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 الفاعل ونائبه

 تعريف الفاعل

 الفاعل اسم مرفوع يدل على من وقع منه الفعل أو اقترن به. مثل: قام زيٌد.

 أنواع الفاعل

 ينقسم الفاعل الى قسمين

 ظاهر: مثل: قام محمٌد/ الفاعل )محمٌد( وهو مفرد مذكر. -1
 قام المعلمان / الفاعل )المعلمان( وهو مثنى مذكر. -
 المجتهدون/ الفاعل )المجتهدون( وهو جمع مذكر سالم.قام  -
 قامْت هند / الفاعل )هند( وهو مفرد مؤنث. -
 قامت الفتاتان / الفاعل )الفتاتان( وهو مثنى مؤنث. -
 قامت الممرضات / الفاعل )الممرضات( وهو جمع مؤنث سالم. -
 قامت الهنود / الفاعل )الهنود( جمع تكسير. -
 )أبوك( وهو من األسماء الخمسة.قام أبوك / الفاعل  -
 قام معلمي / الفاعل )معلمي( وهو مضاف إلى ياء المتكلم. -

 وهو نوعان )بارز( و )مستتر( فالبارز مثل:قد يكون الفاعل ضميرًا  -2
 ضربُت: الفاعل )التاء( ضمير متصل في محل رفع. -
 رفع. ضربنا: الفاعل )نا( ضمير متصل مبني على السكون في محل -
ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع و)ما( فاعل )التاء( ضربتما: ال -

 .عالمة التثنية
ضربتن: الفاعل )التاء( وهو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع  -

 و)النون( عالمة الجمع.
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اما الضمائر المستترة في الفعل فتكون فاعاًل ايضًا كما في الفعل )اختار( وفاعله ضمير 
والفعل )اضرْب( وفاعله ضمير مستتر تقديره )أنَت( و )أخشاه( مستتر تقديره )هو( 

 وفاعله ضمير مستتر تقديره )أنا( والفعل )أسمع( وفاعله ضمير مستتر تقديره )هو(.

قد يكون الفاعل مصدرًا مؤول من )أن والفعل( و )ما والفعل( مثل: )يهون  -
)يهون علينا  علينا أن تصاب( فـــ)أن تصاب( مصدر في محل رفع فاعل تقديره

 إصابة جسومنا(.

 إعراب الفاعل

 جاء الرجلُ  -
تسابق الصديقان / الصديقان: فاعل مرفوع باأللف إلنه مثنى والنون تعويض  -

 عن التنوين في االسم مفرد.
 قام الالعبون / الالعبون: فاعل مرفوع بالواو إلنه جمع مذكر سالم. -
الكاف األسماء الخمسة و نه من ذهب اخوك / اخوك: فاعل مرفوع بالواو أل -

 ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.
 قال تعالى: ))قالت األعراب آمنا((. -
 قال تعالى: ))وقال نسوة في المدينة((. -
 قال تعالى: ))وكفى باهلل شهيدًا((. -
 قال تعالى: ))ما جاءنا من بشير وال نذير((. -

 تعريف نائب الفاعل

المحذوف وأخذ أحكامه، وغير فعله إلى ُفِعل في هو االسم الذي حل محل الفاعل 
 الماضي، وُيفعل في المضارع ويسمى حينئذ مبنيًا للمجهول. مثل:

 أكل محمد الطعاَم / الفاعل محمد

 ُأِكل الطعاُم / الطعاُم نائب فاعل



 اللغة العربية / المرحلة االولى   

3 
 

 الفعل المبني للمجهول:

ويكسر ما قبل  إّن نائب الفاعل يحتاج إلى الفعل المبني للمجهول، وصيغته أن يضم أوله
 آخره إذا كان ماضيًا.

 مثل: ُضرَب الغالُم، ُأِكَل الطعامُ 

 ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره إذا كان مضارعًا مثل -
 ُيؤَجُر الصابرُ  –ُيعاَقُب المجرُم 

 أنواع نائب الفاعل

 ينقسم نائب الفاعل مثل الفاعل إلى قسمين

 ظاهر مثل: -1
 ُأكل الطعاُم / للمفرد -
 الولدان / للمثنىُضرب  -
 ُعوِقَب المجرمون / جمع مذكر سالم -
 ُضرب أخوك / األسماء الخمسة -

 ُبعثُت، ُبعثنا، ُبعثَت، ُبعثِت، بعثوا، ُبعثن... الخمضمر مثل  -2

 إعراب نائب الفاعل

ُضربُت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون و)التاء( نائب فاعل ضمير 
 متصل مبني على الضم في محل رفع.

ُضربتما: فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون و)التاء( ضمير متصل مبني 
 على الضم في محل رفع نائب فاعل )والميم( واأللف عالمة التثنية.

 أكل: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره )هو(.
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ماء الخمسة والكاف ضمير ُضرب اخوك / اخوك: نائب فاعل مرفوع بالواو ألنه من األس
 مبني في محل جر مضاف اليه.

 قوله تعالى: ))وإذا ُتتلى عليهم آياتنا((

 ملحوظة:

ويعرب حينئذ نائبًا عن الفاعل  (الظرف والجار والمجرور والمصدر)قد ينوب عن الفاعل 
 مثل: ويأخذ إعرابه 

 ُجِلَس في الحديقِة أو عندك -
 امتحاُن صعبٌ ُأمتِحَن  -
 َأنطِلَق انطالٌق سريع -


