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I - عمله ،صياغته ،تعريفه: المفعول اسم:  
  :تحديد المشتق ومالحظته -  1  
o المؤمن محمودة خصاله.  

II  - الوصف والتحليل:  
  :تعريف اسم المفعول – 1

  .ومن وقع عليه الفعل الفعليدل على  }محمودة{وجدنا أن اسم ) المؤمن محمودة خصاله(إذا تأملنا المثال السابق 
  :استنتاج

  .الفاعل فعل عليه وقع منل اسم مشتق للداللة على الحدث وعلى اسم المفعو 
  :مالحظة

 إلى يعود حدث على يدل} متَناَولٌ  تـََناوٌل، تناوَل، / مقروء ،قراءة ،قرأ{ الفعل من يصاغ المفعول اسم أن معناه مشتق اسم قولنا
  .الفعل هذا عليها يقع التي لذاتا على داللته جانب إلى منه يشتق الذي الفعل معنى يحمل المفعول، اسم  كون

  :صياغة اسم المفعول -  2  
  :من الفعل الثالثي –أ 

  اسم المفعول  الفعل
  .وجد -
  .حكم -
  .مد -

  .موجود -
  .محكوم -
  .ممدود -

  :استنتاج
/  َصَنعَ /  وبٌ َمْكتُ  - َكَتبَ {: ، مثال"مفعول"المبني للمجهول على وزن  الثالثي الفعل من  قياسية صياغة  المفعول اسم يصاغ

  .}َمْصُنوعٌ 
  :من غير الثالثي -ب 

  اسم المفعول  مضارعه  الفعل
  .كرم  -
  .امتحن -
  .أعطى -

  .يكرم -
  .يمتحن -
  .يعطي -

  .ُمكرم -
  .ممتحن -
  .معطي -

  :استنتاج
وفتح ما قبل  من غير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومةبطريقة غير مباشرة يصاغ اسم المفعول 

َفقٌ  – يـُْنِفقُ  -  أنـَْفقَ  / ُمِكَتَسبٌ  –ُيْكَتَسُب  -ِسَب اُْكتُ {: اآلِخر، كقولنا   .}ُمْسَتْخَرجٌ  – َيْسَتْخِرجُ  -  اْسَتْخَرجَ  / ُمنـْ
    :االستنتاج

ال حرف المضارعة ، ومن غير الثالثي على وزن مضارعه بإبد"مفعول"يصاغ اسم المفعول صياغة قياسية من الفعل الثالثي على وزن 
  .ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

 وعمله المفعول اسم
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  :عمل اسم المفعول -  2
  عمله  حالته  اسم المفعول  التراكيب

  )حق(رفع نائب الفاعل   مقترن بأل  المسلوب  .المسلوب حقه جبان
يدل على الحاضر والمستقبل (جرد من أل  محمود  .المؤمن محمود فعله

  )مسبوق بمبتدأ+ 
  )فعل(رفع نائب الفاعل 

يدل على الحاضر ( مجرد من أل  .ممنوح  .ما ممنوح فرصة النجاح إال المجتهد
  .مسبوق بنفي+ والمستقبل 

) المجتهد(رفع نائب الفاعل 
  )فرصة(ونصب المفعول به 

يدل على الحاضر ( مجرد من أل  محمود  يا محمود فعله
  )مسبوق بنداء + والمستقبل

  )فعل(رفع نائب الفاعل 

يدل على الحاضر (مجرد من أل   منطلق  ؟أمنطلق يوم الجمعة
  )مسبوق باستفهام+ والمستقبل 

  هو نائب الفاعل) يوم(الظرف 

يدل على الحاضر ( مجرد من أل  منتصر  أمنتصر انتصار عظيم؟
  )مسبوق باستفهام+والمستقبل

هو نائب ) انتصار(المصدر 
  الفاعل

 يدل على الحاضر(مجرد من أل   محتفل  .رأيت غالما محتفال به
  )مسبوق بموصوف+ والمستقبل 

في محل ) به(الجار والمجرور 
  .رفع نائب الفاعل

  :إذا تأملنا معطيات الجدول، نستنتج أن
  .اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول المتعدي والالزم �
  .اسم المفعول العامل المعرف بأل يعمل دون شرط �
أن يدل على الحاضر والمستقبل، وأن يكون مسبوقا بمبتدإ أو نفي أو : هياسم المفعول العامل المجرد من أل يعمل بشروط، و  �

 .نداء أو استفهام أو موصوف أو ناسخ
  :هامة ملحوظة

  :ويأتي نائب الفاعل السم المفعول على األحوال التالية يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول فيرفع بعده نائب الفاعل
  .المكتبة منسقة أروقتها: مثال، مشتق من اسم المفعول متعدياإذا كان الفعل ال :مفعوال به �
  .المتشرد متخلى عنه: مثال، إذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول الزما :جارا ومجرورا أو ظرفا �
  .أمعطى التلميذ فرصة للنجاح؟: ، مثالإذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول متعديا ألكثر من مفعول :مفعوال أوال �

  :حظةمال
  .يعمل اسم المفعول بنفس شروط عمل اسم الفاعل
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