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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

مفعول مطلق

مغعول مطلق:

ــا وقــوع آن فعــل را تأکیــد ــان کــرده و ی ــوع انجــام فعــل را بی ــم کــه ن ــکار مــی بری ــه کلمــه ای را ب گاهــی در جمل

ــد.  ــی بخش ــت م ــد و قطعی میکن

ویژگــی ایــن کلمــه آن اســت کــه بــا فعــل بــکار رفتــه در جملــه هــم ریشــه بــوده و از یــک خانــواده مــی باشــد. بــه 

ایــن چنیــن اســمی مفعــول مطلــق گفتــه مــی شــود. 

 انواع 

مفعول مطلق

1-تأکیدی »یک اسم است« : إجتهدُت فی دروسی إجتهاداً. 

2-نوعی »بیانی« »دو اسم است که برای مفعول مطلق صفت یا مضاف الیه آمده است.« 

إجتهدُت فی دروسی إجتهاداً بالغاً            إجتهدُت فی دروسی اجتهاَد العامِل

مضاف الیه صفت

 ثالثی مزید: )جدول تحلیل رصفی فعل( 
 ثالثی مجرد:  نیازی به حفظ ندارد فقط باید خوب چشامنتان را باز کنید تا هم خانواده  ی فعل

                    در جمله را تشخیص دهید.

» کلََّم اللّه موسی تکلیامً «                                علیک أن تتفکر يف انتخاب صدیق تفکراً عمیقاً. 

درواقع مفعول مطلق، مصدر هامن فعل موجود در جمله است و از نظر اعراب همواره منصوب است.

مصدر
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در مفعول مطلق نوعی اگر بخواهند تست سخت بدهند

  به جای صفت ، جمله   ی وصفیه  و یا مضاف الیه را از موصولها میدهند.

         آمنُت بالله ایامناً ال یزول عنی.............                      أحِسن إحساَن َمن یعرُف أنَّ اللَه یجازیه.

نکات

مضاف الیهم مطلق نوعیم مطلق نوعی   جمله وصفیه )صفت( 

اُحبّّک حبّــــــــاً الیُـــــوَصــــــــُف. »تو را دوست دارم چنان که وصف منی شود!«

م مطلق نوعی       جمله وصفیه

م مطلق نوعی      جمله وصفیه

اُتُل القرآَن تــــــــالوًة تُــؤثّـــُر فـي قلــبــک! »قرآن را چنان تالوت کن که در قلبت اثر گذارد!«

قاعده ی کلی:   اسم نکره + جمله وصفیه

توجه: نباید میان اسم نکره و جمله 

وصفیه حروف جدایی آور باشد چون در 

این صورت دیگر جمله، جمله ی وصفیه 

نیست.

تکلَّمُت مع طالباتی تکلاّمً أال تتذکرین

م مطلق تأکیدی 

این حروف جدایی میآورند: 

جمله جدید 

»َو – َف – أ – إنَّ – حتّی -...« 
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

مفعول به 

گاهــی در مفعــول مطلــق تأکیــدی فعــل از جملــه حــذف مــی شــود و مصــدر بــه تنهایــی باقــی مــی مانــد کــه مصــدر 

در ایــن حالــت مفعــول مطلــق تأکیــدی خواهــد بــود. بــرای فهــم بهـــت بــه مثــال زیــر توجــه کنیــد:

إصرب صرباً یا أخی : صرباً یا أخي  /   أشکرک شکراً : شکراً لک   /   اَُسبُّح سبحاَن اللّه : سبحاَن اللِّه

 مفعول مطلق  هایی که اول جمله می  آیند:

مفعول مطلق هایی آخر جمله می  آیند:

 حتامً – حقاً – جداً – أیضاً – کثیراً – محالً – اصالً 

ــاً(- أیضــاً )همچنیــن(- ِجــّداً )خیلــی، بســیار( ــاً )بــه راســتی، حقیقت شــکراً )متشــکرم!( – َحّق

حمــداً – ســمعاً و طاعــًة )بــه روی چشــم، اطاعــت( – معــاذاً – معــاذ اللــه )پنــاه بــر خــدا(

ســبحاَن –ســبحان اللــه – صــرباً – عفــواً– اهــاًل و ســهالً

اشتباه نشود!!

