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توصيفى مركب – ADJECTIVAL COMPOUND

• Incomplete compound/phrase (مركبناقص)

• It consists of two parts:

• 1st part is Mawsoof (موصوف)   

• 2nd part is sifah   (صفة)



توصيفى مركب – ADJECTIVAL COMPOUND

• Sifah corresponds to Mawsoof in 4 things 
with one exception

1. When mawsoof is plural of unintelligent being 
(جمع غير عاقل)

2. In this case, the mawsoof can be singular 
feminine (واحد مونث)



THE GENITIVE OF POSSESSION 
مركباضافى

• Another type of incomplete compound 
(مركبناقص)

• It consists of two parts

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)

• مضاف always comes before مضافاليه



THE GENITIVE OF POSSESSION -
مركباضافى

• Nothing can interpose between Mudaaf and 
Mudaaf Ilayhi.

• So, if the Sifah of mudaaf if needed, it should 
be mentioned after Mudaaf Ilayhi.

• There can be more than one mudaaf and 
mudaaf ilayhi.
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(Subject)

Can be Mufrad
(Simple)

Maarifah
(Definite)

Or Specific 
(Khaas)

Can be Murakkab 
(Compound)

Murakkab Taam

(Sentence)

Murakkab Naaqis

(Incomplete)

خبر
(Predicate)

Can be Mufrad
(Simple)

Nakirah

(Indefinite) or 
Maarifah (with two 

conditions) 

Can be Murakkab

(Compound)

Murakkab Taam

(Sentence)

Murakkab Naaqis

(Incomplete)



PRACTICE

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة المثبتة خبر مبتدا

الباب المفتاح

الكتاب الغالف

الشجر االوراق

البنت الثوب

الطفل اليد

الطير اللحم



PRACTICE

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 الصغيرِة ثمينٌ  ثمين الصغيرة البنت الثوب

يد الطفِل اليسَرى مفلوجةٌ  مفلوجة اليُسَرى الطفل اليد

لحم الطيِر المشويُّ لذيذٌ  لذيذ المشوي الطير اللحم



PRACTICE

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة المنفية خبر مبتدا

الباب المفتاح

الكتاب الغالف

الشجر االوراق

البنت الثوب

الطفل اليد

الطير اللحم



PRACTICE

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



PRACTICE

مضاف اليه مضاف

حّول الى صفة موصوف

الجملة االستفهامية خبر مبتدا

الباب المفتاح

الكتاب الغالف

الشجر االوراق

البنت الثوب

الطفل اليد

الطير اللحم



PRACTICE

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



ORIGINAL LETTERS - الحروفاالصلية

• In Arabic root letters are not less than three

• For noun, it can be up to five

• For verb, it can be up to four

• With these original letters, extra letters can also 
be attached as needed. 

• Together there could be more than five letters



ORIGINAL LETTERS -
الحروفاالصلية

• Original letters (root letters) are the letters that 
remains in all form or derivatives (with the few 
exceptions).

• The extra letters added to root letters are found 
in one form but not in another.

• E.g. 

دٌ وْعبُ مَ بٌِد      اْعبُُد       عَ يَ َعبََد        



TRI-LITERAL - ثالثى

• Words having three root letters are called ثالثى

• E.g.

    -تٌِف   كَ       -لَْوٌح       -ِطْفٌل        -نَْمٌل        -َشفَةٌ       -َرُجٌل   

َحْمدٌ     -َسْمٌع         -نَْصٌر      -َضْرٌب        -َصعٌَب       -َوِسٌخ   

• Words made up of root letters are called مجرد

• Those with extra letters are called مزيد فيه



QUADRI-LITERAL - رباعى

• Words having four root letters are called 
رباعى

• E.g. 

ْلِفلٌ فِ     -ِمشِمٌش       -فُْنُدٌق        -َدْفتٌَر      -اِْرنٌَب  

َوْسَوسَ   -َحْمَدَل    -َدْمَدَم    -بَْعثََر    -َدْحَرَج  



PENTA-LITERAL - خماسى

• Words having five root letters are called 
خماسى

• E.g.

