
ردصيٱ ملثََّألث لُفْعاَألأَ   ي ٱلْعربِنحوأَل  09.06.2006     لْمجردٱفعلُ لْأَ   ي ٱلْعربِنحوأَل  2/16        

َألوليٱي  ٱلْعربِنحوأَل  

لُفْعاَألأَ  
http://perso.orange.fr/mementoslangues/ 

mementoslangues@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعلُأَلْ رمصدأَلْ  فعلُأَلْ  مصدرأَلْ   
Questionner 
Question َسأََل ؤاالًس  Boire فُعاالً

Boisson رِبش براش فُعالً
S’habiller 
Habit لَبِس اسبال  Frapper فعاالً

Coup برض براض فَعالً
Écrire 
Écriture بكَت كتابةً  Savoir فعالَةً

Science ملع لْماع فعالً
Être fin 
Finesse فظَر ظَرافَةً  Demander فَعالَةً

Demande طَلَب اطَلَب فَعالً
Connaître 
Connaissance فرع معرِِفَةً  Sortir مفْعلَةً

Sortie جرخ وجراخ فُعوالً
Oublier 
Oubli ِسين انيانِس النعاف  Autoriser 

Autorisation حمس احماس فَعاالً

 

لُعيفْ    مفْعولٌ فَاعلٌ Faire علُفْي    لَعفَ  فُعلَ 

رفُوعٱلْممضارِع أَلْ  يأَلْماض  
نحن نفْعلُ نحن نفْعلُ لُعأَنا أَفْ نحن فَعلْنا  أَنا فَعلْت نحن فَعلْنا

أَنتم تفْعلُونَ تالَأَنفْعا تمن أَنت تفْعلُ ملْتفَع متأَن  أَنت فَعلت أَنتما فَعلْتما

لْنفْعت نتأَن نأَنتما تفْعالَ نيلفْعت تأَن نلْتفَع نتأَن  أَنت فَعلْت أَنتما فَعلْتما

هم يفْعلُونَ نهما يفْعالَ  وفْهيلُع هم فَعلُوا فَعلَهو  هما فَعالَ  

لْنفْعي نه نهما تفْعالَ هي تفْعلُ لْنفَع نه  هي فَعلَت هما فَعلَتا
 

Verbe actif (action du sujet): َفلَع  Verbe actif ou état passager: َفلَع  Verbe qualitatif (état durable): َفلَع  

Écrire Entrer Savoir Être triste Être grossier Être fin 

بتكَ  دلَخ  علم  نَزِح  خشن فرظَ   
 

مجزومٱلْْمضارِع أَلْ منصوبٱلْْمضارِع أَلْ   
لَم نفْعلْ لَم نفْعلْ لْعلَم أَفْ أَنْ نفْعلَ  أَنْ أَفْعلَ أَنْ نفْعلَ

فْعت لُوالَم لَم تفْعالَ لَم تفْعلْ أَنْ تفْعلُوا  أَنْ تفْعلَ أَنْ تفْعالَ

لْنفْعت لَم لَم تفْعالَ لَم تفْعلي لْنفْعأَنْ ت  أَنْ تفْعلي أَنْ تفْعالَ

لَم يفْعلُوا لَم يفْعالَ فْلَميلْع أَنْ يفْعلُوا لَعفْيأَنْ  أَنْ يفْعالَ  

لْنفْعي لَم لَم تفْعالَ لَم تفْعلْ لْنفْعأَنْ ي  أَنْ تفْعلَ أَنْ تفْعالَ

فْعلْنإِ فْعلُواإِ فْعالَإِ فْعليإِ فْعلْإِ …فُعوالً فعالَةً   



 

أَ لصِّي ٱلْ غُ أَل  3/16      مزِيدةُ وحن مصدر  ي ٱلْعربِ ٱ  لصِّيغِ ٱلْ  زِم يد أَل  4/16     ة وحن  ي ٱلْعربِ

 

أَ لصِّي ٱلْ غُ أَمزِيدةُ أَلَْألمثلَةُ ردصأَ م مِإلسرأَلْأََألم مضارِ أَلْع VFماضي

Intensité de l'action 
Répétition de l'action 
Sens factitif 
Considérer comme 
Prononcer une formule 