أبداً و دامئاً            مفعول فیه هستند.

   نکتــه:   از ایــن بیــن »أیضــاً« ،»جــّداً« ، »َســمعاً و طاَعــًة« ، »ســبحاَن« و »َمعــاَذ« ، همیشــه و درهمــه 
حــال  مفعــول مطلــق هســتند.  امــا بقیــه ممکــن اســت در جملــه در نقــش هــای مختلفــی ظاهــر شــوند، 

پــس توجــه کنیــد کــه لیســت حفظــی »شــکراً ، صـــرباً و ...« نقــش دیگــری در جملــه نداشــته باشــد.

 مثال: إنّی اُحبُّ شکراً

 حذف در مفعول مطلق
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مطلق مفعول های تله

شود.( اشتباه مبحث این با است ممکن که هایی )نقش

مفعول مطلق شبیه به آنمثال تله دارموضوع تله

مفعول به
طالبُت حّقاً قد ُسلَِب.

»حقی را که گرفته شده بود مطالبه کردم.«

أردُت نَجاحاً يف االمتحاِن حّقاً!

»موفقیت در امتحان را حقیقتاً خواستم.«

مفعول به دوم
أعطَی اَللُّه اإلنساَن حّقاً.

»خداوند به انسان حقی را عطا کرده است.«
أعطَی اللُّه اإلنساَن الحیاَة حّقاً.

»خداوند زندگی را به انسان حقیقتاً عطا کرده است.«

اسم حروف مشبهة 

بالفعل

إن لکلِّ نعمٍة شکراً!

»هامنا برای هر نعمتی شکری است.«

شکراً! لکلِّ نَِعِمک!

»برای همه نعمت هایت متشکرم«

خرب افعال ناقصه
کاَن عمُل أيب يف الدنیا شکراً!

»کار پدرم در دنیا شکر بود.«
شکراً علی أعاملک يف الدنیا!

»به خاطر کارهایت در دنیا متشکرم«

متییز
أنت أکرثُ مّني إیامناً باللّه.

»ایامن تو به خداوند از من بیشت است.«

آمنُت باللّه إیامناً.

»به خداوند قطعاً ایامن آوردم.«

دقت کنید که مفعول مطلق مصدر است و مصدرها جامد هستند پس اگر در گزینه   ها کلمهی مشتق باشد اشتباه 

است. ضمناً گاهی برخی از کلامت جانشین مفعول مطلق می شوند.

مثالً :»اُذکر اللَّه کثیراً«  درواقع در این جمله به صورت »اُذکر اللَّه ذکراً کثیراً« بوده است و کلمه »ذکراً« که مفعول 

مطلق نوعی بوده به علت کرثت استفاده حذف گردیده اّما صفت آن باقی مانده است پس »کثیراً« جانشین مفعول 

مطلق است.

این قضیه بیشت برای صفت هایی مثل: کثیراً ، قلیالً ، شدیداً و... اتفاق می افتد.
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

جمع بندی مفعول مطلق

إجتهاداً   قطعاً، حتام 
مفعول مطلق تأکیدی: مصدر منصوب ، هم خانواده فعل

بعداز فعل و به تنهایی  

به نیکی، بسیار إجتهاداً بالغاً
مفعول مطلق نوعی: مصدر منصوب ، هم خانواده فعل

      بعد از فعل ، به همراه صفت 

مانند، همچون  إجتهاَد العالِم
 مفعول مطلق نوعی: مصدر منصوب ، هم خانواده فعل ، بعد از

فعل به همراه مضاف الیه

لیست حفظی

)مصدر منصوب(

به همراه فعل محذوف

اول جمله: شکراً، حمداً،...

آخر جمله: حتامً، حقاً، جداً
به رشطی که نقش دیگری نداشته باشند.

لیست حفظیات کاربردی و مهم برای مفعول مطلق

فعل های یک مفعولی و دو مفعولی
ظرف های زمان و مکان

جدول ثالثی مزید
مفعول های مطلق برای فعل محذوف

  )یاجمله وصفیه(
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3839

مترینهای ترشیحی

مفعول مطلق
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

اُذکروا نعمَة  الله  ذکراً  کثیراً.  أخرَبَنا القرآُن عن ظاهرة ظلمة البحر إخباراً عجیباً. 

