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اسم الفاعل

.كاتب ، العب : مثل .هو اسم مشتق يدل على الحدث وَمن أو ما قام به 
:مالحظة مهمة جدا 

قبل صياغة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المشتقات بشكل عام يجب 
التأكد أّن الفعل في حالة الماضي لمعرفة هل هو ثالثي أم غير ثالثي ، 

فإذا كان مضارًعا أو أمًرا نعيده للماضي ثم نصوغ ، وأْن اتصل به ضمير 
. نحذف الضمير ثم نصوغ 

أي بزيادة ( : فاعل ) ُيصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن ( 1
.ألف بعد الحرف األول 

رادّ : ردّ // عادّ    : عّد  // سامع   : سمع // كاتب    : كتب 
آمر: أمر // آسف   : أسف // واعد   : وعد // واقف   : وقف 
صائم: صام // صائد   : صاد // قائل   : قال 
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ساعي ، لكن يجب حذف حرف الياء من اآلخر والتعويض بتنوين : األصل ) ساعٍ : سعى 
(ساعيًا / الساعي : الكسر ألنه اسم منقوص نكرة ، كما يجوز الحل 

(الراضي ، راضيًا : أو ) راضٍ : رضي ( // أو الماضي أو ماضيًا ) ماضٍ : مضى 
( .الداعي أو داعيًا : أو ) داعٍ : دعا 

( شائيًاأو الشائي: أو ) شاٍء : شاء 

بإحضار المضارع منه ثم قلب ( المزيد ) ُيصاغ اسم الفاعل من الفعل غير الثالثي ( 2
(الحركات مهمة جدا) الحرف األول إلى ميم مضمومة وكسر حركة الحرف قبل األخير 

( الياء تسد عن الكسرة هنا ) ُمعيد : ُيعيد : أعاد // ُمستلِم     : يستلم : استلم 
(ال نستطيع كسر حركة ما قبل اآلخر هنا ألنه حرف مشّدد ) ُمحتّل : يحتّل : احتّل 

(الُمعتِدي أو ُمعتِديًا : أو ) ُمعتد ٍ : يعتدي : اعتدى 
( الُمعِطي أو ُمعِطيًا : أو ) ُمعٍط : ُيعطي : أعطى 
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اسم المفعول 

وُيصاغ من الفعل المبني هو اسم مشتق يدل على الحدث وَمن أو ما يقع عليه 
.مسموع :ًسِمعَ //مكتوب : تِبَ كُ مثل .للمجهول

أي ( : مفعول ) ُيصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي على وزن ( 1
بزيادة ميم مفتوحة على أوله وواو قبل آخره ، وإذا كان الفعل الزًما نزيد 

.جار ومجرور أو ظرف : بعد اسم المفعول شبه جملة 
إلى مفعول به يحتاج الفعل الالزم هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل إلتمام المعنى وال 

نام ، ذهَب ، : ال نستطيع زيادة ضمير الهاء أو الكاف على آخره مثل : ونعرفه كاآلتي 
... امك نامها أو ننامه أو : ال نستطيع أن نقول ) رجَع 

مردود : ردّ // معدود    : عّد  // مسموع   : سمع // مكتوب    : كتب 
مأسوف عليه   : أسف // موعود   : وعد // موقوف عليه   : وقف 
إليه َمذهوب: ذهب // مسؤول : سأل 
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إذا كان الفعل الثالثي معتل الوسط باأللف فيجب إعادة األلف إلى أصلها وهو واو أو ** 
نعرف أصل األلف من خالل النظر إلى مضارعه ) . ياء ثم نزيد الميم المفتوحة على أوله 

إذا كان وسطه حرف الواو فأصل األلف واو وإذا كان وسطه حرف الياء يكون : أو مصدره 
( أصل األلف ياء 

(أصل األلف واو بدليل المضارع يقول ) َمقول : قول : قال 
(أصل األلف واو بدليل المضارع يزور ) َمزور : زور : زار 
ينام ، بقيت األلف كما هي فنعود للمصدر لمعرفة : المضارع ) َمنوم فيه : نوم : نام 

