
Transitive & Intransitive Verbs االفعال الالزمة والمتعدية 

Intransitive verbs  االفعال الالزمة 

وغالبا ما تكون متبوعة  هي االفعال التي ال تحتاج الى مفعول به مكتفية بالفاعل فقط وتكون جملة كاملة المعنى

                                                                                                          بظرف )مكان او زمان (

1. Uncle Ali is sleeping now.   

2. We arrived early. 

3. The baby is crying. 

هي افعال الزمة ال تحتاج الى المفعول به مكتفيه بفاعل  (sleeping, arrived, crying)نالحظ ان جميع االفعال 

  .الجملة وتكون في الوقت نفسه جملة كاملة المعنى

 

 

Transitive verbs    االفعال المتعدية 

 لكي تكون الجملة مفيدة وذات معنى.وهي االفعال التي البد ان يتبعها مفعول به 

1. Many people use computers. 

2. Yesterday, my son visited Alexandria library. 

 

 هي افعال متعدية يجب ان يتبعها مفعول به لتكون جملة كاملة المعنى. (use, visited)نالحظ ان االفعال 

 

ويمكن ان يكون اكثر من مفعول به في  مالحظة: كما ذكرنا سابقا ان االفعال المتعدية تكون متبوعة بــ )مفعول به(

 . )للشيء(واالخر غير مباشر )للعاقل(الواحدة احدهما مباشرالجملة 

 

1. My father gave me a present. 

  المفعول به غير المباشر(me)  .خاص للعاقل فقط 

  المفعول به المباشر(a present) (للشيء) لغير العاقل خاص. 

2. I bought my son a toy.  

 

 مفعولين اذن تكون صيغة الجملة للفعل المتعدي الذي يتبعه

  

 مفعول به مباشر )غير عاقل( + مفعول به غير مباشر )عاقل (  + فعل متعدي  + فاعل  

 

 

 

 

 



مالحظة: يمكن ان نقدم المفعول به المباشر على المفعول به غير المباشر ولكن يجب ان يسبق المفعول به غير 

  to, forالمباشر احد حروف الجر 

 

1. My father gave me a present  

 

My father gave a present to me. 

 

2. I bought my son a toy.  

 

I bought a toy for my son. 

 اذن تكون الصيغة كالتالي:

فعل متعدي    + فاعل   مفعول به غير مباشر )عاقل( + to/for + مفعول به مباشر )غير عاقل ( + 

  بعض االفعال تاخذto   والبعض االخر ياخذfor 

 

 

 Forافعال تستخدم مع 

 

 Toافعال تستخدم مع 

Buy                                              يشتري Give                                               يعطي 

                 

Build                                               يبني 

 

Send                                              يرسل

  

Bake                                                يخبز 

 

Offer                                   يعرض او يقدم

   

Bring يحضر                                                  

       

Sell                يبيع                                    

Make                                               يصنع  

 

Lend                                 يسلف او يقرض

    

 

 

Q/ Rewrite to give the same meaning. 

 

1. He sent me an invitation cards.   (to) 

He sent an invitation cards to me. 

2. The owner sold Ahmed the house.   (to) 

The owner sold the house to Ahmed. 

3. I bought my brother a computer.   (for) 

I bought a computer for my brother.  

4. My grandmother baked me a cake.   (for) 

My grandmother baked a cake for me. 

 



Q/ Choose the correct answer: 

 

I gave ------------- the message.  

                                                    (my sister, for my sister, to my sister, hers) 

We showed the photo album ------------- 

                                                                     (he, his, him, to him) 

Ali sent ------------- an email. 

                                                                  (for me, me, mine, to me) 

 

 

 

 

 


