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 : الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول-3
 ھو الذي یذكر معھ فاعلھ ویسمى أیضا مبنیا للمعلوم مثل  الفعل المبني للفاعل-1
فالفاعل  مذكور ومعلوم وھو تاء المتكلم في حفظت، والفعل المبني ) حفظُت الدرَس(

للمفعول ھو الذي حذف فاعلھ وأنیب عنھ غیره في الرفع ویسمى أیضا مبنیا لما لم یسم 
ني للمعلوم والمبني للمجھول عند فاعلھ، ومبنیا للمجھول وقد شاع التعبیر عنھما بالمب

 .كثیر من المؤلفین
 .فالدرس نائب فاعل والفاعل محذوف) ُحِفَظ الدرُس(ومثال المبني للمفعول 

  إذا حذف الفاعل وأقیم غیره مقامھ صار الفعل مبنیا للمفعول أو لما لم یسم فاعلھ -2
 :ووجب تغییر صورتھ بحسب التفصیل اآلتي

ضم أولھ وكسر ما قبل ) الوسط واآلخر(یا صحیح العین والالم  إذا كان الفعل ثالث-1
 ) .ُفِھَم، ُأِخَذ(آخره مثل 

فإن كان مضعفا لم تظھر الكسرة على ما قبل آخره للتضعیف فیضم أولھ ویبقى الحرف 
وفي ھذه الحالة یكون مشبھا لفعل األمر من ) ُردَّ، ُشدَّ، ُمدَّ، ُعدَّ(المضعف كما ھو مثل 

ي بھذه الصیغة ویمیز بینھما بقرینة المعنى وبحسب السیاق الذي یوضح المضعف الذ
 .المقصود

مثل قال وباع فإنھ یغیر بإحدى ثالث ) الوسط( إذا كان الفعل ثالثیا معتل العین -2
 :صور

 ضم األول وتحویل األلف إلى واو مناسبة للضمة سواء أكان أصلھا واوا أو یاء -أ
 .م الخالصبالض) قول وبوع(فیقال فیھما 

بالكسر ) قیل وبیع( كسر األول وتحویل األلف إلى یاء مناسبة للكسرة مثل -ب
 .الخالص

ویلفظ ) قیل وبیع( اإلشمام وھو یظھر في اللفظ دون الكتابة فیكتب الفعل بالیاء -ج
 ) .ُقِیل وُبِیع(بشكل متوسط بین الضم والكسر وكأن المتكلم یضم األول ویكسر الثاني 

الفعل ثالثیا معتل اآلخر فإنھ یضم أولھ ویكسر ما قبل آخره ویحول حرف  إذا كان -3
 ) .ُدِعي، وُرِمي(العلة األخیر فیھ إلى یاء سواء أكان أصلھا واوا أو یاء مثل 

 إذا كان الفعل رباعیا صحیح الوسط واآلخر ضم أولھ وكسر ما قبل آخره مثل -4
 ) .ُأكِرم، ُأنِبئ، ُأجِّل(

فا ضم أولھ وكسر ثانیھ حیث تنقل إلیھ الكسرة من الحرف الذي  فإن كان الفعل مضع
 ) .ُأِعد، ُأِمد، ُأِعز(قبل آخره ویبقى تضعیفھ مثل 

 إذا كان الفعل رباعیا معتل الوسط على وزن أفعل فإنھ یضم أولھ ویحول حرف -5
ف العلة یاء سواء أكان أصلھ واوا أو یاء ویكسر ثانیھ إذ تنقل إلیھ الكسرة من الحر

 ) .ُأعید، ُأنیب، ُأجیز(المعتل مثل 
  إذا كان الفعل رباعیا معتل الوسط على وزن فاعل فإنھ یضم أولھ ویكسر ما قبل -6

 ) .عومل، شوھد، جوزي، ووري(آخره ویحول حرف العلة إلى واو مثل 
  إذا كان الفعل رباعیا معتل اآلخر یضم أولھ ویكسر ما قبل آخره ویحول حرف-7

