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 4من  1الصفحة 
 

 عفوللامل اسن إعمال

 ـ توريعفه0
 هو اسم ٌشتق من الفعل المبنً للمجهول للداللة على شًء وقع علٌه الحدث.

 ـ اشتقاقه9
 : المبنً للمجهولٌشتق من الفعل 

من الفعل الثالثً  وزن مفعولفٌكون اسم المفعول على مجرد أو مزٌد ،ثالثً  أـ
 ، مثل : مصنوع ، ومخلوق ، وموهوب، ومعلوم. المجرد

المزٌد ٌكون اسم المفعول على وزن فعله المضارع، وقلب الٌاء مًٌما،  ثالثًال ومن
ب، ومنتَصر، ومستَطاب.   وفتح ما قبل آخره. مثل : مصاَحب، ومهذَّ

الٌاء مًٌما، وفتح ما قبل  رباعً مجرد أو مزٌد على وزن مضارعه ، وقلب ب ـ
 تدحرج ـ متدحَرج.بسمل ـ مبسَمل، مدحَرج، دحرج  ـ آخره. مثل : 

 ـ إعماله3
 ٌُعمل اسم الفاعل بشروط :

زمنه  كان إنْ  ، والنصب الرفع من ، فعله لاعمإ عملأُ من )أل( امجردً  كان إنْ  ـأولا 
 ." اغدً  أو ، اآلن - ازٌدً  م  كرِ مُ  هذا"  نحو ، حااًل  أو مستقباًل 

 مثل : ، قبله شًء على عتمدٌـ 1

 : نحو ، االستفهامأـ 

  .؟عند الناس  زٌد   بوب  محأـ 

 هل محفوظ  السرُّ ؟.ـ 

 ـ ألم أُقسم علٌك لتخبرنً        أمحمول  على النعِش الهمامُ 
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 :نحو ، النداء حرف ـ2

  . موصوًفا أبوه بالحكمة ٌا ـ 

  : نحو ، النفً ـ3

 . الخبرُ  معلوم   ماـ 

 ـ ما مستباح  الوطُن.

 : نحو)صفة( انعتً  ٌقعـ 4

 ـ )ذلك ٌوم  مجموع  له الناُس(.

 .رائحُتها محبوبةً  وردةً رأٌُت ـ 

 .نسُبه معلوم   برجل   مررتُ ـ 

 : نحو ، حااًل  ـ ٌقع5

 . خادُمه محمواًل  زٌد   جاء ـ 

 ه.وجهُ  اً رمنوَّ ـ لقٌُت محمًدا 

 :ٌشمل وهذا ، اخبرً  قعـ 6ٌ

  :نحو ، المبتدأ خبر أـ 

 (.الخٌُل معقود  بنواصٌها الخٌرُ ـ )

 .محفوظ  علُمه ـ الكتابُ 

 :نحو ، كان وأخواتها خبرب ـ 

 كان الولُد مبتهَجاً أبوه.ـ 

 .كالُمه موزوًنا زٌد   مازال ـ

 ـ صارت المدٌنة محروسًة أسواُرها.
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 ت ـ خبر إّن وأخواتها، مثل : 

ل   ازٌدً  إنّ ـ   .هعدوَّ  مكبَّ

 صدٌقُه.كأنَّ أخاك مأسور  ـ 

 

ا   ، وحااًل  ، ومستقباًل  ، اماضًٌ :  عمل والالم لأللف صلة مفعولال اسم وقع إذاـ ثانيا
 هذا: "  فتقول ، جملة تكون أن الصلة حق إذ ، الفعل موقع حٌنئذ   لوقوعه

 :  ثله قول الشاعروم " . أمسِ  أو ، اغدً  أو ، اآلن - خلقُه موصوف بالجمالال

 ضوؤه      صلّى علٌك منزل الفرقان المباَركٌا خاتَم الرسِل 

 

 

 زٌد: " فتقول ، نائب الفاعل الذي ٌأتً بعده إلى ٌضاف أن المفعول اسم فً ٌجوزو

 الورعُ "  ومثله ، به امرفوعً  كان ما إلى المفعول اسم فتضٌف"  العبدِ  مضروبُ 

 و العدو غٌر مأمون"  همقاصدُ  محمود   الورعُ : "  واألصل ،"  المقاصدِ  محمودُ 

 الغدِر.

 

 تمرين

 

ٌّن نائب الفاعل فً النصوص اآلتٌة :  استخرج اسم المفعول وب

 

 ها العناَقافوارسُ ًة دَ نواصٌها المناٌا      معوَّ مالقًٌة ـ 1

 

 بة  أحداقُها فوَق زئبقِ ا حائرات  كأّنها    مركَ أدرَن عٌونً ـ 2

 

 والناُس فٌه        حٌارى مثَل مبثوِث الَفَراشِ  هعظٌم  هولُ ـ 3
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ٌُّها الرجُل المغبون شٌمتُ ـ 4  أّنى ورثت رسوَل هللِا عن ُرُسلِ          هٌا أ

 

 ٌزٌُن الفتى فً الناس صحُة عقله     وإْن كان محظوًرا علٌه مكاسُبهـ 5

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور

 أحمد رسن


