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 لماذا ُسمي )اسم الفعل( ؟  

 ؛ فهي ليست من األسماءألنها كلمات ال تنطبق عليها شروط االسم أو الفعل 

 حروف الجر ، النداء ، أل التعريف ، تاء التأنيث .  بدليل عدم قبولها لعالمات االسم :

 كما أنها ليست من األفعال ؛ بدليل أنها ال تقبل عالمات الفعل مثل: دخول سوف ، قد ، السين 

 تاء التأنيث ، نون التوكيد أو ياء المخاطبة . 

 فما هذه األلفاظ ؟ وكيف نصنفها ؟  

  

 نها ال تقبل عالماته.، لكاسم الفعل : كلمة تدل على معنى الفعل 

سميت )باسم( ألنها تشبه األسماء المبنية في أنها تلتزم حركة واحدة ال 

 تتغير.

 وسميت )فعل( ألنها تحمل معـاني األفعال . 

 ************************************************** 

 يقسم اسم الفعل بحسب الزمن إلى ثالثة أقسام :

                                   

 
 

  هيـــا نشرح ذلك بالتفصيل                  

 

 

 



 

 هو كلمات تدل على معنى الفعل الماضي     اسم فعل ماض   – 1

 وال تقبل عالماته.                           

 هــيــهــات     -     ســرعــان   -   شتّــانوهم :    

 :  أسرعَ  بمعنى انــرعـس           افترَق        :  بمعنىشتّــان 

 :  بَــعُــدَ  بمعنىهــيــهــات                        

     مـالحـظـة :

 أسماء األفعال كلها مبنية .  •

المضارع واألمر  اسم الفعل الماضي فاعله موجود ، أما فاعل اسم الفعل  •

 يكون مستتراً. 

 ما إعراب اسم الفعل الماضي ؟

 يعرب اسم الفعل الماضي على النحو اآلتي :

 مثال :  

 تمخُض ثورة االتصاالت عن الحلم الغالي .  سرعان

 ســرعــاَن : اسم فعل ماض مبني على الفتحة. 

 تمخُض : فاعل اسم الفعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  

 نالحظ أن الفاعل جاء هنا اسم ظاهر )تمخض(

   مثال :

 االتصاالت ... سرعان ما تمخضت ثورة 

 مــا المصدرية + فعل ماضينالحظ أن فاعل اسم الفعل هــنا جاء )مصدر مؤول( 

 فالمصدر المؤول ) مــا تمخضت ( في محل رفع فاعل السم الفعل. 

 فاعل اسم الفعل الماضي : قد يأتي اسم ظاهر أو مصدر مؤول أو اسم مبني . 

 



 مثال : 

 النجاح دون جـد .   هــيهــات

 هــيـهـات : اسم فعل ماض مبني على الفتحة. 

 النجاح: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة . 

 و من الممكن أن نقول: هـيـهـات أن ينجح الكسول . فيكون الفاعل مصدراً مؤوالً 

 )أن + الفعل المضارع(                     

 أن : حرف مصدري ونصب ال محل له من اإلعراب. 

، والمصدر المؤول في    نصوب بــأن وعالمة نصبه الفتحة ينجح: فعل مضارع م

 محل رفع فاعل السم الفعل. 

 هيهات هيهات لـما يريدون. 

 هيهات : اسم فعل ماض مبني على الفتحة.            هيهات : توكيد لفظي 

 الالم زائدة ، )ما( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل السم الفعل .  لــمـا :

 مــا بين الثرى و الثريا .   انـشــت

 شــتـان : اسم فعل ماض مبني على الفتحة . 

مبني على السكون في محل رفع فاعل السم  )بمعنى الذي( مــا : اسم موصول 

 الفعل . 

 ( .  نالحظ هنــا : أن الفاعل جاء اسم مبني )مــا

 

 وال تقبل   هو كلمات تدل على معنى الفعل المضارعاسم الفعل المضارع :       

 وهم :   عالماته                                       

( بمعنى : أتضجر  -آِه  –)أّواهُ   أْخ( بمعنى : أتوجـع      )أّف 

 أتعجب                   )قـْط( بمعنى : يكفي )وْي( بمعنى :

 



 اسم فعل أمـر:

 اسم الفعل المضارع يُبنى على ما ُحِرك به آخره . 

 مثال:

 أّواهُ مـنك و آِه ما أقساك.

 أّواهُ: اسم فعل مضارع مبني على الضمة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا . 

 اسم فعل مضارع مبني على الكسرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا .  آِه :

 مثال : 

 َوْي لمن ينصح غيره ويهمل نفسه 

   ِوْي: اسم فعل مضارع مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر.

 و لما تعبدون()أّف  لكم 

   اسم فعل مضارع مبني على الكسرة ، والفاعل ضمير مستتر.  أّف  :

             نــالحــظ : أن فاعل اسم الفعل المضارع يكون مستتراً.

 

 هو كلمات تدل على معنى فعل األمر                                      

 وهم :  وال يقبل عالماته .                               

    أقبل ، تعال) صــه  ( بمعنى : اسكت             )هـلُـمَّ ( بمعنى: 

    ( بمعنى : أسرعهــيّـا)               ( بمعنى : تمهل رويـَدك)

 ( بمعنى: استجب) آمينْ              ( بمعنى : أقبل    حـيَّ ) 

 بمعنى: أقبل ، أسرع (تَ )َحذَِر( بمعنى : احذر                )هـيْ 

 اسم فعل األمر يُبنى على ما ُحِرك به آخره . 

