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 األفعال الخمسة -9
ت بھ ألف األفعال الخمسة ھي كل فعل مضارع اتصل:  تحدید األفعال الخمسة-1

أنتما (االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة، فألف االثنین تكون للمخاطَبْین مثل 
أنتم (، وواو الجماعة تكون للمخاطِبین مثل )ھما یدرسان(وللغائَبْین مثل ) تدرسان

فھذه ھي ) أنت تكتبین(، ویاء المخاطبة مثل )ھم یدرسون(وللغائِبین مثل ) تدرسون
 .األفعال الخمسة

 

 :  صوغ األفعال الخمسة-2
 الفعل المضارع الصحیح اآلخر عند إسناده أللف االثنین أو واو الجماعة أو یاء -1

المخاطبة تضاف إلى آخره األلف والنون أو الواو والنون أو الیاء والنون دون أن یحدث 
 ).تكتبان ویكتبان وتكتبون ویكتبون وتكتبین(فیھ أي تغییر أو حذف مثل یكتب 

تقلب ألفھ یاء عند إسناده أللف ) یسعى( الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف مثل -2
، وتحذف ألفھ عند إسناده لواو )تسعیان ویسعیان، وَتْسَعْیَن(االثنین أو یاء المخاطبة مثل 

 ).تسَعْون ویسَعْون(الجماعة مثل 
عند إسناده ) یرمي(أو بالیاء مثل ) یدعو( الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو مثل -3

أللف االثنین تبقى فیھ الواو أو الیاء مع األلف وتحرك بالفتح لتناسب األلف مثل 
، وعند إسناده لواو الجماعة تحذف منھ الواو أو )تدعوان ویدعوان، وترمیان ویرمیان(

تدُعون (الیاء اللتقاء الساكنین ویحرك ما قبل واو الجماعة بالضم لیناسب الواو مثل 
، وعند إسناده لیاء المخاطبة تحذف منھ الواو أو الیاء )ون، وترُمون ویرُمونویدُع

 تدِعین(اللتقاء الساكنین  ویحرك ما قبل یاء المخاطبة بالكسر لیناسب الیاء مثل 
 ). وترِمین

 

 تعرب األفعال الخمسة بعالمات اإلعراب الفرعیة فھي : إعراب األفعال الخمسة-3
 .وتجزم بحذف النونترفع بثبوت النون وتنصب 

تقوالن فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت ): أنتما تقوالن الحق (-: أمثلة الرفع
 .النون ألنھ من األفعال الخمسة وألف االثنین فاعل مبني على السكون في محل رفع

یحكمان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنھ من األفعال ): إذ یحكمان في الحرث (-
 .االثنین فاعلالخمسة وألف 

تدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ): أنتم تدعون إلى الخیر (-
 .فاعل

یأمرون مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ) ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر (-
 .وینھون مثلھ

تقولین فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ویاء المخاطبة فاعل ): أنت تقولین الحق (-
 .مبني على السكون في محل رفع

ترضیا فعل مضارع منصوب بأن ): القناعة أن ترَضَیا بما ُقِسم لكما (-: أمثلة النصب
وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، وألف االثنین فاعل مبني على 

 .السكون في محل رفع
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 منصوب بأن یخرجاكم فعل مضارع): …یریدان أن یخرجاكم من أرضكم بسحرھما (-
 وعالمة نصبھ حذف النون وألف االثنین فاعل

تعولوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في ال النافیة ): ذلك أدنى أال تعولوا (-
 .وعالمة نصبھ حذف النون والواو فاعل

یخرجوا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة ): كلما أرادوا أن یخرجوا منھا أعیدوا فیھا(
 .و فاعلنصبھ حذف النون والوا

تقولي فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ حذف النون ) علیك أن تقولي الحق(
 . ویاء المخاطبة فاعل

 )إن تتوبا إلى اهللا فقد صغت قلوبكما (- : أمثلة الجزم
 )إن ُیعرضا عن الشر فذلك خیر لھما (- 
 )ال تكونوا من الظالمین (- 
 ) الدین ولم یخرجوكم من دیاركمال ینھاكم اهللا عن الذین لم یقاتلوكم في (- 
 )وال تخافي وال تحزني إنا رادوه إلیك (- 
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 : ملحوظات
 قد تأتي بعد نون الرفع في األفعال الخمسة نون أخرى تسمى نون الوقایة وذلك :األولى

إذا كان الفعل ناصبا لیاء المتكلم فتتوسط بین الفعل وبین یاء المتكلم نون تسمى نون 
) أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار(ھا تقي الفعل من الكسر مثل الوقایة وذلك ألن

تدعونني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنھ من األفعال الخمسة والنون الثانیة نون 
 .الوقایة ال محل لھا من اإلعراب وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع

وقد ) …یا قوم لم تؤذنوَنِني (و) داِنِني أن ُأخرجأتع( قد تبقى النونان معا مثل :الثانیة
مثال حذف النون . تحذف  نون الرفع للتخفیف أو لضرورة الشعر إذا كان في الشعر

تسعدوني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ) أنتم تسعدوني بزیارتكم لي(تخفیفا 
ة ال محل لھا من المحذوفة تخفیفا ألنھ من األفعال الخمسة، والنون الباقیة نون الوقای

 .اإلعراب، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع
) أفغیر اهللا تأمرونِّي أعبد أیھا الجاھلون( قد تدغم إحدى النونین في األخرى مثل :الثالثة
ویقال في إعراب الفعل مرفوع بثبوت النون ) قال أتحاجونِّي في اهللا وقد ھدان(ومثل 

 .ة ألنھ من األفعال الخمسةالمدغمة في نون الوقای
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج األفعال الخمسة فیما یأتي وبین حالة إعرابھا
ال  (-)…وما كان المؤمنون لینفروا كافة (-) …یریدون أن یطفئوا نور اهللا بأفواھھم (-

إن في ذلك آلیات  (-) ولكن أكثر الناس ال یعلمون (-) یرقبون في مؤمن إال وال ذمة
 أولم یسیروا في األرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من (-) قوم یتفكرونل

فإن لم تفعلوا ولن  (-) وال تھنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنین (-) قبلھم
مرج البحرین  (- الوالدان ُیِعدَّان أبناَءھما لمواجھة أعباء الحیاة -) …تفعلوا فاتقوا النار

 ).زخ ال یبغیانیلتقیان بینھما بر
)2( 

صغ األفعال الخمسة من األفعال اآلتیة بحیث تأتي بالفعل األول مع ألف االثنین 
للمخاطبین وبالثاني مع ألف االثنین للغائبین وبالثالث مع واو الجماعة للمخاطبین 

 :وبالرابع مع واو الجماعة للغائبین وبالخامس مع یاء المخاطبة
 .أتى -باع  -جمع  -أكل  -ندم 

)3( 
ھات ثالث جمل من عندك یكون في األولى منھا فعل من األفعال الخمسة في حالة رفع، 
وفي الثانیة فعل من األفعال الخمسة في حالة نصب، وفي الثالثة فعل من األفعال الخمسة 

 .في حالة جزم
)4( 

 :أعرب ما یأتي 
 )أوفوا الكیل وال تكونوا من المخسرین(
 
 


