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 .من قام به الحدثهو اسم مشتق يدّل على الحدث وعلى  :الفاعل اسم

 كاتب، قاتل.مثل: صادق، 

حير   وال التعريي  و التنيوي  : يعني ال يكون فعال و ال حرفا، و ببساطة يعنيي يببيل اسم

 الجّر.

مي   : يعني مأخوذ م  فعل، فصادق مأخوذ م  "َصدََق" و كاتب م  "َكتَيَب" و قاتيلمشتق

 "قَتََل".

ا عنيدما : يعنيي ميثال ليو قلنيا:  ييدل قاتيل، كللية قاتيل هنييدّل على الحددث   مدن قدام بالحددث

لحيدث و اليى أّن هنياش صاصيا قياذ بهي ا تبرأها أو تسلعها تدلّك على حدث البتل، و تدلّك أيضيا ع

 به ه الجريلة.

 

  :صياغة اسم الفاعل
 

ه يصييياف منييي  اسيييم ال ا :أولاً: من الفعل الثلاثي عيييل عليييى إذا كيييان ال عيييل  ال ايييا

 ِم  أكل. نحو: نا ل ِم  نزل، سامع ِم  سلع، طالب ِم  طلب، آكل "فاعل"و ن

 

 لعلية إليى هليز لية، نبليب حير  ا: هو ال ي يتوسيه  حير  عالفعل الثلاثي الأجوف_ 1

 .فنبول: قال: قائل. سأل: سائل، مال: مائل، ضاع: ضائع

 

إليى  هو ال عل ال ي يكون آخره حر  علة، نبليب حير  العلية _ الفعل الثلاثي الناقص:2

 ياء، نحو: جرى: الجاري، سلا: السامي، دعا: الداعي. 

 

  ال نيي  الايياء إذا كييان مجييّرداه ميينحيي   ماسييم ال اعييل ميي  ال عييل النّيياق   :هاّمييةملحوظيية 

ه إذا كان  ي الدمع. جار، فنبول: جرى: جاٍر، الجاري مجّرا م  اإلضافة، التعري ، ونح فها أيضا

 و نبول: سلا: ساٍذ .السامي. سامي ال كر.

 

 ادّ. صيدّ:: فبط ندخل علا  حر  اللد"األل "، نحو: هدّ: هالفعل الثلاثي مشّدد الآخر_ 3

 .دّ عادّ و ع صادّ،

 ولفعمراجعة اسم الفاعل و اسم الم
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ليى إللضيارعة انأتي باللضارع من ،  ّم نستبدل يياء  :ثانيا: من الفعل غير الثلاثي

 ،نحو:نكسُر ماقبل اآلخرمام مضلومة  م 

 .أنزل ــــــ يُنزل ـــــ ُمنِزل 

 .ــ  يستارج ــــ ُمستاِرجاستارج ـ 

 

ني  منحي   آخره حر  علية بعيد تحويلي  إليى اسيم فاعيل  ناقصا يعني :  إذا كان ال علانتبه

ى حو: استدعن، كلا فعلنا في ال عل الثال ي، و م  اإلضافةل التعري  حر  الااء إذا جّردناه م  ا

 .آلباءمستدعي ا –اللستدعي  –ستدعٍ م –ــــ يستدعي 

 

،نحيو: ميأكول، حدث قع عليه ال ام  سم مشتق يَدّل على الحدث وعلى ا  :المفعول اسم

البتيل و  ذا قلنا "علرو مبتول" ت اد أن هناش حدث أو جريليةمثال إ، مبتول، فكللة مبتول زروعم

 أّن ه ا الحدث قد وقع على صا .

 

  :صياغة اسم المفعول

 

ه  :أولاً: من الفعل الثلاثي  لل عييول منيي افاجييب أن يكييون اسييم إذا كييان ال عييل  ال اييا

  فإنيا على و ن "م عول" نحو: ضرب مضروب. و قتل مبتول. و  رع مزروع. و إذا كان  ال اّ 

 ال يالو م   الث حاالت:

  

ا    فعدديل  لدد  ع ا   إمددا  ي يكددوي ناقعددا ا   إمددا  ي يكددوي  اوفددا لددى إمددا  ي يكددوي اددحيحا

 النحو اآل ي:

 

. بّث. : هو ال عل ال ي اليحتوي على أّيٍ م  حرو  العلة، مثل أكل. صدّ _ الفعل العحيح1

: و نبيول: صيدّ ، فنبيول أكيل: ميأكول و ن" م عيول" في ه ه الحالة يصياف اسيم الل عيول مني  عليى

 .مشدود

 

ي ه ه ف‘ : هو ال عل ال ي يتوسه  حر  علّة، نحو: قال. صاذ. باع. سادالفعل األاوف_ 2

مديم ى الحالة يُصاف اسم الل عول من  على و ن ال عل اللضارع من ، ميع قليب يياء اللضيارعة إلي

 فنبول:مفتوحة. 

