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 المفعول اسم 3:3
 علیھ وقع من على للداللة للمجھول المبني الفعل مصدر من مشتق اسم المفعول اسم
 واألمر صوغھ، األول األمر: أمران بھ ویتعلق ،)ُمرَسل محفوظ، موضوع، (مثل لالفع

 .عملھ الثاني
 :المفعول اسم صوغ: أوال

 مفعول وزن على للمجھول المبني الثالثي الفعل مصدر من المفعول اسم یصاغ -1
 المختص الظرف مع إال الالزم الفعل من یصاغ وال ،)مقصود مفتوح، منصور، (مثل
 ولم حذف إذا الفاعل عن تنوب التي وھي المختص المصدر أو والمجرور جارال أو

 قضاٌء ومقضيٌّ عنده، ومجلوٌس إلیھ، ومنظوٌر بھ، ممروٌر (مثل بھ مفعول ھناك یكن
 ).عادٌل
 یائھ أصل فإن ِقیل، مثل الواو فیھ العلة حرف أصل وكان الوسط معتل الفعل كان فإذا
 وأصل) مُخوف مُصون، مُقول، (مثل یكون منھ لمفعولا اسم فإن واو، عن منقلبة ألف

 وھو قبلھا الساكن إلى الواو حركة فنقلت مفعول وواو األصلیة بالواو مْقوُول مقول
 .الساكنین اللتقاء الثانیة الواو فحذفت الواو فسكنت القاف
 اسم فإن ِبیع، مثل الیاء فیھ العلة حرف أصل وكان الوسط معتل الفعل كان وإذا
 الیاء حركة نقلت َمْبُیوع، مبیع وأصل) َمِھیض َمِدین، َمِبیع، (مثل یكون منھ فعولالم
 كسرة الباء ضمة وقلبت الساكنین، اللتقاء الواو حذفت ثم الباء، وھو قبلھا الساكن إلى

 .الیاء لتناسب
 الغزو، من فإنھ ُغِزى مثل الواو العلة حرف أصل وكان اآلخر، معتل الفعل كان وإذا
 بواوین مغزوو مغزو وأصل) ومھُجّو ومدُعّو، مغُزّو، (مثل یكون منھ المفعول سما فإن

 .مشددة واوا وصارتا الثانیة في األولى الواو أدغمت
 الرمي، من فإنھ ُرِمي مثل الیاء العلة حرف أصل وكان اآلخر، معتل الفعل كان وإذا
 قلبت مرموي مرمي صلوأ) مأِتّي مرِضّي، مرِمّي، (مثل یكون منھ المفعول اسم فإن

 كسرة المیم وھو قبلھا الحرف ضمة وقلبت الیاء مع ساكنة الجتماعھا یاء الواو
 .الیاء في الیاء وأدغمت

 على للمجھول المبني المتعدي الثالثي غیر الفعل مصدر من المفعول اسم یصاغ -2
 مثل آخره قبل ما وفتح مضمومة میما المضارعة حرف إبدال مع المضارع الفعل وزن

  ومجرور بجار معھ یؤتى فإنھ الزما الفعل كان وإذا ،)مستخَرج مجتَنب، مكَرم،(
 محتاٌج عنده، ملتًقى إلیھ، مھتًدى بھ، مستعاٌن (مثل مختص مصدر أو مختص ظرف أو

 ).شدیٌد احتیاٌج
 ألسماء تكون التي نفسھا بالصیغة المفعولین أسماء بعض تأتي :األولى: ملحوظات
 وُممَتّد، ُمختار، (مثل اآلخر المضعفة أو الوسط المعتلة األفعال بعض في وترد الفاعلین
 المفعول السم أو الفاعل، السم الصیغة وتصلح) وُمتحاّب وُمنقاد، وُمْنَصّب، ومعَتّد،
 .القرائن بحسب الكالم في بینھما ویمیز
 بفتح فَعلُم عن بھ ویستغنى الثالثیة غیر األفعال بعض في مفعول یستعمل قد : الثانیة
 )محموم فھو وُأِحّم مزكوم، فھو وُأزِكم َمحُزون، فھو ُأحِزن (مثل العین

