ألافػال الخمست و إغسابها
ً
أوال  :ماهيتها
ُ ْ َ
ُ
هي أفػال مضازغت حسدىد إلى ألف الاثىين  ،أو إلى واو الجماغت  ،أو
إلى ًاء املخاطبت  .مثل :
 -2أهخما جدزسان –
 -1الخلميران ًدزسان – للغائبين
َ
ْ
َ
للمخاطبين
 -4أهخم جدزسىن –
 -3هم ًدزسىن – للغا ِئ ْبين
َ
للمخاط ِب ْين
أهذ جدزسين – للمخاطبت
ِ -5
ً
ثانيا  :خصوصية إعرابها
ُ
ُ
حػسب ألافػال الخمست بالحسوف – والتي حسمى الحسكاث غير ألاصليت
أو الفسغيت
ُ
أ) ففي حالت السفؼ حػسب بثبىث الىىن في آخسها  .مثل :
الصحافت .
هما ٌػمالن في
ِ
للسباق .
أهخما حسخػدان
ِ
َ
هم ًُحددون أهداف َهم .
أهخم حػسفىن َ
واجبكم .
َ
الىظام .
أهذ جحبين
ِ
الصحافت .
هما ٌػمالن في
ِ

هما  :ضمير مبني غلى السكىن في محل زفؼ مبخدأ .
ٌػمالن  :فػل مضازع مسفىع  ،غالمخه ثبىث الىىن ألهه من ألافػال
الخمست  ،وألف الاثىين ضمير مبني في محل زفؼ فاغل.
في الصحافت  :شبه جملت جاز ومجسوز  ،مخػللان بِـ (ٌػمالن) .
أهخما حسخػدان للسباق .
أهخما  :ضمير مبني غلى السكىن في محل زفؼ مبخدأ.
حسخػدان  :فػل مضازع مسفىع  ،غالمخه ثبىث الىىن ألهه من ألافػال
الخمست  ،وألالف ضمير مبني في محل زفؼ فاغل  .والجملت من الفػل
والفاغل في محل زفؼ مبخدأ.
َ
َ
هم ًُحددون أهدافهم .
هم  :ضمير مبني غلى السكىن في محل زفؼ مبخدأ .
ًحددون  :فػل مضازع مسفىع غالمخه ثبىث الىىن  ،والىاو  :ضمير
مبني في محل زفؼ فاغل .
أهداف  :مفػىل به مىصىب  ،غالمخه الفخحت  ،والجملت من الفػل
والفاغل واملفػىل به في محل زفؼ خبر املبخدأ .
أهخم حػسفىن َ
واجبكم .
أهخم  :ضمير مبني في محل زفؼ مبخدأ .
حػسفىن  :فػل مضازع مسفىع غالمخه ثبىث الىىن  ،والىاو ضمير مبني
غلى السكىن في محل زفؼ فاغل .
واجب  :مفػىل به مىصىب غالمخه الفخحت  ،والجملت من الفػل
والفاغل واملفػىل به في محل زفؼ خبر املبخدأ .

َ
الىظام .
أهذ جحبين
ِ
أهذ  :ضمير مبني غلى الكسس في محل زفؼ مبخدأ .
جحبين  :فػل مضازع مسفىع غالمخه ثبىث الىىن  ،والياء في محل زفؼ
فاغل .
الىظام  :مفػىل به مىصىب غالمخه الفخحت  ،والجملت من الفػل
والفاغل واملفػىل به في محل زفؼ خبر .
ُ
ب) وفي حالة النصب  ،تعرب ألافعال الخمسة بحذف النون من آخرها
 ،نقول :
هما لن ًخىكفا غن الكالم .
أهخما لن جخدغا الزبائن .
هم كي ًسبحىا املسابلت  ،غليهم أن ٌسخػدوا .
ُ
أهخم كي جىالىا زض ى املسخمػين  ،فال بد أن جخخازوا أغاوي جىاسب
ذوكهم !
ُ
َ
حسافسي
.
ألاحد
ًىم
لن
أهذ
ِ
هما لن ًخىكفا غن الكالم .
لن  :حسف هصب مبني غلى السكىن .
ًخىكفا  :فػل مضازع مىصىب  ،غالمخه حرف الىىن ألهه من ألافػال
الخمست .
أهخما لن جخدغا الزبائن .

