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W
o
rd

  
مة

كل

Noun 

اسم

Indefinite

نكرة

اسم ذات
Common Noun

َرُجٌل  بَيتٌ 

اسم صفات
Adjective

َحَسٌن  َكبيرٌ 

Definite

معرفة

اسم الضمير
Pronoun

أنا اَنَت ُهوَ 

اسم العلم
Proper Noun

َخالٌد  مريمُ 

اسم الموصول
Relative Pronoun

الذى التى

اسم االشارة
Indicative Pronoun

هذَا  تلكَ 

معرف باالم

Addition of ‘AL’
الرُجُل  البَيتُ 

منادى
Vocative 

يا َولَُد  يا بنتُ 

مضاف الى معرفة
Possession

بيُت هللا

Verb

فعل

Particle

حرف



اسم

• Declension• Form

• Number• Gender

مذكر

مؤنث

واحد

تثنية

جمع
 

مرفوع

منصوب

مجرور

معرفة

نكرة



Compound
مركب

Complete

تام

جملة

Incomplete

ناقص

مركبتوصيفى

مركباضافى

مركبعددى

مركب اشارى

مركب جارى



توصيفى مركب – ADJECTIVAL COMPOUND

)نعت(صفة 

معرفة

نكرة

مذكر

مؤنث

واحد

تثنية

*جمع

اعراب

)منعوت(موصوف 

معرفة

نكرة

مذكر

مؤنث

واحد

تثنية

جمع

اعراب

 *One exception



GENDER - جنس

Names & Attributes of 
women

عروس -مريم 

Taa of Feminine

ساعة -صالحة 

Alif Maqsurah

سلمى -عظمى 

Alif Mamdudah

صحراء -زهراء 

Paired Organs, Places

قريش -مصر –رجل  -يد 

Simaa’i

نار -شمس  -نفس 



Number  -عدد  

جمع

سالم

مذكر

ْونَ  ُ-

ْينَ  ِ-

مونث

اتٌ َ -

اتٍ َ -

مكّسر

تثنية

انِ َ -

ينِ  َ-

واحد

تنوين

ٌ ٍ ◌ً



Sentence

Nominal

Starts with a Noun

2nd part (Predicate) 1st part (Subject)

Verbal

Starts with a Verb



لة
جم

ال

Se
n

te
n

ce

يةخبر
Declarative 

منفي
Negative 

مثبت
Affirmative

يةئانشا
Constructive 

استفهامية
Interrogative

امر
Command

نهى
Prohibition

تمنّى
Wish

ترّجى
Hope



PRACTICE

خبر مبتدا

المسجدُ 

البيتُ 

الطبيبانِ 

القَْريتانِ 

االمُّ 

الزيدونَ 

التُفّاحتانِ 

الَدكاكينُ 

العَينانِ 

االشجارُ 



PRACTICE

خبر مبتدا

وسيعٌ  المسجدُ 

جميلٌ  البيتُ 

حاذقانِ  الطبيبانِ 

عظيمتانِ  القَْريتانِ 

صابرةٌ  االمُّ 

حاضرونَ  الزيدونَ 

لِذيذتانِ  التُفّاحتانِ 

مفتوحةٌ  الَدكاكينُ 

المعتانِ  العَينانِ 

ُمثِمَرةٌ  االشجارُ 



PRACTICE

مؤنث مذكر

االبُن صالحٌ 

الولُد صغيرٌ 

االُب شفيقٌ 

الخاُل كريمٌ 

التالمذةُ مجتهدونَ 

الخادمان امينانِ 

المعلُمون حاضرونَ 

الهرُّ العبٌ 

الديُك جالسٌ 

الطالُب ذكيٌّ 



PRACTICE

مؤنث مذكر

االبنةُ صالحةُ  االبُن صالحٌ 

البنُت صغيرةٌ  الولُد صغيرٌ 

االمُّ شفيقةٌ  االُب شفيقٌ 

الخالةُ كريمةٌ  الخاُل كريمٌ 

التلميذاُت مجتهداتٌ  التالمذةُ مجتهدونَ 

الخادمتان امينتانِ  الخادمان امينانِ 

المعلماُت حاضراتٌ  المعلُمون حاضرونَ 

الهّرةُ العبةٌ  الهرُّ العبٌ 

الدجاجةُ جالسةٌ  الديُك جالسٌ 

الطالبةُ ذكيّةٌ  الطالُب ذكيٌّ 



PRACTICE

صحيح خطأ

البنُت جميلٌ 

البيُت كبيرةٌ 

المكاتُب جديدٌ 

درُس صعبٌ 

زيٍد طبيبٌ 

اُمُّ الّصادقةُ 

سّجادةٌ ايرانيٌّ 

الولٌد صالحٌ 

المسلماُت شاكراتُ 

المسجداِن بعيدتانِ 



PRACTICE

صحيح خطأ

البنُت جميلةٌ  البنُت جميلٌ 

البيُت كبيرٌ  البيُت كبيرةٌ 

المكاتُب جديدةٌ  المكاتُب جديدٌ 

الدرُس صعبٌ  درُس صعبٌ 

زيٌد طبيبٌ  زيٍد طبيبٌ 

االمُّ ّصادقةٌ  اُمُّ الّصادقةُ 

السّجادةُ ايرانيّةٌ  سّجادةٌ ايرانيٌّ 

الولُد صالحٌ  الولٌد صالحٌ 

المسلماُت شاكراتٌ  المسلماُت شاكراتُ 

المسجداِن بعيدانِ  المسجداِن بعيدتانِ 



THE GENITIVE OF POSSESSION 
مركباضافى

• A type of incomplete compound (مركبناقص)

