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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 



Sentence

Nominal

Starts with a Noun

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

Verbal

Starts with a Verb



TRANSLATE INTO ARABIC
English Arabic

Is the boy standing? No, he is sitting

Is the girl sitting? No, she is standing. 

Are the two boys present? Yes, they are 
present. 

Are the two girls honest? Yes, they are 
honest. 

Are the women truthful? Yes, they are 
truthful. 

Is the teacher absent? No, the teacher is 
present. 

Are they carpenters? No, they are tailors. 

Is that Yūsuf? Yes, that is Yūsuf. 

Are you Mahmūd? No, I am Hāmid. 

Is the house old? No, the house is new. 



TRANSLATE INTO ARABIC
English Arabic

Is the boy standing? No, he is sitting هو جالسٌ , ئٌم؟ ال هل الولُد قا
Is the girl sitting? No, she is standing. ئمةٌ قاهي , هل البنُت جالسةٌ ؟ ال

Are the two boys present? Yes, they are 
present. 

. هما حاضران, هل الولَداِن حاِضراِن؟ نعم

Are the two girls honest? Yes, they are 
honest. 

هما صادقتان, هل البنتاِن صادقتاِن؟ نعم

Are the women truthful? Yes, they are 
truthful. 

ُهنَّ صادقاتٌ , هل النساُء صادقاٌت؟ نعم

Is the teacher absent? No, the teacher is 
present. 

هو حاضرٌ , ئب؟ الهل االستاذُ غا

Are they carpenters? No, they are tailors. هم َخيّاطونَ , أَ ُهم نّجاروَن؟ ال .
Is that Yūsuf? Yes, that is Yūsuf. هو يوسف, أ هو يوسف؟ نعم

Are you Mahmūd? No, I am Hāmid. أنا حامدٌ , أ أنَت محموٌد؟ ال
Is the house old? No, the house is new. البيُت جديدٌ , هل البيُت قديٌم؟ ال



SUPPLY SUITABLE SUBJECT



THE GENITIVE OF POSSESSION -
مركباضافى

• Mudaaf cannot have ‘tanween’ or ‘al’

• Mudaaf Ilayhi is always in Majroor state

• Nothing can interpose between Mudaaf and 
Mudaaf Ilayhi

• Sifah should be mentioned after Mudaaf Ilayhi

• There can be more than one mudaaf and mudaaf 
ilayhi



TRANSLATE INTO ARABIC
English Arabic

My sister is Zaid’s wife

This is Allah’s she-camel

Khalid’s watch is broken

Cleanliness is part of faith

Hasan’s children are good

The prices of books are high

The heat of the sun is intense

The day of Judgement is near

The student’s room is clean

The colour of the car is black



TRANSLATE INTO ARABIC
English Arabic

My sister is Zaid’s wife زوجةُ زيدٍ  اُختى
This is Allah’s she-camel ناقةُ هللاِ هذه 
Khalid’s watch is broken مكسورةٌ ساعةُ خالٍد 
Cleanliness is part of faith ُشعبةُ االيمانِ النظافةُ 
Hasan’s children are good صالحونَ اوالُد حسٍن 
The prices of books are high ُمرتفعةٌ اَسعاُر الكتُِب 
The heat of the sun is intense شديدٌ حرُّ الشمِس 
The day of Judgement is near قريبٌ يوم القيامِة 
The student’s room is clean نظيفةٌ ُحجرةُ الطالِب 
The colour of the car is black اسودُ لوُن السيّارِة 



Number  -عدد  

جمع

سالم

مذكر

ْونَ ُ -

ْينَ ِ -

طالبونَ 

طالبِينَ 

مونث

اتٌ  َ-

اتٍ  َ-

طالباتٌ 

طالباتٍ 

مكّسر

تنوين

 ٍ ◌ً

اَْشجارٌ 

تثنية

انِ  َ-

ينِ َ -

َشجرانِ 

َشجَرينِ 

واحد

تنوين

ٌ ٍ ◌ً

َشَجرٌ 



THE GENITIVE OF POSSESSION -
مركباضافى

• The tanween of singular, broken plural and sound 
feminine plural are dropped if they become mudaaf.

قَلُم الولدِ =   الولد   +      قلمٌ 

ُكتُُب الطّالِب =     الطّالب     +   ُكتٌُب           

سيّاراُت الّرجالِ =   الرجال     +     َسيّاراٌت    



THE GENITIVE OF POSSESSION -
مركباضافى

• Likewise, the ‘noon’ of dual and sound masculine 
plural is dropped if they become mudaaf.

