
 المفعول به و أدواته 
 :الفعال في اللغة القبطية نوعان 

المفعول به هو الشخص او الشيئ الذي ( و هو الذي ال يحتاج مفعول به : الفعل الالزم  -١
 :مثال) يقع عليه فعل الفاعل 

 pimi           يبكي     swl       يرتحل  moyيموت    
 
به بعد الفعل و يأتي المفعول به في اللغة و هو الذي يحتاج إلي مفعول :  الفعل المتعدي -٢

و تأتي ) أداة مفعول به ( العربية بعد الفعل مباشرة لكن في اللغة القبطية يحتاج إلي 
 :مباشرة بعد الفعل و قبل المفعول به و هي اآثر من أداة هي 

 
`n  و تستخدم عموما أمام األسماء فيما عدا تلك التي تبدأ بحرف شفاهيةb f r u m) ( 

هو يقرأ الدرس      : مثال `]w| `n ui w| 
`m و تستخدم أمام األسماء التي تبدأ بأحد الحروف الشفاهية  
 |w| `m ui w[`هو يقرأ الدرس      : مثال

`mmo و تستخدم مع ضمير المفعول به و ليس مع اسم المفعول و تصرف حسب المفعول به 
 فيتم تصريفها مع أم مخاطب مفرد أم جمعالمقصود إذا آان مذآر أم مؤنث متكلم أو غائب 

 :الضمائر المنفصلة مثال
 

        cwoyn   `mmoi[`هو يعرفني            
 cwoyn  `mmok[`هو يعرفك                      
 cwoyn    `mmo[`  هو يعرفك                      
 [cwoyn   `mmo[`هو يعرفه                       

 cwoyn   `mmoc[`                    هو يعرفها  
 cwoyn   `mmon[`هو يعرفنا                      

 cwoyn  `mmw=en[`هو يعرفكم                
 cwoyn  `mmwoy[`                  هو يعرفهم

 ) ل(بمعني حرف جر ) n`(تأتي األداة  •
`eتستخدم مع أفعال الحواس و الحرآة مثال : 

 =c|wlem `euibep`ردة        هي تشم الو
 :و أفعال الحواس و الحرآة هي 

 )kim  يحرك  os[      يلمس  wlem|      يشم    cw=em      يسمع     nayيرى    (
 و توجد مجموعة اخرى من األفعال يسبق مفعولها بهذه األداة و من هذه األفعال 

  ) mey`i   يفكر swcبح      يسmoytينادي    -   يدعوkat     يفهم  emi`يعلم   (
 إذا اردنا تحويل اسم المفعول إلى ضمير منفصل مع هذه األفعال تصرف هكذا 

 nay   epoi[`هو يراني                  
 nay  epok[`هو يراك                  

 nay   epo[`هو يراك                    
 [nay   epo[`هو يراه                    

 nay  epoc[`ها                   هو يرا
 nay  epon[`هو يرانا                   

 nay  epw=en[`هو يراآم             
 nay   epwoy[`هو يراهم               
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