املؤمن یُجالُس الفقراء و الیُبعُد عنهم إبعاَد املغرور.  الرّب أن تعمل فی الرس عمَل العالنیة!

یعیش البخیل فی الدنیا عیَش الفقراء و یحاَسُب فی اآلخرِة حساَب األغنیاء.

صرباً علی الجهاد.
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اُذکروا نعمَة  الله  ذکراً  کثیراً.  أخرَبَنا القرآُن عن ظاهرة ظلمة البحر إخباراً عجیباً. 

املؤمن یُجالُس الفقراء و الیُبعُد عنهم إبعاَد املغرور.  الرّب أن تعمل فی الرس عمَل العالنیة!

یعیش البخیل فی الدنیا عیَش الفقراء و یحاَسُب فی اآلخرِة حساَب األغنیاء.

صرباً علی الجهاد.

مبتدا

فاعل

خرب

 مضاف الیه 

 مضاف الیه  مضاف الیه 

غیر منرصف مضاف الیه 

تنوین منیگیرد

صفت )نعت(صفت )نعت(

مضارع منصوب

مفعول به 

مفعول به 

مجهول

مفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعیمفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعی مفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق ) لیست حفظی ها (

مفعول مطلق نوعی

جار و مجرور 

جار و مجرور 

جار و مجرور 

 مضاف الیه 

و مجرور 
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

أنظر فی االمور نظرًة دقیقًة. هو أخوک حقاً.

                سبحان الّذی له ملک الساموات و األرض .                         نحن نحاوُل أن نتلَو القرآن تالوًة حسنًة.

سبحان الله الذی َخلََق کلَّ هذا الجامِل.َمن یطلع الله و رسوله فََقد فاَز فوزاً عظیامً.
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أنظر فی االمور نظرًة دقیقًة. هو أخوک حقاً.

سبحان الّذی له ملک الساموات و األرض                      نحن نحاوُل أن نتلَو القرآن تالوًة حسنًة

سبحان الله الذی َخلََق کلَّ هذا الجامِل.َمن یطلع الله و رسوله فََقد فاَز فوزاً عظیامً

صفت 

صفت 

صفت 

 مضاف الیه 

 مضاف الیه و محال مجرور

خرب و نیاباً مرفوع 

مضارع منصوب )اعراب ظاهری اصلی(

مفعول به

و منصوب  مفعول به و منصوب 

مبتدا و محال ًمرفوع

مفعول مطلق نوعی مفعول به و منصوب

تابع اسم اشاره مفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعی فعل امر ) فاعل : انت مسترت(

جار و مجرور 

معتل اجوف

مفعول مطلق )لیست حفظی ها(

مفعول مطلق ) لیست حفظی ها (

مفعول مطلق ) لیست حفظی ها (

کل، جمیع، بعض ، ظرف ها + اسم 
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

ولدی ! شکراً لک، سوف أحتاُج لِمساعدتک غداً، أیضا.ً               شکرُت معلمی و قلت لها: شکراً علی إرشادک.

التنَس عفواً تقدُر علیه.                        ُجرَح بعض املقاتلین فی هذه العملیات جرحاً و لکنَّ معنویاتهم جیدٌة!

فی الصباح الباکر عندما کنُت فی النوم ُدقَّ باب البیت دقاً الیوصف!

حاِسب نفسک قبل أن تُحاَسب حساباً تخاف منه العذاب!
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ولدی ! شکراً لک، سوف أحتاُج لِمساعدتک غداً، أیضاً .              شکرُت معلمی و قلت لها: شکراً علی إرشادک.

التنَس عفواً تقدُر علیه.                        ُجرَح بعض املقاتلین فی هذه العملیات جرحاً و لکنَّ معنویاتهم جیدٌة!

فی الصباح الباکر عندما کنُت فی النوم ُدقَّ باب البیت دقاً الیوصف!

حاِسب نفسک قبل أن تُحاَسب حساباً تخاف منه العذاب!

