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اسم

• Declension• Form

• Number• Gender مذكر

مؤنث

واحد

تثنية

جمع
 

مرفوع

منصوب

مجرور

معرفة

نكرة



Declension/Inflection

االعراب

Some show it 

المعرب

Show it fully

منصرف

With 
Letters

  -واو –الف 
يا

With 
Desinential 

marks 

 ٍ◌◌ً◌ٌ

 ِ◌◌َ◌ُ

Can’t show it fully

غير منصرف 

Does not accept 
Tanween or 

Kasrah

 َ◌◌َ◌ُ

Some don’t show it

المبني



مونث مذكر
عدد

تعريف 
مجروررو تنكي منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

جاهلةٍ  جاهلةً  جاهلةٌ  جاهلٍ  جاهالً  جاهلٌ  واحد

نكرة

جاهلتَينِ  جاهلتَينِ  جاهلتانِ  جاهلَينِ  جاهلَينِ  جاهالنِ  تثنية

جاهالتٍ  جاهالتٍ  جاهالتٌ  جاهِلينَ  جاهِلينَ  جاهلونَ  جمع سالم

جواهلَ  جواِهلَ  َجواِهلُ  ُجّهالٍ  ُجّهاالً  ُجّهالٌ  جمع مكسر

الجاهلةِ  الجاهلةَ  الجاهلةُ  الجاهلِ  الجاهلَ  الجاهلُ  واحد

معرفة

نِ الجاهلتَي نِ الجاهلتَي الجاهلتانِ  الجاهلَينِ  الجاهلَينِ  الجاهالنِ  تثنية

الجاهالتِ  الجاهالتِ  الجاهالتُ  الجاهِلينَ  الجاهِلينَ  الجاهلونَ  جمع سالم

الجواهلِ  الجواِهلَ  الَجواِهلُ  الُجّهالِ  الُجّهالَ  الُجّهالُ  جمع مكسر



جالسونَ حاضرونَ 

الكرسيالهّرةُ 

الفرِس الّرجلُ 

امامَ كلبًاخالدٌ 

جاريةً َرأَيتُ 

أنهارٌ 

المدرسةِ محمودٌ 

حديقِة الحيَواناتِ هل َرأَيتِ 

المكتبِ قَلًَماَوَضعَ 
السيَارةِ عليعمرُ فاطمةُ جاءَ 

قبلَ المسجدِ أبي

ئمًاقافىَرأَيتُ 



اعراُب المفرد ألمضاف

مضاف اليه مضاف

َرُجلٍ  بيتٌ  هذا
مرفوع

َرُجلٍ  هذا بيتُ 

َرُجلٍ  بيتًا َرأَيتُ 
منصوب

بيَت َرُجٍل َرأَيُت  

َرُجلٍ  بيتٍ  بابُ 
مجرور

باُب بيِت َرُجٍل جميلةٌ 



اعراُب التثنية ألمضاف

مضاف اليه مضاف

َرُجلٍ  بيتانِ  هما
مرفوع

بيتا َرُجلٍ هما 

َرُجلٍ  بيتَْينِ  َرأَيتُ 
منصوب

بيتَي َرُجٍل َرأَيُت  

َرُجلٍ  بيتَْينِ  ابوابُ 
مجرور

ابواُب بيتَي َرُجٍل جميلةٌ 



اعراُب الجمع المذكر السالم ألمضاف

مضاف اليه مضاف

الولد ُمعلُِّمونَ  هم
مرفوع

ُمعلُِّمو الولَدِ هُم 

الولد ُمعلِِّمين َرأَيتُ 
منصوب

ُمعلِّمي الولَدِ  َرأَيتُ  

الولد ُمعلِِّمين
مجرور

ُمعلِّمي الولَِد جديدةٌ  بُيوتُ    



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ  – 6 NAMES

Meaning مجرور منصوب مرفوع االسم
Father اَبٍ  اَبًا اَبٌ  ١

Brother اَخٍ  اًَخا اَخٌ  ٢
Mouth* فَمٍ  فًَما فَمٌ 

٣Mouth* فِى فَا فُو
Brother in law َحمٍ  َحًما َحمٌ  ٤
Private part َهنٍ  َهنًا َهنٌ  ۵

Owner of (something)
Always come as 

mudaaf to a noun

ِذى َذا ذُو ٦

* Both are used to denote mouth



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ 
MUDAAF TO ‘YAA’ OF 1ST PERSON

*اِضافةٌ اِلَى ياِء الُمتََكِلّمِ 
Meaning مجرور منصوب مرفوع
My father اَبِي اَبِي اَبِي

My brother اَِخي اَِخي اَِخي
My mouth فَِمي فَِمي فَِمي
My mouth فِي فِي فِي

My brother in law َحِمي َحِمي َحِمي

* Same in all forms when mudaaf to ‘yaa’ - meaning ‘my’.



