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 الفـوج السـادس : -
 وزنهو         األمر                          ووزنه      المضارع                 الماضي الفعل

 ِعُل                       ِسل          فِل  يَف  يَِسيُل                      َساَل             

ُز                         يَف عُُل       يَغ ُزو          َغَزا                         اُف عُ اُغ 

 ل  فَ        َخف   يَف عَُل                             يََخافُ     َخاَف                     

َضى       يَف عَُل     َرِضَي                      َض                          يَر   اِف عَ اِر 

 قُد            فُل               يَقُوُد         يَف عُُل                                  قَادَ    

 تَفَاعَ     تَبَارَ                  يَتَفَاَعلُ يَتَبَاَرى                             تَبَاَرى  

َرى    ِري   أج  ِر               يُف ِعلُ      يُج   أَف عِ  أَج 

 

 ابع :ـوج السـالف -
 تَفَاعَ         تَبَارَ        يَتَبَاَرى     يَتَفَاَعُل       تَبَاَرى                       

ُل        اُف عُ َيف عُُل                     يَع لُو                                  َعَل     اُع 

 قِس         فِل          قَاَس                         يَِقيُس        يَف ِعُل              

ِضي  ِض      اِف عِ       يَف ِعُل                     َمَضى                       يَم   اِم 

 ُجل         فُل              َجاَل                         يَُجوُل        يَف عُُل          

 َنل          فَل   يَف عَُل                     نَاَل                          يَنَاُل          

 أَِطل         أَفِل                       أََطاَل                         يُِطيُل        يُف ِعلُ 



 

   

 الفـوج الثـامن : -
 قَع            َعل                       يَقَُع         يََعُل                                               َوقَعَ 

 فُل   ُجل           ف عُُل                        يَُجوُل       يَ                        َجالَ 

 َنل             فَل  ف عَُل                         يَنَاُل        يَ                         نَالَ 

ُدو      يَف عُُل                                 َشَدا ُد           اُف عُ                 يَش    اُش 

 يُفَاِعُل                        بَايِع          فَاِعل  يُبَايُِع                              بَايَعَ 

ُسُن      يَ       َحُسنَ  ُسن        اُف عُل  ف عُُل                        يَح   اُح 

بَرَ  بِر      أَد  بُِر         يُف ِعُل                        أَد   أَف ِعل     يُد 

 

 الفـوج التــاسـع :  -
 أَف عِ          يُف ِعُل                        أَل غِ     يُل ِغي                        ألغى 

 تَفَاعَ        تَغَابَ        يَتَفَاَعلُ     ىيَتَغَابَ  تَغَابى 

تَل قَى  تَل ِقي     اس  تَف ِعلُ    يَس  تَل قِ       يَس  تَف عِ         اِس   اِس 

 اِف عَ         اِط غَ       يَف عَلُ   يَط غَى         َطَغى

لُ     يَُسل ِمُ  َسلَّمَ  ل         َسل ِم        يُفَع ِ  فَع ِ

ُظم       يَف عُلُ     يَع ُظمُ  َعُظمَ   اُف عُل        اُع 

بَرَ  بُِر         أَد  بِر   يُف ِعُل                       يُد   أَف ِعل        أَد 

 

 الفـوج العـاشـر:   -
لَمَ  ِلمُ  أَس  ِلم     يُف ِعلُ  يُس   أَف ِعل      أَس 



 فُل      ُحم   يَف عُلُ    يَُحومُ  َحامَ 

لُو َجَل  لُ  يَف عُلُ   يَج   اُف عُ  اُج 

 أَف عِ  أَل غِ  يُف ِعُل                     يُل ِغي       أَل غَى 

 َعل                            قَع  يََعُل                        يَقَُع       َوقَعَ 

تََطالَ  تَِطيلُ  اس  تَف ِعلُ  يَس  تَِطل   يَس  تَِفل   اِس   اِس 

َع        اِف عَ    َسعَى  يَس عَى       يَف عَُل                 اِس 

 

 
 

 

 

 


