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صور الفعل المضارع في جدول التوليد

1- الفعل المضارع 

الذي لم يتصل به الصٌق بعدي

2- الفعل المضارع 

المتصل بنون النسوة

3- األفعال الخمسة 

المتصل بياء المخاطبة أو األف االثنين أو واو الجماعة

ضمير

المقام

صحيح 
اآلخر

ضميرمعتل اآلخر 

المقام

صحيح 
اآلخر

ضميرمعتل اآلخر 

المقام
صحيح اآلخر

معتل اآلخر 

باأللفبالياءبالواوباأللفبالياءبالواوباأللفبالياءبالواو

أنا

ُأكِرُم

لن ُأكِرَم

لم ُأكِرْم

َأرُجو

لن َأرُجَو

لم َأرُج

َأقِضي

لن َأقِضَي

لم َأقِض

َأخشى

لن َأخَشى

لم َأخَش

أنتنَّ

ُتكِرْمَن

لن ُتكِرْمَن

لم ُتكِرْمَن

َترُجْوَن

لن َترُجْوَن

لم َترُجْوَن

َتقِضْيَن

لن َتقِضْيَن

لم َتقِضْيَن

َتخَشْيَن

لن َتخَشْيَن

لم َتخَشْيَن

أنِت

ُتكرِميَن

لن ُتكرِمي

لم ُتكرِمي

َترِجيَن

لن َترِجي

لم َترِجي

َتقِضيَن

لن َتقِضي

لم َتقِضي

َتخَشيَن

لن َتخَشي

لم َتخَشي

نحن

ُنكِرُم

لن ُنكِرَم

لم ُنكِرْم

َنرُجو

لن َنرُجَو

لم َنرُج

َنقِضي

لن َنقِضَي

لم َنقِض

َنخشى

لن َنخَشى

لم َنخَش

ُهنَّ

ُيكِرْمَن

لن ُيكِرْمَن

لم ُيكِرْمَن

َيرُجْوَن

لن َيرُجْوَن

لم َيرُجْوَن

َيقِضْيَن

لن َيقِضْيَن

لم َيقِضْيَن

َيخَشْيَن

لن َيخَشْيَن

لم َيخَشْيَن

أنتما

ُتكرَماِن

لن ُتكرَما

لم ُتكرَما

َترُجَواِن

لن َترُجَوا

لم َترُجَوا

َتقِضَياِن

لن َتقِضَيا

لم َتقِضَيا

َتخَشَياِن

لن َتخَشَيا

لم َتخَشَيا

أنت

ُتكِرُم

لن ُتكِرَم

لم ُتكِرْم

َترُجو

لن َترُجَو

لم َترُج

َتقِضي

لن َتقِضَي

لم َتقِض

َتخشى

لن َتخَشى

لم َتخَش

أنتم

ُتكرُموَن

لن ُتكرُموا

لم ُتكرُموا

َترجوَن

لن َترُجوا

لم َترُجوا

َتقُضوَن

لن َتقُضوا

لم َتقُضوا

َتخَشوَن

لن َتخَشوا

لم َتخَشوا

هو

ُيكِرُم

لن ُيكِرَم

لم ُيكِرْم

َيرُجو

لن َيرُجَو

لم َيرُج

َيقِضي

لن َيقِضَي

لم َيقِض

َيخشى

لن َيخَشى

لم َيخَش

هما

ُيكرَماِن

لن ُيكرَما

لم ُيكرَما

َيرُجَواِن

لن َيرُجَوا

لم َيرُجَوا

َيقِضَياِن

لن َيقِضَيا

لم َيقِضَيا

َيخَشَياِن

لن َيخَشَيا

لم َيخَشَيا

هي

ُتكِرُم

لن ُتكِرَم

لم ُتكِرْم

َترُجو

لن َترُجَو

لم َترُج

َتقِضي

لن َتقِضَي

لم َتقِض

َتخشى

لن َتخَشى

لم َتخَش

هم

ُيكرُموَن

لن ُيكرُموا

لم ُيكرُموا

َيرجوَن

لن َيرُجوا

لم َيرُجوا

َيقُضوَن

لن َيقُضوا

لم َيقُضوا

َيخَشوَن

لن َيخَشوا

لم َيخَشوا


