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 .تربَّع الغينُّ مباله للفقراِء -          
 .أكرَم موسى أصدقاَءُه -          
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 .قّدَم املؤمنوَن أرواَحهم من أجِل الوطن -          
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 .الغينُّ تربَّع مباله للفقراء -          
 .علماُء العرِب تقدموا يف الفكِر -          
 .الطالباُت يشارْكَن يف بناِء اجملتمِع -          
 .املهندساِن تعاوان يف إجناِز العمِل -          
 .هتتمنَي مبساعدِة احملتاجنَي أنِت -          
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 ( .شاَع ختريُب بناء الوطِن ابلظلم ) .        شاَع أنَّ الظلَم خيّرُب بناَء الوطِن -      
 ( .ساَء السعُي بني زمالِئَك ابلنميمِة ).    ساء أْن تسعى بنَي زمالِئَك ابلنميمِة -      
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 :قد ُُيرُّ الفاعل حبرف جر زائد ، فيكون جمروراً لفظاً مرفوعاً حماًل :  مالحظة      
                     



 اجلملة الفعلية
 الفاعل وانئب الفاعل: أواًل 

، ويكون مرفوعاً ، وهو إما ظاهر أو  بههو الذي يقوم ابحلدث أو يتصف : الفاعل 
 .مضمٌر أو مؤوٌل ابملصدر 

 

 :قد ُُيرُّ الفاعل حبرف جر زائد ، فيكون جمروراً لفظاً مرفوعاً حماًل :  مالحظة      
 .ما جاَءان من صديٍق للزايرِة  -               
 .كفى ابلعدِل شاهداً على تقّدم الوطن -               
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 .ُفِهَم الدرُس :    فهَم الطالُب الدرَس -               
 .فُِتَح الرزُق :    فتَح العمُل ابَب الرزِق -               
 .ُحِفظِت القصيدُة :  حفَظ الطالُب القصيدَة -               
 .ُيكَرُم الضيُف :       ُيكرُم العرُب الضيَف -               
 .أُعطَي الفقرُي مااًل :  أعطى أخوَك الفقرَي مااًل  -               
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 :أمثلة أخرى               
 . ُسرَق املنزُل -               
 .   َمن طابْت سريرتُُه ُُحدْت سريتُُه -               
 .اسُتخرَِج الذهُب -               
 .بيَع البيُت ، سيباُع البيُت -               
 .اسُُتِدَِّت احلريُّة -               
 .                            وجسومُ وتسلَم أعراٌض لنا     جسوُمنايهوُن عينا أْن ُتصاَب -               
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 عن الفاعل عند حذفه ، أّما إذا مل يوجد يف اجلملة  بهاملفعول  ينوب: مالحظة     
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 :أمثلة أخرى    
َها َأْو ُردُّوَها :)) قال تعاىل -      (( .َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَِْحَسَن ِمن ْ
وِر نَ ْفَخٌة َواِحَدٌة :)) قال تعاىل -      (( .فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّ
َا ََنُْن ُمْصِلُحوَن :)) قال تعاىل -      (( .َوِإَذا ِقيَل ََلُْم اَل تُ ْفِسُدوا يف اْْلَْرِض قَاُلوا ِإَّنَّ
نَ ُهْم َوبَ نْيَ َما َيْشتَ ُهونَ :)) قال تعاىل -      (( .َوِحيَل بَ ي ْ
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 :مكمالت اجلملة الفعلية : اثنياً 
 :املفاعيل اخلمسة -1

 


