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 ل مطلقمفعو

 

 مفعول مطلق : 

مصدریست منصوب که هم ریشه ی فعل ما قبل خود می باشد که یا وقوع فعل را مورد تاکید قرار می دهد و یا حالت و 

 چگونگی وقوع فعل را بیان می کند

  تنزیالًاهلل القرآنَ  نَزَّلمثال :                                   

 کثیراً ذِکراًاهلل   اُذکُروا                                          

 الفقراء عیشةَالبخیل  یعیش                                          

 نکته : تمامی مصادر جامد می باشند

 عیّن الجملة الّتی فیها المفعول المطلق: 

 قد أنزل اهلل إلیکم ذکراً.           1-

 الجنود حقّقوا النصر تحقیقاً. -2 

               تری المعلّم فی المدرسة کثیراً من الوقات.  -3 

 کانت شمس الصحراء محرقةً و تُحرق األبدان. -4 

 در این گزینه مصدر فعل جمله ) حقّقوا ( می باشد« تحقیقاً : »  2پ : 

 

 مفعول مطلق بر دو قسم می باشد : 

 مفعول مطلق تاکیدی :  -1

طلق شناخته شده است به تنهایی و بدون هیچ وابسته ای ) صفت، مضاف الیه ( بیاید اگر مصدری که به عنوان مفعول م

 گقته می شود که مفعول مطلق ، تاکیدی می باشد



 

 

: مفعةول مطلةق محاسةبةً : مفعول مطلق تاکیدی       یُحاسب اهلل الناسَ یوم القیامةة  قتالًمثال :    قَتَلَ الحارسُ اللّصَّ 

 تاکیدی       

 مفعول مطلق تاکیدی همیشه اسمی نکره است که عالمت اعرابش تنوین فتحه می باشدنکته : 

 عیّن ما فیه تأکید للفعل :

 أکملَ اهلل لنا دیننا إکماالً حقیقیاً برسولنا. -2          یعیش البخیل عیشَة الفقراء.                               -1  

 نالَ الطالبُ نجاحاً عظیماً فی اإلمتحان.  -4.                             جاهد المقاتل فی سبیل اهلل مجاهدة -3  

 مفعول مطلق است و چون که بعد از آن وابسته ای نیامده لذا تاکیدی می باشد /« مجاهدة » : در این گزینه  3پ :

 شند نه تاکیدی /، نوعی می باهستندوجود دارد اما چون دارای وابسته  مفعول مطلق 2و1 یدرگزینه ها 

 مفعول مطلق وجود ندارد  4در گزینه ی 

 

 مفعول مطلق نوعی :  -2

اگر بعد از مصدری که به عنوان مفعول مطلق شناخته شده است وابسته ای) صفت، مضاف الیه (  آمةده باشةد، مفعةول 

 نوعی یا بیانی می باشد مطلق

 الف : مفعول مطلق نوعی که وابسته اش مضاف الیه باشد :

 الفقراء : مفعول مطلق نوعی ) با وابسته ی مضاف الیه ( عیشةَثال :                                  یعیش البخیل فی الدنیا م

 األغنیاء : مفعول مطلق نوعی ) با وابسته ی مضاف الیه (حسابَ یُحاسبُ فی اآلخرة                                           

 مطلقی که هیچ گاه تنوین نمی گیرد، مفعول مطلق نوعی ای است که وابسته اش مضاف الیه باشدنکته : تنها مفعول 

 «إشترکتُ مع زمیالتی فی المراسیم ......... المشتاقین » عیّن المفعول المطلق المناسب : 

 مُشترکَ -4                        مُشارکاً     -3إشتراَک                              -2إشتراکًا                      -1 

نیةز            می باشد در ضمن چون بعدش مضاف الیه آمده نبایةد تنةوین« إشتراک » به صورت « أشترک » : مصدر فعل  2پ : 

 بگیرد
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 نکته : مفعول مطلق نوعی که وابسته اش مضاف الیه باشد بر شباهت داللت می کند

 عیّن مصدراً یدّل علی التشبیه:

