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 اسم المفعول وعمله



تحديد المشتق ومالحظته

المؤمن محمودة خصاله.

الوصف والتحليل

تعريف اسم المفعول

إذا تأملنا المثال السابق (المؤمن محمودة خصاله) وجدنا أن اسم (محمودة) يدل على الفعل ومن وقع عليه الفعل.

اسم المفعول اسم مشتق للداللة على الحدث وعلى من وقع عليه فعل الفاعل.

مالحظة: قولنا اسم مشتق معناه أن اسم المفعول يصاغ من الفعل (قرأ، قراءة، مقروء) يدل على حدث يعود إلى كون اسم المفعول،

يحمل معنى الفعل الذي يشتق منه إلى جانب

داللته على الذات التي يقع عليها هذا الفعل.

صياغة اسم المفعول

من الفعل الثالثي

وجد: موجود.

حكم: محكوم.

مد: ممدود.

استنتاج: يصاغ اسم المفعول صياغة قياسية من الفعل الثالثي المبني للمجهول على وزن "مفعول".

من غير الثالثي

اسم المفعولمضارعهالفعل

كرم. 

امتحن 

أعطى

يكرم 

يمتحن 

يعطي

مكرم 

ممتحن 

معطي

استنتاج: يصاغ اسم المفعول بطريقة غير مباشرة من غير الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح

ما قبلِ اآلخر.

االستنتاج

يصاغ اسم المفعول صياغة قياسية من الفعل الثالثي على وزن "مفعول"، ومن غير الثالثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة

ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.

عمل اسم المفعول

اسمالتراكيب

المفعول

عملهحالته

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1945
https://www.alloschool.com/element/13453


رفع نائب الفاعل (حق)مقترن ب الالمسلوبالمسلوب حقه جبان.

محمودالمؤمن محمود فعله.
جرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بمبتدأ)
رفع نائب الفاعل (فعل)

ما ممنوح فرصة النجاح إال

المجتهد.
ممنوح

مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بنفي)

رفع نائب الفاعل (المجتهد) ونصب

المفعول به (فرصة)

محموديا محمود فعله
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بنداء)
رفع نائب الفاعل (فعل)

منطلقأمنطلق يوم الجمعة ؟
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق باستفهام)
الظرف (يوم) هو نائب الفاعل

منتصرأمنتصر انتصار عظيم ؟
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق باستفهام)
المصدر (انتصار) هو نائب الفاعل

محتفلرأيت غالما محتفال به.
مجرد من ال (يدل على الحاضر والمستقبل +

مسبوق بموصوف)

الجار والمجرور (به) في محل رفع نائب

الفاعل.

إذا تأملنا معطيات الجدول، نستنتج أن:

اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول المتعدي والالزم.

اسم المفعول العامل المعرف ب ال يعمل دون شرط.

اسم المفعول العامل المجرد من أل يعمل بشروط، وهي: أن يدل على الحاضر والمستقبل، وأن يكون مسبوقا بمبتدإ أو نفي أو نداء

أو استفهام أو موصوف أو ناسخ.

يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول فيرفع بعده نائب الفاعل ويأتي نائب الفاعل السم المفعول على األحوال التالية:

مفعوال به: إذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول متعديا، مثال: المكتبة منسقة أروقتها.

جارا ومجرورا أو ظرفا: إذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول الزما، مثال: المتشرد متخلى عنه.

مفعوال أوال: إذا كان الفعل المشتق من اسم المفعول متعديا ألكثر من مفعول، مثال: أمعطى التلميذ فرصة للنجاح؟.

يعمل اسم المفعول بنفس شروط عمل اسم الفاعل.

الملخص

يصاغ اسم المفعول للداللة على من وقع عليه الفعل

ويكون من الثالثي على وزن ((مفعول)): مضروب، ممدوح، موعود، مغُزٌز، مرمي� (أصلها مرموٌي قلبت الواو ياء)، مقول، مدين (أصلها

مقوول ومديون: تحذف العلة في الفعل األجوف ويضم ما قبلها إن كانت العلة واوًا، ويكسر إن كانت ياًء)

ويصاغ من غير الثالثي على وزن المضارع المجهول بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل اآلخر: ُيكَرم: ُمكُرم، ُيستغَفر:

ُمستغَفر، ُيتداول: متداول، ُيصطفى: ُمصطفى، ُيختار: مختار

ال يصاغ اسم المفعول إال من الفعل المتعدي، فإذا أريد صياغته من فعل الزم فيجب أن يكون معه ظرف أو مصدر أو جار ومجرور:

السرير منوٌم فوقه

األرض متسابق عليها

هل مفروٌح اليوم فرٌح عظيم؟

مالحظة



بمعنى اسم المفعول صيغ أربع سماعية يستوي فيها المذكر والمؤنث:

َفعيل: جريح، قتيل

ِفعل: شاة ِذبٌح (مذبوحة)، ِطحن، ِطرح

َفَعل: َقنص، َسلَب، جلَب

كلة، ُمضغة، ُطعمة ُفْعلة: ا�

تنبيه

يجتمع أحيانا اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثالثي على صيغة واحدة في المضعف واألجوف مثل أختارك رئيسك فأنت مختار و

رئيسك مختار، شادُدت أخاك فأنا مشاد وأخوك ُمشاد، والتفريق بالقرينة.

عمل اسم المفعول

يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول في األحوال والشروط التي تقدمت السم الفاعل تقول:

الُمكرُم ضيُفه محمود (االن أو أمس أو غدًا) = الذي ُيكَرُم ضيُفُه محمود

ما خالد ُمَنَصُف أخوه

هل أخوك مقروٌء درُسه

مررت برجل محزومِةِ أمتَعُتُه

حية رأيت أخاك مرفوعًة يُدُه بالت�

نماذج في اإلعراب

1) المجتهد محبوبة أعماله

المجتهد: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره

محبوبة: خبر مرفوع بتنوين الضم في آخره، وهو اسم مفعول يعمل فعله المبني للمجهول

أعماله: أعمال: نائب فاعل مرفوع بالضمة، وهو مضاف والضمير (الهاء) بعده مضاف إليه مبني على الضم في محل جر

2) المؤمن محمود فعله

المؤمن: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة

محمود: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة

فعله: نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مضاف إليه


