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كلمة

Word

ال تدل على معنى فى نفسها 

Incomplete meaning

حرف

تدل على معنى فى نفسها

Meaningful word 

يقترن معناها باحد االزمنة الثالثة

Time bound

فعل

ال يقترن معناها باحد االزمنة الثالثة

Timeless

اسم



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



واحد Singular
تثنية Dual 

جمع Plural

معرفة Definite 

نكرة Indefinite

مرفوع Nominative 
منصوب Accusative 

مجرور Genitive

مذكر Masculine
مونث Feminine 

االسم اقسام

Types of Noun



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 ِ -

طالبونَ 

طالبِينَ 

مونث

اتٌ  َ-

اتٍ  َ-

طالباتٌ 

طالباتٍ 

مكّسر

تنوين

 ٍ ◌ً

اَْشجارٌ 

تثنية

انِ  َ-

ينِ َ -

َشجرانِ 

َشجَرينِ 

واحد

تنوين

ٌ ٍ ◌ً

َشَجرٌ 



Sentence

Nominal

Starts with a Noun

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

Verbal

Starts with a Verb



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 follow Mudaaf Ilayhi

There can be more than one mudaaf
and mudaaf ilayhi



Type of compound 2nd Part 1st Part Example 

معرفة معرفة البيُت الكبيرُ 

ةنكر ةنكر بيٌت كبيرٌ  

برخ امبتد جُل صالحٌ ال  رَّ

ةنكر معرفة البيُت كبيرٌ  

معرفة
Other than Adjective

معرفة هوعمرُ 

معرفة
Separated by a pronoun

معرفة الحُ ّرُجُل هوالصّ ال

معرفة نكرة كتاُب هللاِ 

نكرة نكرة بيُت َرُجلٍ 



Type of compound 2nd Part 1st Part Example 

Adjectival Compound
مركب توصيفي

معرفة معرفة البيُت الكبيرُ 

Adjectival Compound
مركب توصيفي

ةنكر ةنكر بيٌت كبيرٌ  

Nominal Sentence
)جملة اسمية(مركب تام 

برخ امبتد جُل صالحٌ ال  رَّ

Nominal Sentence
)جملة اسمية(مركب تام 

ةنكر معرفة البيُت كبيرٌ  

Nominal Sentence
)جملة اسمية(مركب تام 

معرفة
Other than Adjective

معرفة هوعمرُ 

Nominal Sentence
)جملة اسمية(مركب تام 

معرفة
Separated by a pronoun

معرفة الحُ ّرُجُل هوالصّ ال

Possessive Case
مركب اضافي

معرفة نكرة كتاُب هللاِ 

Possessive Case
مركب اضافي

نكرة نكرة بيُت َرُجلٍ 



Declension/Inflection
االعراب

Some show it  
المعرب

Show it fully
المعرب اللفظي

Can’t show it fully
المعرب التقديري

Some don’t show it
المبني



ُت 
ما

عال
بِ 

را
اِع

سمِ 
اال

االعراب 
بالحركة

ة َضمَّ

) واحد(مفرد 

جمع مكّسر 

جمع مونث سالم

طالٌب 

ُطّالٌب  

طالباتٌ  

فَتَْحة
)  واحد(مفرد  

جمع مكّسر

طالبًا 

ُطّالبًا 

َكْسَرة

)  واحد(مفرد  

جمع مكّسر 

جمع مونث سالم

طالبٍ 

ُطّالبٍ 

طالباتٍ 

االعراب 
بالحروف

الف
تثنية مذكر 

تثنية مونث

طاِلباِن 

طاِلبَتانِ  

يا

تثنية مذكر 

تثنية مونث

جمع مذكر سالم 

طاِلبَينِ 

طالبتَيِن 

طاِلبِينَ 

واو جمع مذكر سالم  طاِلبُونَ 



FEW SITUATIONS FOR DECLENSION

Nominative case 
(الرفع)

Accusative case 
(النصب)

Genitive case 
(الجر)

مبتداء

المسجدُ 

سمالاب صوان

كأنَّ , لَعَلَّ , اَنَّ , اِنَّ   

مضاف اليه

ُحبُّ الوطنِ 

خبر

مفتوحٌ 

ف الجروحر

فى, الى , من



مونث مذكر
عدد

تعريف 
مجروررو تنكي منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

فاِسقٌ  واحد

نكرة

تثنية

جمع سالم

جمع مكسر

واحد

معرفة

تثنية

جمع سالم

جمع مكسر



مونث مذكر
عدد

تعريف 
مجروررو تنكي منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

فاسقةٍ  فاسقةً  فاسقةٌ  فاسقٍ  فاسقًا فاسقٌ  واحد

نكرة

ينِ فاسقَتَ  ينِ فاسقَتَ  فاسقتانِ  فاسقَينِ  فاسقَينِ  فاسقانِ  تثنية

فاسقاتٍ  فاسقاتٍ  فاسقاتٌ  فاسِقينَ  فاسِقينَ  فاسقونَ  جمع سالم

فَواِسقَ  فَواِسقَ  فَواِسقُ  فُّساقٍ  افُّساقً  فُّساقٌ  جمع مكسر

الفاسقةِ  الفاسقةَ  الفاسقةُ  الفاسقِ  الفاسقَ  الفاسقُ  واحد

معرفة

ينِ الفاسقَتَ  ينِ الفاسقَتَ  نِ الفاسقتا نِ الفاسقَي نِ الفاسقَي الفاسقانِ  تثنية

الفاسقاتِ  الفاسقاتِ  الفاسقاتُ  نَ الفاسِقي نَ الفاسِقي الفاسقونَ  جمع سالم

قَ الفَواسِ  قَ الفَواسِ  قُ الفَواسِ  الفُّساقِ  الفُّساقَ  الفُّساقُ  جمع مكسر



ِف قَُرْيٍش  يلَٰ ِإلِ
ِفِهْم ِرْحلَةَ  تَآِء وَ إِيلَٰ ْيفِ  ٱلّشِ ٱلصَّ

ذَا ٱْلبَيْ فَْليَْعبُُدو۟ا َربَّ  تِ  َهٰ
ن ُجوعٍ ٱلَِّذٓى أَْطعََمُهم مِّ 

ْن َخوْ  فٍۭ َوَءاَمنَُهم ّمِ



MORPHOLOGY

الصَّْرف



PARADIGM OF 
PERFECT TENSE

المضارع 







THE ACCUSATIVE ATTACHED 
PRONOUN

تّصلةالمنصوبة مائرالمالض



هُ َكأَنَّ  = ُهوَ  +

اِنَّ 

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 ACCUSATIVE DETACHED
PRONOUN

نفصلةالمنصوبة مائرالمالض



اِيّاهُ  = ُهوَ  + اِيّا

ااِيّاهُمَ   = ُهَما + اِيّا

ايّاُهم = ُهم + اِيّا

ايّاَها  = ِهيَ  + اِيّا

ايّاُهَما = ُهَما + اِيّا

ايّاُهنَّ  = ُهنَّ  + اِيّا

ايّاكَ  = اَنتَ  + اِيّا

ايّاُكَما = اَنتَُما + اِيّا

ايّاُكمْ  = اَنتُمْ  + اِيّا

ايّاكِ  = اَنتِ  + اِيّا

ايّاُكَما = اَنتَُما + اِيّا

ايّاُكنَّ  = اَنتُنَّ  + اِيّا

ايَّايَ  = اَنَا + اِيّا

ايَّانَا = نَْحنُ  + اِيّا



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  +


