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تصريف الفعل األجوف  معتل العين   

 

 األمر المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المرفوع الماضي 

    ِبيْع لَمْع    ِب يَ لَنْع    ِب يُت   ِب ْع ُت  أََنا

نُن  َنا َن ْح   َن ِبيْع لَمْع  َن ِب يَ لَنْع  َن ِب يُت   ِب ْع

  ِبيْع  َ  ِبيْع لَمْع  َ  ِب يَ لَنْع  َ  ِب يُت   ِب ْع َ  أنْح َ 

يلَنْع   َ  ِب  ِب نَ   ِب ْع ِب  أنْح ِت  يلَمْع  َ  ِب  ِب ي َ  ِب  ِب   ِب  ِب

تُنَما   ِب َ ا َ  ِب َ الَمْع  َ  ِب َ الَنْع  َ  ِب َ انِب   ِب ْع ُتَما أنْح

تُنمْح    ِب  ُت ا َ  ِب  ُت الَمْع  َ  ِب  ُت الَنْع  َ  ِب  ُت نَ   ِب ْع ُتمْع  أنْح

تُننّن  نَ   ِب ْع ُتنَّن  أنْح نَ لَنْع  َ  ِب ْع نَ لَمْع  َ  ِب ْع نَ  َ  ِب ْع   ِب ْع

وَ    َ  ِبيْع لَمْع  َ  ِب يَ لَنْع  َ  ِب يُت  َ ااَ   ُن

  َ  ِبيْع لَمْع  َ  ِب يَ لَنْع  َ  ِب يُت  َ اَا ْع   ِتي

َما   َ  ِب َ الَمْع  َ  ِب َ الَنْع  َ  ِب َ انِب  َ اَاا  ُن

َما   َ  ِب َ الَمْع  َ  ِب َ الَنْع  َ  ِب َ انِب  َ اَاَ ا  ُن

مْح    َ  ِب  ُت الَمْع  َ  ِب  ُت الَنْع  َ  ِب  ُت نَ  َ ااُت ا  ُن

نَّن  نَ   ُن نَ   ِب ْع نَ لَنْع  َ  ِب ْع نَ لَمْع  َ  ِب ْع   َ  ِب ْع
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 األمر المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المرفوع الماضي 

  لَمْع  لَنْع    أََنا

نُن    لَمْع  لَنْع    َن ْح

  لَمْع  لَنْع    أنْح َ 

  لَمْع  لَنْع    أنْح ِت 

تُنَما   لَمْع  لَنْع    أنْح

تُنمْح    لَمْع  لَنْع    أنْح

تُننّن    لَمْع  لَنْع    أنْح

وَ    لَمْع  لَنْع     ُن

  لَمْع  لَنْع     ِتي

َما   لَمْع  لَنْع     ُن

َما   لَمْع  لَنْع     ُن

مْح    لَمْع  لَنْع     ُن

نَّن    لَمْع  لَنْع     ُن

 

 

 

 

 