جخدغا  :فػل مضازع مىصىب غالمخه حرف الىىن  ،ألهه من ألافػال
الخمست .
هم كي ًسبحىا املسابلت  ،غليهم أن ٌسخػدوا .
كي  :حسف هصب مبني غلى السكىن .
ًسبحىا  :فػل مضازع مىصىب غالمخه حرف الىىن  ،ألهه من ألافػال
الخمست  ،والىاو  :ضمير مخصل في محل زفؼ فاغل .
أن  :حسف هصب مبني غلى السكىن .
ٌسخػدوا  :فػل مضازع مىصىب غالمخه حرف الىىن ألهه من ألافػال
.
الخمست
ُ
أهخم كي جىالىا زض ى املسخمػين  ،فال بد أن جخخازوا أغاوي جىاسب
!
ذوكهم
السكىن
.
غلى
مبني
هصب
 :حسف
كي
جىالىا  :فػل مضازع مىصىب بحرف الىىن من آخسه  ،ألهه من
ألافػال الخمست  ,والىاو  :في محل زفؼ فاغل .
جخخازوا  :فػل مضازع مىصىب غالمخه حرف الىىن ألهه من ألافػال
الخمست  ،والىاو  :في محل زفؼ فاغل .
أهذ لن حسافسي َ
ًىم ألاحد .
ِ
حسافسي  :فػل مضازع مىصىب غالمخه حرف الىىن  ،ألهه من
ألافػال الخمست  ،والياء  :في محل زفؼ فاغل .

ً
ُ
جـ) وفي حالة الجزم تعرب ألافعال الخمسة – أيضا – بحذف النون من
آخرها  .نقول :
ً
هما لم ًىفسا جهدا في إهلاذ الفسٍم .
ُ
َ
َ
املطلىب .
الخلسٍس
أهخما ملا ح ِػدا
َ
هم لم ًساغىا الدكت في الىكذ .
أهخم لخخلىا ُ
أمىال املىدغين !
في
للا
ِ
َ
أهذ خ َس ْج ِذ وملا حػىدي !
ِ
ً
هما لم ًىفسا جهدا في إهلاذ الفسٍم .
لم  :حسف جزم مبني غلى السكىن .
ًىفسا  :فػل مضازع مجزوم  ،غالمخه حرف الىىن ألهه من ألافػال
الخمست وألالف ضمير مبني في محل زفؼ فاغل .
ُ
َ
َ
املطلىب .
الخلسٍس
أهخما ملا حػدا
ملا  :حسف جزم مبني غلى السكىن – ًفيد الىفي حتى الزمن الحاضس .
ُ
ن
و
حػدا  :فػل مضازع مجز م  ،غالمخه حرف الىى  ،ألهه من ألافػال
الخمست .
هم لم ًساغىا الدكت في الىكذ .
ًساغىا  :فػل مضازع مجزوم غالمخه حرف الىىن  ،ألهه من ألافػال
الخمست .

أهخم لخخلىا للا في أمىال املىدغين !
لـ  :حسف أمس مبني غلى الكسس  ،ال محل له – الم ألامس .
جخلىا  :فػل مضازع مجزوم بالم ألامس  ،غالمخه حرف الىىن ألهه من
ألافػال الخمست  ،والىاو  :ضمير مبني في محل زفؼ فاغل .
للا  :لفظ الجاللت  ،مفػىل به مىصىب  ،غالمخه الفخحت .
ُ
خالصة :
 -1ألافػال الخمست هي كل فػل مضازع اجصل به :
ألف الاثىين – املخاطبين والغائبين  ،أهخما  ،أهخم
واو جماغت – املخاطبين والغائبين  ،أهخم  ،هم
ًاء املخاطبت –
ُ
ُ
ن
و
 -2حػسب ألافػال الخمست بالحس ف  :حيث جسفؼ بىجىد الىى في
نهاًت الفػل املضازع .
 وجىصب بحرف الىىن من آخس هره ألافػال . وججزم بحرف الىىن من آخس هره ألافػال . -3ألافػال الخمست هي أفػال مضازغت مسىدة إلى الضمائس الخمست
السابلت .