ركَس
لِّس م
 تفْعيالً
 تفْعلَةً

مفَعِّلٌ
مفَعلٌ

فَ يفَعِّلُعِّلْ
يفَعلُ

فَعلَ
فُعِّلَ

A

P

II

Sens de but 
Action unidirectionnelle→
Hostilité, rivalité 
Effort pour réaliser une 
action 

قَاتلَ
بِوس ق
 مفَاعلَةً
 فعاالً

فَاعم لٌ
مفَاعلٌ

يفَاعلُفَاعلْ
يفَاعلُ

فَاعلَ
فُ وعلَ

A

P

III

Sens factitif 
Sens causatif 
Sens de création 
Sens d’existence 

لَسأَج
أَُ لع م
 إِفْعاالً

 
مفْعلٌ
مفْعلٌ

يفْعلُأَفْعلْ
يفْعلُ

أَفْعلَ
أُفْعلَ

A

P

IV

 
 
 
 
 
 

أَ لصِّي ٱلْ غُ أَ مزِيدةُ أَلَْألمثلَةُ ردصأَ م مِإلسرأَلْأََألم ارِعضأَلْم VFماضي

Réfléchie-passive de 
la forme II 
Réfléchi intérieur 
Effort sur soi-même 
pour faire une action 

ركَست
ت لِّع م
 تفَعالً

 
متفَعِّلٌ
متفَعلٌ

يتفَعلُتفَعلْ
يتفَعلُ

تفَعلَ
تفُعِّلَ

A

P

V

Réfléchie-passive de 
la forme III 
Action réciproque↔ 
Effort sur soi-même 
Faire semblant de 

تقَاتلَ
ت بِوس ق
 تفَاعالً

 
متفَاعلٌ
متفَاعلٌ

تيتفَاعلْ فَاعلُ
يتفَاعلُ

ت فَاعلَ
تفُوعلَ

A

P

VI

Réfléchie-passive de 
la forme I 
Action subie, 
involontaire 
Se soumettre à 

رصتإِن
أُ نكُ ش ف
 إِنفعاالً

 
منفَعلٌ
منفَعلٌ

إِ يِنفَعلْ نفَعلُ
يِنفَعلُ

إِنفَعلَ
أُنفُعلَ

A

P

VII

 

أَ لصِّي ٱلْ غُ أَمزِيدةُ أَلَْألمثلَةُ ردصأَم مِإلسرأَلْأََألم ارِعضأَلْ م  V F ماضي

Réfléchie-passive de 
la forme I 
Action réciproque↔ 
Réfléchi intérieur 
Effort pour son profit 

تإِج عم
أُ غْت لَِس
مفْتعلٌإِفْتعاالً

مفْتعلٌ
إِ يفْفْتعلْ ت  علُ

 يفْتعلُ
إِفْ ت  علَ

 أُفْتعلَ

A 
 
 

P 
VIII 

Verbes qualitatifs de 
couleur ou difformité 
Être ou devenir de 
telle couleur ou de 
telle difformité 

رمإِإِح فْعالَ إمفْعلٌّالً  يفْعلُّفْعلَّ
 
 إِفْعلَّ

 

A 
 
 

P 
IX 

Réfléchie-passive de 
la forme IV 
Réfléchi intérieur 
Demander,rechercher
Juger comme. Effort 

لَمستإِس
أُ تس رخبِ
مستفْعلٌإِستفْعاالً

مستفْعلٌ
إِ يستفْعستفْعلْ  لُ
 يستفْعلُ

 إِستفْعلَ
أُ  ستفْعلَ

A 
 
 

P 
X 

 
 
 
 
 

أَلْ أَلْ فعلُ ردصم F َلْأ أَلْ فعلُ ردصم F 

Hésiter 
Hésitation ددرتددرت  VS’habillerتفَعالًا

Habit لَبِساسبل  I فعاالً ا

Continuer 
Continuité َلاصوالًتاصوالًتفَاعتVIPrésenter 

Présentationمقَدميقْدت  II تفْعيالً ا

Renverser 
Renversementقَلَبالَإِنقإِن االًابعفإِنVII  ًلَةفْعت II 

Augmenter 
Augmentationفَعتإِرفَاعتإِر إِفْتعا ا  VIIIParticiperالً

Participationماهةًسماهسلَةً مفَاعم III 
Jaunir 
Jaunissement فَرإِصاررفإِص إِفْعالَا  III فعاالً  IXالً
Recevoir 
Réception َلقْبتاالًإِسقْبتاالًإِسفْعتإِسXConcevoir 

