
بناء الفعل للمعلوم وللمجهول



له،وهو ما حذف ويسمى الفعل المبني للمفعول،ويسمى الفعل المبني لما لم ُيَسمَّ فاع•
.أقيم المفعول به مقامه ، أو المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور مقامهوفاعله، 

.فُِهَم الدرس، ُدِعَي إلى الحفل: نحو•

:من أهم دواعي حذف الفاعل•

:الجهل بالفاعل-1•

.سافرأحمد ُيشاع أن : نحو•

:تجاهل الفاعل بهدف التعمية على المخاطب للمصلحة العامة-2•

.ُنقَِل إلينا َسبُّكَ : نحو•

:العلم به، ومن العبث ذكره-3•

(.ُخلَِق اإلنسان من َعَجل  : )كقوله تعالى•

:عدم الفائدة من ذكره-4•

.أُْعلَِنْت نتائج االختبار: نحو•

:إجالل الفاعل-5•

.ُعوقِب الظالم ، ُحورب اإلرهاب: نحو•

:تحقير الفاعل-6•

.قُِتل عمر،رضي هللا عنه: نحو•

:تصحيح السجع-7•

.َحِمَد الناس سيرته: أي. من طابت سريرته ُحِمَدْت سيرته: نحو•



(  للمفعول)  بنائهاأقسام األفعال من جهة 

:للمجهول

:تنقسم األفعال إلى قسمين •

وهو : ما ال يجوز بناؤه للمجهول •

:الفعل الجامد-1•

.، ليسَ ِبئسَ ِنْعَم ، : نحو•

إذا أريد استعمال ما يدل علىوألنه ال يكون له فاعٌل ظاهر، : فعل األمر-2•
.ولبمضارعه المقترن بالم األمر مبنًيا للمجهُيجاءاألمر مبنًيا للمجهول 

.المهمللُِيعاَقْب : نحو•

:ما يجوز بناؤه للمجهول-3•

.وهي األفعال المتصرفة ،المتعدية،أو الالزمة المتعدية بحرف جر•

:طريقة بناء الفعل الماضي•

.ُيَضم أول الفعل، ويكسر ما قبل آخره-1•



:نحو •

ُوِصلَََوَصلََ
ُفِهمَََفِهمََ

ُنِصرَََنَصرََ
ُجِلسَََجَلسََ



.نيهثاوإذا كان الفعل ُمفَتَتًحا بتاء زائدة ُضمَّ أوله -2•

:نحو •

.إذا كان ُمفتتًحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه-3•

:  نحو•

م متَ َقدَّ تُ ُقدِّ
تُ ُغوِفلََتغافل
تُ بُ ْعِثرََتَ بَ ْعثَ رََ

اُْنطُِلقََانطََلق
تُِتحََاْفتَتح اُف ْ

اُْستُ ْرِضيََاْسرتضى



.إذا كان ثانيه أو ثالثه ألًفا زائدة قُلبت واًوا-4•

ي فائه ثالثة إذا كان الفعل معتل العين فعند بناؤه للمجهول ُسِمَع ف-•
.أوجه

(.هاماقبلبأن تتحول األلف إلى ياء،وُيكسر )إخالص الكسر، -أ•

:نحو •

نُوِقشََناَقش
معتُعوِطفتعاَطَفَمع

ُقِولِقيَلَوَاألصلَقال

بُِيعبِيَعَواألصلَباع



(بأن تتحول األلف إلى واو، ويضم ما قبلها)إخالص الضم، -ب

:نحو •

.،وهما من فصحاء بني أسدفقعس، وبني دبيروهي لغة بني •

:اإلشمام-ج•

ظ،وال وهو النطق بحركة الفاء بين الضم والكسر،ويظهر ذلك في اللف•

قيل يا و: )وهشام من السبع قوله تعالىالكسائييظهر في الخط وقد قرأ 
.ضبإشمام قيل، وغي( يا سماء أقلعي وغيض الماءوأرض ابلعي ماءك 

أو التكلم ر إذا كان الفعل المبني للمعلوم ثالثًيا أجوف، مسنًدا إلى ضمي-•

ل إن عينه، وُضمت فاؤه عند بنائه للمجهوالخطاب أو الغياب ُحِذفت 
:كانت مما ُتكسر في المبني للمعلوم فرًقا بينهما

قُولقال
بوُعباع



: نحو •

ي للمعلوم وتكسر فاؤه عند بنائه للمجهول إن كانت مما تضم في المبن•

.فرًقا بينهما أيًضا

:يجوز في فاء المضعف الضم والكسر واإلشمام، نحو-7•

المجهولالمعلوم
ُخْفتََِخْفُتكََ

الفرسبُ ْعَتَالفرسِبْعُتَكَ
ُبْعُت الفرسَ الفرسَ باعني محمدٌ 

المجهولالمعلوم
خبريرِْمَتَ.خبريُرْمُتكََ

ِحبََُّحبَََّحبََّ



وهو معتل العين،( انفعل)أو ( افتعل)ما كان على وزن -•

.اختار،انقاد: نحو•

:يجوز في التاء والقاف ثالثة أوجه•

.انقيداختير، : الكسر، نحو-1•

.بتحول األلف إلى ياء ،وكسر ما قبلها•

.انقود،اختور: الضم،نحو-2•

.بتحول األلف إلى واو، وضم ما قبلها•

.اإلشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف-3•

ُسِعيَ <سعى : إذا كان ناقًصا باأللف،تتحول األلف إلى ياء ،نحو-9•



:طريقة بناء المضارع للمجهول

:حويبنى المضارع للمجهول بضم أوله،وبفتح ما قبل آخره ، ن-1•

:، نحوالفعل المضارع أجوف ُتقلب عينه ألًفا كان إذا -2•

يُ ْنَصرَُيَ ْنُصرَُ
يُدَعىيدعو
يُقاليقول
يُرمىيرمي

(يُ ْقَولَُ)يُقالَاألصلَيقول

َيعَُ)يُباعَاألصلَيبيع (يُ ب ْ
(ُيْسَتطْيعَُ)ُيْسَتطاُعَاألصلَيستطيع



•

:بالواو أو الياء ،تتحول إلى ألف،نحوناقًصا إذا كان الفعل -3•

.ُيرمى<، يرميُيدعى <يدعو•

:أفعال الزمت البناء للمجهول*•

هناك أفعال ماضية ال تنفك عن صورة البناء للمجهول سماًعا ما دامت الزمة ، والوصف منها •
:مفعول، والمرفوع بعدها فاعل،نحو

(.اهتم)ُعنَِي محمد بحاجتك •

.ُيعنى محمد بحاجتك•

(أصابته الحمى)ُحمَّ •

(أصابه السل)ُسلَّ •

.عقلهُجنَّ •

(احتجب)ُغمَّ الهالل •

.أُُغِمَي عليه•

.أُولَِع به•

.اُستشِهد•

.ُيحَتضرَ •

.ُتُوفيَّ •

ُغُشيَّ •

(ُدِهَش وتحّير)ُشِده •

(تغير ) ِاْمُتقَِع لوُنه •


