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Family II 

Family Sarf

II علم  
regular

َعلEَم ُفَعلُِّم َيْعِليًْما فهو ُمَعلٌِّم 
ُعلَِّم ُفَعلEُم َيْعِليًْما فهو ُمَعلEٌم 

األمر منه َعلِّْم َواجه عنه ال ُيَعلِّْم والظرف منه ُمَعلEٌم

II وحد 
mithal (no 
change)

ٌد  ُد تَوِْحيًْدا فهو ُموَحِّ َد يُوَحِّ Eوَح
ٌد  Eُد تَوِْحيًْدا فهو ُموَح Eَد يُوَح وُحِّ

ٌد Eْد والظرف منه ُموَح ْد َواجه عنه ال تُوَحِّ األمر منه وَحِّ

II جود 
ajwaf (no 
change)

َجوEَد ُيَوُِّد َتِْويًْدا فهو ُمَوٌِّد 
ُجوَِّد ُيَوEُد َتِْويًْدا فهو ُمَوEٌد 

األمر منه َجوِّْد َواجه عنه ال ُتَوِّْد والظرف منه ُمَوEٌد

II قلل 
mudaaf (no 
change)

قَلEَل ُفَقلُِّل َيْقِليًْال فهو ُمَقلٌِّل 
قُلَِّل ُفَقلEُل َيْقِليًْال فهو ُمَقلEٌل 

األمر منه قَلِّْل َواجه عنه ال ُيَقلِّْل والظرف منه ُمَقلEٌل

II زك 
naqis

ْ  تَْزِكيًَة فهو ُمَزٍكّ  ٰ  يَُزكِّ Eَزك
 ٰ iتَْزِكيًَة فهو ُمَزك  ٰ Eيَُزك  َ ِّjُز

ٰ iاألمر منه زَكِّ َواجه عنه ال تَُزكِّ والظرف منه ُمَزك

II kو 
lafif mafrooq

ْ  تَْوِفيًَة فهو ُموٍَفّ  ِّkيَُو  ٰ Emَو
 ٰ imتَْوِفيًَة فهو ُمَو  ٰ Emيَُو  َ ِّkُو

ٰ imاألمر منه وَفِّ َواجه عنه ال تُوَفِّ والظرف منه ُمَو

II روي 
lafif maqroon

 pٰى  يَُروِّْي  تَْرِوَيًة فهو ُمَروEَرو
ُروَِّي  يَُروEٰى  تَْرِوَيًة فهو ُمَروiٰى 

األمر منه َروِّ َواجه عنه ال تَُروِّ والظرف منه ُمَروiٰى

II هء 
mahmooz

ٌء  ًء فهو ُمَهِّ ُء  َيْهِيْ َء  ُفَهِّ Eَه
ٌء  Eًء فهو ُمَه ُء  َيْهِيْ Eَء  ُفَه ُهِّ

ٌء Eْء والظرف منه ُمَه ْء َواجه عنه ال ُيَهِّ األمر منه َهِّ



Family III 

Family Sarf

III جهد 
regular

َجاَهَد ُيَاِهُد ِجَهاًدا و ُمَاَهَدًة فهو ُمَاِهٌد 
ُجوِهَد ُيَاَهُد ِجَهاًدا و ُمَاَهَدًة فهو ُمَاَهٌد 

األمر منه َجاِهْد َواجه عنه ال ُتَاِهْد والظرف منه ُمَاَهٌد

III وعد 
mithal (no 
change)

َواَعَد يَُواِعُد وَِخًدا و ُمَواَعَدًة فهو ُمَواِعٌد 
ُووِْعَد يَُواَعُد وَِخًدا و ُمَواَعَدًة فهو ُمَواَعٌد 

األمر منه َواِعْد َواجه عنه ال تَُواِعْد والظرف منه ُمَواَعٌد

III جوز 
ajwaf (no 
change)

َجاَوَز ُيَاِوُز ِجَواًزا و ُمَاَوَزًة فهو ُمَاِوٌز 
ُجْوِوَز ُيَاَوُز ِجَواًزا و ُمَاَوَزًة فهو ُمَاَوٌز 