( األلف واو أصل إذن(نوم) أصل األلف وهو 
(أصل األلف ياء بدليل المضارع يبيع ) َمبيع : بيع : باع 

(أصل األلف ياء بدليل المضارع يشيع ) َمشيع فيه : شيع : شاع 
(.أصل األلف ياء إذن : شيء : يشاء ، المصدر : المضارع )مشيء : شيء : شاء 

.قم نشددها ونزيد الميم المفتوحة في األول ياءً المنقلبة عن ياء نعيدها ( ى ) األلف المقصورة ** 
.قم نشددها ونزيد الميم المفتوحة في األول واوالمنقلبة عن واو نعيدها (  ا ) األلف القائمة ** 

َمسعّي إليه: سعى // َمهدّي    : هدى // َمرمّي    : رمى 
َمرجوّ  : رجا // َمدعوّ    : دعا 
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ما وفتح نصوغ اسم المفعول من الفعل غير الثالثي بزيادة ميم مضمومة في أوله ( 2
إذا بدأ الفعل غير الثالثي بألف نقلب األلف إلى ) ( . ال نأتي بالمضارع هنا ) قبل آخره 

( ميم مضمومة ونفتح ما قبل اآلخر 
ُمعلَّم       : علّم  //  ُمساَعد           : ساعد 

ُمشتَرك فيه: اشترك // ُمستعَمل      : استعمل 
(في اسم المفعول ال نحذف الياء وال نضع تنوين الكسر ) ُملتَقى به : التقى // ُمعطَى : أعطى 

عند صياغة اسمي الفاعل والمفعول من الفعل غير الثالثي المعتل اآلخر باأللف : مالحظة مهمة ** 
فسوف يحصل تشابه بينهما لعدم مقدرتنا على وضع الحركات على ما قبل اآلخر وهو ( اختار ) مثل 

.حرف األلف ونفّرق بينهما من معنى الجملة 
؟(اختار)الفعلمنوالمفعولالفاعلاسميصغ:سؤال

(                  ال يمكن وضه كسرة تحت األلف ) ُمختار  : اسم الفاعل 
إذن حصل تشابه بين اسم الفاعل (       ال يمكن وضع فتحة على األلف ) ُمختار   : اسم المفعول 

والمفعول في الصياغة 
:يأتيمافيوالمفعولالفاعلاسمبينفّرق:سؤال

اسم مفعول ألنها تدل على القصائد التي وقع عليها فعل االختيار ) جميلة جدا  الُمختارةالقصائد –1
فالقصائد ال تختار نفسها بنفسها              

( .اسم فاعل فهي تدل على َمن قام بفعل االختيار وهو أبي ) . هذه  القصائد ُمختارأبي -2
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عند صياغة اسمي الفاعل والمفعول من الفعل غير الثالثي المضّعف اآلخر بالشدة : مالحظة مهمة ** 
فسوف يحصل تشابه بينهما لعدم مقدرتنا على وضع الحركات على ما قبل اآلخر بسبب ( احتّل ) مثل 

.ونفّرق بينهما من معنى الجملة البشدة
؟( احتّل ) صغ اسمي الفاعل والمفعول من الفعل : سؤال 

ُمحتّل : اسم الفاعل 
ُمحتلّ : اسم المفعول 

سيحصل تشابه بين اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل غير الثالثي وهنا ) 
إْن دلّنا على َمن قام بالعمل فهو اسم : المشدد اآلخر والتفريق من خالل المعنى 

:فاعل وإْن دّل على َمن وقع عليه الفعل فهو اسم مفعول مثل 

على الشعب الُمحتّل أن يقاوم الجيش المحتّل 
المحتل األولى اسم مفعول ألنها تدل على الشعب الذي وقع عليه فعل االحتالل أما 

.المحتل الثانية فهي اسم فاعل ألنها تدل على الجيش الذي قام باالحتالل 
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