
 ـلَ ـى وزن فـَـــعـِــَل و فـَــعــَ ـــلـاضي عــــال الناقصة في المـــعــاألف تصريف
  

 عال على وزن فـَــعــَـلَ ـأف عال على وزن فـَـــعـِــلَ ـأف

 ص واويــــناق ائيـــص يـــناق
  ىـضَ رْ يَ              يَ ـضرَ 
  ىـشَ خْ يَ                ي َشِ خَ 
  ىـقَ بْ يَ                يَ ــــقِ بَ 
  ىـَ لبْ يَ                ليَ ـــَ ب

  ىــهَ شْ يَ               يَ ـِ هشَ 
  يحظى              يَ ظِ حَ 
  ىشَ عْ يَ               يَ شِ ـَ ع
  فىَ خْ يَ                يَ فِ ـَ خ
  ىمَ عْ يَ                يَ مِ عَ 
  ىـَ قـْ لـَ ي                يَ قِ ـَ ل
  ىسَ نْ يَ                يَ سِ نَ 

  الفعل الذي على وزن
فـَـــعـِــَل ال تتغير الكسرة 
إال مع هم فتصبح ضّمة 

  :مثال
  وا   ـُ فـخَ  هم        يَ فِ ـَ خ هو

  وامُ ـعَ  هم       يَ مِ ـَ ع هو 
  واضُ رَ هم        يَ ِض رَ  هو
  وا شُ خَ  هم       يَ شِ ـَ خ هو
  وا ـقُ ــبَ  هم        يَ ـِ قـَ ب هو
  والُ ــبَ  هم          يَ لِ بَ  هو
  واـهُ شَ  هم       يَ هِ شَ  هو

  يِض مْ يَ         ىضَ ـَ م
  يفِ وْ يُ            ى ـَ فوَ 
  ىهَ نْ يَ            ى  هَ نَ 
  يمِ رْ يَ             ىمَ رَ 
  ينِ بْ يَ            ى  نَ بَ 
  يوِ هْ يَ            ىوَ هَ 
  يرِ جْ يَ          ى رَ جَ 
  ىعَ سْ يَ          ى  عَ سَ 
  ىرَ يَ           ى  أَ رَ 
  يشِ مْ يَ         ى  شَ مَ 
  يكِ بْ يَ              ىكَ بَ 
  يتِ أْ يَ               ىأتَ 
  ىرَ بْ يَ           ى  رَ بَ 
  نيثْ يَ              ى نَ ـَ ث

  زي جْ يَ          ى زَ جَ 
  يـلِ طْ يَ            ى لَ طَ 

الفتحة ال تتغير مع 
  جميع الضمائر

  #ى ـَ لــَ هو طمثال :

  واـُ لـَ هم ط

  وـــحُ مْ يَ              ا حَ ـمَ 
  وـهُ زْ يَ               ا  هَ زَ 
  وـسُ رْ يَ               ا  سَ رَ 
  وـجُ رْ يَ                ا جَ رَ 
   وـبُ خْ يَ                ا  بَ خَ 
  ودُ ـشْ ـيَ                 ا دَ شَ 
  وـجُ ـنْ ــيَ                ا جَ نَ 
  وـــنُ دْ ــيَ                 ا نَ دَ 
  وـثُ ـجْ ــيَ               ا ـَ ثـَ ج
  وـنُ رْ ــيَ                  انَ رَ 
  وـفُ ـعــيَ                ا فَ ـَ ع
  وــهُ لْ ــيَ               ا  هَ ـَ ل
  وـعُ دْ ــيَ                ا عَ دَ 
  وـلُـ عْ ـيَ                 الَ عَ 
  وـمُ ـسْ ـيَ               ا  مَ سَ 
  ودُ ـعْ ـيَ                 ا دَ عَ 
  وـمُ ـنْ ـيَ                   امَ نَ 

  



 على وزن فـَــعــَـلَ أفـعال 
ناقــــص واوي







 أفـعال على وزن فـَــعــَـلَ 

  ناقـــص يـــائي





 