األمر منه َجاِوْز َواجه عنه ال ُتَاِوْز والظرف منه ُمَاَوٌز

III شقق 
mudaaf

 zًة فهو ُمَشاقEيَُشاقُّ ِشَقاقًا و ُمَشاق Eَشاق
 zًة فهو ُمَشاقEيَُشاقُّ ِشَقاقًا و ُمَشاق Eُشوق

zتَُشاقِّ تَُشاقِْق والظرف منه ُمَشاق Eَشاقِّ َشاقِْق َواجه عنه ال تَُشاق Eاألمر منه َشاق

III ندي 
naqis

نَاَدٰى  ُفنَاِدْي  نَِداًء و ُمنَاَداًة فهو ُمنَاٍد 
نُوِدَي  ُفنَاَدٰى  نَِداًء و ُمنَاَداًة فهو ُمنَاًدٰى 

األمر منه نَاِد َواجه عنه ال ُينَاِد والظرف منه ُمنَاًدٰى

III kو 
lafif mafrooq

َواَفٰ  يَُواِفْ  ِوفَاًء و ُمَوافَاًة فهو ُمَواٍف 
ُوْوkَِ  يَُواَفٰ  ِوفَاًء و ُمَوافَاًة فهو ُمَواًفٰ 

األمر منه َواِف َواجه عنه ال تَُواِف والظرف منه ُمَواًفٰ

III سوي 
lafif maqroon

َساَوٰى  يَُساوِْي  ِسَواًء و ُمَساَواًة فهو ُمَساٍو 
ُسووَِي  يَُساَوٰى  ِسَواًء و ُمَساَواًة فهو ُمَساًوٰى 

األمر منه َساِو َواجه عنه ال تَُساِو والظرف منه ُمَساًوٰى

III ءخذ 
mahmooz

آَخَذ  يُآِخُذ  ُمَؤاَخَذًة فهو ُمآِخٌذ 
وِْخَذ  يُآَخُذ  ُمَؤاَخَذًة فهو ُمآَخٌذ 

ُ
أ

األمر منه آِخْذ َواجه عنه ال تُآِخْذ والظرف منه ُمآَخٌذ



Family IV 

Family Sarf

IV سلم  
regular

ْسلََم يُْسِلُم إِْسَالًما فهو ُمْسِلٌم 
َ
أ

ْسِلَم يُْسلَُم إِْسَالًما فهو ُمْسلٌَم 
ُ
أ

ْسِلْم َواجه عنه ال تُْسِلْم والظرف منه ُمْسلٌَم
َ
األمر منه أ

IV وجد 
mithal (only 
masdr)

وَْجَد يُوِْجُد إِْيَاًدا فهو ُموِْجٌد 
َ
أ

وِْجَد يُوَْجُد إِْيَاًدا فهو ُموَْجٌد 
ُ
أ

وِْجْد َواجه عنه ال تُوِْجْد والظرف منه ُموَْجٌد
َ
األمر منه أ

IV قوم 
ajwaf

قَاَم يُِقيُْم إِقَاَمًة فهو ُمِقيٌْم 
َ
أ

ِقيَْم ُفَقاُم إِقَاَمًة فهو ُمَقاٌم 
ُ
أ

قِْم َواجه عنه ال تُِقْم والظرف منه ُمَقاٌم
َ
األمر منه أ

IV ضلل 
mudaaf

 zيُِضلُّ إِْضَالًال فهو ُمِضل Eَضل
َ
أ

 zيَُضلُّ إِْضَالًال فهو ُمَضل Eِضل
ُ
أ

zتُِضلِّ تُْضِلْل والظرف منه ُمَضل Eأَِضلِّ أَْضِلْل َواجه عنه ال تُِضل Eاألمر منه أَِضل