Conception كراكًأَدرإِد  IV إِفْعاالً ا



 

لناَقص ٱأَلْفعلَُ ي ٱلْعربِنحوأَل  5/16       لناَقص ٱأَلْفعلَُ   ي ٱلْعربِنحوأَل  6/16        

 

يشيم    ممشي ماشٍ Marcher مى    ىششمي يشم 

رفُوعٱلْم مضارِعأَلْ  يأَلْماض  
 نحينشمن   نحينشمن أَمشيأَنا    نحاننيشم  نحاننيشم مشيتأَنا

 متونَأَنشمت تمشيانأَنتما    تيأَنشمت  متأَنمتيشم مشيتماأَنتما تأَنتيشم

 نتأَننيشمت تمشياننتما أَ   تأَننيشمت  نتأَننتيشم مشيتماأَنتما تأَنتيشم

 مونَهشمي يمشيانهما    وهمييش   ماهوشم مشياهما   وهمىش

 نهنيشمي تمشيانهما    ييهشمت   نهنيشم تامشهما   يهتشم
 
 

Verbe 
Défectueux Verbe dont la 3ème lettre de la racine est défectueuse (un و ou un ي) 

 
 

ٱلْمجزوممضارِع أَلْ ٱلْمنصوبمضارِع أَلْ   
 شِلَممن  شِلَممن شِ لَمأَم نمشينْ أَ  نمشينْ أَ أَمشي نْأَ

 والَمشمت  الَميشمت  شِلَممت تمشوانْ أَ  تمشيانْ أَ تمشينْ أَ

 لَمنيشمت  الَميشمت  يلَمشمت تمشنينْ أَ  تمشيانْ أَ تمشينْ أَ

 والَمشمي  الَميشمي لَم مشِي يمشوانْ أَ  يمشيانْ أَ يشيم نْأَ

 لَمنيشمي  الَميشمت  شِلَممت يمشنينْ أَ  تمشيانْ أَ تمشينْ أَ

مشنيإِ مشواإِ  مشياإِ مشيإِ  مشِإِ مشيا

 

ىسين    منِسي ناسٍ Oublier ِسنى    يسني سِِين 

رفُوعٱلْممضارِع أَلْ  يأَلْماض  
 نحىنسنن  نحنسنىن أَنسىأَنا  نحانِسينن  نحانِسينن نِسيتأَنا    

 متنَأَنوسنت تنسيانأَنتما تىأَنسنت متأَنمِسيتن نِسيتماأَنتما   تأَنِسيتن  

 نتأَننيسنت تنسيانأَنتما تأَننيسنت نتأَننِسيتن نِسيتماأَنتما   تأَنِسيتن  

 منَهوسني ينسيانهما   وهنيىس  مواهسن نِسياهما    وهِسني  

 نهنيسني تنسيانهما   يىهسنت  نهِسنين نِسيتاهما    يهتِسين  
 
 

Les 4 types de 
verbes Défectueux 

Ils sont définis à la fois par la voyelle de la deuxième lettre du 
radical et par la lettre défectueuse (semi-consonne) terminale 

 
 

ٱلْمجزوممضارِع أَلْ ٱلْمنصوبمضارِع أَلْ   
 لَمسنن لَمسنن لَم سأَن ننسىنْ أَ ننسىنْ أَ سىأَن نْأَ   

 الَموسنت الَميسنت لَمسنت تنسوانْ أَ تنسيانْ أَ تنسىنْ أَ   

 لَمنيسنت الَميسنت لَميسنت تنسيننْ أَ تنسيانْ أَ تنسينْ أَ   

 الَموسني الَميسني لَم نيس ينسوانْ أَ ينسيانْ أَ ىسين نْأَ   

 لَمنيسني الَميسنت لَمسنت ينسيننْ أَ تنسيانْ أَ تنسىنْ أَ   

نسينإِ نسواإِ نسياإِ نسيإِ نسإِ  نسيا  نِسيانا 



 