 أقَمتُ فی مدینة شیرازَ إقامةً طویلةً. -2دافِعوا عن اإلستقالل البالد دفاع المجاهدین.                              -1  

 َحّققنا فی الدفاع انتصاراً.         -4یَستَغفِر التائب من ذنوبه إستغفاراً.                                          -3  

و                    کند مصدری است که در نقش مفعول مطلق نوعی قرار می گیرد ری که بر تشبیه داللت می: تنها مصد 1پ : 

 آمده باشدبعد از آن مضاف الیه 

 

 ب : مفعول مطلق نوعی که وابسته اش صفت باشد:

 کثیراً : مفعول مطلق نوعی ) با وابسته ی صفت ( ذِکراًمثال :    اُذکُروا  اهلل 

جملةه ی » بةا وابسةته ی صةفت  یُساعدنی فی حیاتی : مفعول مطلةق نةوعی ) إجتهاداًإجتهدتُ فی دروسی             

         « (وصفیه

 « (جمله ی وصفیه » ال یوصفُ : مفعول مطلق نوعی ) با وابسته ی صفت  فرحاًفرحتُ             

دهنده ی آن اسم نکره هستند، صفت جمله یا جمله ی نکته : به جمالتی که پس از اسم نکره واقع می شوند و توضیح 

 وصفیه می گویند

» اصوال فعلی که بعد از مفعول مطلق می آید نقش صفت را دارد مگر آن که قبل از فعل حروف یا عالئمی ماننةد نکته : 

 وجود داشته باشد« ؛  .....  -،  -ثم  –وَ  -فَةة 

 عیّن ما فیه مفعول لبیان نوع الفعل:

 إلسالمُ یَهتَمُّ بالتربیة الّتی تقوم علی أساس احترام شخصیّة األطفال إهتماماً!ا -1  

 قَد أثبَتَتِ اإلکتشافاتُ الحدیثةُ أنّ اللّونَ األحمر أوّلُ لَون یَختَفی فی البحر! -2  

 ألّن هناک جُسیمًا مجهواًل آخَر َیحمُل شحنة ُتخالُِف ِشحَنَة اإللکترون!        -3  

 أعماق البحر جُرِحَ غوّاص جَرحاً قد سالَ منه دمٌ باللّون األسود!فی  -4  

 « قد سال »  مصدر هم ریشه ی فعل ما قبل خود )جُرِح( می باشد و با آمدن جمله ی وصفیه ی« جرحاً : »  4پ :

 ر گزینه ها مفعول مطلقی وجود نداردمفعول مطلق تاکیدی است و در سای« اهتماماً »  1مفعول مطلق نوعی است در گزینه  



 

 

 

نکته : فعلی که بالفاصله پس از مفعول مطلق می آید اصوال در نقش صفت می باشد البته بةه جةز زمةانی کةه آن فعةل 

 جواب شرط باشد

جةواب  _تاکیةدی مفعول مطلق  _بأنّ اهللَ خَلَقَ اإلنسان : فعل شرط  یَفْهَم  تفکّراًفی عالم الخلق   یتفکَّرمثال :      مَن 

 شرط

 عیّن المفعول المطلق التاکیدی:

 مَن یعرف اهلل معرفةً یَعلم أنّه مصدر کلّ قوة. -2ساعدوا المساکین مساعدة ال تنتهی.                         -1 

 ا.أکملَ اهلل لنا دیننا إکماالً حقیقیاً برسولن -4إجتهدتُ فی دروسی إجتهاداً یُساعدنی فی حیاتی.     -3  

می       مصدر فعل جمله خود است و از آنحایی که دارای هیچ نوعی از وابسته ها نمی باشد،تاکیدی« معرفةً » : در این گزینه  2پ : 

 مفعول مطلق در سایر گزینه ها، نوعی می باشد/ در این گزینه صفت نیست بلکه جواب شرط می باشد« یعلةم » باشد؛فعل 

 

 

که بدون آنکه فعلشان درجمله ذکر شود مفعول مفعول مطلق به حساب می آیند به این نوع  نکته : مصادری وجود دارد