IV لق 
naqis

لَْقٰ  يُلِْقْ  إِلَْقاًء فهو ُملٍْق 
َ
أ

لِْقَ  يُلَْقٰ  إِلَْقاًء فهو ُملًْقٰ 
ُ
أ

لِْق َواجه عنه ال تُلِْق والظرف منه ُملًْقٰ
َ
األمر منه أ

IV و� 
lafif mafrooq

ْوpَٰ  يُْوِ�ْ  إِيَاًء فهو ُمْوٍح 
َ
أ

 ٰpًإِيَاًء فهو ُمْو  ٰpَْوِ�َ  يُْو
ُ
أ

ٰpًْوِح َواجه عنه ال تُْوِح والظرف منه ُمْو
َ
األمر منه أ

IV روي 
lafif maqroon

ْرَوٰى  يُْروِْي  إِْرَواًء فهو ُمْرٍو 
َ
أ

ْروَِي  يُْرَوٰى  إِْرَواًء فهو ُمْرًوٰى 
ُ
أ

ْرِو َواجه عنه ال تُْرِو والظرف منه ُمْرًوٰى
َ
األمر منه أ

IV ءمن 
mahmooz

آَمَن  يُْؤِمُن  إَِمانًا فهو ُمْؤِمٌن 
ْؤِمُن  يُْؤَمُن  إَِمانًا فهو ُمْؤَمٌن 

ُ
أ

األمر منه آِمْن َواجه عنه ال تُْؤِمْن والظرف منه ُمْؤَمٌن



Family V 

Family Sarf

V فرق 
regular

ٌق  قًا فهو ُمتََفرِّ ُق َيَفرُّ Eَق َفتََفر Eَيَفر
ٌق  Eقًا فهو ُمتََفر ُق َيَفرُّ Eَق ُفتََفر ُيُفرِّ

ٌق Eْق والظرف منه ُمتََفر Eْق َواجه عنه ال َيتََفر Eاألمر منه َيَفر

V وصل 
mithal (no 
change)

ٌل  ًال فهو ُمتَوَصِّ ُل تَوَصُّ Eَل َفتَوَص Eتَوَص
ٌل  Eًال فهو ُمتَوَص ُل تَوَصُّ Eَل ُفتَوَص تُوُصِّ

ٌل Eْل والظرف منه ُمتَوَص Eْل َواجه عنه ال َيتَوَص Eاألمر منه تَوَص

V بي 
ajwaf (no 
change)

 ٌ ُ تَبَيُّنًا فهو ُمتَبيِّ Eيَتَبَي َ Eتَبَي
 no passives due to meaning

ٌ Eوالظرف منه ُمتَبي ْ Eَواجه عنه ال تَتَبَي ْ Eاألمر منه تَبَي

V ردد 
mudaaf (no 
change)

تََردEَد َفَتَدEُد تََردًُّدا فهو ُمَتَدٌِّد 
تُُردَِّد ُفَتَدEُد تََردًُّدا فهو ُمَتَدEٌد 

األمر منه تََردEْد َواجه عنه ال َيَتَدEْد والظرف منه ُمَتَدEٌد

V  و 
naqis

ًا فهو ُمتََوٍلّ  ٰ  تََو¢ِّ E£َفتََو  ٰ E£تََو
 ٰ i£ًا فهو ُمتََو ٰ  تََو¢ِّ E£ُفتََو  َ تُُو ِّ

ٰ i£والظرف منه ُمتََو Eَواجه عنه ال َيتََول Eاألمر منه تََول

V kو 
latif mafrooq

 pيًا فهو ُمتَوَف ٰ  تََوفِّ Emَفتََو  ٰ Emتََو
 ٰ imيًا فهو ُمتََو ٰ  تََوفِّ Emُفتََو  َ ِّkتُُو

ٰ imوالظرف منه ُمتََو Eَواجه عنه ال َيتَوَف Eاألمر منه تَوَف

V روي 
latif maqroon

 pو ًيا فهو ُمَتَ تََروEٰى  َفَتَوEٰى  تََروِّ
ًيا فهو ُمَتَوiٰى  تُُروَِّي  ُفَتَوEٰى  تََروِّ

وiٰى وE والظرف منه ُمَتَ األمر منه تََروE َواجه عنه ال َيَتَ

V ءكد 
mahmooz

ٌد  كِّ
َ
ًدا فهو ُمتَأ كُّ

َ
ُد  تَأ Eك

َ
َد  َفتَأ Eك

َ
تَأ

ٌد  Eك
َ
ًدا فهو ُمتَأ كُّ

َ
ُد  تَأ Eك

َ
َد  ُفتَأ تُُؤكِّ

ٌد Eك
َ
ْد والظرف منه ُمتَأ Eك

َ
ْد َواجه عنه ال َيتَأ Eك

َ
األمر منه تَأ



Family VI 

Family Sarf

VI عون  
regular

َيَعاَوَن َفتََعاَوُن َيَعاُونًا فهو ُمتََعاِوٌن 
ُيُعوِوَن ُفتََعاَوُن َيَعاُونًا فهو ُمتََعاَوٌن 

