
 

 الَفاِعُل.

 َتعريفه:◄ 

مه فعل، وَدلَّ على الَّذي َفَعَل الِفعَل.   اْسم َمرفوع َتَقدَّ

 أنواعه:◄ 

 الفاعل اسم ظاهر:-1

 اسم َصحيح اآلخر، مثل: َناَم ُعَمُر َباِكراً. ● 

مة الظاهرة.  ُيرفع بالضَّ

 اسم مقصور، مثل: َساَفَر ُمْصَطَفى لَْيالً. ● 

رة على األلف.ُيرفع بالّضمة   الُمقدَّ

 اسم منقوص، مثل: َيْحُكُم الَقاِضي ِباْلَعْدِل. ● 

رة على الياء.  ُيرفع بالّضمة الُمقدَّ

 الفاعل اسم مثنى، مثل: َفِهَم اْلَولََداِن األَْمَر.● 

 ُيرفع باأللف.

 الفاعل جمع مذكر سالم، مثل: َدَخَل الالَِّعُبوَن الَمْلَعَب. ● 

 ُيرفع بالواو.

َضاُت ِفي الُمْسَتْشَفى.ا●   لفاعل جمع مؤنث سالم: َتْعَمُل الُمَمرِّ

مة الظاهرة.  ُيرفع بالضَّ

 الفاعل اسم من األسماء الخمسة، مثل: َحَضَر أَُخوَك.● 

 ُيرفع بالواو.

 الفاِعل َضمير:  -2

ِصٌل: -أ  َضمير ُمتَّ



نا  -تكلموُهو كل ضمير َيتَّصل بآخر الفعل ويكون في محل رفع، وهي: تاء المُ 

ُتنَّ  -ُتْم للُمخاَطبين -ُتَما للمثنى الُمخاَطب -تاء الُمخاَطبة -تاء الُمخاَطب -الُمتكلمين

 للُمخاَطبات.

. -َكَتْبُتمْ  -َكَتْبُتَما -َكَتْبَنا -َكَتْبتِ  -َكَتْبتَ  -َكَتْبتُ  -مثل: َكَتْبتُ   َكَتْبُتنَّ

 َضمير ُمْسَتِتٌر: -ب

 َغير أن َيْظهر في الَّلْفظ. وهو َضمير اتَّصل بالفعل من 

 الضمير الُمْسَتِتُر في الفعل الماضي تقديره )ُهَو( أو )ِهَي(. ● 

مير الُمْستتر في الفعل المضارع يختلف تقديره باختالف ُحروف الُمضارعة ●  الضَّ

 ) أََنْيُت(.

 الضمير الُمْسَتِتُر في فعل األمر تقديره: ) أَْنَت( للمذكر● 

 للمؤنث.و) أَْنِت( 

 َيْسَتِتُر الفاعل ُوجوبا:● 

 عند إسناد الفعل إلى المتكلم في حالتي: اإلفراد والجمع وإلى الواحد المخاطب.■ 

َهَداَء!■  ب، مثال: َما أَْسَعَد الشُّ َعجُّ  مع فعل التَّ

 مع اسم فعل األمر، مثال: َصْه َعِن الَكِذِب.■ 

 ْسِتْعَماِر.ُدوَنَك الِكَتاَب.مع اسم فعل المضارع واألمر، مثال: أُّف لِالِ ■ 

 أن يقع فاعال ألفعال االستثناء وهي: َخالَ وَعَدا وَحاَشا.■ 

 أن يقع الضمير فاعال لـ )ِنْعَم(. ■ 

 وَيْسَتِتُر َجَوازاً عند:● 

 إسناد الفعل إلى الغائب)ُهَو(، أو الغائبة)ِهَي(.

ضارع بعدها بمصدر، الفاعل مصدر ُمؤول: ُتؤول أَْن المصدرية والفعل الم -3

 وهذا األخير قد يكون فاعال، مثل: 

 ُيْسِعُدِني أَْن َتْصُدَق ــــــــ ُيْسِعُدِني ِصْدقَُك. -



الفاعل اسم موصول: وهي كلها مبنية باستثناء الدالة على المثنى، فإنها تعرب  -4

 إعرابه ) ُترفع باأللف (. 

 َخَرَج َما ِفي الَحِظيَرِة . ● 

ُح لِِلَِّ ●    َمْن ِفي األَْرِ .ُيَسبِّ

 َجاَء اللََّذاِن َنَجَحا. ● 

 الفاعل اسم إشارة: وهي كلها مبنية باستثناء الدالة على -5

 المثنى، فإنها تعرب إعرابه ) ُترفع باأللف (. 

 أَْعَجَبِني َهَذا الَعَمُل. ● 

ْهِر.●   َيْسَبُح َذاِن ِفي النَّ

 

 ◙مالحظة: 

أنيث فقط ، مثل: َيْلَعُب ●  ذِكير والتَّ إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فُيطاِبقه ِفعله في التَّ

 َتْلَعُب  -الَولَُد، َيْلَعُب الَولَداِن، َيْلَعُب األَْوالَدُ 

 الِبْنُت، َتْلَعُب الِبْنَتاِن، َتْلَعُب الَبَناُت.

قه ِفعله في التَّذكير والتأنيث، وفي إذا كان الفاعل َضميرا ُمْستترا أو ُمتَّصال َفُيطابِ ● 

 اإلْفراد والتثنية والجمع.

 إذا كان الفاعل َضميرا ُمستترا فإّن إْضماره إّما جائز أو واجب: ●

* يجوز إضماره إذا أسند إلى المفرد الغائب ) ُهَو( أو المفردة الغائبة ) ِهَي( في 

 َخَرَج الَولَُد َباِكراً.  –الماضي أو المضارع، مثل: َخَرَج َباِكراً 

* يجب إْضماره إذا أُسند إلى الُمخاطب في الُمضارع أو األمر، أو إلى المتكلم في 

 المضارع مفردا كان أو جمعا.

 