أَلْفعلَُ أَل  7/16      لناَقص ٱ وحن أَلْفعلَُ  ي ٱلْعربِ أَ   لناَقص ٱ َأل فْعا أَل  8/16   لُ وحن  ي ٱلْعربِ

 

يد    مدعو داعٍ وعInviterداع  دعي يدعى    

أَلْ  ارِعضم ٱلْم فُوعر أَلْم  اضي
 نحن نحن  ندعو أَنا ندعو نحن  أَدعو نحن دعونا أَنادعونا توعد

 متأَن أَنتما  تدعونَ انوعدت تأَن أَنتم تدعو متوعادمتأَن أَنتدعوتما توعد

 نتأَن أَنتما  تدعونَ عدت انو تأَن نيعدت نتأَن نتوعادمتأَن أَنتدعوتما توعد

 مه هما  يدعونَ انوعدي وه دي وع  مه همادعوا هو  دعوا داع

 نه هما  يدعونَ انوعدت يه هن  تدعو هما دعونَ هي دعتا تعد
 

Verbe Défectueux Inaccompli Indicatif Accompli 
Type 3

ème
 lettre Voy. 2

ème
 lettre3

ème
 lettre Voy. 2

ème
 lettre

 َـ fatḥa ـى ِـ kasra ـي 1

 ِـ kasra ـي َـ fatḥa ـى 2
 

أَلْ  ارِعضم ومزجأَلْ ٱلْم  ارِعضم وبصنٱلْم 
 لَم عدن لَم عدنلَم أَ  عأَ د نْ  وعدأَن نْ  وعدأَن أَدعو نْ

 لَم لَم تدعوا لَم تدعوا عدأَ ت نْ  أَتدعوا نْ  أَتدعوا نْ  وعدت

 لَم لَم تدعونَ لَم تدعوا أَ تدعي نْ  أَتدعونَ نْ  أَتدعوا نْ  تدعي

 لَم لَم يدعوا لَميدعوا  ي د أَ ع نْ  أَيدعوا نْ  أَيدعوا يد نْ عو

 لَم لَم يدعونَ لَم تدعوا عدأَ ت نْ  أَيدعونَ نْ  أَتدعوا نْ  وعدت

أُ أُ دعونَ أُدعوا أُ دعوا أُدعي عةًدوعد

 

يس  مسعي ساعٍ ع ى عسS'efforcer de لِ ى  سعي يسعى لِ 

أَلْ  ارِعضم ٱلْم فُوعر أَلْم  اضي
 نحن نحن نسعى أَنانسعى نحن أَسعى نحن سعينا أَنا  سعينا تيعس 

 متأَن أَنتماتسعونَ انيعستتأَن أَنتمتسعى متيعا سمتأَن أَنت  سعيتما تيعس 

تأَن  ن نيعساتمتأَن انيعستتأَن نيعستنتأَن نتيعا سمتأَن أَنت  سعيتما تيعس 

مه هما يسعونَ انيعسي وه  سي ع همى هما سعوا هو  سعيا  سع  ى

 نه نيعسا يمه انيعست يه هنتسعى  نيعا سمه هي  سعتا تعس 
 

Verbe Défectueux Inaccompli Indicatif Accompli 
Type 3

ème
 lettre Voy. 2

ème
 lettre3

ème
 lettre Voy. 2

ème
 lettre 

 َـ fatḥa ـا ُـ ḍamma ـو 3

 َـ fatḥa ـى َـ fatḥa ـى 4
 

أَلْ  ارِعضم ومزجأَلْ ٱلْم  ارِعضم ٱلْمنصو ب 
 لَم عسنلَم عسنلَم  عأَأَس نْ  أَنسعى نْ  أَ نسعى  أَسعى نْ

 لَم لَمتسعوا لَمتسعيا عسأَت نْ  أَتسعوا نْ  أَ تسعيا نْ   تسعى

 لَم نيعستلَم لَمتسعيا يعسأَت نْ  نيعسأَت نْ  أَ تسعيا نْ  يعست 

 لَم لَميسعوا لَميسعيا  سي أَع نْ  أَيسعوا نْ  أَ يسعيا يس نْ ع  ى

 لَم نيعسيلَم لَمتسعيا عسأَت نْ  نيعسأَي نْ  أَ تسعيا نْ   تسعى

إِ نيعإِس إِسعوا إِسعيا يعإِس عا سيعس 



 