صفت

 مضاف الیه 

و نیاباً مجرور
تابع اسم اشاره

و مجرور

مفعول مطلق تاکیدی

مفول فیهمنادای مضاف

اسم نکرهمفول فیه

نائب فاعلمفعول به 
اسم لکنَّ 

و نیاباً منصوب جار و مجرور 

جار و مجرور 

مفعول مطلق ) لیست حفظی ها (

مفعول مطلق

مفعول مطلق ) لیست حفظی ها ( ) لیست حفظی ها (

حرف جدایی آور

جمله وصفیهمجهول

خرب لکنَّ 

و مرفوع

مفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعی

جمله وصفیهاسم نکره
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

 الیغفُل الخالق عن إطعام املخلوق و امّنا هو یغفل عن الخالق غفلة شدیداً.

إنَّ عفواً من صدیقی الحنون جمیٌل!                  إبتسمت اُّمی فی وجهی ابتساماً ففرحت من ذلک.    

علیک أن تخترب مرارة املشاکل اختباراً کثیراً کی تذوَق حالوة النجاح جداً. 

إنّا أحسّنا إلی املساکین إحساَن الخالصیَن            حاسب الناس حساًب یداریهم فسبحاَن من الیخفی علیه شیٌء حقاً
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 الیغفُل الخالق عن إطعام املخلوق و امّنا هو یغفل عن الخالق غفلة شدیداً.

 إنَّ عفواً من صدیقی الحنون جمیٌل!                      إبتسمت اُّمی فی وجهی ابتساماً فـفرحت من ذلک.    

علیک أن تخترب مرارة املشاکل اختباراً کثیراً کی تذوَق حالوة النجاح جداً. 

إنّا أحسّنا إلی املساکین إحساَن الخالصیَن              حاسب الناس حساًب یداریهم فسبحاَن من الیخفی علیه شیٌء حقاً

صفت

فاعل

مضارع منصوب 

اسم إّن

مضارع منصوب 

مفعول مطلق

مفعول مطلق نوعی

مضاف الیه

جار و مجرور 

مفعول مطلق تاکیدی

مفعول مطلق نوعیمفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعی

 مضاف الیه

) ظاهری اصلی ( 

جار و مجرور

) ظاهری اصلی ( 

مجرور به حرف جر

و محالً مجرور

حرف جدایی آور
اسم إّن

إّن + نا

صفت

خرب إّن

خرب إّن

مفعول مطلق ) لیست حفظی ها (

 مضاف الیه 

و نیابا مجرور

جمله وصفیهاسم نکره

مفعول مطلق
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

طلبُت عفواً من اللّه.                                                من عرف نفسه و ربّه حّقاً، الیعتمد مبا عنده عاریٌة

إنَّ للمجتمع حقاً کبیراً علینا دامئاً.                               لی طالبتاِن تُرتالِن القرآن ترتیالً یوثّر فی قلوبنا 

هناک نظرٌةخاّصٌة لإلنسان الصابر إلی العالَم، تعطیه صرباً کثیراً؟

یُحسن املؤمن إيل اآلخرین إحسان من یعلم عاقبة عمل الخیر!
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طلبُت عفواً من اللّه.                                    من عرف نفسه و ربّه حّقاً، الیعتمد مبا عنده عاریٌة!

إنَّ للمجتمع حقاً کبیراً علینا دامئاً.                    لی طالبتاِن تُرتالِن القرآن ترتیالً یوثّر فی قلوبنا 

هناک نظرٌةخاّصٌة لإلنسان الصابر إلی العالَم، تعطیه صرباً کثیراً؟

یُحسن املؤمن إيل اآلخرین إحسان من یعلم عاقبة عمل الخیر!

مفعول به

مفعول مطلق نوعی

مبتدای مؤخر

مفعول مطلق نوعی و نیاباً مرفوع

مفعول مطلق

صفت صفت صفت

صفت

جار و مجرور 

جار و مجرور 

جار و مجرور 

جار و مجرور 

مفعول به 2جار و مجرور 

مفعول به

مفعول به

مفعول به ۱

حرف عطف حرف رشط

مفعول فیه

خرب مقدم

خرب مقدم خرب مقدم

مبتدای موخر

خرب مقدم

مبتدای موخر

اسم مؤخرإّن

مضاف الیه

مضاف الیه

مضارع مجزوم

مضاف الیه
صله

معطوف

فاعل

فعل

جمله وصفیهاسم نکره

جمله وصفیه
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عربی نژادعلی - مفعول مطلق

           الهی! عفواً عن املذنبیَن.                                    تَدور عقرب الدقائق دورًة دامئاً!