األمر منه َيَعاَوْن َواجه عنه ال َيتََعاَوْن والظرف منه ُمتََعاَوٌن

VI وصل 
mithal (no 
change)

َل َفتََواَصُل تََواُصًال فهو ُمتََواِصٌل  تََواَصَ
تُُووِْصَل ُفتََواَصُل تََواُصًال فهو ُمتََواَصٌل 

األمر منه تََواَصْل َواجه عنه ال َيتََواَصْل والظرف منه ُمتََواَصٌل

VI عون  
ajwaf (no 
change)

َيَعاَوَن َفتََعاَوُن َيَعاُونًا فهو ُمتََعاِوٌن 
ُيُعوِوَن ُفتََعاَوُن َيَعاُونًا فهو ُمتََعاَوٌن 

األمر منه َيَعاَوْن َواجه عنه ال َيتََعاَوْن والظرف منه ُمتََعاَوٌن

VI حجج 
mudaaf

 zا فهو ُمتََحاج iَفتََحاجُّ َتَاج Eَتَاج
 zا فهو ُمتََحاج iُفتََحاجُّ َتَاج Eُتُوج

zَيتََحاجِّ َيتََحاَجْج والظرف ُمتََحاج Eَتَاجِّ َتَاَجْج َواجه ال َيتََحاج Eاألمر َتَاج

VI «و 
naqis

تََواnَٰ  َفتََواnَٰ  تََواِصيًا فهو ُمتََواٍص 
 ٰnًتََواِصيًا فهو ُمتََوا  ٰnَتُُووِ»َ  ُفتََوا

ٰnًاألمر منه تََواَص َواجه عنه ال َيتََواَص والظرف منه ُمتََوا

VI وي 
lafif mafrooq

تََواَ°ٰ  َفتََواَ°ٰ  تََواِغيًا فهو ُمتََواٍن 
تُُووِيَ  ُفتََواَ°ٰ  تََواِصيًا فهو ُمتََواً°ٰ 

األمر منه تََواَن َواجه عنه ال َيتََواَن والظرف منه ُمتََواً°ٰ

VI عوي 
lafif maqroon

َيَعاَوٰى  َفتََعاَوٰى  َيَعاِوًيا فهو ُمتََعاٍو 
ُيُعْووَِي  ُفتََعاَوٰى  َيَعاِوًيا فهو ُمتََعاًوٰى 

األمر منه َيَعاَو َواجه عنه ال َيتََعاَو والظرف منه ُمتََعاًوٰى

VI خطء 
mahmooz

  َتَاُطًء فهو ُمتََخاِطٌئ 
ُ
  َفتََخاَطأ

َ
َتَاَطأ

 
ٌ
  َتَاُطًء فهو ُمتََخاَطأ

ُ
ٌُتُْوِطَئ  ُفتََخاَطأ

 والظرف منه ُمتََخاَطأ
ْ
 َواجه عنه ال َيتََخاَطأ

ْ
األمر منه َتَاَطأ



Family VII 

Family Sarf

VII عون  
regular

ِاْغَقلََب َفنَْقِلُب ِانِْقَالبًا فهو ُمنَْقِلٌب 
 no passives 

األمر منه ِاْغَقِلْب َواجه عنه ال َينَْقِلْب والظرف منه ُمنَْقلٌَب

VII  
mithal

Doesn’t really exist

VII هور 
ajwaf (change 

to ا)

ِاْغَهاَر َفنَْهاُر ِاْغَهاًرا فهو ُمنَْهاٌر 
 no passives

األمر منه ِاْغَهْر َواجه عنه ال َينَْهْر والظرف منه ُمنَْهاٌر

VII شقق 
mudaaf

 zيَنَْشقُّ ِانِْشَقاقًا فهو ُمنَْشق Eِانَْشق
 no passives

zتَنَْشقِّ تَنَْشِقْق والظرف ُمنَْشق Eِانَْشقِّ ِانَْشِقْق َواجه ال تَنَْشق Eاألمر ِانَْشق

