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1st Pers.
الـمتكلم

2nd Pers.
الـمخاطب

3rd Pers.
الـغائب

Present Tense
(Imperfect)

الـمضارع

Past Tense
(Perfect)

الـامضـي

Similar common use verbs

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

1st Pers.
الـمتكلم

2nd Pers.
الـمخاطب

3rd Pers.
الـغائب

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

Present Particple  اسم الفاعل

Past Particple  اسم الـمفعول

Verbal Noun (variable)  الـمصدر

Imperative  فعل األمر

Passive Voice  الـمبني للـمجهول
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Singular

الـمفرد

Plural  الجمع

Dual  الـمثنى

Notes, expressions, quotations...  Search for meanings on your own !

NB : the meaning given here is the most common one; variant meanings can be found in a dictionnary.

For this verb

TO UNDERSTAND
Triliteral Strong Verb (form I)  -  ia الفعل الثاليث املجرد السامل

أفهم

تفهميـن

َيْفَهم

تفهم

فهمت

َفِهَم

تبع

تعب

جزع

حزن

حفظ

خجل

خرس

دهش

ربح

To follow

To be tired

To be desperate

To be sad

To memorize

To be ashamed

To lose

To be surprised

To win

رغب

سلم

سمع

سمن

سئم

رشب

صعد

ضحك

ضجر

To desire

To be safe

To hear

To get heavy

To be fed up

To drink

To go up

To laugh

To feel bored

فاِهم

َمْفهوم

الَفْهم

اِْفَهْم  افهمي  افهموا

ُفِهَم   ُيْفَهم

فهمت

فهمت

فهمت

تفهم

عجب

عشق

عطش

عمل

غرق

فرح

فزع

فشل

فهم

To be astonished

To love

To be thirsty

To work

To sink

To be glad

To be frightened

To fail

To understand

فهمنا

فهمتم

فهمتـن

فهموا

فهمن

فهمنا

فهمتـام

فهمتـام

فهمـا

فهمتا

نفهم

تفهمون

تفهمن

يفهمون

يفهمن

نفهم

تفهمـان

تفهمـان

يفهمـان

تفهمـان

http://www.al-hakkak.fr/son-v/sainia-s.mp3
http://www.al-hakkak.fr/son-v/sainia-d.mp3

http://www.al-hakkak.fr/son-v/sainia-p.mp3

http://www.al-hakkak.fr/son-v/sainia.mp3

قلق

كره

كسل

لبث

لبس

لحق

لصق

لعب

مرض

To be anxious

To hate

To be lazy

To stay

To wear

To join

To stick

To play

To be sick

كل ممنوع متبوع (مثل)

» فرددناه إىل أمه يك تقر عينها وال تحزن « (قرآن)

رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه (حديث)

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل آلخرتك كأنك تـموت غداً (حديث)

27

لن / لـم تفهمي

يلعب عىل الحبليـن (تعبيـر)

النهر يرشب منه الكلب واألسد (مثل)

اضحك تضحك لك الدنيا (مثل)

اسمع وال تصّدق (مثل)

عاشق

عامل

العب

Lover

Worker

Player

Some nouns coming 
from present 

particple

a

1st Pers.
الـمتكلم

2nd Pers.
الـمخاطب

3rd Pers.
الـغائب

Present Tense
(Imperfect)

الـمضارع

Past Tense
(Perfect)

الـامضـي

Similar common use verbs

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

1st Pers.
الـمتكلم

2nd Pers.
الـمخاطب

3rd Pers.
الـغائب

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

Masculine
الـمذكر

Feminine
الـمؤنث

Present Particple  اسم الفاعل

Past Particple  اسم الـمفعول

Verbal Noun (variable)  الـمصدر

Imperative  فعل األمر

Passive Voice  الـمبني للـمجهول
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Singular

الـمفرد

Plural  الجمع

Dual  الـمثنى

Notes, expressions, quotations...  Search for meanings on your own !

NB : the meaning given here is the most common one; variant meanings can be found in a dictionnary.

For this verb

Exercises     تـامرين

   إنني أثق بك وبكل ما تقوله وتفعله

............................ يثق بنا .......................................................................................................................................................................................................................................

............................ تثق بكم ...................................................................................................................................................................................................................................

............................ نثق بها .......................................................................................................................................................................................................................................

............................ يثقون به ..................................................................................................................................................................................................................................

   سأرث عنه ساعته وخاتـمه وكتبه القديـمة

ستـرث عني .......................................................................................................................................................................................................................................................

سيـرث عنها .......................................................................................................................................................................................................................................................

سيـرثون عنا .......................................................................................................................................................................................................................................................

ستـرثون عنهم .................................................................................................................................................................................................................................................

Trust him! : .........................................................................................................

Why don't you trust me? : ..................................................................

Should we trust him? : ..........................................................................................

I will inherit manuscripts from my father. : .......................................................

I will give you an Arabic manuscript. : ...................................................