 ال الذین وبین بینك جعلنا (مثل الفاعل اسم بمعنى المفعول اسم یجيء قد :الثالثة
 .آتیا أي) مأِتیا َوْعُدُه كان إنھ (ومثل ساترا، أي) مستورا حجابا باآلخرِة ُیؤمنون
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 وجریح قتیل مثل والمؤنث المذكر فیھ یستوي الذي فعیل مفعول عن ینوب: الرابعة
 .العمل في ال المعنى في عنھ ینوب وھو ومجروح، مقتول بمعنى

 :المفعول اسم عمل: ثانیا
 الجار بھ ویتعلق فاعل، نائب فیرفع للمجھول المبني فعلھ عمل المفعول اسم یعمل -1

 المبتدأ، خبر محمود)  فعُلُھ محموٌد المجتھُد (مثل المصدر، أو الظرف أو والمجرور
 ملتقى) عندھا ُملتًقى المكتبُة. (محمود المفعول السم فاعل نائب فعلھ مفعول، اسم وھو
 في وھو إلیھ، ومضاف منصوب مكان ظرف عندھا مفعول، اسم وھي المبتدأ، خبر
 .ملتقى المفعول السم فاعل نائب رفع محل
 األول المفعول فإن للمجھول بنائھ قبل أكثر أو النمفعو للمجھول المبني للفعل كان وإذا
 اسم مع الحال وكذلك ھو، كما الثالث أو الثاني المفعول ویبقى فاعل نائب یصبح

 لھ الفاعل نائب مفعول، اسم وھو المبتدأ خبر معطى) جائزًة معًطى الفائُز (مثل المفعول
 .ثان مفعول جائزة الفائز، على یعود ھو تقدیره مستتر ضمیر
 ضمیر فاعلھ نائب مفعول، اسم وھو المبتدأ خبر منبأ) حاضرا خالدا ُمْنَبٌأ المعلم (ومثل
 .ثالث مفعول حاضرا ثان، مفعول خالدا المعلم، على یعود مستتر

 كان إن یعمل فھو نفسھا الفاعل اسم عمل شروط ھي المفعول اسم عمل شروط -2
 أو حاضرا إال یعمل ال أل من مجردا نكا وإذا مستقبال، أو حاال أو ماضیا بأل مقترنا

 فیما ذلك وأمثلة موصوف، أو عنھ مخبر أو استفھام أو نفي على اعتماده بشرط مستقبال
 :یلي
 )أسماُؤھم المسجَّلُة األشخاُص الرحلِة في ذھب (بأل اقترن ما مثال
 )وإصراٍر مطالبٍة دوَن حقٌّ مأخوٌذ ما (نفي على اعتمد ما مثال
 )ھشاما؟ أخوك أمسمى (استفھام على اعتمد ما مثال
 )مقاصُده محمودٌة الَوِرُع (عنھ مخبر على اعتمد ما مثال
 )جانُبھ مأموٌن إنساٌن سمیٌر (موصوف على اعتمد ما مثال

 مكرُم ھذا (مثل الفاعل نائب إلى أي مرفوعھ إلى المفعول اسم یضاف قد: ملحوظة
 ومحلھ لفظا مجرور إلیھ مضاف وھو األخ فاعلھ ونائب المبتدأ، خبر مكرم) األِخ

 محموٌد الورع وأصلھ) المقاصِد محموُد الَوِرُع (ومثلھ أخوه، ُمكَرٌم ھذا وأصلھ الرفع،
 .مقاصُده

 إلى أي مرفوعھ إلى یضاف ال الفاعل اسم فإن الفاعل اسم عن یختلف ھذا في وھو
 ألن عمرا أخوه ضارب ھذا بھا المقصود ویكون عمرا األخ ضارب ھذا یقال فال فاعلھ
 مثل بھ المفعول أي لمنصوبھ إضافتھ الفاعل اسم في ورد الذي وإنما. یصح ال ذلك

 ).الكتاِب وحامُل الدرِس، وقارُئ الخیِر، فاعُل(
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 تطبیق
)1( 