تال القارئُ القرآن تالوًة حسنًة!                            اِتّبع ما یعجبک و التعرسِّ عيل نفسک تعسیراً!

ندعو اللّه أن یهبنا صرباً جمیالً عند املصائب!
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           الهی! عفواً عن املذنبیَن.                                    تَدور عقرب الدقائق دورًة دامئاً!

تال القارئُ القرآن تالوًة حسنًة!                            اِتّبع ما یعجبک و التعرسِّ عيل نفسک تعسیراً!

ندعو اللّه أن یهبنا صرباً جمیالً عند املصائب!

صفت

صفت

مفعول

مفعول فیه

مفعول فیه

مضاف الیهمفعول به ۱

مفعول به۲ دومفعولی

مفعول مطلق نوعی
مفعول مطلق  تاکیدی

مفعول مطلق  تاکیدی مفعول مطلق ) لیست حفظی ها (

جارو مجرور ) اعراب فرعی (

@konkorilife



5253

عربی نژادعلی - مفعول مطلق

     یَهتمُّ الطالب مبطالعة دروسه لیالً و نهاراً!                       صرباً عيل املصاعِب و اآلالِم، أیهاء الطالّب؟

    إّن للمعلم حّقاً عظیامً عيل تالمیذه دامئاً!                        علینا أن نحتَم األوالد إحتاماً یأخذون منه درساً! 

أفرغ قلبک من الحسد، لیبقي إیامنک بقاَء غیَر زائل!

لو عرفَت خالقک معرفًة حقیقیًّة، آمنت به إیامن املؤمنین!
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     یَهتمُّ الطالب مبطالعة دروسه لیالً و نهاراً!                              صرباً عيل املصاعِب و اآلالِم، أیهاء الطالّب؟

    إّن للمعلم حّقاً عظیامً عيل تالمیذه دامئاً!                             علینا أن نحتَم األوالد إحتاماً یأخذون منه درساً!         

أفرغ قلبک من الحسد، لیبقي إیامنک بقاَء غیَر زائل!

لو عرفَت خالقک معرفًة حقیقیًّة، آمنت به إیامن املؤمنین!

مبتدا

معطوف

صفت

صفت

 مضاف الیه 

مفعول فیه 

مفعول فیه 

مفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعی مفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعی برما واجب است ، باید

مفعول مطلق 

غیر منرصف

منادای نکره مقصوده

تابع منادا و مرفوع

اسم نکره خرب مقدم

اسم مؤخر إّن

جمله وصفیهجار و مجرور

 مضاف الیه 

و نیابا مجرور
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مفعول به

یادداشت:    
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مفعول به

تست های

مفعول مطلق
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مفعول به

عربی نژادعلی - مفعول مطلق

هنگام پرسش از مفعول مطلق گاهی مستقیامً به خود عبارت مفعول مطلق و انواع آن یعنی تأکیدی و نوعی اشاره 

می شود ولی گاهی هنگام پرسش از مفعول مطلق نوعی می گوید کدام گزینه )کیفیت فعل( را بیان می کند یا بیان 

منی کند. 

باید دانست که شبیه این موضوع در مبحث حال کیفیت فاعل یا مفعول به یا مبتدا و نائب فاعل و... هم مطرح 

بوده و ممکن است با آن اشتباه شود درصورتیکه در مفعول مطلق نوعی کیفیت وقوع فعل مورد نظر است. 

در مفعول مطلق تأکیدی هم گاهی می گویند کدام گزینه وقوع فعل را تأکید می کند و یا اینکه مثالً می گویند اگر 

در انجام وقوع یک فعل »شّک« داشته و یا نداشته باشیم کدام گزینه را انتخاب می کنیم که در این موارد نیز باید 

مفعول مطلق تأکیدی را انتخاب کنیم.

کلمه »کیفیّة« به معنای »چگونگی« و کلمه »کیَف« به معنای »چگونه« در دو مبحث مطرح هستند:

1- مفعول مطلق نوعی : اگر سوال از چگونگی و نوع انجام فعل باشد. علی به آرامی رفت.

2- حال : اگر سوال از چگونگی حالت شخص باشد. علی خوشحال رفت.

صورت سوال های مختلف درباره انواع مفعول مطلق:
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