دٌ   -وٌم  ُخْرطُ   -نَموذٌَج    -َغَضْنفٌَر    -َسفَْرَجٌل   َزَمرُّ



TRI-LITERAL - ثالثى

• Words made up of root letters are called مجرد

• Those with extra letters are called مزيدفيه

• To ascertain this, one should examine the word-
form of the past tense (الماضى) of the third person 
singular masculine (مذكرغائب (واحد



TRI-LITERAL - ثالثى

• For e.g. the circled ones are فيه مزيد ثالثى

• Whereas others are مجرد ثالثى

َمقتُولٌ   -قِتاٌل    -ُمقاتَلَةٌ    -قاتٌِل    -قَتٌْل  

اَْكبَرُ   -ُمَكبٌِّر    -تََكبٌُّر    -ِكْبٌر  



SCALES FOR TRI-LITERAL 
WORDS

• The scale ل ع ف is used to determine the 
root letters and the scales of words

• In tri-literal words, first letter is called 
فاءالكلمة

• Second letter is called عينالكلمة

• The third letter is called المالكلمة



EXAMPLES

الم كلمة عين كلمة فا كلمة امثلة

ل ع ف فعل

ر ب ص صبر

س ر د درس

ف ت ك كتف



SCALES FOR QUADRI-LITERAL WORDS

• For the scale of quadri-literal words, add extra ل
.at the end (الم)

الم كلمة الم كلمة عين كلمة فا كلمة امثلة

ل ل ع ف فعلل

ب ر ق ع عقرب

ر ف ع ج جعفر



SCALES FOR PENTA-LITERAL 
WORDS

• For the scale of penta-literal words, add two extra (الم) at the end.

المالكلمة المالكلمة المالكلمة عينالكلمة فاءالكلمة امثلة

ل ل ل ع ف فعللل

ل ج ر ف س سفرجل



االمثلة

ُمناَظَرةٌ  اِْسالمٌ  تَْعِليمٌ  عاِلُمونَ  َكَرمٌ  ُملُوكٌ  َرُجلٌ 

اَْحَمدُ  ُموِمنٌ  تََكبُّرٌ  َعْقَربٌ  ِكَرامٌ  َرْحمٌ  َشَرفٌ 

َسليمٌ  نَ ُمْسِلُمو رٌ ُمتََكبِّ  رٌ َغَضْنفَ  ِعْلمٌ  َرِحْيمٌ  َشِريفٌ 

طلَحةُ  ُمْسِلماتٌ  اِْكرامٌ  عّالَمةٌ  عاِلمٌ  َرْحمانُ  اْشرافٌ 

نُعمانُ  ُعَمرُ  بَيتٌ  َعلَّمَ  ُعلَماءُ  َكِريمٌ  َمِلكٌ 



االمثلة

ُمناَظَرةٌ  اِْسالمٌ  تَْعِليمٌ  عاِلُمونَ  َكَرمٌ  ُملُوكٌ  َرُجلٌ 

ُمفاَعلَةٌ  اِْفعالٌ  تَْفِعيلٌ  فاِعلُونَ  فَعَلٌ  فُعُولٌ  فَْعلٌ 

اَْحَمدُ  ُموِمنٌ  تََكبُّرٌ  َعْقَربٌ  ِكَرامٌ  َرْحمٌ  َشَرفٌ 

اَْفعَلُ  ُمْفِعلٌ  تَفَعُّلٌ  فَْعلَلٌ  فِعالٌ  فَْعلٌ  فَعَلٌ 

َسليمٌ  نَ ُمْسِلُمو رٌ ُمتََكبِّ  رٌ َغَضْنفَ  ِعْلمٌ  َرِحْيمٌ  َشِريفٌ 

فَِعيلٌ  نَ ُمْفِعلُو لٌ ُمتَفَعِّ  فَعَلَّلٌ  فِْعلٌ  فَِعيلٌ  فَِعيلٌ 

طلَحةُ  ُمْسِلماتٌ  اِْكرامٌ  عّالَمةٌ  عاِلمٌ  َرْحمانُ  اْشرافٌ 

فَْعلَةُ  ُمْفِعالتٌ  اِْفعالٌ  فَعَّالَةٌ  فَاِعلٌ  فَْعالنُ  اِفعالٌ 

نُعمانُ  ُعَمرُ  بَيتٌ  َعلَّمَ  ُعلَماءُ  َكِريمٌ  َمِلكٌ 

فُْعالنُ  فُعَلُ  فَْعلٌ  فَعَّلَ  فُعَالءُ  فَِعيلٌ  فَِعلٌ 



MORPHOLOGY

الصَّْرف







THE ACCUSATIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمنصوبة مائرالمالض



هُ َكأَنَّ  = ُهوَ  +

أَنَّ 

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



اِلَيهِ  = ُهوَ  +

اِلى
(Till, To)

ااِلَيِهمَ  = ُهَما +

اِلَيِهم = ُهم +

اِلَيَها = ِهيَ  +

ااِلَيِهمَ  = ُهَما +

اِلَيِهنَّ  = ُهنَّ  +

اِلَيكَ  = اَنتَ  +

ااِلَيُكمَ  = اَنتَُما +

اِلَيُكمْ  = اَنتُمْ  +

اِلَيكِ  = اَنتِ  +

ااِلَيُكمَ  = اَنتَُما +

اِلَيُكنَّ  = اَنتُنَّ  +

اِلَيَّ  = اَنَا +

اِلَيَنا = نَْحنُ  +


