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 أنواع المتعدي: الدرس الخامس

 :الفعل المتعدي ثالثة انواع

 المتعدي الى مفعول بو واحد-1

فتَح طارٌق , كتَب الطالُب رسالةً . اكرم, دخل, فتح, أخذ, كتب: وىو كثير مثل
 .أكرم خالٌد ضيوَفو. االندلسَ 

 :المتعدي الى مفعولين نوعان-2

, َظن  , ألفى, درى, وجد, علم, رأى:نوع ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرمثل-أ
 .زعم, خال, حسب

 (.ألن معانيها بالقلب)وىذه تسمى افعال القلوب 

 .مفعول بو ثانٍ : نافعاً , مفعول بو أول: العلمَ . )رأيُت العلَم نافعاً : مثلةأ

 (خبر المبتدأ: مبتدأ ونافعٌ : العلمُ . العلُم نافعٌ : واألصل

 .بو ثانٍ  مفعول: منجياً , مفعول بو أول: الصدقَ )منجياً  ألفْيُت الصدَق 

خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة : مبتدأ ومنجٍ : الصدقُ . الصدُق منجٍ : األصل
وتحذف ياؤه في ( ياء)ىو المنتهي ب : االسم النقوص: سيأتي. )على الياء المحذوفة

 (.أل التعريف)حالتي الرفع والجر إذا كان مجرداً من 

 (. مفعول بو ثانٍ :سهال, مفعول بو اول: األمر)َظن  األمَر سهاًل 

 .مبتدأ وخبر. األمُر سهلٌ : واألصل
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 (مفعول بو ثانٍ : نزىةً , مفعول بو أول: االمتحان)حسب االمتحاَن نزىًة 

كسا , اعطى: نوع ينصب مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر وىو كثير مثل -ب
 .عل مَ ,منح,وىب,

 .مفعول بو ثانٍ : درىما, مفعول بو أول:السائلَ . سائَل درىماً أعطْيُت ال

 .مفعول بو ثانٍ : ثوباً , مفعول بو اول: الفقير, كسا الغنيُّ الفقيَر ثوباً 

 .مفعول بو ثانٍ :جائزةً , مفعول بو أول: المجتهدَ . منَح المعلُِّم المجتهَد جائزةً   

  المتعدي الى ثالثة مفاعيل-3

 .حد َث َخب  ر   أعلَم أنبأ أخبرَ :مثل

مفعول : الرسالةَ , مفعول بو أول: أصحابَ . )أخبَر محمدٌّ اصحابَو الرسالَة صادقةً : مثل
 (مفعول بو ثالث: بو ثاٍن صادقةً 

, مفعول بو ثانٍ : الخبرَ , مفعول بو أول:الناسَ . )اخبَرسعيٌد الناَس الخبَر صحيحاً 
 (مفعول بو ثالث: صحيحا

 :الالزُم متعدياً بإحدى الطرِق التاليةقد يصبُح الفعُل : مالحظة

الفعل الالزم َنُظَف عندما . َأْنظَْفُت الثوبَ : مثل( َأفْ َعلَ )بنقل الفعل الى صيغة  -1
يا( َأفْ َعلَ )نقلناه الى صيغة   .مفعول بو:الثوب, اصبَح متعدِّ

عندما  الفعل الالزم نجح. َنج َح المعلُم التلميذَ : مثل( فَ ع لَ )بنقلو الى صيغة  -2
 .مفعول بو:التلميذ, صار متعديا( فَ ع لَ )نقلناه الى صيغة 
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الجار والمجرور في ( عن الجاىلين. )أعرْض َعِن الجاىلين: بواسطة حرف الجر-3
  (.َأْعِرضْ )مفعول بو للفعل   محل نصب

 

 

 

 