Don't trust your neighbors! : ......................................................................

Why do you trust this thief? : ...............................................................

How can you trust him? : .................................................................. 

I don't trust anybody other than myself! : ...................................................................

Trust me! : .................................................................................................

من سوف يرث هذا القرص ؟  : ...........................................................................................

سوف ترثني وترث ديوين . : ................................................................................................

صحيح أننا سوف نرث ديون جدنا ؟ : ..............................................................................

ملاذا ال تثق بـي ؟  : ................................................................................................................

ال أدري ملاذا ال يثقون بنا . : .................................................................................................

يجب أن تثق بـي ! :  .............................................................................................................

ثق بـام أقوله لك !  : .............................................................................................................

ثقي بنفسك وسوف تنجحيـن ! : .......................................................................................

كيف أثق به وهو يخرس دائـاًم ؟ : .....................................................................................

ورثت هذه القبعة عن جدي . : .........................................................................................

Translate !

38

http://www.al-hakkak.fr/son-v/assimile3-exo1.mp3

http://www.al-hakkak.fr/son-v/assimile3-exo2.mp3

Cf. correction page 129
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 Correction of page 

  أعدك بأنـي سأقف إىل جانبك وأجد حالً لكل مشاكلك

نعدكم بأننا سنقف إىل جانبكم ونجد حالً لكل مشاكلكم .

يعدونني بأنهم سيقفون إىل جانبي ويجدون حالً لكل مشاكيل .

يعدها بأنه سيقف إىل جانبها ويجد حالً لكل مشاكلها .

تعده بأنها ستقف إىل جانبه وتجد حالً لكل مشاكله .

  وصف الرجل ما حدث له عندما كان واقفاً يف انتظار أوالده

وصفت  الـمرأة ما حدث لها عندما كانت واقفة يف انتظار أوالدها .

وصف  الناس ما حدث لهم عندما كانوا واقفني يف انتظار أوالدهم .

وصف  الرجالن ما حدث لهام عندما كانا واقفني يف انتظار أوالدهام .

وصفت  الـمرأتان ما حدث لهام عندما كانتا واقفتني يف انتظار أوالدهام .

127

متى يصل القطار ؟

هل وجدت الحل ؟

لقد وعدتني !

ملاذا تقف هنا ؟

حاول أن تصف يل الطريق !

إىل من وكلت القضية ؟

متى يصلون ؟

لقد وعدوين باملساعدة .

لن تجد أحداً عندما تصل .

وثب عيل األسد .

34

When did you arrive in Paris?

Have you easily found the address?

Have you waited long for the bus?

What did your daughter have as a child?

We have just learned ...

I promise to give you back your money tomorrow!

You must believe me.

The plane will arrive in fifteen minutes.

Maybe you will not find me when you come back.

I’ll be by your side no matter what happens.

http://www.al-hakkak.fr/son-v/corrige-page-117-1.mp3

http://www.al-hakkak.fr/son-v/corrige-page-117-2.mp3
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أَخذ يأُخذ

أَكل يأُكل

بَحث يبَحث عن

بَذر يبُذر

بَذل يبِذل

برُد يبـرُد

ـُرز بَرز يب

برَك يبـرُك

بُسط يبُسط

بَسط يبُسط

بَعث يبَعث

بُعد يبُعد

بَهر يبَهر

تِبع يتَبع

ترَك يتـرُك

تِعب يتَعب

ثَبت يثُبت

ثَقب يثُقب

ثُقل يثُقل

ثَلم يثِلم

جَحد يجَحد

جَذب يجُذب

جَرح يجَرح

جِزع يجَزع

األَْخذ

األْكل                                  أكلة

الَبْحث

الَبْذر

الَبْذل

الُبـرودة

الُبـروز

الُبـروك

الَبساطة

الَبْسط

الَبْعث

الُبْعد

الَبْهر

الَتَبِعّية

الَتـرْك

الَتَعب

الَثبات

الَثْقب

الُثْقل

الَثْلم

الُجحود

الَجْذب

الُجْرح / الَجْرح

الَجَزع

)is going to = ... آخذ )آخذ يف

باحث ج باحثون

بارد

بارز

باعث ج بواعث

باهر

تابع

ثابت

جاحد

جاذب

جارح ج جوارح

مأخوذ

مأكول ج مأكوالت

مبذور

مبذول

مبـروك

مبسوط

مبعوث

مبهور

متبوع

متـروك

مثقوب

مثلوم

مجروح

Taking / to take

Meal                      Food, to eat

Research / to search

    Scientific research البحث العلمي

Sow, seed / to sow

Spending (money, effort) / to spend

Coldness / to be cold

Appearing / to appear

Genuflection (camel)

