخاطب:  -ٖ

 ( مثِّل بجملة مفيدة من إنشائك لما يأتي: ٓٔ)
 سابق موسى عيسى. فاعل تقدَّم على المفعول بو وجوباً لعدم وجود قرينة:  -ٔ
 لْن ينفَع الظالميَن ظلُمهم. مفعول بو تقدَّم على الفاعل وجوباً التصال الفاعل بضمير يعود على المفعول بو:  -ٕ
 ماذا أكلَت في ىذا المساِء؟ تقدَّم على الفعل والفاعل؛ ألنو من األلفاظ التي لها حق الصدارة:  مفعول بو -ٖ

ام، ثمَّ أجْب عن األسئلِة التي تليها: ٔٔ)  ( اقرأ األبياِت اآلتية للشَّاعِر أبي تمَّ
 واُء ــسَ  وِ جاريِ تُ  نْ مَ وَ  تَ نْ نيئاً    فأَ دَ  قٍ لُ ي خُ ــــــــــف تَ يْ إذا جارَ 

 اُء ـالوف رِ دْ الغَ  نَ مِ  وِ ميِ حْ يَ ازي    وَ المخَ  جتنبُ يَ  رَّ الحُ  رأيتُ 
 خاُء ها رَ ِــ تدَّ شِ  دِ عْ بَـ  نْ ا مِ هَ ي    لَ ـــــــــــــــــتأْ يَ  سَ إالَّ  ةٍ دَّ شِ  نْ ا مِ مَ وَ 

  اءُ نَ والعَ  بُ جارِ َــّ ني التتْ ى    أفادَ حتَّ  رَ ىْ ذا الدَّ ــــى تُ بْ رَّ جَ  لقدْ 
 : ويِّ حْ اعر أبي الفضل يوسف بن النَّ أيُّ بيٍت يتَّفُق في مضمونو مع قول الشَّ  -ٔ

 البيت الثالث    اشتدي أزمة تنفرجي    قد آن ليلك بالبلج
 استخرج :  -ٕ

ْىَر. جملتين تقدَّم فيهما الفاعل على المفعول بو وجوبًا.      -أ ، َجرَّْبُت ىــــذا الدَّ   رأيُت الُحرَّ
 َوَيْحمِيِو ِمَن الَغْدِر الوفـاُء، أفاَدْتني التَــّجاِرُب. جملتين تقدَّم فيهما المفعول بو على الفاعل وجوبًا.      -ب
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 ( أعرب ما تحتو خط في ما يأتي: ٕٔ)
ُهنَّ ".  راىيَم ربُــّوُ ى إبْ لَ تَـ ابْـ قال تعالى: " وإِذ  -ٔ  بكلماٍت فأتمَّ

تَـَلى:   الفتحة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التَـّعذُّر.فعٌل ماٍض مبني على ابـْ
 مفعول بو مقدَّم وجوباً منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. إْبراىيَم: 

 فاعل مؤخَـّر وجوباً مرفوع وعالمة رفعو الضمَّة الظاىرة على آخره، وىو مضاف. ربُــُّو: 
 حلِّ جرِّ مضاف إليو. ضمير متَّصل مبني على الضمِّ في مالهاء: 

 ". الموتُ  َحَضَر َيعقوبَ قال تعالى: "َأْم ُكنتْم ُشهداَء ِإْذ  -ٕ
 فعٌل ماٍض مبني على الفتح الظاىر على آخره. َحَضَر: 
  مفعول بو مقدَّم منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.  :يَعقوبَ 

  . الظاىرة على آخرهفاعل مؤخَـّر مرفوع وعالمة رفعو الضمَّة الموُت: 

ُر ِذي أََلِم  َجحدتــُها -ٖ  وَكَتمُت السَــّهَم في َكِبدي    جرُح األحبِة عندي َغيـْ
 جحد: فعٌل ماٍض مبني على السكون. التاء: ضمير متَّصل مبني على الضمِّ في محلِّ رفع فاعل. َجحدتــُها: 

 محلِّ نصب مفعول بو.  ضمير متَّصل مبني على السكون فيىا: 

 في صباِح أحِد األياِم المشرقِة، فقرََّر أْن يزوَرُه في أقرِب وقٍت.  موسى مصطفىتذكََّر  -ٗ
  فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمَّة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التَـّعذُّر. : مصطفى
  مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة المقدَّرة على األلف منع من ظهورىا التَـّعذُّر. موسى: 

   وإياَك نستعيُن". نعبدُ  إيَّاكَ قال تعالى: " -٘
  في محلِّ نصب مفعول بو مقدَّم وجوبًا.  ضمير نصب منفصل مبني على الفتح يُدلُّ على االختصاص إيَّاَك:

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمَّة الظاىرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره )نحن(. نعبُد: 

 فتًى أضاعوا    ليوِم كريهٍة َوَسداِد ثَـْغِر  أيَّ و  أضاعوني -ٙ
 اسم استفهام مبني على الفتح في محلِّ نصب مفعول بو مقدَّم وجوبًا. أيَّ: 

 تـُْنِفقوا ِمْن َخيٍر فألنفسكم".  ماو قال تعالى: "  -ٚ
 اسم شرط مبني على السكون في محلِّ نصب مفعول بو مقدَّم وجوبًا. ما: 