 ) .ُأعطي، ُألقي، ُأرضي(اء مثل العلة إلى ی
 ) .ُتُعلِّم، ُتُقدِّم( إذا كان الفعل خماسیا مبدوءا بالتاء یضم أولھ وثانیھ مثل -8
 إذا كان الفعل خماسیا أو سداسیا صحیحا مبدوءا بالھمزة ضم أولھ وثالثھ مثل -9
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 ) .ُانُطلق، ُاسُتخرج(
 حرف العلة فیھ إلى یاء وكسر  إذا كان الفعل خماسیا معتل الوسط ضم أولھ وحول-10

 ) .ُاختیر، ُاقتید، ُانقید(ما قبل الیاء إذ تستثقل الضمة قبل الیاء مثل 
 إذا كان الفعل سداسیا معتل الوسط باأللف ضم أولھ وثالثھ وحول حرف العلة فیھ -11

 ) .ُاسُتعین، ُاسُتنیب، ُاسُتجیز(إلى یاء مثل 
بالواو ضم أولھ وثالثھ وظلت الواو كما ھي  إذا كان الفعل سداسیا معتل الوسط -12

 ) .ُاسُتوثق، ُاسُتولي، ُاسُتوزر(مثل 
 إذا كان الفعل خماسیا أو سداسیا معتل اآلخر ضم أولھ وثالثھ وحول حرف العلة -13

 ) .ُالُتقي، ُارُتضي، ُاسُتعلي، ُاسُترضي(إلى یاء مثل 
ُیفَھم، ُیؤَخذ، (ل آخره مثل  الفعل المضارع یبنى للمفعول بضم أولھ وفتح ما قب-14

 ) .ُیسَأل
 الفعل المضارع المعتل الوسط یضم أولھ ویحول حرف العلة فیھ إلى ألف ثالثیا -15

-ُیختار، (أو خماسیا مثل ) ُیطاع، وُیقام، وُیشار(أو رباعیا مثل ) ُیقال وُیباع(كان مثل 
 ) .ُیستعان، وُیستطاع(أو سداسیا مثل ) وُینحاز

ضارع المعتل اآلخر یضم أولھ ویفتح ما قبل آخره ویحول حرف العلة  الفعل الم-16
أو ) ُیْعَطى، ُیْھَدى(أو رباعیا مثل ) ُیَرى، ُیْرَمى، ُیْدَعى(فیھ إلى ألف ثالثیا كان مثل 

 ) .ُیْسَتْسَقى، وُیْسَتْدَعى، وُیْسَتْرَضى(أو سداسیا مثل ) ُیْرَتَضى وُیرَتَقى(خماسیا مثل 
بنى للمفعول ھو الفعل المتعدي، أما الفعل الالزم فال یبنى للمفعول إال  الفعل الذي ی-3

مع الظرف أو المصدر المتصرفین المختصین أو مع الجار والمجرور مثال الظرف 
ومثال الجار ) ُجلس ُجلوٌس حسٌن(ومثال المصدر ) ِسیَر یوُم الجمعِة، ُوِقف أماُم الباِب(

 ) .ُفِرح بقدوِم محمٍد(والمجرور 
ُعِني الرجل ( ھناك أفعال في اللغة وردت على صورة المبني للمجھول منھا -4

استحر بدنھ ) ُحّم(أصابھ الفالج، ) ُفلج(أي تكبر، ) ُزھي علینا. (أي اھتم بھا) بحاجتك
) ُغّم الخبر(احتجب، ) ُغّم الھالل(ذھب عقلھ، ) ُجّن(أصابھ السل، ) ُسّل(من الحمى، 

أحبھ، ) أغرم بالشيء(تغیر، ) ُامُتقع لونھ(دھش وتحیر، ) دهُش(، )ُأغمي علیھ(استعجم، 
ُبِھت  (،)اسُتشھد(، )اضُّطر (،انتقل إلى جوار ربھ) ُتُوفي (،أسرع) ُھِرع (،أحب) أولع(

