
 األفعال الخمسة

قسن االعالم/ المرحلة األولى   

األفعال الخمسة هً أفعال مضارعة تتّصل بألف االثنٌن للغائبٌَن 

أو المخاطبٌَن، أو واو جماعة الغائبٌن أو المخاطبٌن، أو ٌاء 

المخاطبة، وخالصة المعنى أنّها أفعال مضارعة تأتً على 

: خمسة أوزان، هً  

- : اتّصل الفعل المضارع بألف االثنٌن للغائبٌن، مثل: ٌَْفعالنِ 

على وزن ٌفعالن( ٌعلنان)الالعبان ٌعلنان النصر؛ فالفعل   

- اتّصل الفعل المضارع بألف االثنٌن للمخاطبٌن أو : تَْفعالنِ 

هل ستخرجان إلى العمل باكراً؟ والفعل : المخاطبتٌن، مثل

  -.على وزن تفعالنِ ( تخرجان)



:  اتّصل الفعل المضارع بواو جماعة الغائبٌن، مثل: ٌَْفعلونَ 

فعل مضارع ( ٌعملون)المعلمون ٌعملون بإخالص، والفعل 

.على وزن ٌفعلون  

:  اتّصل الفعل المضارع بواو جماعة المخاطبٌن، مثل: تَْفعلونَ 

فعل مضارع ( تحافظون)أنتم تحافظون على األمانة، والفعل 

 على وزن تفعلون

هل : اتّصل الفعل المضارع بٌاء المخاطبة، مثل: تَْفعلٌنَ 

فعل مضارع على وزن ( تقومٌن)تقومٌن بواجبك؟ الفعل 

 تفعلٌن، اتصل بٌاء المخاطبة



 إعراب األفعال الخمسة

إّن األفعال الخمسة أفعال ُمعَربة؛ أي ترد فً حاالتها اإلعرابٌّة 

الثالثة من رفع، ونصب، وجزم، وفٌما ٌأتً بٌان حاالت 

 إعرابه

تُرفَع األفعال الخمسة بثبوت النون، وقد ُجِعلت النون : الرفع

األبوان ٌعرفاِن : عالمةً للرفع ألّن الثبوت أحّق، ومثال ذلك

فعل مضارع مرفوع، : ٌعرفانِ : واجبهما جٌّداً، واإلعراب

:  وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنّه من األفعال الخمسة، واأللف

 ألف االثنٌن، ضمٌر متّصل مبنً فً محل رفع فاعل



تُنَصب األفعال الخمسة بحذف حرف النون، ومثال : النصب

فعل : تحافظً: ٌجب أن تحافظً على النظافة، واإلعراب: ذلك

، وعالمة نصبه حذف النّون؛ ألنه من (أن)مضارع منصوب بـ 

ٌاء المخاطبة، ضمٌر متّصل مبنً فً : األفعال الخمسة، والٌاء

. محل رفع فاعل  

ال : تُجَزم األفعال الخمسة بحذف حرف النون، مثل: الجزم

فعل مضارع مجزوم بال : تخونوا: تخونوا األمانة، واإلعراب

الناهٌة، وعالمة جزمه حذف حرف النون؛ ألنّه من األفعال 

واو الجماعة، ضمٌر متصل مبنً فً محل : الخمسة، والواو

.رفع فاعل  



:  ومّما سبق ٌتبٌّن أّن عالمتً إعراب األفعال الخمسة، هما
فً حالتًَ النّصب : حذف النون. فً حالة الرفع: ثبوت النون

أحكام تتعلّق بنون األفعال الخمسة النون فً األفعال . والجزم
الخمسة عالمة إعراب، وتأتً هذه النون مفتوحةً عند اتصال 

ٌفعلوَن، )الفعل المضارع بواو الجماعة أو ٌاء المخاطبة 
؛ لمشابهتها لنون جمع المذكر السالم كما فً (تفعلٌنَ 

؛ حٌث إّن الّضمٌرٌن واو الجماعة وٌاء المخاطبة (موّظفٌنَ )
هما الفاعالن، وال ٌجوز أن ٌكون الضمٌر عالمة إعراب؛ 
فزٌدت النون لٌكون ثبوتها عالمة رفع األفعال الخمسة، 

وحذفها عالمة نصب وجزم، أّما عند اتصال الفعل المضارع 
بألف االثنٌن، فإّن نون األفعال الخمسة تكون مكسورةً 

(مهندسانِ )؛ لمشابهتها لنون المثنى كما فً (ٌفعالنِ )  


