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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



سم
ت ا

ما
عال

لفظي

فى االبتداء

حرف جر فى البيتِ 

ال الّرجلُ 

مشبه بالغعل اِّن زيًدا

حرف نداء يا نوحُ 

فى الوسط مصغّر دُعبَي -اَُسيد 

فى االخر

تنوين خالدٌ 

ياء النسبة بغداديٌّ 

تثنية دانِ َولَ  -َمسجداِن 

جمع مسلمونَ 

تاء مربوطة طلحةُ 



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



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



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



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



FEW SITUATIONS FOR DECLENSION

Nominative case 

(الرفع)

Accusative case 

(النصب)

Genitive case 

(الجر)

مبتداء

المساجدُ  مفتوَحةٌ 

سمالاب صوان

  أشهُد اَنَّ محّمًدا رسوله

مضاف اليه

هذه ناقةُ هللاِ 

خبر

 المساجُد مفتوَحةٌ  

"كان"خبُر 

كان يوسُف َذِكيا

ف الجروحر

ِ  رّب العالميَن   ألحمُد 

فاعل

سأََل الَمِلكُ  يوسفَ 

مفعول

سأََل الَمِلُك يوسفَ 

"كم"تمييُز 

َكْم عَ بدٍ  أعتََق أبو بكرٍ 



مونث مذكر
عدد

تعريف 
مجروررو تنكي منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

واحد

نكرة

تثنية

جمع سالم

جمع مكسر

واحد

معرفة

تثنية

جمع سالم

جمع مكسر

عٌ َراكِ 



مونث مذكر
عدد

تعريف 
مجروررو تنكي منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

راِكعَةٍ  راِكعَةً  راِكعَةٌ  راِكعٍ  راِكعًا راِكعٌ  واحد

نكرة

ينِ راِكعَتَ  ينِ راِكعَتَ  راِكعَتانِ  راِكعَينِ  راِكعَينِ  راِكعانِ  تثنية

راِكعاتٍ  راِكعاتٍ  راِكعاتٌ  راِكِعينَ  راِكِعينَ  راِكعُونَ  جمع سالم

َرواِكعَ  َرواِكعَ  َرواِكعُ  ُركَّعٍ   ً ُركَّعا ُركَّعٌ  جمع مكسر

ةِ الّراِكعَ  ةَ الّراِكعَ  ةُ الّراِكعَ  الّراِكعِ  الّراِكعَ  الّراِكعُ  واحد

معرفة

تَينِ الّراِكعَ  تَينِ الّراِكعَ  تانِ الّراِكعَ  ينِ الّراِكعَ  ينِ الّراِكعَ  الّراِكعانِ  تثنية

الّراِكعاتِ  الّراِكعاتِ  الّراِكعاتُ  ينَ الّراِكعِ  ينَ الّراِكعِ  ونَ الّراِكعُ  جمع سالم

واكِ  عِ الرَّ واكِ  عَ الرَّ واكِ  عُ الرَّ كَّ  عِ الرُّ كَّ  عَ الرُّ كَّ  عُ الرُّ جمع مكسر



EXAMPLES OF SINGULAR

مجرور حرف الجر مفعول به فاعل فعل

خالدٍ  الَى مكتوبًا زيدٌ  اَْرَسل

مجرور لفًظا امنصوب لفظً  مرفوع لفًظا



EXAMPLES OF SINGULAR

مضاف اليه مضاف حرف الجر حال فاعل فعل

حاِمدٍ  فََرِس  علَى راِكبًا زيدٌ  جاءَ 

مجرور لفًظا مجرور لفًظا منصوب 
لفًظا

امرفوع لفظً 



EXAMPLE OF DUAL

ينِ الّظاِلمَ  ينِ الَملَكَ  ىاِلَ  نِ َمكتوبَي العاِلمانِ  جال نِ الرَّ كتبَ 

صفة موصوف جار مفعول صفة موصوف فعل

مجرور امنصوب لفظَ  فاعل مرفوع لفَظا



EXAMPLE OF SOUND 
MASCULINE PLURAL

مجرور جار مفعول به فاعل فعل

نَ الُمشِركي الَى نَ الُمبَلِِّغي المسلمونَ  اَْرَسل

مجرور لفًظا منصوب لفًظا موفوع لفًظا مرفوع



FEMININE - PLURAL

العباداتِ  الَى الفاسقاتِ  الّصالحاتُ  المسلماتُ  َدَعتْ 

مجرور جار مفعول به صفة موصوف فعل

مجرور لفًظا منصوب لفًظا فاعل  -موفوع لفًظا  مرفوع َمَحال 



EXAMPLES OF SOUND PLURAL

الطيّباتِ  لِ  الطيّبونَ  وَ  ينَ الَطيِّب لِ  الطيّباتُ 

مجرور جار مبتدا عطف مجرور جار مبتدا

مجرور لفًظا 
خبر -

مجرور لفًظا 
خبر -

مرفوع 
لفًظا

جملة اسميّة جملة اسميّة



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  +

ب
(with)

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  +


