
 بن مضارع بن ماضی مصدر شماره بن مضارع بن ماضی مصدر شماره بن مضارع بن ماضی مصدر شماره

 خشک خشکید خشکیدن 81 بیز بیخت بیختن 41 آرا آراست آراستن 1

 خند خندید خندیدن 82 پاش پاشید پاشیدن 42 آزما آزمود آزمودن 2

 وابخ خوابید خوابیدن 83 پَز پخت پختن 43 آسا آسود آسودن 3

 خواه خواست خواستن 84 پذیر پذیرفت پذیرفتن 44 آشام آشامید آشامیدن 4

 خوان خواند خواندن 85 پرداز پرداخت پرداختن 45 آشوب آشفت آشفتن 5

 خور خورد خوردن 86 پرست پرستید پرستیدن 46 آفرین آفرید آفریدن 6

 ده داد دادن 87 پرس پرسید پرسیدن 47 آال آلود آلودن 7

 دار داشت داشتن 88 پَر پرید پریدن 48 آی –آ  آمد دنآم 8

 دان دانست دانستن 89 پرور پرورد پروردن 49 آمرز آمرزید آمرزیدن 9

 درخش درخشید درخشیدن 90 پژمر پژمرد پژمردن 50 آموز آموخت آموختن 10

 دَم دمید دمیدن 91 پندار پنداشت پنداشتن 51 آور آورد آوردن 11

 دوز دوخت دوختن 92 پوس پوسید پوسیدن 52 آویز تآویخ آویختن 12

 دوش دوشید دوشیدن 93 پوش پوشید پوشیدن 53 ارز ارزید ارزیدن 13

 دو دوید دویدن 94 پو پویید پوییدن 54 افت افتاد افتادن 14

 بین دید دیدن 95 پیچ پیچید پیچیدن 55 افرا افراخت افراختن 15

 ران راند راندن 96 پیما پیمود نپیمود 56 افروز افروخت افروختن 16

 رُبا ربود ربودن 97 پیوند پیوست پیوستن 57 افسُر افسرد افسردن 17

 ره رَست رَستن 98 تاب تابید تابیدن 58 افشر افشرد افشردن 18

 رُس رُست رُستن 99 تاز تاخت تاختن 59 افشان افشاند افشاندن 19

 رس رسید رسیدن 100 ترس ترسید ترسیدن 60 افکن افکند افکندن 20

 رو رَفت رفتن 101 تکان تکاند تکاندن 61 انباز انباشت انباشتن 21

 روب رُفت رُفتن 102 تن تنید تنیدن 62 انداز انداخت انداختن 22

 رَم رمید رمیدن 103 توان توانست توانستن 63 اندوز اندوخت اندوختن 23

 رنج رنجید رنجیدن 104 جوی جُست جُستن 64 اندیش اندیشید اندیشیدن 24

 ریز ریخت ریختن 105 جه جَست جَستن 65 انگار انگاشت انگاشتن 25

 زا زاد زادن 106 جنب جنبید جنبیدن 66 انگیز انگیخت انگیختن 26

 زن زد زدن 107 جنگ جنگید جنگیدن 67 انجام انجامید انجامیدن 27

 زی زیست تنزیس 108 جوش جوشید جوشیدن 68 آغرا –آغر  آغشت آغشتن 28

 سای سایید ساییدن 109 جو جوید جویدن 69 ایست ایستاد ایستادن 29

 ساز ساخت ساختن 110 چر چرید چریدن 70 باز باخت باختن 30

 سوز سوخت سوختن 111 چرخ چرخید چرخیدن 71 باف بافت بافتن 31

 سرا سرود سرودن 112 چسب چسبید چسبیدن 72 بار بارید باریدن 32

 سنج سنجید سنجیدن 113 چش چشید چشیدن 73 بال بالید بالیدن 33

 شتاب شتافت شتافتن 114 چک چکید چکیدن 74 بخشا بخشود بخشودن 34

 شو شد شدن 115 چین چید چیدن 75 بخش بخشید بخشیدن 35

 شُو شست شستن 116 خراش خراشید خراشیدن 76 بَر برد بردن 36

 شکاف کافتش شکافتن 117 رامانخ خرامید خرامیدن 77 بُر برید بریدن 37

 شکف شکفت شکفتن 118 خروش خروشید خروشیدن 78 بند بست بستن 38

 شکن ستشک شکستن 119 خر خرید خریدن 79 باش بود بودن 39

 شناس شناخت شناختن 120 خز خزید خزیدن 80 بو بویید بوییدن 40

 



 بن مضارع بن ماضی مصدر شماره بن مضارع بن ماضی مصدر شماره بن مضارع بن ماضی مصدر شماره

 ازن نازید نازیدن 148 گذر گذشت گذشتن 135 شنو شنید شنیدن 121

 نال نالید نالیدن 149 گیر گرفت گرفتن 136 غر غرید غریدن 122

 نام نامید نامیدن 150 گریز گریخت گریختن 137 غلت غلتید غلتیدن 123

 نشین نشست نشستن 151 گری گریست گریستن 138 فرست فرستاد فرستادن  124

 نگار نگاشت نگاشتن 152 گزین گزید گزیدن 139 فرما فرمود فرمودن 125

 نگر نگریست نگریستن 153 گز گَزید گَزیدن 140 فروش فروخت فروختن 126

 نما نمود نمودن 154 گستر گسترد گستردن 141 فهم فهمید فهمیدن 127

 نواز نواخت نواختن 155 گو گفت گفتن 142 کش کشت کشتن 128

 نویس نوشت نوشتن 156 لرز لرزید لرزیدن 143 کار کشت کِشتن 129

 نوش نوشید نوشیدن 157 لغز لغزید لغزیدن 144 کن کرد کردن 130

 یاب یافت یافتن 158 مان ماند ماندن 145 کش کشید کشیدن 131

 رو  رویید روییدن 159 میر مرد مردن 146 کوش کوشید کوشیدن 132

 بوس بوسید بوسیدن 160 مک مکید مکیدن 147 کوب کوبید کوبیدن 133

         گذار گذاشت گذاشتن 134
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