 .مسودساد: يسود. . مبيعباع: يباع. 

 

أتي ني: هو ال عل ال ي ينتهي بحر  علة نحيو: بنيى. دعيا. صيكى، الفعل الثالثي الناقص _3

 :ميم مفتوحة مع  شديد حرف العلةباللضارع من ،  م نبلب حر  اللضارعة إلى 

دعوّ  –يدعو  - دعا بكيّ  –يبكي  –بكى ، و  م   .م 
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م  ضارع من  : مثل استادذ، تضارب، أوجع، نأتي باللثانيا: من الفعل غير الثلاثي

 ، نحو:فتح ماقبل اآلخرنبلب ياء اللضارعة إلى مام مضلومة مع 

 .ُممت دّ  _ يلتدّ _ امتدّ ، ُمستخد م –يستادذ  –اسادذ 

 

 

 

 :هاّمةتنباهات 
 

ا إليى _ في ال عل غار الثال ي إذا كان ماقبل اآلخير حير  " واو" أو حير  "يياء" نبلبهي1 

 حر  أل ، نحو: 

 .ستعايمُ  –يستعا   –استعان 

 .ستقاممُ  –يَستبام  –استباذ   

 

ا من فعل الزم يجب  ي نلحق  به شبه املة  نحو:2  _ إ ا كاي اسم المفعول مشتقا

 ُمبتََرن ب .  –اقترن 

 مرغوب فا . –رغب 

 مدعّو علا .  –دعا 

 مع ّو عن . –ع ا 

 

لان ن االسيياسييم ال اعييل مييع اسييم الل عييول مثييل" اللحتييّل" " اللاتييار"، فهيي ا يتشيياب _ قييد 3

 انهليا إالبيصلح لكّل منهلا أن يكون اسم فاعل أو اسم م عول، ف يي هي ه الحالية ال مجيال للت رييق 

ت اللثال دلّ  فكللة "اللحتّل" في ه ا .المحتلّ أن يباوَذ  المحتلّ ع  طريق اللعنى، نحو: يجب على 

 ، وم عول تالل فهي اسماللّر  األولى دلّت على م  وقع علا  االحعلى حدث االحتالل، لكنها في 

سيم اشياب  بهيا و مي  األسيلاء التيي يت اللّر  الثاناة دلّت على م  قاذ باالحتالل فهي اسم فاعيل.في 

 ال اعل مع اسم الل عول:

 احتل: ُمحتلّ 

 اصتدّ: ُمشتدّ 

 امتدّ: ُملتدّ 

 اختار: ُماتار

 احتار: ُمحتار

 اصتاق: ُمشتاق 

بهة فدي   لدن يدي ي ريرامدا مدن األسدمات المتشداختدار)رّكز على احتّل: ُمحتّل.   اختدار: مُ 

 ( سئلة الوزارة

 

بصاغة اللؤنث أو الجلع أو اللثنيى و هي ا ال ييؤ ر  م ال اعل و اسم الل عول قد يأتااناس_ 4

على كونهلا اسم فاعل أو اسم م عول، و عندما يُهلب منك أن تستارج اسم فاعيل أو اسيم م عيول 

يكونييا بغايير صيياغة الل ييرد، فلييثال قييد يكييون اسييم ال اعييل: قاتييل،  ميي  اليينّّ  فليي  العييادي جييدا أن

البيياتلون، البيياتالت، البيياتلا ، ُماتييِرع، ماتييرعا ، اللاتِرعييات..إلم، فكلّهييا اسييم فاعييل، و عنييد 
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اإلجابيية تنبييل االسييم كلييا هييو م ييردا أو جلعييا أو مثنييى ...إلييم، و مثييل ذلييك اسييم الل عييول، نحييو: 

 لستادَمون..إلم.مُلستادَذ، الُلستادَمات، ال

 

 

 المعلّم دليل وفق التدريبات حلّ 

  هات اسم الفاعل، واسم المفعول من كُّلِّ فعٍل من الأفعال الآتية : (1

 اسم المفعول اسم الفاعل الفعل اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

 َمْعدودل  عاد   َعد    ُملتَبى ُمْلتٍَق / الُلْلتَبي التبى

 َملوذل  الئِمل  الذَ  َمباعل  بائِعل  باع

اوي َروى ُمْنَصَر ل َعن ُ  ُمْنَصِر ل  انصر   َمْرِوي   راٍو / الر 

______ 

ِّن أسماء الفاعلين في النّص الآتي: 2 ّ  ( عي
 

ا ببيوِل ي اليدننافي" ال تَْك  ِمل   يرجو اآلخر  بغار علٍل ويرجو التوبيةَ بهيوِل األميِل، يبيوُل 

  ْبنيْع، يعجيُز عيهيا ليم يَ با ، إْن أُعهَي منها لْم يشبْع، وإْن ُمنِع منالّزاهدي  ويعلُل فاها بعلِل الراغ

حييبن يُ  يييأتي، الُصييكر مييا أُوتييَي ويَبتغييي الزييياد  فييي مييا ببييَي، ينهييى و ال ينتهييي، ويييأمُر النيياَ  بلييا 

م عليى   ويُبيار ِ ذنوبيالصالحاَ  وال يعلُل عللَهم، ويُبِغُض الُل نباَ   وهو أحدُُهم، يكرهُ اللوَت لكث

ه، يعجيب بن ح  أم  الِهايا ه، وإْن ص  ُعيوفي ويبينَط   سيِ  إذاما يكرهُ اللوَت م  أجل ، إْن سبم ظل  نادما

 إذا أبتُلَي".

