
 أفعال األمر و النهي 
 :أوال فعل االمر

  خذ – اآتب –أقرأ : طالبا من شخص أخر عمل فعل معين مثل هو الفعل الذي يصدر من شخص 
 :و فعل األمر في اللغة القبطية له أشكال مختلفة يمكن تقسيمها إلي 

 :أفعال ال يتغير شكلها عن عن مصدر الفعل ) ١(
 :مصدر الفعل و من أمثلة ذلك ما يلي أي يكون فعل األمر فيها هو نفسه 

 
 

 توقف-يتوقف 
  انظر-ينظر
  اجلس-يجلس
 افهم-يفهم
 ترجم-يترجم
 امسك-يمسك
 ضع-يضع

 

sw 
voy|= 
semci 
kat 
bwl 
amoni 
xw 
 

 

 أخذ-يأخذ
 أمش-يمشي
 أقرأ-يقرأ
 اآتب-يكتب
 اشرب-يشرب
 اسمع-يسمع
 احفظ-يحفظ

[i 
mo|i 
w| 

`c~ai 
cw 

cw=em 
apes 

 :حتى تعطي معني الفعل في األمرمثال) A ( ون فيها المصدر مسبوقا بحرفأفعال يك) ٢(
 

  anay      تصير في حالة األمر   انظر     nayيرى      
  avoc       تصير في حالة األمر   قل          vocيقول    
 aoywn    تصير في حالة األمر   افتح       oywnيفتح     

 
حتي تعطي معنى الفعل في األمر و هي األفعال التي تبدأ بأحد ) ma(مسبوقا ب أفعال يكون المصدر ) ٣(

 :مثال)  Q - = - t(الحروف 
 ma=oybo      تصير في حالة األمر  طهر   oybo=   يطهر
 maqebio     تصير في حالة األمر  اخفض  qebio  يخفض

 ma=amo     تصير في حالة األمر  اخبر     amo=يخبر     
 matoyw     تصير في حالة األمر  فك        toyw      يفك

 :مثال) ma( تقلب إلى ) T(أما باقي األفعال التي تبدا بحرف 
  ma`cbw     تصير في حالة األمر  علم       t`cbwيعلم    
            ma`woy     تصير في حالة األمر  مجد      t`woyيمجد  

 
 :مثال) api(إلى ) ep(أفعال تتحول فيها ) ٤(

 |api`uwb    تصير في حالة األمر  انس   |ep`uwbينسي  
 api`fmey`i   تصير في حالة األمر  تذآر   ep`fmeyiيتذآر  
 apioyw       تصير في حالة األمر  أجب    epoywيجيب 

 
 :أفعال أمر لها صيغ آخرى مثل) ٥(

 moiاعط       ayic        هات   amoyتعال   
 

 :الصيغة مثل  أغلب الحاالت يستخدم فعل األمر للمفرد المذآر و المفردة المؤنثة و للجمع بنفس في •
 |w اقرأوا    - إقرأي-اقرأ
 :في حاالت نادرة يختلف فعال األمر المؤنث و الجمع عنه في حالة المذآر مثل •
 amoy    تعال   amh      تعالي   amwiniعالوا   ت
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 : في صيغة األمر مثلقد يأتي فعالن متتاليان •
 i cw]خذوا اشربوا       

 
 

 النهي : ثانيا 
 ........ ال تسرق –ال تكذب :  بعدم إتيان فعل معين مثلاالمرالنهي هو نفي األمر أو

 :آأداة نهي قبل مصدر الفعل مثل ) muep`(و يتم ذلك في اللغة القبطية بوضع 
 muepcw`             ال تشرب     muep[i`ال تاخذ   
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