VII بغ 
naqis

ِاْغبََغٰ  يَنْبَِغْ  ِانِْبَغاًء فهو ُمنْبٍَغ 
 no passives

األمر منه ِاْغيَِغ َواجه عنه ال تَنْبَِغ والظرف منه ُمنْبًَغٰ

VII  
lafif mafrooq

Doesn’t really exist

VII عوي 
lafif maqroon

ِاْغَعَوٰى  َفنَْعوِْي  ِانِْعَواًء فهو ُمنَْعٍو 
 no passives

األمر منه ِاْغَعِو َواجه عنه ال َينَْعِو والظرف منه ُمنَْعًوٰى

VII  
mahmooz

Doesn’t really exist



Family VIII 

Family Sarf

VIII قرب 
regular

ابًا فهو ُمْقَتٌِب  ِاْقَتََب َفْقَتُِب ِاقِْتَ
ابًا فهو ُمْقَتٌَب  اُْقُتَِب ُفْقَتَُب ِاقِْتَ

األمر منه ِاْقَتِْب َواجه عنه ال َيْقَتِْب والظرف منه ُمْقَتٌَب

VIII وحد 
mithal (change 

to ت)

َاًدا فهو ُمتEِحٌد  ََد َفتEِحُد اتِّ Eِات
َاًدا فهو ُمتEَحٌد  َد ُفتEَحُد اتِّ ِ

اُتُّ
ْد َواجه عنه ال َيتEِحْد والظرف منه ُمتEَحٌد ِ

Eاألمر منه ِات

VIII مي  
ajwaf (change 

to ي & ا)

ِاْمتَاَز َفْمتَاُز ِاْمِتيَاًزا فهو ُمْمتَاٌز 
اُْمِتْيَ ُفْمتَاُز ِاْمِتيَاًزا فهو ُمْمتَاٌز 

األمر منه ِاْمَتْ َواجه عنه ال َيْمَتْ والظرف منه ُمْمتَاٌز

VIII شدد 
mudaaf

 zيَْشتَدُّ ِاْشِتَداًدا فهو ُمْشتَد Eِاْشتَد
 zيُْشتَدُّ ِاْشِتَداًدا فهو ُمْشتَد Eاُْشتُد

zتَْشتَدِّ تَْشتَِدْد والظرف ُمْشتَد Eِاْشتَدِّ ِاْشتَِدْد َواجه ال تَْشتَد Eاألمر ِاْشتَد

VIII بلو 
naqis

ِاْنتََلٰ  يَبْتَِلْ  ِابِْتَالًء فهو ُمبْتٍَل 
اُْنتُِلَ  يُبْتََلٰ  ِابِْتَالًء فهو ُمبْتًَلٰ 

األمر منه ِاْنتَِل َواجه عنه ال تَبْتَِل والظرف منه ُمبْتًَلٰ

VIII Åو 
lafif mafrooq

َقٰ  َفتEِقْ  ِايَِّقاًء فهو ُمتEٍق  Eِاي
اُتُِّقَ  ُفتEَقٰ  ِايَِّقاًء فهو ُمتEًقٰ 

األمر منه ِاتEِق َواجه عنه ال َيتEِق والظرف منه ُمتEًقٰ

VIII سوي 
lafif maqroon

ِاْستََوٰى  يَْستَوِْي  ِاْسِتَواًء فهو ُمْستٍَو 
اُْستُوَِي  يُْستََوٰى  ِاْسِتَواًء فهو ُمْستًَوٰى 

األمر منه ِاْستَِو َواجه عنه ال تَْستَِو والظرف منه ُمْستًَوٰى

VIII ءمر 
mahmooz

َمَر  َفتEِمُر  ِايَِّماًرا فهو ُمتEِمٌر  Eِاي
اُتُِّمَر  ُفتEَمُر  ِايَِّماًرا فهو ُمتEَمٌر 

َمْر َواجه عنه ال َيتEَمْر والظرف منه ُمتEَمٌر Eاألمر منه ِاي



Family X 

Family Sarf

X غفر  
regular

ِاْستَْغَفَر يَْستَْغِفُر ِاْسِتْغَفاًرا فهو ُمْستَْغِفٌر 
اُْستُْغِفَر يُْستَْغَفُر ِاْسِتْغَفاًرا فهو ُمْستَْغَفٌر 