 :منھا لكل للمجھول المبني الفعل واذكر یأتي مما المفعولین أسماء استخرج
 )یعملون كانوا ما وباطل فیھ ھم ما ُمتََّبٌر ھؤالء إن (-1
 )تصفون ما على المستعان واهللا جمیل فصبر أنفسكم لكم سولت بل قال (-2
 )المعذبین من فتكون آخر إلھا اهللا مع تدع وال (-3
 )المعلوم الوقت یوم إلى المنظرین من فإنك قال (-4
 )مسحورون قوم نحن بل أبصارنا سكرت إنما لقالوا (-5
 )ینالمسحَّر من أنت إنما قالوا (-6
 )المنذرین عاقبة كان كیف فانظر بآیاتنا كذبوا الذین وأغرقنا (-7
 والبحر المرفوع والسقف المعمور والبیت منشور رق في مسطور وكتاب والطور (-8

 )المسجور
 )مستقیم صراط على المرسلین لمن إنك (-9

 )لمخلصینا اهللا عباد إال یصفون عما اهللا سبحان لمحضرون إنھم الِجنة علمت ولقد (-10
 )المقربین لمن وإنكم نعم قال (-11
 )المكیدون ھم كفروا فالذین كیدا یریدون أم (-12

)2( 
 :لھ الفاعل نائب بیان مع العامل المفعول اسم یأتي فیما بین
 )تمترون أنتم ثم عنده مسمى وأجل أجال قضى ثم طین من خلقكم الذي ھو (-1
 )ممنون غیر األجر لك وإن بمجنون ربك بنعمة أنت ما (-2
 مستجاب المظلوم فدعاء المظلوم دعوة اتقوا -4)     محرومون نحن بل لمغرمون إنا (-3
     ورقھ مصقول طبعھ متقن الكتاب -5
 مبذر أو مسرف ید في یكن لم إذا مصون المال -6
 أصحابھ مكرم فوائده معروفة العلم -7
 مكتسب مالال ذھاب بعد والمال   خلفا لھ تلقى فال أخوك یمضي -8
 مبذوال مرخصا تجده دمنا    من شاءتھ ما األوطان فلتطلب -9

 .بنظافتھ معتنى الحدیقة، منسق األثاث، مرتب واإلضاءة، الھواء موفور المریح المنزل -10
)3( 

 :والسیاق المعنى مراعاة مع منھا المفعول اسم ھات للمجھول مبنیة أفعال اآلتیة الجمل في
 یتقن عندما قیمتھ تعرف العمل -1
 التاریخ كتب في سیرھم ذكرت العظام األبطال -2
 علیھم یثنى الخیرات في أموالھم تنفق الذین الرجال -3
 صفاتھ وتحمد یحب المخلص الصدیق -4
 مساعدة یعطى عندما الفقیر یبتھج -5
 بشجاعة ویواجھونھا تحملھا فیحسنون بالمصائب یفاجئون الرجال -6
 القیامة یوم عمل بما ینبأ اإلنسان -7
 علیھا اإلقبال إلى یدعو بشكل المكتبات في الكتب تعرض -8
 الناس ضرر في تسببت إذا األشجار أغصان تقطع -9

 فیھ یرغب اإلنسان عنھ یمنع ما -10
)4( 
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 :اآلتیة األفعال مصادر من المفعول اسم ھات
 ُألقي - ُأحبَّ – ُطوى – ُعوند – ِخیف – ُأعید – ُفقد – ُأغلق

)5( 
 من مفعول واسم ثالثي، فعل من مفعول اسم على تشتمل بحیث عندك من جمل سبع تھا

 مفعول واسم سداسي، فعل من مفعول واسم خماسي، فعل من مفعول واسم رباعي، فعل
 .سالم مذكر جمع مفعول واسم فاعلھ، لنائب مضاف مفعول واسم بأل، مقترن

)6( 
 : یأتي ما أعرب

 والفضة الذھب من المقنطرة والقناطیر والبنین النساء من الشھوات حب للناس زین (-1
 )المآب حسن عنده واهللا الدنیا الحیاة متاع ذلك والحرث واألنعام المسومة والخیل

 أھلھ یأمر وكان نبیا، رسوال وكان الوعد صادق كان إنھ إسماعیل الكتاب في واذكر (-2
 ).مرضیا ربھ عند وكان والزكاة بالصالة

 مذكورا بالخیر یكن من یمت ولم  خصائلھ مذموما اشع من عاش ما -3
 
 


