
الفاعل: االضمار الواجب والجائز  « الدروس اللغوية - الدورة األولى  « »  اللغة العربية: الثانية إعدادي  

 الفاعل: االضمار الواجب والجائز



تعريف الفاعل

الفاعل: اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم، ويدل على من فعل الفعل، مثال: سافر الحجاج – حضر القاضي.

حكم الفاعل

يكون الفاعل مرفوعا دائما، غير أنه قد يسبق بحرف جر زائد فيجر لفظا، ويرفع محال، مثل قوله تعالى: {وكفى با� شهيدا}.

أنواع الفاعل

تأمل األمثلة التالية

نوعهالفاعلالتراكيب

اسم ظاهرالتلميذنجَح التلميذ

ضمير متصلت (الفاعل)راجعُت دروسي

ضمير مستترتقديره هومحمد يحُب الخير

استنتاج

الفاعل اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل، ويأتي على ثالثة أنواع:

اسما ظاهرا.

ضميرا متصال

ضميرا مستترا.

إضمار الفاعل وجوبا أو جوازا

تأمل األمثلة التالية

حالة اإلضمارنوعهالفاعلالتراكيب

أعبد ا� 

نعمل بجد 

تحب وطنك 

قاوم العدو

ضمير مستتر

المتكلم المفرد (أنا) في المضارع 

المتكلم الجمع (نحن) في المضارع 

المخاطب المفرد (أنت) في المضارع 

المخاطب المفرد (أنت) في األمر

إضمار واجب

القطار تحرك أو يتحرك 

المرأة تفوقت أو تتفوق
ضمير مستتر

الغائب المفرد (هو) في الماضي والمضارع 

الغائبة المفردة (هي) في الماضي والمضارع
إضمار جائز

استنتاج

إذا كان الفاعل ضميرا مستترا فاإلضماره حالتان:

إضمار واجب: ويكون مع المتكلم مفردا كان أو جمعا في المضارع، ومع المخاطب المفرد في المضارع واألمر.

إضمار جائز: ويكون مع الغائب المفرد والغائبة المفردة في الماضي والمضارع.
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الملخص

الفاعل هو كل اسم دل� على من فعل الفعل أو اتصف به وسبق بفعل مبني للمعلوم أو شبهه مثل: قرأت الطالبُة، نام الطفُل

مطابقته لفعله

األصل أن يؤنث الفعل مع الفاعل المؤنث ويذكر مع المذكر تقول: سافر أخوك حين طلعِت الشمس

أما من حيث اإلفراد والتثنية والجمع، فالفعل المتقدم يالزم اإلفراد دائما سواء أكان الفاعل مفردا ام مثنى أم جمعا تقول في ذلك:

حضر الرجل، حضر الرجالن، حضر الرجال، حضرت المرأة،

حضرت المرأتان، حضرت النسوة.

وقوعه اسما ظاهرا أو ضميرا أو مؤوال

يسافر األمير 

أخواك أصابا وما أخطأ أال أنَت 

سرني أن تنجح

فاعل الجملة األولى اسم ظاهر (األمير) 

فاعل (أصابا) ضمير التثنية المتصل العائد على (أخواك) 

وفاعل أخطا� الضمير المنفصل (أنت) 

وفاعل (سر) جملة (تنجح) المؤولة مع الحرف المصدري (أن) بالمصدر (نجاحك)

يكون ضمير الغائب والغائبة مستترا جوازا في الماضي والمضارع

وأما ضمائر المتكلم الواحد والمخاطب الواحد في المضارع واألمر وأسماء األفعال فمستترة وجوبا دائما

نماذج في اإلعراب

1) َناَم ُعَمُر َباِكرًا:

َناَم : فعل ماض مبني على الفتح.

ُعَمُر : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َباِكرًا: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

2) َساَفَر ُمْصَطَفى لَْيًال:

َساَفَر: فعل ماض مبني على الفتح.

ُمْصَطَفى: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف.

لَْيًال: مفعول فيه ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

3) َيْحكُُم الَقاِضي ِباْلَعْدلِ:

َيْحكُُم: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الَقاِضي: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء.

ِباْلَعْدلِ: الباء حرف جر مبني على الفتحة، والعدلِ اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

4) َفِهَم اْلَولََدانِ اال�ْمَر:

َفِهَم: فعل ماض مبني على الفتح.
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اْلَولََدانِ: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.

اال�ْمَر: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

5) َدَخَل الال�ِعُبوَن الَمْلَعَب:

َدَخَل: فعل ماض مبني على الفتح.

الال�ِعُبوَن: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.

الَمْلَعَب: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةعلى آخره.

َضاُت ِفي الُمْسَتْشَفى: 6) َتْعَمُل الُمَمر�

َتْعَمُل: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َضاُت: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الُمَمر�

ِفي: حرف جر مبني على الفتحة.

الُمْسَتْشَفى:اسم مجرور بفي،وعالمة جره الكسرة المقدرةعلى األلف.

ْرَس: 7) َفِهْمُت الد�

َفِهْمُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.

ْرَس: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الد�

ِحب� َوَطِني: 8) ا�

: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره ( أنا ). ِحب� ا�

َوَطِني: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء وهو  مضاف، الياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر.

9) َوَصَل َغاِضبًا:

َوَصَل: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( ُهَو ).

َغاِضبًا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

  

ْن َتْصُدَق: 10) ُيْسِعُدِني ا�

ُيْسِعُدِني : فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  على آخره، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل له من

اإلعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

ْن: حرف نصب ومصدر مبني على السكون. ا�

َتْصُدَق: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والمصدر

المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل.

11) َخَرَج َما ِفي الَحِظيَرِة:

َخَرَج : فعل ماض مبني على الفتح.

َما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

ِفي: حرف جر مبني على السكون.

الَحِظيَرِة: اسم مجرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرةعلى آخره.

ِ َمْن ِفي اال�ْرِض: ُح ِ�� 12) ُيَسب�

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



ُح: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ُيَسب�

ِ : الالم حرف جر مبني على الكسر، وا� اسم جاللة مجرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ��ِ

َمْن : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

ِفي : حرف جر مبني على السكون.

اال�ْرِض: اسم مجرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

13) َجاَء الل�َذانِ َنَجَحا:

َجاَء : فعل ماض مبني على الفتح.

الل�َذانِ : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.

َنَجَحا: فعل ماض مبني على الفتح، واأللف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الجملة الفعلية صلة للموصول ال محل لها من

اإلعراب.

ْعَجَبِني َهَذا الَعَمُل: 14) ا�

ْعَجَبِني : فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، والياء ضمير متصل ا�

مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

َهَذا : ها حرف تنبيه مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل.

الَعَمُل: بدل تابع للمبدل منه في رفعه.

ْهِر: 15) َيْسَبُح َذانِ ِفي الن�

َيْسَبُح: فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

َذانِ : فاعل مرفوع، وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى

ِفي : حرف جر مبني على السكون

ْهِر: اسم مجرور بفي، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره الن�

ُخوَك: 16) َحَضَر ا�

َحَضَر: فعل ماض مبني على الفتح

ُخوَك: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ا�

مضاف إليه

17) َخَرَج َجِميُع اال�ْطَفالِ:

َخَرَج: فعل ماض مبني على الفتح

َجِميُع: فاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف

اال�ْطَفالِ: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
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