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ 
‘MUDAAF’ TO NOUN

اِضافةٌ اِلَى اِالْسمِ 

Meaning مجرور منصوب مرفوع

َمَرْرُت بِ  َرأَيتُ  جاءَ 
Father of Bakr اَبى بكرٍ  اَبَا بكرٍ  اَبُو بكرٍ 

Brother of 
Hamid

اَِخى حامدٍ  اََخا حاِمدٍ  اَُخو حامدٍ 



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ 
MUDAAF TO ‘PRONOUN’

ميرِ  اِضافةٌ اِلَى الضَّ

Meaning مجرور منصوب مرفوع

His father اَبِيهِ  اَبَاهُ  اَبُوهُ 

Her brother اَِخيها اََخاها اَُخوها

Your mouth فِيكَ  فَاكَ  فُوكَ 



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ 

مونث مذكر

مجرور منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

ذاتٍ  ذاتٍ  ذاتٌ  ِذى ذَا ذُو واحد

ذواتَينِ  ذواتَينِ  ذواتانِ  ذََوينِ  ذََوينِ  ذَوانِ  تثنية

ذَواتٍ  ذَواتًا ذَواتٌ  ذَِوينَ  ذَِوينَ  ذَُوونَ  جمع



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ 
مونث مذكر

مجرور منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

ذاتٍ  ذاتٍ  ذاتٌ  ِذى ذَا ذُو واحد

ذواتَينِ  ذواتَينِ  ذواتانِ  ذََوينِ  ذََوينِ  ذَوانِ  تثنية

ذَواتٍ  ذَواتًا ذَواتٌ  ذَِوينَ  ذَِوينَ  ذَُوونَ  جمع

• Singular feminine is constructed as sound plural feminine
اٍت –اٌت    – اتٍ  

• Dual is constructed in usual way – ينِ  -يِن –اِن 
• Sound Masculine plural is constructed in usual way 

ينَ  -يَن –وَن 
• Feminine plural is broken that’s why constructed in usual way

تٍ  -تًا –ٌت 



PRACTICE
English Arabic

Your father is a great man

His brother is tall

Indeed her brother in law is pious

The brother of their (three girls) 
father is a doctor

He is the man of good character

This house is for two wealthy men 

My mother saw two women of 
beauty



PRACTICE
English Arabic

Your father is a great man اَبُوَك َرُجٌل عظيمٌ 

His brother is tall اَُخوهُ طويلٌ 

Indeed her brother in law is pious اِنَّ َحَماَها صالحٌ 

The brother of their (three girls) 
father is a doctor

اَُخو اَبِيِهنَّ طبيبٌ 

He is the man of good character هو ذُو ُخلٍُق َحَسنٍ 

This house is for two wealthy men  ِهذا البيُت ِلَذَوي الَمال

My mother saw two women of 
beauty

ي رأَْت اُّمي امرأتَيِن ذواتَ 
جماٍل  



MORPHOLOGY

الصَّْرف



THE ACCUSATIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمنصوبة مائرالمالض



Meaning مضارع مع لَن مضارع لَن

He will never worship َد  ْعبُ َلْن يـَّ  ْعُبدُ يَـ 
They (both men) will never worship ادَ ْعبُ َلْن يـَّ   انِ ْعُبدَ يَـ 
They (all men) will never worship وْ دُ ْعبُ َلْن يـَّ  نَ و ْعُبدُ يَـ 

She will never worship َلن تَـ ْعُبدَ  تَـ ْعُبدُ 
They (both women) will never worship اْعُبدَ تَـ َلن   انِ ْعُبدَ تَـ 
They (all women) will never worship نَ ْعُبدْ َلن يـَّ   نَ ْعُبدْ يَـ  You (man) will never worshipَلنْ  َلن تَـ ْعُبدَ  تَـ ْعُبدُ 
You (both men) will never worship اْعُبدَ تَـ َلن   انِ ْعُبدَ تَـ 
You (all men) will never worship وْ ْعُبدُ َلن تَـ  نَ و ْعُبدُ تَـ 
You (woman) will never worship يْعُبدِ َلن تَـ   نَ يْعُبدِ تَـ 

You (both women) will never worship ا ْعُبدَ تَـ َلن   انِ ْعُبدَ تَـ 
You (all women) will never worship نَ ْعُبدْ َلن تَـ  نَ ْعُبدْ تَـ 
I (man & woman) will never worship ْعُبَد َلن أَ   ْعُبدُ أَ 

We (both & all men & women) will never worship ْعُبدُ نَـ  ْعُبدَ َلن نَـ  



THE GENITIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمجرورة مائرالمالض



قَلَُمهُ  = ُهوَ  +

قَلَمٌ 

اقَلَُمُهمَ  = ُهَما +

قَلَُمُهم = ُهم +

قَلَُمَها = ِهيَ  +

اقَلَُمُهمَ  = ُهَما +

قَلَُمُهنَّ  = ُهنَّ  +

قَلَُمكَ  = اَنتَ  +

َماقَلَُمكُ  = اَنتَُما +

مْ قَلَُمكُ  = اَنتُمْ  +

قَلَُمكِ  = اَنتِ  +

َماقَلَُمكُ  = اَنتَُما +

نَّ قَلَُمكُ  = اَنتُنَّ  +

قَلَِميْ  = اَنَا +

قَلَُمنا = نَْحنُ  +


