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 المبني للمجهول وأحكامه



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس المبني للمجهول و أحكامه للسنة األولى اعدادي ما يلي :

ِنيب عنه مفعوله إن كان متعديا، فإن كان الزما 1) الفعل المبني للمعلوم هو ما ذكر فاعله، و المبني للمجهول هو ما حذف فاعله ، و ا�

نيب عنه مصدره أو ظرفه أو الجار و المجرور . ا�

2) يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله و كَسر ما قبل آخره .

3) يبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله و فتح ما قبل آخره .

4) إذا حذف الفاعل ، وأقيم شيء من هذه األشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضًيا كان أو مضارًعا، وبكسر ما قبل آخره في

الماضي، وبفتحه في المضارع. َتُقوُل: (ُضِرَب)

و(ُيْضَرُب) .

5) إذا كان أول الفعل تاء زائدة أو همزة وصل ُضّم أوله وثانيه في التاء في: (تعلمت المسألة) : (ُتُعِلمت المسألُة) بضم التاء والعين،

ّوله وثالثة في الهمزة، تقول في: (انطلقت ِبزيٍد) : وُضّم ا�

(اْنُطِلَق) بضم الهمزة والطاء،

6) إذا كان الفعل الماضي ثالثيا معتل الوسط نحو: (قال) و(باع) جاز لك فيه ثالث لغات:

إحداها: وهي الفصحى كسر ما قبل األلف فنقلب األلف ياء.

الثانية: إشمام الكسر شيًئا من الضم تنبيًها على األصل وهي لغة فصيحة أيًضا.

الثالثة: إخالص ضم أوله، فيجب قلب األلف َواًوا فتقول: قول وبوع وهي قليلة.

تحديد الظاهرة ومالحظتها

المجموعة 1

دعا أيوب ربه

دعي ربه

لجئ على ربه

أرجع إرجاع فوري

سهر ليل طويل

المجموعة 2

قبروا في تربها

يحرم رؤية أبنائه

تنفست روحه

ألتجئ الى ربه

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-iadadi#section-1740
https://www.alloschool.com/element/23923


ضيع ضياع اليتامى

اجتيز المرض بصبر

أنسيب الماء

الوصف والتحليل

تعريف المبني للمجهول

الحظ المثال األول في المجموعة األولى: دعا أيوب ربه. ترى أن الفعل (دعا) فعل متعد أسند الى فاعل معلوم (أيوب) ومن ثم فهو

فعل مبني للمعلوم

وإذا الحظت المثال الثاني في المجموعة األولى: دعي ربه. ترى أن الفعل (دعي) فعل متعد حذف فاعله وناب عنه المفعول به (رب)

ومن ثم فهو فعل مبني للمجهول...

وإذا الحظنا األفعال في المجموعة األولى (لجئ، أرجع، سهر) نجد أنها أفعال مبنية للمجهول وهي الزمة أي انها ال تتوفر أصال على

المفعول به. لذلك كان نائب الفاعل جارا ومجرورا في

الجملة الثالثة (الى ربه) ومصدرا في الجملة الرابعة (إرجاع) وظرفا في الجملة الخامسة (ليل).

أحكام بناء الفعل للمجهول

تتبع األفعال المبنية للمجهول في جمل المجموعة الثانية من خالل الجدول التالي:

التغيير الحاصل على الفعلزمانهالفعل المبني للمجهولالجملة

ضم أوله وكسر ما قبل آخرهماضقبرقبروا في تربها

ضم أوله وفتح ما قبل آخرهمضارعيحرميحرم رؤية أبنائه

ضم أوله وثانيه ثم كسر ما قبل آخرهماضتنفستنفست روحه

ضم أوله وثالثه ثم كسر ما قبل آخرهماضالتجئألتجئ الى ربه

كسر أوله وقلبت ألفه ياءماضضيعضيع ضياع اليتامى

كسر أوله وثالثه وقلبت ألفه ياءماضاجتيزاجتيز المرض بصبر

كسر أوله وثالثه وقلبت ألفه ياءماضانسيبأنسيب الماء

استنتاج

الفعل المبني للمجهول هو ما حذف فاعله، وأنيب عنه مفعوله إذا كان متعديا، فإن كان الزما ناب عنه مصدره أو ظرفه أو الجار

والمجرور.

يبنى الفعل الماضي للمجهول بضمة أوله وكسر ما قبل آخره.

يبنى المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره.

الملخص

إذا ذكر في الجملة فاعل الفعل كان الفعل معلوما مثل: قرأ سليم الدرس

إذا لم يكن الفاعل مذكورا سمي الفعل مجهوال وسمي المرفوع بعده نائب فاعل وهو في المثال السابق مفعول به في األصل، أسند إليه

الفعل بعد حذف الفاعل. مثل: ُقِرئ الدرُس



يختص بناء الفعل للمجهول بالماضي والمضارع، أما األمر فال يبنى للمجهول، وإليك التغييرات التي تعتري األفعال المعلومة حين تصاغ

مجهولة:

أما الماضي فيكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله

أما المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره

أما األلف التي قبل الحرف األخير فتقلب ياء في الماضي، وألفا في المضارع.

وإليك أمثلة على األحوال المختلفة لألفعال مجردة ومزيدة، صحيحة ومعتلة:

المجهول: المضارعالمجهول: الماضيالمعلوم: المضارعالمعلوم: الماضي

ُيكَتُبكُِتَبيكُتُبكََتب

ُيدعىُدعَييدعودعا

ُيرمىُرِمَييرميرمى

يوَعدُوِعديعُدوعد

ُيقالِقيَليقولقال

ُيباُعبيعيبيعباع

ُيَرد�ُرد�َيُرد�َرد�

ُيَدحَرُجُدحِرَجُيَدحرُجَدحَرَج

كَرَم ُيكَرُمُاكِرَمُيكِرُما�

ُيعاَملُعوِمَلُيعاِملعاَمَل

ُيَعل�ُمُعل�َميَعل�معل�م

ُيَتَعل�ُمُتُعل�َميَتعل�مَتَعل�َم

ُينطلُقانُطِلَقينطِلقانطلَق

ُيْعَرَورىاْعُروِريَيْعَرورياعَرْورى