األمر منه ِاْستَْغِفْر َواجه عنه ال تَْستَْغِفْر والظرف منه ُمْستَْغَفٌر

X وقد 
mithal (only 
masdr)

ِاْستَْوقََد يَْستَْوقُِد ِاْستِيَْقاًدا فهو ُمْستَْوقٌِد 
اُْستُْوقَِد يُْستَْوقَُد ِاْستِيَْقاًدا فهو ُمْستَْوقٌَد 

األمر منه ِاْستَْوقِْد َواجه عنه ال تَْستَْوقِْد والظرف منه ُمْستَْوقٌَد

X قوم 
ajwaf

ِاْستََقاَم يَْستَِقيُْم ِاْسِتَقاَمًة فهو ُمْستَِقيٌْم 
اُْستُِقيَْم يُْستََقاُم ِاْسِتَقاَمًة فهو ُمْستََقاٌم 

األمر منه ِاْستَِقْم َواجه عنه ال تَْستَِقْم والظرف منه ُمْستََقاٌم

X حقق 
mudaaf

 zيَْستَِحقُّ ِاْسِتْحَقاقًا فهو ُمْستَِحق Eِاْستََحق
 zيُْستََحقُّ ِاْسِتْحَقاقًا فهو ُمْستََحق Eاُْستُِحق

zتَْستَِحقِّ تَْستَْحِقْق والظرف ُمْستََحق Eِاْستَِحقِّ ِاْستَْحِقْق َواجه ال تَْستَِحق Eاألمر ِاْستَِحق

X nغ 
naqis

ِاْستَْغnَ  يَْستَْغnِْ  ِاْسِتْغَشاًء فهو ُمْستَْغٍش 
 nًِاْسِتْغَشاًء فهو ُمْستَْغ  nَيُْستَْغ  َnِاُْستُْغ

nًاألمر منه ِاْستَْغِش َواجه عنه ال تَْستَْغِش والظرف منه ُمْستَْغ

X kو 
lafif mafrooq

ِاْستَْوmَٰ  يَْستَْوkِْ  ِاْستِيَْفاًء فهو ُمْستَوٍْف 
 ٰmًِاْستِيَْفاًء فهو ُمْستَْو  ٰmَيُْستَْو  َkِاُْستُْو

ٰmًاألمر منه ِاْستَوِْف َواجه عنه ال تَْستَوِْف والظرف منه ُمْستَْو

X عوي 
lafif 

maqroon

ِاْستَْعَوٰى  يَْستَْعوِْي  ِاْسِتْعَواًء فهو ُمْستَْعٍو 
اُْستُْعوَِي  يُْستَْعَوٰى  ِاْسِتْعَواًء فهو ُمْستَْعًوٰى 

األمر منه ِاْستَْعِو َواجه عنه ال تَْستَْعِو والظرف منه ُمْستَْعًوٰى

X ءذن 
mahmooz

ِذٌن 
ْ
ِذُن  ِاْستِئَْذانًا فهو ُمْستَأ

ْ
َذَن  يَْستَأ

ْ
ِاْستَأ

َذٌن 
ْ
َذُن  ِاْستِئَْذانًا فهو ُمْستَأ

ْ
اُْستُؤِْذَن  يُْستَأ

َذٌن
ْ
ِذْن والظرف منه ُمْستَأ

ْ
ِذْن َواجه عنه ال تَْستَأ

ْ
األمر منه ِاْستَأ



Family I (ن)  
Family Sarf

I (ن) 
نص  
regular

ا فهو نَاِصٌ  نََصَ َفنُْصُ نَْصً
ا فهو َمنُْصوٌر  نُِصَ ُفنَْصُ نَْصً

ٌة األمر منه اُنُْصْ َواجه عنه ال َينُْصْ والظرف منه َمنَْصٌ َمنِْصٌ َمنَْصَ

I (ن) 
 قول
ajwaf

قَاَل َفُقوُل قُوًال فهو قَائٌِل 
ِقيَْل َفَقاُل قُوًال فهو َمُقوٌل 

األمر منه قُْل َواجه عنه ال َيُقْل والظرف منه َمَقاٌل َمَقالٌَة

I (ن) 
 ردد

mudaaf

 zا فهو َرآد iيَُردُّ رَد Eرَد
ا فهو َمرُْدوٌد  iيَُردُّ رَد Eرُد

ٌة Eَمَرد zَمرِد zتََردِّ تَرْدُْد والظرف منه َمَرد Eرُدِّ اُرْدُْد َواجه عنه ال تََرد Eاألمر منه رُد