لْمهموز ٱأَلْفعلَُ لُفْعاَألأَ    ي ٱلْعربِنحوأَل  9/16    لْمهموز ٱأَلْفعلَُ   ي ٱلْعربِنحوأَل  10/16        

 

كُلُأْ   ي مأْكُولٌ آكلٌ Manger كَلَ   أَ  أُكلَ يؤكَلُ 

رفُوعٱلْممضارِع أَلْ  يأَلْماض  
 نحأْكُلُنن   نحأْكُلُنن كُلُآأَنا    نحانأَكَلْن  نحانأَكَلْن أَكَلْتأَنا

 متأْكُلُونَأَنت تأْكُالَنأَنتما    تأْكُلُأَنت  متأَنمأَكَلْت متاا أَنمأَكَلْت تأَنأَكَلْت

 نتأَنأْكُلْنت تأْكُالَنأَنتما    تأَننيأْكُلت  نتأَننأَكَلْت أَكَلْتماأَنتما تأَنأَكَلْت

 مأْكُلُونَهي يأْكُالَن هما  وه كُلُأْي   مأَكَلُواه أَكَالَهما   وكَلَأَه

 نأْكُهيلْن تأْكُالَنهما    يأْكُلُهت   نهأَكَلْن أَكَلَتاهما   يأَكَهلَت
 
 

Verbe 
Hamzé Verbe dont l'une des 3 lettres du radical est une hamzée (support de la ء)

 
 

ٱلْمجزوممضارِع أَلْ ٱلْمنصوبمضارِع أَلْ   
 أْكُلْلَمن  أْكُلْلَمن كُلْآ لَم نأْكُلَنْ أَ  نأْكُلَنْ أَ كُلَآ نْأَ

 أْكُلُوالَمت  أْكُالَلَمت ت أْكُلْلَم تأْكُلُوانْ أَ  تأْكُالَنْ أَ أْكُلَنْ تأَ

 لَمأْكُلْنت  أْكُالَلَمت  يلَمأْكُلت تأْكُلْننْ أَ  تأْكُالَنْ أَ تأْكُلينْ أَ

 أْكُلُلَمواي  أْكُالَلَمي لَم لْكُأْي يأْكُلُوانْ أَ  يأْكُالَنْ أَ لَكُأْي نْأَ

 لَمأْكُلْني  أْكُالَلَمت  أْكُلْلَمت يأْكُلْننْ أَ  تأْكُالَنْ أَ تأْكُلَنْ أَ

كُلُوا كُلْن كُلي كُالَ كُلْ أَكْالً

 

لُأَ   يس مسؤولٌ سائلٌ Questionner لَ   أَس  سئلَ يسأَلُ

ٱلْمجزوممضارِع أَلْ ٱلْمنصوبمضارِع أَلْ   
 نحأَلُنسن  نحأَلُنسن أَسأَلُأَنا  نحانأَلْنس  نحانأَلْنس سأَلْتأَنا    

 متأَلُونَأَنست تسأَالَنأَنتما تأَلُأَنست متأَنمأَلْتس سأَلْتمانتما أَ   تأَنأَلْتس  

 نتأَنأَلْنست تسأَالَنأَنتما تأَننيأَلست نتأَننأَلْتس سأَلْتماأَنتما   تأَنأَلْتس  

 مأَلُونَهسي يسأَالَن هما وه سلُأَي  مأَلُواهس سأَالَهما    وهلَأَس  

 نهأَلْنسي تسأَالَنهما   يأَلُهست  نهأَلْنس سأَلَتاهما    يهأَلَتس  
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱلْمجزوممضارِع أَلْ ٱلْمنصوبمضارِع أَلْ   
 أَلْلَمسن أَلْلَمسن أَلْ لَمأَس نسأَلَنْ أَ نسأَلَنْ أَ أَسأَلَ نْأَ   

