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The Broken Plurals = ركِْسيالت عاجلَم 
 فُعالٌ فعالٌ أَفْعالٌ فُعولٌ

خويش Sheik خيش الَدأو Child لَدالٌ ورِج Man ٌلجر طُالَّب Student بطَال 

فويض Guest فياٌء ضنأَب Son نبا اربك Great 
Big ركَبِي ارجت Merchant اجِرت 

 Paternal أَعمام حقْلٌ Field حقُولٌ
Uncle مع ارغص Small ريغص اججح Pilgrim اجح 

بقُلُو Heart قَلْب اجوأَز Spouse 
Husband جوز ارصق Short ريقَص كَّابر Rider 

Passenger باكر 
موجن Star مجاٌء نآب Father الٌ أَبوط Tall ٌلطَوِي كُفَّار Unbeliever ركَاف 

تويب House تيب أَقْالَم Pen قَلَم افعض Weak فيعالٌ ضمع Worker ٌلامع 
سورد Lesson سرد ابوأَب Door ابالٌ بجِب Mountain ٌلبج    

شوقُر Monetary 
coin شرق هأَنار  River رهن الَبك Dog كَلْب   

 

بويج Pocket بيج امأَي Day موي اربِح Sea رحب   
 

فورح Letter فرانٌ حأَلْو Colour ٌنلَو بِالَد Country لَدب   
 

كلُوم King كلم طَارأَم Rain طَرم ابعص Difficult بعص   
 

يسفو  Sword فيس قَاتأَو Time قْتو      
 

ملُوع Knowledge لْمع ابحأَص Companion باحص      
 

روقُص Palace راٌء قَصمأَس Name مسا      
 

       طفْلٌ Infant أَطْفَالٌ   

       مثَالٌ Example أَمثَالٌ   

   اروأَن Light رون       
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The Broken Plurals = ركِْسيالت عاجلَم 
 أَفْعالَُء

فرالص نم وعنمم 
 فُعالَُء

فرالص نم وعنمم 
 فعلَةٌ فُعلٌ

ياُءأَغْنِ  Rich الَُء غَنِيمز Colleague ٌليمز ددج New ديدةٌ جيتف Youth ىفَت 
 أَخBrother  اخوةٌ كتابBook  كُتب فَقيرPoor  فُقَراُء صديقFriend  أَصدقَاُء
ارحمDonkey  حمر عالمLearned  علَماُء قَوِيStrong  أَقْوِياُء     

    سرِيرBed  سرر وزِيرMinister  وزراُء ذَكيIntelligent  أَذْكياُء

    رسولٌ Messenger رسلٌ سفيرAmbassador  سفَراُء نبِيProphet  أَنبِياُء

 Governor أُمراُء قَرِيبNear  أَقْرِباُء
Chief رينٌ أَمدم City دةٌمني     

    سفينةٌ Ship سفُن حفيدGrandson  حفَداُء طَبِيبDoctor  أَطباُء

      قطُر Way قطَرِي   
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The Broken Plurals = ركِْسيالت عاجلَم 

 مفَاعيلُ أَفْعلَةٌ أَفْعلٌ
فرالص نم وعنمم 

 مفَاعلُُ
فرالص نم وعنمم 

رهأَش Month رهلَةٌ شئأَس Question ٌالؤفَ سمحيات  Key احفْتم رفَاتد Notebook رفْتد 
 Leg أَرجلٌ

Foot ٌلةٌ رِجوِبأَج Answer وابلُ جيادنم Kerchief ٌليدنم بكَاتم Desk بكْتم 
فُسأَن Soul 

Self فْسلَةٌ نثأَم Example ٌثَالم ناجِيفَن Cup ٌانجنف قادفَن Hotel َفقدن  

عأَذْر Arm اعرةٌ ذمأَطْع Food امطَع قيادنص Box 
Crate قودنص اجِدسم Masjid جِدسم 

 ملْبسGarment  مالَبِس كُرسيChair  كَراسي عمودColumn  أَعمدةٌ   
         راطسم Ruler ٌةطَرسم 
         ارِسدم School ٌةسردم 
         ققَائد Minute ٌقَةيقد 
 Residence منازِلُ         

Dwelling ٌزِلنم 
         انِعصم Factory حنصم 
         باككَو Planet كَبكَو 

      
   سالجم Assembly سلجم 

      
   راهوج Essence 

Substance هوةٌجر  

      
   ارِبجت Experiment ٌةبرجت 
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The Broken Plurals = ركِْسيالت عاجلَم 

 فُعالَنٌ   

 قَميصShirt  قُمصانٌ         
 بلَدCountry  بلْدانٌ         
            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
   

   

      
   

   

      
   

   
   

   
      

   
   

      

   
   

      

            

            

            

            

            

            

            

 