I (ن) 
 دعو
naqis

َدَخ يَْدُعو ُدَخًء و َدْعَوًة فهو َداٍع 
 zُدِعَ يُْدَعٰ ُدَخًء و َدْعَوًة فهو َمْدُعو

األمر منه اُْدُع َواجه عنه ال تَْدُع والظرف منه َمْدًعٰ

I (ن) 
 ءك

mahmooz

ْكًال فهو آِكٌل 
َ
ُكُل  أ

ْ
َكَل  يَأ

َ
أ

ُكوٌل 
ْ
ْكًال فهو َمأ

َ
َكُل  أ

ْ
ِكَل  يُأ

ُ
أ

َكلٌَة
ْ
ِكٌل َمأ

ْ
َكٌل َمأ

ْ
ُكْل والظرف منه َمأ

ْ
األمر منه ُكْ َواجه عنه ال تَُكْل/تَأ



Family I (ض)  

Family Sarf

I (ض) 
 ضب
regular

ًبا فهو َضارٌِب  َضََب يَْضُِب َضْ
وٌب  ًبا فهو َمْضُ ُضَِب يُْضَُب َضْ

َبٌة األمر منه ِاْضِْب َواجه عنه ال تَْضِْب والظرف منه َمْضٌَب َمْضٌِب َمْضَ

I (ض) 
 وعد
mithal

وََعَد يَِعُد ِعَدًة و وَْعًدا فهو َواِعٌد 
وُِعَد يُوَعُد ِعَدًة و وَْعًدا فهو َموُْعوٌد 

األمر منه ِعْد َواجه عنه ال تَِعْد والظرف منه َموَْعٌد َموِْعٌد َموَْعَدٌة

I (ض) 
 زيد
ajwaf

َزاَد يَِزيُْد ِزَياَدًة فهو َزائٌِد 
ِزيَْد يََزاُد ِزَياَدًة فهو َمِزيٌْد 

األمر منه زِْد َواجه عنه ال تَزِْد والظرف منه َمَزاٌد َمَزاَدٌة

I (ض) 
 ضلل
mudaaf

 zيَِضلُّ َضَاللًَة َضَالًال فهو َضآل Eَضل
ُضلE يَُضلُّ َضَاللًَة َضَالًال فهو َمْضلُوٌل 

األمر منه ِضلE ِضلِّ اْضِلْل َواجه عنه ال تَِضلE تَِضلِّ تَْضِلْل والظرف منه َمَضلz َمِضلz َمَضلEٌة

I (ض) 
 هدي
naqis

َهَدٰى َفْهِدْي ِهَدايًَة و ُهًدى فهو َهاٍد 
 zَهِدَي ُفْهَدٰى ِهَدايًَة و ُهًدى فهو َمْهِدي

األمر منه ِاْهِد َواجه عنه ال َيْهِد والظرف منه َمْهًدٰى

I (ض) 
Åو 

lafif mafrooq

َوÙَٰ  يَِقْ  ِوقَايًَة فهو َواٍق 
 zÅُِفَقٰ  ِوقَايًَة فهو َمْو  َÅُِو

ٰÙًاألمر منه ِق َواجه عنه ال تَِق والظرف منه َمْو

I (ض) 
 طوي
lafif 

maqroon

َطَوٰى  َفْطوِْي  َطيiا فهو َطاٍو 
 zا فهو َمْطوِيiُطوَِي  ُفْطَوٰى  َطي

األمر منه ِاْطِو َواجه عنه ال َيْطِو والظرف منه َمْطًوٰى



Family I (ف)  

Family I (ح)  

Family Sarf

I (ف) 
 فتح
regular

َفتََح َفْفتَُح َفتًْحا فهو فَاتٌِح 
فُِتَح ُفْفتَُح َفتًْحا فهو َمْفتُوٌح 

األمر منه ِاْفتَْح َواجه عنه ال َيْفتَْح والظرف منه َمْفتٌَح َمْفِتٌح َمْفتََحٌة

I (ف) 
 وقع
mithal

َوَقَع َفَقُع قَِعًة و ُوقُوًْخ فهو َواقٌِع 
ُوقَِع يُوَقُع قَِعًة و ُوقُوًْخ فهو َمْوقُوٌع 