 مفعول مطلق،مفعول مطلق برای فعل محذوف می گویند

لِلّه علی نَعمائه : مفعةول مطلةق بةرای فعةل  مداًعَلی الشّدائد : مفعول مطلق برای فعل محذوف          حَ صبراًمثال :   

 محذوف    

 مهم ترین مصادری که بدون فعل ذکر می شوند عبارتند از : نکته : 

 ...و    سبحانَ اهلل ، سبحانَ ربّی ، سبحانَ ، معاذَاهلل ، حقّاً ، جدّاً ، صبراً ، شکراً ، أیضاً ، حمداً ، عفواً ، سمعاً و طاعةً ، أسفاً

 نداشته باشند یا به عبارت ساده تر :اصلی در جمله   نکته : این مصادر زمانی مفعول مطلق می باشند که نقش

 الف : اگر در ابتدای جمله باشند بی شک مفعول مطلق می باشند :

 ةک! آمنّا بک شاکرین : مفعول مطلق برای فعل محذوفسبحانةةمثال :                          

 مطلق برای فعل محذوف      هلل علی نعماته الوافرة علینا: مفعول شکراً                                  
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 ب : اگر این مصادر در میانه ی جمله واقع شوند احتمال زیاد مفعول مطلق محسوب نمی شوند چراکه نقش می گیرند

 کثیراً علی الطالبات : اسم إنّ می باشد  حقّاًمثال :                           إنّ للمعلمات 

 هلل : فاعل می باشد الشکرعلینا یجب                                   

 من اهلل : مفعول به می باشد عفواًطلبتُ                                   

 فی األمر : خبر کان می باشد حقّاًکنتَ                                   

 ی باشد لربّهم : تمییز م حمداًکان المومنون أشدّ الناس                                   

 در میانه ی جةملةه باشد حتةمةاً مفعول مطلق است«  أیضاً » و یا « جدّاً » البته اگر 

 فی قلوبنا مرّة اُخری : مفعول مطلق جدّاًأحدثت هذه الةمشکلة القلق      مثال :                     

 اتعلّةم : مفعول مطلقمن کلّ فرصة ا أیضاًعلینا أن نستفید                                   

 ج : اگر این مصادر آخرین کلمه جمله باشند مفعول مطلق هستند

 : مفعول مطلق برای فعل محذوفحقّاً مثال :                          آیات القرآن تُحیی قلوبنا 

 : مفعول مطلق برای فعل محذوف جدّاًإعتةمدوا علی أنفسکم                                   

 : مفعول مطلق برای فعل محذوف أیضاًتأثّر الطالبُ بکالم معلمه                                   

نکته : گاهی این مصادر با اینکه آخرین کلمه جمله می باشند ولی مفعول مطلةق نیسةتند و آن زمانیسةت کةه حةروف 

 ه باشد البته غالباً :و یا افعال ناقصه و یا فعل دو مفعولی در ابتدای آنها آمد  مشبهة 

 : اسم موخر إنّ شکراًلکلّ نعمة  إنّ                                  

 : اسم موخر کأنّ شکراًفی کالمک  کأنّ                                  

 : اسم موخر إنّ حقّاًفی ذلک  إنّ                                  

 : خبرکان حقّاًوعدُ ربّی  کان                                  

 : مفعول به دوم حقّاًاهللُ اإلنسانَ  أعطی                                  



 

 

 فیه الةمفعول الةمطلق : لیسعیّن ما 

 جدّاً.أقول لتالمیذی دائمةاً: إعتةمدوا علی أنفسکم  -2          حمدًا هلل علی معنویاتی الحسنة فی الشدائد.           -1  

 سبحان من جعل اإلبتسامة فی دینةنا عبادة.  -4إّن فی کّل نعمة حمدًا هلل تعالی دائمةاً.                           -3  

 در این گزینه در نقش اسةم موخر إنّ است در نتیجه مفعول مطلق نیست« حمداً : »  3پ : 

 

 


