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 الفعل الالزم والمتعدي: االفعال المتعدية الى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس الفعل الالزم والمتعدي: األفعال المتعدية الى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر للسنة األولى اعدادي ما يلي :

يقابل الفعُل الالزم الفعَل المتعدي، وهو الفعل ذو التأثير القوي في الجملة الفعلية، وهو الذي يتعّدى الفاعل فينصب المفعول به

بنفسه ، مثل: أكرم األميُر الضيوَف. ويقرأ العميد المعامالِت ، ويحب� المؤمُن الصدَق.

الفعل المتعدي الى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ و خبر ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر: وهي أفعال المنح والعطاء،

ومن أشهرها: (أعطى، َمَنَح، كسا، ألَبَس، َوَهَب) مثل: {إنا أعطيناك الكوثر}، وألبس الُمحسُن الفقيَر ثوًبا، ومنَح المديُر الموظَف

مكافأًة، وَوهَب الحاكُم الجنوَد جوائَز. فالمفعوالن للفعل (ألبس) هما: (الفقيَر ثوًبا) ، وهما عند تجريدهما من الفعل (ألبَس) وفاعله

(المحسن) ال يصلحان ألْن يكونا مبتدا� وخبًرا؛ ألّنهما سيصيران: (الفقيُر ثوٌب)!

تحديد الظاهرة ومالحظتها

سأل الفنان الناس مشاهدة معرضه

أعطى الرسام ملخصا عن أعماله الفنية

كسا الرسام اللوحة رونقا

منح المتحف الفنان جائزة على أعماله المتميزة

ضيق قاعة العرض أذاق الجمهور المرارة

أرى صاحب المتحف الزوار اهتمامهم بالفن ضعيفا

نبأت األخبار أصحاب المتاحف بعض التحف مسروقة

أنبأتهم األخبار شراء التحف ممنوعا

أعلمتهم األبحاث جارية للكشف عنها

حدث الفنان الناقد التقليد ضارا بالفن

خبرت التالميذ المرسم مفتوحا للزيارة

أخبرتهم الزيارة منظمة

الوصف والتحليل

األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر

المفعول به الثانيالمفعول به األولالفعل المتعديالمثال

مشاهدةالناسسألسأل الفنان الناس مشاهدة معرضه

ملخصاالزوارأعطىأعطى الرسام ملخصا عن أعماله الفنية

رونقااللوحةكساكسا الرسام اللوحة رونقا

جائزةالفنانمنحمنح المتحف الفنان جائزة على أعماله المتميزة

المرارةالجمهورأذاقضيق قاعة العرض أذاق الجمهور المرارة
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi#section-1740
https://www.alloschool.com/element/23922


هذه األفعال المتعدية إذا حذفت تحدث خلال في الجمل التي تصدرتها ألن أصلها ليس مبتدئا وخبرا

األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل ليس أصلهما مبتدأ وخبر

المفعول به الثالثالمفعول به الثانيالمفعول به األولالفعل المتعديالمثال

ضعيفااهتمامالزوارأرىأرى صاحب المتحف الزوار اهتمامهم بالفن ضعيفا

مسروقةبعضأصحابنبأنبأت األخبار أصحاب المتاحف بعض التحف مسروقة

ممنوعاشراءهمأنبأأنبأتهم األخبار شراء التحف ممنوعا

جاريةاألبحاثهمأعلمأعلمتهم األبحاث جارية للكشف عنها

ضاراالتقليدالفنانحدثحدث الفنان الناقد التقليد ضارا بالفن

مفتوحاالمرسمالتالميذخبرخبرت التالميذ المرسم مفتوحا للزيارة

منظمةالزيارةهمأخبرأخبرتهم الزيارة منظمة

استنتاج

المفعوالن اللذان ليس أصلهما المبتدأ والخبر ال يمثالن جملة مفيدة بعد حذف الفعل والفاعل...

األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر كثيرة، منها: سأل، أعطى، كسا، منح، أذاق...

من األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل ليس أصلهما مبتدأ وخبر: أرى، أنبأ، نبأ، أعلم، حدث، خبر، أخبر...

الملخص

من األفعال المتعدية ما تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وال يصلحان لتكوين جملة، وهي أفعال كثيرة مثل: أعطى، ألبس،

م، كسا، منح، منع... عل�م، سأل، فه�

أعطيت الفقير ماال.

كسوت ولدي ُحلٌة.

عل�متك مسألتين.

منعُت الجاَر االنتقال.

ر، حدث، تقول: ، أخبر، خب� ا� ، نب� ف منها: أرى، أعلم، أنبا� من األفعال ما يتعدى الى ثالثة مفاعيل: وهو هذه األفعال السبعة وما تصر�

أرى الُمعل�م تلميَذه الحل� سهال

الوالُد ُيري ولَده عاقبَة التقصير وخيمًة
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