
 بهالجملة الواقعة في محل نصب مفعوالً 



 ،نحوالجملة الواقعة مفعوالً محلها النصب إن لم تنب عن الفاعل  :

بون بههذا الذي كنتم ثم يقال )  ؟زيد  أقام وُعلَِم (.تكذِّ

فالجملة في األمثلة السابقة في محل رفع نائب فاعل. 

 أبوابوتقع الجملة مفعوالً في ثالثة: 

  :أقسام، وهو ثالثة مرادفهباب الحكاية بالقول، أو  -1

  (.هللا إني عبد : قال ) : نحوبعد القول،  -أ

 للفعل  بهفي محل نصب مفعول (  عبدهللاإني )القول فجملة مقول

 ".قال"

األخالقالحلُم سيُد : قال الرجل.  

 بهفي محل نصب مفعول ( الحلم سيد األخالق)القول جملة مقول. 
 

   

 

 



 :نحوما كانت الحكاية فيه بمرادف القول، ومعه حرف تفسير،  -ب

 ،وتقليَنني ولكنَّ إّياك ال أقلي     أي أنَت مذنب  ترميَننِي بالطرف 

كتبُت إليه أٍن افعل  : ونحو. 

 :تعالىوما ليس معه حرف تفسير، نحو قوله  -ج

( ى ينَ  ِبَهاَوَوصَّ َطَفى َلُكُم الدِّ َ اص 
قُوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ هللاَّ َراِهيُم َبنِيِه َوَيع   (.إِب 

 



 (:أعلمَ )و( ظنَّ )باب  -2

 ً(أعلمَ )لـ وأخواتها، وثالثاً ( ظنَّ )لـ فإن الجملة تقع مفعوالً ثانيا   

 :نحووأخواتها؛ وذلك ألّن أصلهما الخبر،    

 األولظننت االمتحان يسهل بعد اليوم.  

 (.ظنّ )للفعل ثان  بهجملة فعلية في محل نصب مفعول ( يسهل)جملة 

 مهترئةأراني صديقي الكتاب أوراقه . 

 أول بهمفعول : أراني الياء في  

 ثان بهمفعول : الكتاب  

( مهترئةأوراقه ) : (أرى)للفعل ثالث  بهجملة اسمية في محل نصب مفعول. 

را أخوه ناجح  .أعلمُت زيداً َعم 

 ًثان بهمفعول :عمراً ، أول  بهمفعول :زيدا  

 ثالث بهفي محل نصب مفعول ( أخوه ناجح)جملة.  

 

 



 :التعليقباب  -3

 بالتعليق، ( ظنَّ )أخوات اختصت األفعال القلبية المتصرفة من

   .لمانعترك العمل لفظاً دون معنى :  والتعليق هو

 خالَ، ظّن، ): هيواألفعال القلبية ، علَم، وجَد، دَرى، رأى، تعلَّم 

 (.حِسَب، زعَم، حجا، عّد، جعلَ، هب  

 (.وَتَعلَّم  ، َهب  )عدا كلّ أفعال القلوب متصرفة 

 ما زيد  ظننُت )نحو النافية، ( ما)الفعل ويجب التعليق إذا وقع بعد

إن  زيد  علمُت )(:إن  )أو ، ال بكر  قادم  دريُت : النافية( ال)، أو(قائم  

نحو ، أو استفهام، (لزيد  قائم  ظننُت )نحو ،أو الم االبتداء، (قائم  

فكل الجمل التي تحتها خّط في محل نصب  (.؟أبوكأيُُّهم علمُت )

 .بهمفعول 

 



 :تدريبات 

 : بهاستخرجي الجملة الواقعة في محل نصب مفعول 

 :الذبياني قال النابغة • 

  كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم    فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا 

 

  :الحل 

  (.أرى) للفعل ثاني  بهفي محل نصب مفعول ( اصطنعتهم ) جملة 

  (.ترى) للفعل ثاني  بهفي محل نصب مفعول ( أذنبوا ) وجملة 

 



 .اليومظننت أخاك سيحضر 

 :الحل  

 .لظن ثان  بهفي محل نصب مفعول : اليوم سيحضر : جملة 

 
 :ربيعة قول عمر بن أبي 

 نعم هذا عمر: الوسطىقالت       الفتى؟أتعرفن : الصغرىقالت        

 

 :الحل 

للفعل  بهفي محل نصب مفعول  كل من الجملتين  .عمر ، و نعم هذا الفتى أتعرفن 

 (.قالت)

 



  .تفهمظننتك 
 :الحل 

 .ظنثان للفعل  بهفي محل نصب مفعول (تفهم ) جملة 

 
 أعلمت أباك محمدا أخوه ناجح

 :الحل  

محل نصب في جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر : ناجح أخوه  

 .أعلم ثالث للفعل  بهمفعول 

 .النجاح  المثابرةُ أساُس : المعلم قال   

   :الحل 

  .بهفي محل نصب مفعول (النجاح المثابرةُ أساس )جملة 

 



 :اآلتية أعربي الجمل 

 .إن علّياً ناجح: قال زيد   

  .الفتحفعل ماض مبني على : قال 

  .الظاهرةوعالمة رفعه الضمة فاعل مرفوع : زيد 

  .ونصبحرف توكيد : إن 

  .الظاهرةوعالمة نصبه الفتحة اسم إن منصوب : علياً 

  .الظاهرةالضمة خبر إن مرفوع وعالمة رفعه : ناجح 

  .بهفي محل نصب مفعول ( ناجح إن عليا ) وجملة 

 



 ظننت زيًدا يقرأ

 
  فعل وفاعل: ظننت 

  .الظاهرةمفعول أول منصوب بالفتحة : زيدا 

 بهوالجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول 

  .ثان

 