 أَلُوالَمست أَالَ لَمست أَلْلَمست تسأَلُوانْ أَ تسأَالَنْ أَ تسأَلَنْ أَ   

 لَمأَلْنست أَالَلَمست يلَمأَلست تسأَلْننْ أَ تسأَالَنْ أَ تسأَلينْ أَ   

 أَلُوالَمسي أَالَلَمسي لَم سلْأَي يسأَلُوانْ أَ يسأَالَنْ أَ لَأَيس نْأَ   

 لَمأَلْنسي أَالَلَمست أَلْلَمست يسأَلْننْ أَ تسأَالَنْ أَ تسأَلَنْ أَ   

سأَلْن سلْنإِ سأَلُوا سلُواإِ سأَالَ سالَإِ سأَلي سليإِ سأَلْ سلْإِ  سؤاالً 



 

أَلْفعلَُ أَل  11/16      لْمهموز ٱ وحن أَلْفعلَُ  ي ٱلْعربِ أَل  12/16      مثَالُ ٱلْ وحن  ي ٱلْعربِ

 

وٌء قَارِئقْرم قْرأُ   يLireقَر أَ  قُرِئ يقْرأُ    

أَلْ مضارِ  ع ٱلْم فُوعر أَلْم  اضي
 نحن نحن  نقْرأُ أَنا نقْرأُ نحن  أَقْرأُ نحن قَرأْنا أَناقَرأْنا أْتقَر

 متأَن قْرت ؤ أَنتما  ونَ قْرت آ ن تأَن أَنتم تقْرأُ مأْتاقَرمتأَن أَنتقَرأْتما أْتقَر

 نتأَن قْرت أَنتما  أْنَ قْرت آ ن تأَن قْرت ئ ني نتأَن نأْتاقَرمتأَن أَنتقَرأْتما أْتقَر

 مه قْري ؤ هما ونَ قْرآ ي نوه  قْري هم  أُ قَر ؤ هما وا قَر هو آ قَر أَ

 نه هما  يقْرأْنَ قْرت آ ن يه هن  تقْرأُ هقَرأْنَ ما  هي قَرأَتا أَتقَر
 
 
 
 
 
 
 
 

أَلْ  ارِعضم ومزجأَلْ ٱلْم  ارِعضم وبصنٱلْم 
 لَم لَم نقْرأْ لَمنقْرأْ أَ أَقْرأْ  نْ  أَنقْرأَ نْ  أَنقْرأَ أَقْرأَ نْ

 لَم قْرت ؤ لَم وا قْرت لَم آ أَ تقْرأْ نْ  قْرت ؤ أَوا نْ  قْرت أَآ تنْ  قْرأَ

 لَم لَم تقْرأْنَ قْرت لَم آ قْرت ئ أَ ي نْ  أَتقْرأْنَ نْ  قْرت أَآ نْ  قْرت ئ ي

 لَم قْري ؤ لَم وا قْري لَمآ  قْري أَ أْ نْ  قْري ؤ أَوا نْ  قْري أَآ يقْر نْ أَ

 لَم لَم يقْرأْنَ قْرت لَم آ أَ تقْرأْ نْ  أَيقْرأْنَ نْ  قْرت أَآ نْ  تقْرأَ

إِ إِ قْرأْنَ قْر ؤ إِوا قْر إِ آ قْر ئ إِي قراَءةًقْرأْ

 

ي   موصولٌ واصلٌ وArriverصلُ صلَ     ي و  وصلَ صلُ

أَلْ  ارِعضم ٱلْم فُوعر أَلْم  اضي
 نحن نحن نصلُ أَنانصلُ نحنأَصلُ نحن   وصلْنا أَن وصلْنا ا  لْتصو 

 متأَن أَنتماتصلُونَ الَنصتتأَن أَنتمتصلُ ملْتصاومتأَن أَنت  وصلْتما لْتصو 

 نتأَن لْنصاتمتأَن الَنصتتأَن نيلصتنتأَن نلْتصاومتأَن ملْتصا و  تأَن لْتصو 

 مه هما يصلُونَ الَنصي وه ي هم صلُ هما وصلُوا هو  وصالَ و  صلَ

 نه لْنصا يمه الَنصت يه هن تصلُ لْنصا ومه هي  وصلَتا لَتصو 
 
 

Verbe 
Assimilé Verbe dont la première lettre de la racine est défectueuse (un و ou un ي) 

 
 

أَلْ  ارِعضم ومزجأَلْ ٱلْم  ارِعضم وبصنٱلْم 
 لَم لَمنصلَ لَمنصلْ أَأَصلْ  نْ  أَنصلَ نْ  أَ نصلَ  أَصلَ نْ