عينا الولدِ =   الولد     +      نِ عينَا

يدا ابي لهبٍ =    ابي لهب   +        نِ يَدا 

مسلمو باكستان=    باكستان     +      نَ مسلُمو 



HOMEWORK

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة المثبتة خبر مبتدا

الباب المفتاح

الكتاب الغالف

الشجر االوراق

البنت الثوب

الطفل اليد

الطير اللحم



HOMEWORK

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة المثبتة خبر مبتدا

مفتاُح الباِب الكبيِر مكسورٌ  مكسور الكبير الباب المفتاح

غالُف الكتاِب الجديُد جميلٌ  جميل الجديد الكتاب الغالف

اوراق الشجر الطويِل ساقطةٌ  ساقطة الطويل الشجر االوراق

ثوُب البنِت الصغيِر ثمينٌ  ثمين الصغير البنت الثوب

يد الطفِل اليسَرى مفلوجةٌ  مفلوجة اليُسَرى الطفل اليد

لحم الطيِر المشويُّ لذيذٌ  لذيذ المشوي الطير اللحم



HOMEWORK

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة المنفية خبر مبتدا

الباب المفتاح

الكتاب الغالف

الشجر االوراق

البنت الثوب

الطفل اليد

الطير اللحم



HOMEWORK

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة المنفية خبر مبتدا

رٌ ليس مفتاُح الباِب الكبيِر مكسو مكسور الكبير الباب المفتاح

ما غالُف الكتاِب الجديُد جميلٌ  جميل الجديد الكتاب الغالف

ليست اوراق الشجر الطويِل ساقطةٌ  ساقطة الطويل الشجر االوراق

ما ثوُب البنِت الصغيِر ثمينٌ  ثمين الصغير البنت الثوب

ليست يد الطفِل اليسَرى مفلوجةٌ  مفلوجة اليُسَرى الطفل اليد

ليس لحم الطيِر المشويُّ لذيذٌ  لذيذ المشوي الطير اللحم



HOMEWORK

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة االستفهامية خبر مبتدا

الباب المفتاح

الكتاب الغالف

الشجر االوراق

البنت الثوب

الطفل اليد

الطير اللحم



HOMEWORK

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة االستفهامية خبر مبتدا

أ مفتاُح الباِب الكبيِر مكسورٌ   مكسور الكبير الباب المفتاح

أغالُف الكتاِب الجديُد جميلٌ   جميل الجديد الكتاب الغالف

هل اوراق الشجر الطويِل ساقطةٌ  ساقطة الطويل الشجر االوراق

هل ثوُب البنِت الصغيِر ثمينٌ  ثمين الصغير البنت الثوب

أ يد الطفِل اليسَرى مفلوجةٌ  مفلوجة اليُسَرى الطفل اليد

هل لحم الطيِر المشويُّ لذيذٌ  لذيذ المشوي الطير اللحم



MORPHOLOGY

الصَّْرف



Meaning مضارغ 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 

يَفَرحُ فَِرحَ 



THE ACCUSATIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمنصوبة مائرالمالض



هُ َكأَنَّ  = ُهوَ  +

لَيتَ 

اهمَ َكأَنَّ  = ُهَما +

همَكأَنَّ  = ُهم +

هاَكأَنَّ  = ِهيَ  +

اهمَ َكأَنَّ  = ُهَما +

هنَّ َكأَنَّ  = ُهنَّ  +

كَ َكأَنَّ  = اَنتَ  +

َماكُ َكأَنَّ  = اَنتَُما +

مْ كُ َكأَنَّ  = اَنتُمْ  +

كِ َكأَنَّ  = اَنتِ  +

امَ َكأَنَّك = اَنتَُما +

نَّ َكأَنَّك = اَنتُنَّ  +

يَكأَنَّ  = اَنَا +

اَكأَنَّ  = نَْحنُ  +



THE GENITIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمجرورة مائرالمالض



ِمنهُ  = ُهوَ  +

فى

ِمنُهَما = ُهَما +

ِمنُهم = ُهم +

ِمنَها = ِهيَ  +

ِمنهَما = ُهَما +

ِمنُهنَّ  = ُهنَّ  +

ِمنكَ  = اَنتَ  +

ِمنُكَما = اَنتَُما +

ِمنُكمْ  = اَنتُمْ  +

ِمنكِ  = اَنتِ  +

ِمنُكَما = اَنتَُما +

ِمنُكنَّ  = اَنتُنَّ  +

ِمنّي = اَنَا +

ِمنَّا = نَْحنُ  +



كتابهُ  = ُهوَ  +

بَيتٌ 

كتابُهَما = ُهَما +

كتابُهم = ُهم +

كتابُها = ِهيَ  +

كتابُهَما = ُهَما +

كتابُهنَّ  = ُهنَّ  +

كتابُكَ  = اَنتَ  +

كتابُكَما = اَنتَُما +

كتابكم = اَنتُمْ  +

كتابكِ  = اَنتِ  +

كتابكَما = اَنتَُما +

كتابُكنَّ  = اَنتُنَّ  +

كتابي = اَنَا +

كتابُنا = نَْحنُ  +