 مثال :  

   ستبدأ المحكمة. صــه  

اسم فعل أمر مبني على الكسرة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره  صـه  :

 أنت.



 مثال : 

 إني شبهت داراً ..  رويَدك

رويدك : اسم فعل أمر مبني على الفتحة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 أنت ، وكاف الخطاب ضمير متصل ال محل له من اإلعراب .

 مـالحـظة :  

 . اسم فعل أمر رويدكهناك فرق بين )رويدك( و )رويداً( 

 فتعرب مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة. رويداً أمـا  

 اإلعراب على باقي أسماء فعل األمر .وينطبق 

 هل يمكن أن نصوغ )اسم فعل أمر( من أي فعل أمر ؟

 نـعم يمكن ذلك .

 وزن اسم فعل األمر )حـذاِر( هو اسم فعل قياسي على

 فيمكن أن نصوغ اسم فعل على وزن )فَعَاِل( بمعنى ()فَعَالِ 

 اقتل : قَتَاِل         نـاِزل : نََزاِل     ،  مثل :  لْ عَ افْ 

 حذاِر حذاِر من بطشي 

   اسم فعل أمر مبني على الكسرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. حذاِر :

 حذار : توكيد لفظي .

  

 

                هــيــا إلى ورقة العمل ..                                      

     

            

 



 ( اسم الفعل 5ورقة عمل )

 اختر اإلجابة الصحيحة :   -أ 

 أين الفاعل في : سرعـان ما ظهر الحق؟  – 1

 ضمير مستتر  –المصدر المؤول ما ظهر     د  –ظهـر     ج   –مـا         ب  –أ 

 ؟ ظاهراً ما اسم الفعل الذي يكون فاعله  – 2

 حذار  –حّي                     د    –آه            ج  –شـتان       ب  –أ 

( ؟ ما معنى اسم الفعل ) – 3  صـه 

 جميع ما سبق –اسكت                  د    –سكت       ج   –يسكت      ب  –أ 

 ما الحكم اإلعرابي ألسماء األفعال؟  – 4

 بعضها مبنيا والبعض معرب  –ال توصف بحكم إعرابي          ب  –أ 

 جميعها معربة    -جميعها مبنية                    د –ج 

 ...؟   بما جاءت به و آه    ما اسم الفعل في قول الشاعر: وآه   – 5

 جاءت –د              المصدر المؤول      –ج                آه   –ب         مــا          –أ 

 ما اسم الفعل الذي جاء بمعنى )تمهل( ؟  – 6

 رويدكما –د          يدك             –ج          رويداً        –ب        وريدك       –أ 

 أي العبارات اآلتية تشتمل على اسم فعل ماض ؟  – 7

 وي لجاهل يدعي العلم       –آه  من العرب                         ب   –أ 

 ر  صه  أيها الثرثا –هيهات الخلود                       د  –ج 

 ما اسم الفعل المناسب إلكمال الفراغ : ......... ما بين الحق والباطل ؟  – 8

 شـتـان  –هلّم                   د  –هـيـهات           ج   –سـرعـان          ب  –أ 

 ما نوع )مـا( في عبارة : سرعان مـا ظهرت بوادر النصر ؟  – 9

 نافية   –استفهامية            د  –مصدرية          ج   –موصولة          ب  –أ 

 ما اسم الفعل المناسب الستبداله بالفعل في جملة: تمهال قبل أن تخاصما الناس؟   – 10

 رويدكما –رويدكم               د   –رويداً           ج  –رويدك             ب  –أ 

 



 ؟أن يدفع عنك الردى   ما شئت من أبنية فاخرة  كيف جاء فاعل اسم الفعل في البيت: هيهات – 11

 اسماً صريحاً  –ضميراً مستتراً        د  –ضميراً متصالً         ج  –مصدراً مؤوالً        ب  –أ 

 أي الجمل اآلتية تضمنت اسم فعل ؟  – 12

 رويدكم ال تخدعكم المظاهر  –حاذر عدوك     د  –حّيِ ضيوفك           ج  –أمهاهم رويداً       ب  –أ 

 أي من الكلمات ليست اسم فعل أمر ؟  – 13

 حذار  –هلموا                  د  –حّي                    ج  –ب     رويدك            –أ 

 ما الفاعل في جملة : هـيـهـات لمهمل واجبه النجاح؟   – 14

 مهمل واجبه  –واجبه                  د  –ج                النجاح  –لمهمل              ب  –أ 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  عين اسم الفعل وأعربه –ب 

 وْي يرون الحقيقة ويحيدون عنها .  – 1

 . َسَماعِ لـما يقوله معلمك – 2

 ه  أيها المتحدث، وهلّم إلى العمل. صـ – 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تي: من انشائك جمل على اآلهات  –ج 

 فعل أمر بمعنى )أْدرْك(اسم  – 1

 العامل فيه ليس فعالً. مصدر مؤول فاعل  – 2

 فعل فاعله مستتر وجوباً بمعنى أسرع.اسم  – 3

  

 انتهت األسئلة   

 

 