األمر منه َقْع َواجه عنه ال َيَقْع والظرف منه َمْوَقٌع َمْوقٌِع َمْوَقَعٌة

I (ف) 
 مسس
mudaaf

 zا َمِسيًْسا فهو َمآس iَفَمسُّ َمس Eَمس
ا َمِسيًْسا فهو َمُسوٌس  iُفَمسُّ َمس Eُمس

ٌة Eَمَمس zَمِمس zَيَمسِّ َيْمَسْس والظرف منه َمَمس Eَمسِّ ِاْمَسْس َواجه عنه ال َيَمس Eاألمر منه َمس

I (ف) 
 طغ
naqis

َطَغٰ َفْطَغٰ َطْغيًا فهو َطاٍغ 
 zُطِغَ ُفْطَغٰ َطْغيًا فهو َمْطِغ

األمر منه ِاْطَغ َواجه عنه ال َيْطَغ والظرف منه َمْطًغٰ

Family Sarf

I (ح) 
حسب  
regular

َحِسَب َيِْسُب ِحَسابًا فهو َحاِسٌب 
ُحِسَب ُيَْسُب ِحَسابًا فهو َمُْسوٌب 

األمر منه ِاْحِسْب َواجه عنه ال َتِْسْب والظرف منه َمَْسٌب َمِْسٌب َمَْسبٌَة

I (ح) 
 ورث
mithal

َورَِث يَرُِث ِرثًَة و َراثًَة و ِوْرثًا فهو َوارٌِث 
ُورَِث يُورَُث ِرثًَة و َراثًَة و ِوْرثًا فهو َمْوُروٌث 

األمر منه رِْث َواجه عنه ال تَرِْث والظرف منه َمْورٌَث َمْورٌِث َمْوَرثٌَة

I (ح) 
 و 

lafif mafrooq

َوِ َ  يَِلْ  ِوَاليًَة فهو َواٍل 
 z ُِوِ َ  يَُلٰ  ِوَاليًَة فهو َمْو

األمر منه ِل َواجه عنه ال تَِل والظرف منه َمْوً£ٰ



Family I (س)  

Family I (ك)  

Family Sarf

I (س) 
 سمع
regular

َسِمَع يَْسَمُع َسْمًعا فهو َساِمٌع 
ُسِمَع يُْسَمُع َسْمًعا فهو َمْسُموٌع 

األمر منه ِاْسَمْع َواجه عنه ال تَْسَمْع والظرف منه َمْسَمٌع َمْسِمٌع َمْسَمَعٌة

I (س) 
 يس
mithal

ا فهو يَاِسٌ  يَِسَ يَيَْسُ يََسً
 no passives due to meaning

ٌة األمر منه ِايَْسْ َواجه عنه ال تََسْ والظرف منه َميَْسٌ َميِْسٌ َميَْسَ

I (س) 
 خوف
ajwaf

َخاَف َيَاُف َخْوفًا فهو َخائٌِف 
ِخيَْف ُيَاُف َخْوفًا فهو َمُوٌف 

األمر منه َخْف َواجه عنه ال َتَْف والظرف منه َمَاٌف َمَافٌَة

I (س) 
éر 
naqis

رéََِ يَْرnَٰ رnًِٰ و رِْضَوانًا فهو َراٍض 
 zéِو رِْضَوانًا فهو َمْر ٰnًِر ٰnَيُْر َéُِر

ٰnًاألمر منه ِارَْض َواجه عنه ال تَْرَض والظرف منه َمْر

I (س) 
 عي
lafif 

maqroon 

َعِيَ  َفْعَيٰ  َقيiا فهو َخٍي 
 no passives due to meaning

األمر منه ِاْعَ َواجه عنه ال َيْعَ والظرف منه َمْعًيٰ

Family Sarf

I (ك) 
كرم  
regular

َكُرَم يَْكُرُم َكَرًما ِكَراَمًة ُكْرَمًة فهو َكِريٌم 
 no passives

األمر منه اُْكُرْم َواجه عنه ال تَْكُرْم والظرف منه َمْكَرٌم َمْكِرٌم َمْكَرَمٌة
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