Simplicity / to be simple

Deployment / to deploy

Resurrection / sending / to send

Distance / to be distant

Dazzling / to dazzle

Addiction / to be addicted

Leaving / to leave, to let

Tire / to feel tired

Firmness / to hold a position firmly

Making a hole / to make a hole

Weight / to be heavy

Chip / to chip

Sulking / to sulk

Attraction / to attract

Hurt / to hurt, to injure

Despair / to be disperate

Searcher

Cold

   Cold War الحرب الباردة

Salient, remarkable

   Known personality شخصية بارزة

Pattern

Dazzling

Supplementary, annex

Stable, fixed, which holds up

Who sulks

Attractive, seductive

Sing. : hurtful /

pl. : raptors

Taken, extracted, inspired (work)

Food

Sown

Spent

Blessed

Deployed

Sent / scholarship holder abroad

Dazzled

Followed, imitated, taken for 

example

Left, abandoned

Holey

Chipped

Injured

الـمصدر

variable

اسم الفاعل

فاِعل

اسم الـمفعول

َمْفعول

MasdarPresent particplePast particple  Verb          الفعل

فعل يفعل

Sound : page168-vSound : page168-mSound : page168-prpSound : page168-pp

Derivated words - Form I

Appendix - ancients texts with verbs identified
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وسائر قبائل هذيل وليس بالحجاز فيام علمته مكان هو أبرد من رأس هذا الجبل ولذاك اعتدل هواء الطائف وبلغني أنه 

ربـام جمد املاء يف ذروة هذا الجبل وليس بالحجاز مكان يجمد فيه املاء سوى هذا املوضع

_____________
كتاب محارضات األدباء - الراغب اإلصبهاين )ت 502 هـ / 1108 م( - دار اآلثار  - بريوت - ص 79-68

قال اإلسكندر ألرسطوطاليس أوصني يف عاميل قال انظر إىل من كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله الجند ومن 

كانت له ضيعة فأحسن تدبريها فوله الخراج )...( قال عمر أعضل يب أهل الكوفة إذا وليت عليهم الفاجر القوي 

فجروه وإذا وليت املؤمن الضعيف هجنوه فقال املغرية املؤمن الضعيف له إميانه وعليك ضعفه والفاجر القوي لك قوته 

وعليه فجوره قال صدقت وواله الكوفة )...( قيل ال مال ملن مل يصبر عىل خيانة الوكالء وتضييع الوالة وكان مروان 

بن الحكم له غالم وكله بأمواله فقال له يوماً أظنك تخونني فقال قد يخطئ الظن اتخذتني يف مدرعة صوف ومل 

أملك قرياطاً وأنا اليوم أتصرف يف ألوف وأتبختر يف خزور إين أخونك وأنت تخون معاوية ومعاوية يخون الله )...( 

قيل لرجل زال ملكه ما كان سبب زوال ملكك فقال تدبري األمر بالهوى وتأخري عمل اليوم إىل غد وقيل ذلك آلخر فقال 

قلة التيقظ واشتغالنا باللذات عن التفرغ وثقتنا بعاملنا حتى ظلموا رعيتنا فقل دخلنا وبطل عطاء جندنا فقلت طاعتهم 

لنا فصدنا األعداء فعجزنا عن مدافعتهم )...( 

_____________
كتاب األحكام السلطانية والواليات الدينية - املاوردي )ت 450 هـ / 1058 م( - دار الكتب العلمية - بريوت - ص 15

ولو عهد الخليفة إىل اثنني أو أكرث ورتب الخالفة فيهم فقال الخليفة بعدي فالن فإن مات فالخليفة بعد موته فالن فإن 

مات فالخليفة بعده فالن جاز وكانت الخالفة متنقلة إىل الثالثة عىل ما رتبها فقد استخلف رسول الله صىل الله 

عليه وسلم عىل جيش مؤتة زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أيب طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة 

فإن أصيب فليرتض املسلمون رجال فتقدم زيد فقتل فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل فأخذ الراية عبد الله بن 

رواحة فتقدم فقتل فاختار املسلمون بعده خالد بن الوليد وإذ فعل النبي صىل الله عليه وسلم ذلك يف اإلمارة جاز 

مثله يف الخالفة فإن قيل هي عقد والية عىل صفة ورشط والواليات ال يقف عقدها عىل الرشوط والصفات قيل هذا من 

املصالح العامة التي يتسع حكمها عىل أحكام العقود الخاصة فقد عمل بذلك يف الدولتني من مل ينكر عليه أحد من علامء 

العرص هذا سليامن بن عبد امللك عهد إىل عمر بن عبد العزيز ثم بعده إىل يزيد بن عبد امللك ولنئ مل يكن سليامن حجة فإقرار 

من عاصره من علامء التابعني ومن ال يخافون يف الحق لومة الئم هو الحجة وقد رتبها الرشيد رضي الله عنه يف ثالثة 

من بنيه يف األمني ثم املأمون ثم املؤمتن عن مشورة من عاصره من فضالء العلامء )...( ولو مات الخليفة والثالثة من أولياء 

Sound Text 7

Sound Text 8