 

ه، باَ ، ناد: أسلاء ال اعلا  في الن  هي: الّزاهدي ، الراغبا ، الصيالحاَ ، الُلي ن الجواب ميا

ه.   الِهاا

 

ِّز اسم الفاعل من اسم الفعول ف - ّ  العبارتين الآتيتين:ي مي
 .الفتاةُ مُختارَةٌ ملابسَها بذوٍق رفيعٍ أ_ 

 

 . "ماتار " اسم ال اعل :الجواب

 

 .الهديّةُ مُختارَةٌ بعنايةٍ فائقةٍ ب_ 
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  "ماتار " اسم م عول. : الجواب

 

بحيدث ميت هيي التيي قاال تيا   قلنيا اسيم فاعيل ألنّ فيي اللثيال األّول )فبط للتوضاح و ال هيم: 

 ر(قلنا اسم م عول ألّن الهديّة وقع علاها حدث االختااو في اللثال الثاني ، االختاار

 

يمة )3  (39-33( استخرج اسم الفاعل والمفعول من الآيات ال كر
 

 :الجواب

 

 :أسئلة سنوات سابقة

 2018شتوي 

ري ه ه األمة علاهم مسؤولاة ُمبد سة هي أن يحافظوا على الحضار  و" ن ية، و أالهو إّن ُم ّكِ

ة لها ضرب ينااليسهلوا بإبداعهم ضلانا لحّق األجاال في حاا  كريلة ال يتالّلها صيء م  عن  و 

 "م  دمار، و ال يجرفها طوفان اللعلومات إلى التشتّت والّضااع.

 ثي._ اسم مفعول لفعل غير ثلا2_ اسم فاعل لفعل غير ثلاثي 1استخرج من النّص: 

 

 : اسم فاعل ل عل غار  ال ي: م كري، اسم م عول ل عل غار  الثي: مبدّسة.الجواب

 

ى سان إل"الدهر يومان: يوذ لك و يوذ علاك، فاغتنم يومك في علل الاار و األح 2018ايفي 

 ّلا"هحٍد حزينا و ك  مت ائال و ال تثبِد أل اآلخري ، و إذا جاء الاوذ ال ي علاك فال تك 

 استخرج من النّّص اسم فاعل لفعل غير ثلاثيّ 

 

 : مت ائال.الجواب

ه  قَائِمل  اسم الفاعل قا اِلِحا َ  ُمَصدِّ  الص 

راه  اسم المفعول  _________ _________ ُمَحر 
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 اسم المفعول من الفعل "باع": ضع دائرة:

 _ ُمباّاعد                   أ_ َمباوع                   ب_ ُمباع                        ج_ َمباع      

 

 مباع : ج_الجواب

 

 

 2019شتوي 

لن سك  وضعت "يا بنّي، كي تكون ناجحا في حااتك علاك أن تحدّد الشيء ال ي تسعى إلا ، و إذا

 هدفا فاجتهد في تحباب  بالعلل، و ال تب  وق ة الحاران، فلكّل ُمجتِهد نصاب"

 استخرج من النص: اسم فاعل لفعل غير ثلاثي.

 

 : مجتهدالجواب

 

 ضع دائرة:

 من الفعل "هدى":اسم المفعول 

 يّ _ َمهدِ د           أ_ هاٍد                      ب_ َهْدي                ج_ ُمهدَى           

 

 : د_ مهديالجواب
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 النظام الجديد 2019

يهالاة ذ، و بعد مضي نسعة و عشري  يوما م  صهر أيلول توّجهت الجاوش اإل 1911"في عاذ 

رى ّم األخ ضربة لاتار إلى الجهاد دفاعا ع  وطن ، و بعد أن وّج  الالحتالل لاباا، فهّب علر ال

 للُلحتلّا  وقع أسارا في أيديهم"

 

 ؟أتُعَّد كلمة "المحتلّين" الواردة في النّص اسم فاعل أم اسم مفعول

 

 : اسم فاعل.الجواب
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 مع أمنياتي للجميع بالتفوّق واإلبداع

 

 

 
 

 الفاعوري رافع. د: العربّية اللّغة مدّرس
 

140 322 0797 
140 322 0777 

 