 لَم تصلُو لَما صت لَمالَ أَتصلْ نْ  تصلُو أَا نْ  صت أَ الَ نْ   تصلَ

 لَم لْنصتلَم صت لَمالَ أَتصلي نْ  لْنصأَت نْ  صت أَ الَ نْ   تصلي

 لَم يصلُو لَما لَميصالَ  صي أَلْ نْ  يصلُو أَا نْ  أَ يصالَ يص نْ  لَ

 لَم لْنصيلَم صت لَمالَ أَتصلْ نْ  لْنصأَي نْ  صت أَ الَ نْ   تصلَ

لْنلُواصالَصيصللْصالً صصو 



 

مثَالُ ٱلْأَلْفعلَُ ي ٱلْعربِنحوأَل  13/16       َألجوف ٱأَلْفعلَُ   ي ٱلْعربِنحوأَل  14/16        

 

قَظُيي    ميقُوظٌ ياقظٌ Être éveillé ظَ   يق  يقظَ يوقَظُ 

رفُوعٱلْممضارِع أَلْ  يأَلْماض  
 نحقَظُنين   نحقَظُنين يقَظُأَأَنا   نحا نظْنقي  نحانظْنقي يقظْتأَنا

 متقَظُونَأَنيت تيقَظَانأَنتما    تقَظُأَنيت  متأَنمظْتقي يقظْتمانتما أَ تأَنظْتقي

 نتأَنقَظْنيت تيقَظَانأَنتما    تأَننيقَظيت  نتأَننظْتقي يقظْتما أَنتما تأَنظْتقي

 مقَظُونَهيي ييقَظَانهما    وهيقَظُي   مظُواهقي يقظَاهما   وهظَيق

نه قَظْنيي تيقَظَانهما    يقَظُهيت   نهظْنقي يقظَتاهما   يهظْتقي
 
 
 
 
 
 
 
 

ٱلْمجزوممضارِع أَلْ ٱلْمنصوبمضارِع أَلْ   
 قَظْلَمين  قَظْلَمين قَظْأَ لَمي نيقَظَنْ أَ  نيقَظَنْ أَ يقَظَأَ نْأَ

 قَظُوالَميت تيقَظَام لَ   قَظْلَميت تيقَظُوانْ أَ  تيقَظَانْ أَ تيقَظَنْ أَ

 لَمقَظْنيت  قَظَالَميت  يلَمقَظيت تيقَظْننْ أَ  تيقَظَانْ أَ تيقَظينْ أَ

 قَظُوالَميي  قَظَالَميي لَم يظْقَي ييقَظُوانْ أَ  ييقَظَانْ أَ ظَقَيي نْأَ

 لَمقَظْنيي  قَظَالَميت  قَظْلَميت ييقَظْننْ أَ  تيقَظَانْ أَ تيقَظَنْ أَ

إِيقَظُوا إِيقَظْن إِيقَظي إِيقَظَا إِيقَظْ يقَظًا

 

مائص ومصم    صويم Jeûner اصم    امصي يمص 

رفُوعٱلْممضارِع أَلْ  يأَلْماض  
 نحونصنم  نحنومصن أَصومأَنا  نحاننمص  نحاننمص متصأَنا    

 متونَأَنومصت تصومانأَنتما تأَنومصت متأَنمتمص صمتماأَنتما   تأَنتمص  

 نتأَننمصت تصومانأَنتما تأَننيومصت نتأَنمصنت صمتماأَنتما   تأَنتمص  

 مونَهومصي مويص هو يصومانهما  مواهامص صاماهما    وهاصم  

 نهنمصي تصومانهما   يهومصت  نهنمص صامتاهما    يهتامص  
 
 

Verbe 
Concave Verbe dont la deuxième lettre de la racine est défectueuse (un و ou un ي) 

 
 

ٱلْمجزوممضارِع أَلْ ٱلْمنصوبمضارِع أَلْ   
 لَمومصن لَمومصن لَم ومأَص نصومنْ أَ نصومنْ أَ أَصوم نْأَ   