• The compound that consists of two nouns

1. First part is called مضاف

2. The second part is called مضافاليه



THE GENITIVE OF POSSESSION 
مركباضافى

• مضاف doesn’t carry a tanween

• مضاف doesn’t USUALLY carry definite article (ال)

• مضافاليه is always in the genitive state (مجرور)



THE GENITIVE OF POSSESSION 
مركباضافى

ِهللا  ِكتابُ 

 َزيٍد قَلَمُ 

الّطالبَِة   بيتُ 



THE GENITIVE OF POSSESSION 
مركباضافى

• مضاف always comes before مضافاليه

• Despite the fact that the مضاف is always 
indefinite in structure i.e. it never carries (ال) 

– it is actually definite due to its 
relationship with the مضافاليه



MORPHOLOGY

الصَّْرف



Meaning مضارع Meaning ماضي

He worships or will worship دُ ْعبُ يَـ  He worshipped َعَبدَ 
They (both men) worship or will worship انِ دَ ْعبُ يَـ  They (both men) worshipped اَعَبدَ 
They (all men) worship or will worship ونَ دُ ْعبُ يَـ  They (all men) worshipped واَعَبدُ 

She worships or will worship تَـ ْعبُ دُ  She worshipped تْ َعَبدَ 
They (both women) worship or will worship انِ دَ ْعبُ تَـ  They (both women) worshipped َ َعَبدَ 
They (all women) worship or will worship نَ دْ ْعبُ يَـ  They (all women) worshipped نَ َعَبدْ 

You (man) worship or will worship تَـ ْعبُ دُ  You (man) worshipped تَّ َعَبدْ 
You (both men) worship or will worship انِ دَ ْعبُ تَـ  You (both men) worshipped َعَبدْ متَُّ ا
You (all men) worship or will worship ونَ دُ ْعبُ تَـ  You (all men) worshipped متُّْ َعَبدْ 
You (woman) worship or will worship ينَ دِ ْعبُ تَـ  You (woman) worshipped تِّ َعَبدْ 

You (both women) worship or will worship انِ دَ ْعبُ تَـ  You (both women) worshipped َعَبدْ متَُّ ا
You (all women) worship or will worship نَ دْ ْعبُ تَـ  You (all women) worshipped تُّنَّ َعَبدْ 
I (man & woman) worship or will worship ْعُبدُ أَ  I (man & woman) worshipped تُّ َعَبدْ 

We (both & all men & women) worship or will 
worship دُ ْعبُ نَـ  We (both & all men & women) 

worshipped َ َعَبدْ 



THE ACCUSATIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمنصوبة مائرالمالض



اِنّهُ  = ُهوَ  + اِنَّ 

اِنُّهَما = ُهَما + اِنَّ 

اِنُّهم = ُهم + اِنَّ 

اِنَّها = ِهيَ  + اِنَّ 

اِنُّهَما = ُهَما + اِنَّ 

اِنُّهنَّ  = ُهنَّ  + اِنَّ 

اِنّكَ  = اَنتَ  + اِنَّ 

اِنُّكَما = اَنتَُما + اِنَّ 

اِنُّكمْ  = اَنتُمْ  + اِنَّ 

اِنّكِ  = اَنتِ  + اِنَّ 

اِنُّكَما = اَنتَُما + اِنَّ 

اِنُّكنَّ  = اَنتُنَّ  + اِنَّ 

اِنِّي -اِنّنِي  = اَنَا + اِنَّ 

نَّااِ  -اِنّنَا  = نَْحنُ  + اِنَّ 



THE GENITIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمجرورة مائرالمالض



لَهُ  = ُهوَ  + لَ 

لَُهَما = ُهَما + لَ 

لَُهم = ُهم + لَ 

لََها = ِهيَ  + لَ 

لَُهَما = ُهَما + لَ 

لَُهنَّ  = ُهنَّ  + لَ 

لَكَ  = اَنتَ  + لَ 

لَُكَما = اَنتَُما + لَ 

لَُكمْ  = اَنتُمْ  + لَ 

لَكِ  = اَنتِ  + لَ 

لَُكَما = اَنتَُما + لَ 

لَُكنَّ  = اَنتُنَّ  + لَ 

ِلي = اَنَا + لَ 

لَنَا = نَْحنُ  + لَ 