 .كان لھا نتاج) ُنِتجت الناقة. (أصابھ الزكام) ُزِكم(أفحم وأسكت، ) الخصم
فاعل، ولذلك یعتبر النحاة المرفوع وھذه األفعال ال تتغیر صورتھا وال تأتي مبنیة لل

 .بعدھا فاعال
 :ملحوظات

 الفعل سام بمعنى قدر الثمن یسوم عند بنائھ للفاعل مع التاء ضمیر المتكلم أو :األولى
فإذا أرید بناؤه للمفعول فإنھ یعدل عن ضم ) ُسمُت، وُسمَت(المخاطب یضم أولھ فیقال 

 .ى ال یلتبس بالمبني للفاعلأولھ إلى الكسر فیقال ِسمُت وِسمَت وذلك حت
، فإذا )ِبعُت أو ِبعَت( الفعل باع یبیع عند بنائھ للفاعل مع التاء یكسر أولھ فیقال :الثانیة

أرید بناؤه للمفعول یعدل عن كسر أولھ إلى الضم حتى ال یلتبس بالمبني للفاعل فیقال 
 ) .ُبعُت وُبعَت(

مثل كنُت وكنَت ) ُمتُّ وُمتَّ(وم األول الفعل مات یبنى للفاعل فیكون مع التاء إما مضم
ولئن ُمتُّم أو ُقِتلتم إللى اهللا (وقد جاء منھ قولھ تعالى . من كان یكون، فھو مات یموت
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مثل ِخفُت وِخفَت من خاف یخاف فھو مات ) ِمتُّ وِمتَّ(وإما مكسور األول . )تحشرون
 ) ھذا وكنُت َنْسیا َمْنِسّیایا لیتني ِمتُّ قبل : قالت(وقد جاء منھ قولھ تعالى . یمات

 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي األفعال المبنیة للفاعل واألفعال المبنیة للمفعول
 ) فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل ھذا الذي كنتم بھ تدعون (-1
 ) قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون (-2
 ) ر بھ ما في بطونھم والجلودیصھ. یصب من فوق رؤوسھم الحمیم (-3
 ) قواریر من فضة قدروھا تقدیرا. ویطاف علیھم بآنیة من فضة وأكواب كانت قواریرا (-4
 ) یعرف المجرمون بسیماھم فیؤخذ بالنواصي واألقدام (-5
 ) وخلق اهللا السموات واألرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وھم ال یظلمون (-6
 )  أحق أن یتبع أم من ال َیِھدِّي إال أن یھدى فما لكم كیف تحكمونأفمن یھدي إلى الحق (-7
 أولئك الذین نتقبل عنھم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتھم في أصحاب الجنة وعد الصدق -8

 ) الذي كانوا یوعدون
  )فإذا أوذي في اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا ولئن جاء نصر من ربك لیقولن إنا كنا معكم (-9

 . أطب مطعمك یستجب دعاؤك-10
)2( 

 :اجعل األفعال المبنیة للفاعل فیما یأتي مبنیة للمفعول وغیر ما یلزم
 . أعاد التاجر األمانة إلى صاحبھا-2   . قرأ الطالب النص-1
 . استطاب الضیف الفاكھة-4 . اقتاد الجنود اللص إلى السجن-3
 . الحفلة افتتح المعلم-6  . أحرزت المجتھدة الشھادة-5
 .إنك ناجح:  قال المعلم للتلمیذ-8  . استغاث الجریح بالمارة-7
 . دحرج العامل الحجر لیأخذ مكانھ في الطریق-10  . سقى اهللا الزرع بالمطر-9

)3( 
 :حول األفعال اآلتیة من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول في جمل من  عندك

 . حاكم- یزور- شاد-أدنى - اعترف- لجأ- یدعو- أقام- استفھم-تساھل
)4( 

 :أعرب ما یأتي
 ) خلق اإلنسان من عجل سأریكم آیاتي فال تستعجلون (-1
 إذا ما المرء ماشاه   یقاس المرء بالمرء-2
 