 ولَمومصات الَمومصت ولَمصتم اتصومونْ أَ تصومانْ أَ متصونْ أَ   

 لَمنمصت الَمومصت يلَمومصت تصمننْ أَ تصومانْ أَ تصومينْ أَ   

 ولَمومصاي لَمايومص لَم صويم ايصومونْ أَ يصومانْ أَ مويص نْأَ   

 لَمنمصي الَمومصت لَمومصت يصمننْ أَ تصومانْ أَ تصوم نْأَ   

نمص صوموا صوما صومي ما صاميا  صموص 



 

أَلْفعلَُ أَل  15/16      َألجوف ٱ وحن ربِ ٱلْع لَُ  يعأَلْف أَل  16/16      َألجوف ٱ وحن  ي ٱلْعربِ

 

رطَائ ريطم    طي ريVolerَاط ر     طَاري ريط 

أَلْ  ارِعضم ٱلْم فُوعر أَلْم  اضي
 نحن ريطن  نحن ريطا نأَن ريأَط  نحن نحن طرنا أَناطرنا ط تر

 متأَن أَنتما  تطريونَ انريطت تأَن ريطت متأَن متراطمتأَن أَنتطرتما ترط

 نتأَن أَنتما  تطرنَ انريطت تأَن ريِينطت نتأَن نتراطمتأَن أَنتطرتما ترط

 مه هما يطريونَ  انريطيوه  طي ري  مه هما طَاروا هو طَارا اطَ ر

 نه هما  يطرنَ انريطت يه ريطت  نه هما طرنَ هي طَارتا تطَار
 
 

Verbe 
Concave Le و ou le ي de la racine disparaissent si suivies d'un porteur de sukūn 

 
 

أَلْ  ارِعضم ومزجأَلْ ٱلْم مضا  رِع وبصنٱلْم 
 لَم ريطن لَم ريطنلَم  ريأَ أَط نْ  ريطأَن نْ  ريطأَن أَطري نْ

 لَم لَم تطريوا لَم تطريا ريطأَ ت نْ  أَتطريوا نْ  أَتطريا نْ  ريطت

 لَم لَم تطرنَ لَم تطريا أَ تطريِي نْ  أَتطرنَ نْ  أَتطريا تطريِي نْ

 لَم لَم يطريوا لَميطريا  طي أَ ري نْ  أَيطريوا نْ  أَيطريا يط نْ ري

 لَم لَم يطرنَ لَم تطريا ريطأَ ت نْ  أَيطرنَ نْ  أَتطريا نْ  ريطت

طَيرا  طَيراناطرطريِي طرياطريوا طرنَ

 

مائن ومنم    ني ا مDormirان م     امني نِيم 

أَلْ  ارِعضم ٱلْم فُوعر أَلْم  اضي
 نحن امنن نحن امنانأَن امأَن نحن نحن نِمنا أَنا  نِمنا نِ تم 

 متأَن أَنتماتنامونَ انامنتتأَن امنتمتأَن متا نِممتأَن متنِم أَنت  ا تنِم 

 نتأَن نمناتمتأَن انامنتتأَن نيامنتنتأَن نتا نِممتأَن أَنت  نِمتما تنِم 

 مه هماينامونَ انامني وه  ني ا م مه هما ناموا هو  ناما ان م 

 نه نمنا يمه انامنت يه تنا م نه نا نِممه هي  نامتا تامن 
 

Verbe Concave 2
ème

 lettre du radical de l'Inaccompli Indicatif 

Verbe en:  ي و ا 
 

أَلْ  ارِعضم ومزجأَلْ ٱلْم  ارِعضم وبصنٱلْم 
 لَم امننلَم امننلَم  امأَأَن نْ  امنأَن نْ  امنأَ ن أَ نْ امن 

 لَم لَمتناموا لَمتناما امنأَت نْ  أَتناموا نْ  أَ تناما نْ  امنت 

 لَم نمنتلَم لَمتناما أَتنامي نْ  نمنأَت نْ  أَ تناما نْ   تنامي

 لَم لَميناموا لَميناما  ني ا أَم نْ  أَيناموا نْ  أَ يناما ين نْ ا م 

 لَم نمنيلَم لَمتناما امنأَت نْ  نمنأَي نْ  أَ تناما نْ  امنت 

نموانامانامينامنما ناما  نِيمون 
 


