الالزم والمتعدي
ركنا الجملة الفعلية •

الفعل

الفاعل •

1ـ الفع ُل الالز ُم هو ك ّل فع ٍل يَ َ
ليكونا معا ً •
لز ُم فاعلَه ويكتفي به ّ ِّ
جملةً مفيدةً تا ّمةً" :جا َء الرج ُل".
 -2الفع ُل المتعدّي هو ك ّل فع ٍل ال يكتفي بفاعله بل يتعدّاه إلى
يكو ُن مع فاعله ومفعوله جملةً مفيدةً
المفعول به ,بحيث ّ
تامةً" :قات َل المجاه ُد العدو".

الفعل الالزم  :تعريفه
هو كل فعل ال يتجاوز فاعله ليأخذ مفعوال به  ،بل يكتفي •
بالفاعل • .
 .وهذا النوع من األفعال مما ال يتعدى فاعله مطلقا  ،أي ال •
ينصب مفعوال به البتة  ،وال يتعدى لمفعوله بحرف الجر
أيضا  ،ألنه ال يتوقف فهمه إال على الفاعل وحده  ،ومن هذا
النوع األفعال التالية :

طال َ ،ح ُمر َ ،
سن • ،
ظ ُرف َ ،ك ُرم  ،راح  ،انصرف َ ،ح ُ
ابيض ،
احمر  ،اسو ّد ،
تدحرج  ،تمزق  ،وسخ  ،أنكر ،
ّ
ّ
ّ
اطمأن  ،وما شابهها .
اقشعر ،
اصفر ،
ّ
ّ

سؤال كيف أفرق بين الالزم والمتعدي ؟
اإلجابة أفرق بضابطين • :
1ـ اتصال هاء الغائب بالفعل
2ـ اإلتيان باسم المفعول من الفعل.
ضرب نقول :ضربه اتصل بهاء الغائب
مثل الفعل
َ
 -2ضرب-مضروب على وزن مفعول وبذلك يكون الفعل متعديا
األب
ضرب
ضرب  :فعل متع ٍ ّد السبب أنه تعدى للمفعول به (
َ
ُ
ول َدهُ)
فتح  :فعل متع ٍ ّد بسبب أننا نقدر أن نقول  :فتحه  :اتصل بهاء
الغائب ونأتي باسم المفعول منه  :مفتوح
خرج  :اليصح أن نقول  :خرجه فهو الزم يكتفي بفاعله ،
والنقول  :مخروج

سؤال هل يتعدى الفعل الالزم ؟
الجواب أنه يتعدى بأمور منها

ت)
1ـ الجار والمجرور تعدى بحرف الجر مثال (خر َج علي من البي ِ
فخرج هنا الزم لكنه تعدى بحرف الجر

2ـ يتعدى بهمزة ( أفعل ) مثال • 3ـ يتعدى الفعل بألف المفاعلة •
أو المشاركة مثل جلس  :فعل
ذهب  :فعل الزم نقول
:
َ
الزم واليمكن نقول جلسه وال
(ذهب علي الى المدرسة)
مجلوس
تعدى بحرف الجر
لكن هو يتعدى بحرف الجر
ونستطيع تعديته بالهمزة (
ت)
همزة النقل ) (أذهبتم طيباتكم )
جلس علي في البي ِّ
نقول ( َ
ست
هنا همزة التعدية تعدت الفعل
أو همزة النقل نقول (أجل َ
األ ُم ابنَها على المنضدة)
إلى المفعول

بنجاحه "فرح تعدى بحرف الجر " •
فرح فعل الزم ـ فرح علي
ِّ
وهناك قول أنه يبقى مثل ماهو عليه الزم واليتعدى
أمرض اله ُم الرج َل "تعدى بهمزة النقل
مرض فعل الزم "
َ
قطع ـ قطعه ـ مقطوع ـ فهو متع ٍ ّد
فهم ـ فهمه ـ مفهوم ـ فهو متع ٍ ّد
لعب علي بالكر ِّة
لعب فعل الزم ـ العبه  :تعدى بألف المشاركة ـ َ
 :متع ٍ ّد بالجار والمجرور
كسر الق ُ
ط الزجاج ـ كسر فعل ماض مبني على الفتح
الق ُ
ط  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة\الزجاج :
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

2ـ الفعل المتعدي إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين• :
أ -أصلها المبتدأ والخبر ( ظن وأخواتها )
السماء صافية ( السماء مبتدأ ـ صافية خبر )
ماض ناسخ نصب مفعولين
ظننتُ السماء صافية ( ظن فعل
ٍ
ثان )
ـ السماء مفعول به أول ـ صافية مفعول به ٍ
ب ـ ليس أصلها المبتدأ والخبر
(أفعالها) ( منح ـ أعطى ـ كسا ـ ألبس ـ منع ـ وهب ـ سأل ـ
أطعم ـ سعى
ـ زود ـ كنّى ـ س ّمى ـ أمر )
نحو :أعطتْ األ ُم ولدها درهما
(أعطى نصب مفعولين ـ ولدها مفعول به أول ـ درهما
ثان)
مفعول به ٍ

4ـ يتعدى الفعل المتعدي إلى ثالث مفاعيل • :
وهم:سبعة أفعال (أعل َم ـ أرى )
الطريق سهلةً
ق
َ
أعلمني السائ ُ
أعلمني  :فعل ماض مبني على الفتح ـ النون حرف وقاية
الياء :ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب
مفعول به أول
ق :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
السائ ُ
ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة
َ
الطريق :مفعول به ٍ
الظاهرة
سهلةً :مفعول به ثالث منصوب وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة

