
 صّف اللغة الرساينيّة

ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 .م ََّفعِِّل حاضره على وزن  آَفـ عِِّل على وزن آَوكـ ِِّل  

 

 كِِّلم ََّو ؤٌو

 آْنُا كِِّلم ََّو آِِّنُا

 آَنْة كِِّلم ََّو آَنْة

 كالُم ََّو ؤٍي

 آْنُا كالُم ََّو آِِّنُا

 آَنْةيْ كالُم ََّو آَنْةيْ

 كلٍنيم ََّو ؤِنٌون

 نكلٍينََّم ََّو حنََّن

 كلٍيةٌونم ََّو آَنْةٌون

 كلُنًومََّ ؤِنِِّني

 نًكلُنََّومََّ حنََّن

 كلُةِِّينًومََّ آَنْةِِّين
 

 

 

 



 صّف اللغة الرساينيّة

ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 .ف ُعِِّل حاضره على وزن  فـ عََّل على وزن  سـ جِِّد

 

 سـ ُجِِّد ؤٌو

 آْنُا سـ ُجِِّد آِِّنُا

 آَنْة سـ ُجِِّد آَنْة

 سـ ُجدُا ؤٍي

 آْنُا سـ ُجدُا آِِّنُا

 آَنْةيْ سـ ُجدُا آَنْةيْ

 سـ ُجدٍين ؤِنٌون

 نسـ ُجدٍينََّ حنََّن

 سـ ُجدٍيةٌون آَنْةٌون

 جدُنًسُ ؤِنِِّني

 جدُنََّنًسُ حنََّن

 جدُةِِّينًسُ آَنْةِِّين
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ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 .م فَعِِّل حاضره على وزن  لـ عِِّفَ على وزن قَـ دِِّش 

 

 م قَدِِّش ؤٌو

 آْنُا م قَدِِّش آِِّنُا

 آَنْة م قَدِِّش آَنْة

 م قَدشُا ؤٍي

 آْنُا م قَدشُا آِِّنُا

 آَنْةيْ م قَدشُا آَنْةيْ

 م قَدشنٍي ؤِنٌون

 نم قَدشٍينََّ حنََّن

 م قَدشٍيةٌون آَنْةٌون

 قَدشُنًم ؤِنِِّني

 قَدشُنََّنًم حنََّن

 قَدشُةِِّينًم آَنْةِِّين
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ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 ر للـ مناسبة  تقلب  ولكن ف ُعِِّل حاضره على وزن  فـ عََّل على وزن  آِِّم ََّر

 

 رآُم ََّ ؤٌو

 آْنُا رآُم ََّ آِِّنُا

 آَنْة رآُم ََّ آَنْة

 رُاآُم  ؤٍي

 آْنُا رُاآُم  آِِّنُا

 آَنْةيْ رُاآُم  آَنْةيْ

 رٍينآُم  ؤِنٌون

 نرٍينََّآُم  حنََّن

 رٍيةٌونآُم  آَنْةٌون

 آُمرُنً ؤِنِِّني

 آُمرُنََّنً حنََّن

 آُمرُةِِّينً آَنْةِِّين
 

 

 



 صّف اللغة الرساينيّة

ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

لفه تقلب ياء في ألمؤنث و ف ُعِِّل حاضره على وزن  فـ عََّل على وزن  بـ عُا  في ألجمع. ، أ 

 

 بُـ عِِّا ؤٌو

 آْنُا بُـ عِِّا آِِّنُا

 آَنْة بُـ عِِّا آَنْة

 بُـ عيُا ؤٍي

 آْنُا بُـ عيُا آِِّنُا

 آَنْةيْ بُـ عيُا آَنْةيْ

 بُـ عِِّني ؤِنٌون

 نبُـ عِِّينََّ حنََّن

 بُـ عِِّيةٌون آَنْةٌون

 نًعيُبُ ؤِنِِّني

 نََّنًعيُبُ حنََّن

 ةِِّينًعيُبُ آَنْةِِّين
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ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

لفه تقلب ياء في ألمؤنث و ف ُعِِّل حاضره على وزن  فـ عََّل على وزن  ؤ وُا  في ألجمع. ، أ 

 

 ؤ ُوِا ؤٌو

 آْنُا ؤ ُوِا آِِّنُا

 آَنْة ؤ ُوِا آَنْة

 ؤ ُويُا ؤٍي

 آْنُا ؤ ُويُا آِِّنُا

 آَنْةيْ ؤ ُويُا آَنْةيْ

 ؤ ُوِين ؤِنٌون

 نؤ ُوِينََّ حنََّن

 ؤ ُوِيةٌون آَنْةٌون

 ويُنًؤُ ؤِنِِّني

 ويُنََّنًؤُ حنََّن

 ويُةِِّينًؤُ آَنْةِِّين
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ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 ح للـ مناسبة  تقلب  ولكن ف ُعِِّل حاضره على وزن  فـ عََّل على وزن  فـ ةَح

 

 ةَحـــــ ُف ؤٌو

 آْنُا ةَحـــــ ُف آِِّنُا

 آَنْة ةَحـــــ ُف آَنْة

 ةحُاـــــ ُف ؤٍي

 آْنُا ةحُاـــــ ُف آِِّنُا

 آَنْةيْ ةحُاـــــ ُف آَنْةيْ

 ةحنٍيـــــ ُف ؤِنٌون

 نةحٍينََّـــــ ُف حنََّن

 ةحٍيةٌونـــــ ُف آَنْةٌون

 ةحُنًف ُ ؤِنِِّني

 نًةحُنََّف ُ حنََّن

 ةحُةِِّينًف ُ آَنْةِِّين
 

 

 



 صّف اللغة الرساينيّة

ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 

 .م ََّفعِِّل حاضره على وزن  آَفـ عِِّل على وزن  آَمـ لِِّك

 

 م ََّملِِّك ؤٌو

 آْنُا م ََّملِِّك آِِّنُا

 آَنْة م ََّملِِّك آَنْة

 م ََّملكُا ؤٍي

 آْنُا م ََّملكُا آِِّنُا

 آَنْةيْ م ََّملكُا آَنْةيْ

 م ََّملكٍني ؤِنٌون

 نم ََّملكٍينََّ حنََّن

 م ََّملكٍيةٌون آَنْةٌون

 لكُنًممََّ ؤِنِِّني

 ملكُنََّنًمََّ حنََّن

 ملكُةِِّينًمََّ آَنْةِِّين
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ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 ف ُعِِّل حاضره على وزن  فـ عََّل على وزن  لـ بِِّش

 

 شلُبِِّ  ؤٌو

 آْنُا شلُبِِّ  آِِّنُا

 آَنْة شلُبِِّ  آَنْة

 لُب شُا ؤٍي

 آْنُا لُب شُا آِِّنُا

 آَنْةيْ لُب شُا آَنْةيْ

 لُب شٍني ؤِنٌون

 لُب شٍينََّن حنََّن

 لُب شٍيةٌون آَنْةٌون

 شُنًلُب ؤِنِِّني

 شُنََّنًلُب حنََّن

 شُةِِّينًلُب آَنْةِِّين
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ييل خويري  اخلوري ا 

 الفعل احلارض: الثامنادلرس 
 تصحيح المترين

 

 ف ُعِِّل حاضره على وزن  فـ عََّل على وزن  رََّكـ ب

 

 ب ُرِك ؤٌو

 آْنُا ب ُرِك آِِّنُا

 آَنْة ب ُرِك آَنْة

 ب ُركُا ؤٍي

 آْنُا ب ُركُا آِِّنُا

 آَنْةيْ ب ُركُا آَنْةيْ

 ب ُركنٍي ؤِنٌون

 نب ُركٍينََّ حنََّن

 ب ُركٍيةٌون آَنْةٌون

 ركُنًبُ ؤِنِِّني

 ركُنََّنًبُ حنََّن

 ركُةِِّينًبُ آَنْةِِّين
 


