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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



D
ec

le
n

si
on

/I
n

fl
ec

ti
on

ب
را

الع
ا

Some 
express it 

المعرب

Express it 
fully

منصرف

With Letters يا -واو –الف 

With 
Desinential 

marks 

 ٍ◌◌ً◌ٌ

 ِ◌◌َ◌ُ

Can’t 
express it 

fully

غير منصرف 

Cannot 
express 

Tanween or 
Kasrah

 َ◌◌َ◌ُSome don’t 
express it

المبني



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ  – 6 NAMES

Meaning االسم
Father اَبٌ  ١

Brother اَخٌ  ٢
Mouth* فَمٌ 

٣Mouth* فُو
Brother in law َحمٌ  ٤
Private part َهنٌ  ۵

Owner of (something)
Always come as mudaaf to a noun

ذُو ٦

* Both are used to denote mouth



بََّرةُ االسماُء الستّةُ الُمكَ 

مضاف

الى 
غيرها

االسم

أبو بكرٍ 

َحما حفصةَ 

فمى زيدٍ 

الضمير

فُوهُ 

أخاكَ 

أبِينا

الى ياء 
المتكلم

أَِخي

أَبي

َحمي

مفرد

الخمسة 
الباقية

أَبٌ 

أًَخا

فَمٍ 

ذو

مونث

ذاُت مالٍ 

قٍ ذاَت ُخلُ 

ةٍ ذاِت قُوَّ 

مذكر

ذو مالٍ 

ذا ُخلُقٍ 

ةٍ ذي قُوَّ 



االسماُء الستّةُ الُمَكبََّرةُ  – 6 NAMES

Meaning مجرور منصوب مرفوع رقم
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 



مضاف مفرد
عدد

تعريف 
مجروررو تنكي منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

أبي َولَدٍ  أبَا َولَدٍ  أبو َولَدٍ  أبٍ  أبًا أبٌ  واحد

نكرة

لَدٍ أبََوي وَ  لَدٍ أبََوي وَ  دٍ أبََوا َولَ  نِ أبََوي أبََوينِ  أبَوانِ  تثنية

- - - - - - جمع سالم

دٍ آبَاِء أوال دٍ آبَاَء أوال دٍ آبَاُء أوال آبَاءٍ  آبَاءً  آبَاءٌ  جمع 
مكسر

أبي َذرٍّ  أبَا َذرٍ  أبو ذَرٍ  األبِ  األبَ  األبُ  واحد

معرفة

أبََويِهم أبََويِهم أبََواُهم ينِ األبَوَ  نِ األبََوي األبَوانِ  تثنية

- - - - - - جمع سالم

آبَاِءُكم آبَاَءُكم آبَاُءكم اآلبَاءِ  اآلبَاءَ  اآلبَاءُ  جمع 
مكسر



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  



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

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



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

• Sound Masculine plural is constructed in usual 
way 

ينَ  -يَن –وَن 



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

• Feminine plural is broken that’s why 
constructed in usual way

تٍ  -تًا –ٌت 



IDENTIFY THE DECLENSION 
OF THESE NOUNS IN THE 

FOLLOWING QURANIC AYAAT



أبونا َشيٌخ كبيٌر 
(28:23)  

كبيرٌ  َشيخٌ  نا أبو

مرفوع
نكرة
مذكر
واحد 

مرفوع
نكرة
مذكر
واحد 

مجرور
معرفة

عاٌم بين الجنس
جمع 

مرفوع
معرفة
مذكر
واحد 

صفة موصوف مضاف اليه مضاف

خبر مبتدا



قايَةَ فى َرْحِل أَخيهِ  َوَجعََل الّسِ
(12:70)

ه أَخي َرْحل فى ق ايَةالّسِ َجعَل وَ 

ضمير
مبني

اسم
معرفة
مذكر
واحد

مجرور

اسم
معرفة
مذكر
واحد

مجرور

حرف 
جر

مبني

اسم
معرفة
مونث
واحد

منصوب

ماضى 
معروف
فاعله 
هو 

مرفوع

حرف 
عطف

مضاف 
اليه

مضاف 
 -اليه 

مضاف

مضاف مفعول فعل مع 
الفاعل



هللاُ ذُو الفضِل العظيمِ 
(3: 74)

العظيمِ  الفضلِ  ذُو هللاُ 

مرفوع
معرفة
مذكر
واحد 

مرفوع
معرفة
مذكر
واحد 

مرفوع
معرفة
مذكر
واحد 

مرفوع
معرفة
مذكر
واحد 

صفة موصوف مضاف

خبر مبتدا



اِنَّ أبانا لَفى ضالٍل مبينٍ 
(12:8)



نََك َعن ِذي القَرنَينيَسئَلو



اِْذ قاَل لَُهم أُخوُهم نُوٌح أال تَتَّقونَ 
(26:106)



ذَواتا أْفنان
(55:48)



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  ونَ ْعُبدُ يَـ 

She will never worship َلن تَـ ْعبُ دَ  تَـ ْعُبدُ 
They (both women) will never worship ادَ ْعبُ تَـ َلن    انِ ْعُبدَ تَـ 
They (all women) will never worship نَ دْ ْعبُ َلن يـَّ   نَ ْعُبدْ يَـ  You (man) will never worshipَلنْ  َلن تَـ ْعبُ دَ  تَـ ْعُبدُ 
You (both men) will never worship ادَ ْعبُ تَـ َلن    انِ ْعُبدَ تَـ 
You (all men) will never worship وْ دُ ْعبُ َلن تَـ  ونَ ْعُبدُ تَـ 
You (woman) will never worship يدِ ْعبُ َلن تَـ   ينَ ْعُبدِ تَـ 

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

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



Meaning مضارع مع لَم مضارع لَمْ 

He did not worship ْعبُدُ يَ   ْعبُدْ لَم يَ 
They (both men) did not worship اْعبُدَ لَم يَ   انِ ْعبُدَ يَ 
They (all men) did not worship وْ ْعبُدُ لَم يَ  ونَ ْعبُدُ يَ 

She did not worship لَم تَ ْعبُدْ  تَ ْعبُدُ 
They (both women) did not worship اْعبُدَ تَ لَم   انِ ْعبُدَ تَ 
They (all women) did not worship نَ ْعبُدْ لَم يَ   نَ ْعبُدْ يَ 

You (man) did notلَمْ  worship لَم تَ ْعبُدْ  تَ ْعبُدُ 
You (both men) did not worship اْعبُدَ تَ لَم   انِ ْعبُدَ تَ 
You (all men) did not worship وْ ْعبُدُ لَم تَ  ونَ ْعبُدُ تَ 
You (woman) did not worship يْعبُدِ لَم تَ   ينَ ْعبُدِ تَ 

You (both women) did not worship ا ْعبُدَ تَ لَم   انِ ْعبُدَ تَ 
You (all women) did not worship نَ ْعبُدْ لَم تَ  نَ ْعبُدْ تَ 
I (man & womandid not worship ْعبُدُ أَ  ْعبُدْ لَم أَ  

We (both & all men & women) did not worship ْعبُدُ نَ  ْعبُدْ لَم نَ  



THE GENITIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمجرورة مائرالمالض



قَلَُمهُ  = ُهوَ  +

بَيتٌ 

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  +


