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  أمساء األفعال 

   كلمة مبنية تدل على معىن الفعل ، وتعمل عمله ، وال تقبل عالماته.  

  اسم فعل املضارع   اسم فعل املاضى   اسم فعل األمر 
وى   افرتق  شتان  بـَُعدَ   هيهات  استجب   آمني  اسكت  صه

– 
  واها 

أوه   أعجب
أواه  
  آه

  أتوجع 
  أمهل  رويد   أسرع   حيهل
  اثبت   مكانك   إلزم  عليك
كف عن   مه 

  احلديث 
 –هيا 

  هيت
قد   اتضجر  أف  أسرع   سرعان  أسرع   ن اوشك  أسرع 

– 
  قط

  يكفى 

  أترك  بله  أقبل  هلم
  خذ  عندك   خذ  لديك 
          َبطُوءَ   ُبطآن  افرتق  شتان  خذ  ك ها  خذ  دونك

  خر  ورائك   أقبل  حى

إليك  
  عىن

  تقدم   أمامك   ابتعد 

م فـََعاِل كل ما جاء على وزن  من كل فعل ثالثى 
   نـََزاِل ، َشَراِب ، َحَذارِ  مثل

                

 

      

ا .   : مثل ا مبعىن      نفسك فهذ  . الزم عليك هنا اسم فعل أمر ؛ أل
 . بينما عليك هنا جار وجمرور    األحجار .   ابتعد حىت ال تسقط -
 . بينما عليك هنا ظرف    عندما هبت الريح .   كنت أقف -
ألمر .   -   .اثبت مبعىن مكانك اسم فعل أمر هنا ؛ ألن   أيها الغافل حىت أعلمك 

     .  

 .  مبعىن   من الفعل ،    مبعىن   من الفعل  : مثل
   الفعل بصورة واحدة دائما، للمفرد واملثىن واجلمع واملذكر واملؤنث ، إال إذا كان يستعمل اسم

  .متصال بكاف اخلطاب، فإن هذه الكاف تتغري تبعا لتغري املخاطب
  .. أنفَسكن  – أنفَسكم  – نفَسكِ   – نفَسكَ   : مثل

  ليه، فريفع الفاعل، وينصب املفعول به دائما، ويعمل عمل الفعل الذي يدل ع  اسم الفعل
 . إن كان فعله متعد
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 مثل    .  
 . اسم فعل ماض مبين على الفتح مبعىن بعد  : 

لضمة :   . فاعل مرفوع 
      و مثل
 . مسترت تقديره أنتاسم فعل أمر مبين على الفتح مبعىن الزم ، وفاعله ضمري  : 
لفتحة ، والكاف مضاف إليه :   . مفعول به منصوب 

 

  م راتى للريف أ ذكر لنا زميلنا حسام هذه احلادثة الىت جرت معه ، فقال : " عثرت ىف أحدى ز

عليها إغالقاً  حمكماً ، فلما رآىن ، فأخذت أقلبها بني يدى ولكنها أغلقت درعها    الشتاء على سلحفاة

أىب أجتهد ىف فتحها بعصا ىف يدى ، قال ىل : مه عما تفعل ، ليس هذا هو الطريق إىل التغلب عليها 

ودونك األسلوب الصحيح ىف معاملتها ، وأخذ السلحفاة ووضعها جبانب   ، هاك السبيل إىل  ما تريد ،

لدفء، وأخرجت ر  أسها وأرجلها وزحفت حنوى هادئة ، وعندئذ قال أىب املدفأة ، وسرعان ما شعرت 

: الناس  بىن كهذه السلحفاة ، فحذار أن جترب إنسا على فعل شئ ، بل أدفئه ببعض عطفك ولينك 

  ، وحسن معاملتك جتده ينزل على رغبتك ، ويفعل ما تريد " 

  استخرج من هذا النص أمساء األفعال ، مبيناً معىن كل منها  
  
  
  

   


