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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



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 



مضاف مفرد
عدد

تعريف 
مجروررو تنكي منصوب مرفوع مجرور منصوب مرفوع

َحمي ِهْندٍ  دٍ َحَما ِهنْ  دٍ َحُمو ِهنْ  َحمٍ  َحًما َحمٌ  واحد

نكرة

ْندٍ َحَمَوْي هِ  ْندٍ َحَمَوْي هِ  َحموا ِهْندٍ  نِ َحَمَوي نِ َحَمَوي َحَموانِ  تثنية

- - - - - - جمع سالم

ْندٍ أَْحماَء هِ  ْندٍ أَْحماَء هِ  ْندٍ هِ أَْحماُء  أَْحماءَ  أَْحماءَ  أَْحماءُ  جمع 
مكسر

َحمي ِهْندٍ  دٍ َحَما ِهنْ  دٍ َحُمو ِهنْ  الَحمِ  الَحمَ  الَحمُ  واحد

معرفة

ْندٍ َحَمَوْي هِ  ْندٍ َحَمَوْي هِ  َحموا ِهْندٍ  ينِ الَحَموَ  ينِ الَحَموَ  نِ الَحَموا تثنية

- - - - - - جمع سالم

ْندٍ أَْحماَء هِ  ْندٍ أَْحماَء هِ  ْندٍ هِ أَْحماُء  أَالْحماءَ  أَالْحماءَ  أَالْحماءُ  جمع 
مكسر



حروف النداء
VOCATIVE PARTICLE

• The vocative particles are five: 

أَ –أَْي –َهيَا –اَيَا –يَا 

• The most used is:  يا     

• The word to which the vocative particle is 
prefixed is called ُمناَدى



حروف النداء
VOCATIVE PARTICLE

• If the (منادى) is singular ) مفرد( , it will be in 
nominative state (مرفوع) 

يا َرُجلُ   – O man

يا زيدُ   – O  Zaid 

يا بِنُت  - O daughter



حروف النداء
VOCATIVE PARTICLE

• When the vocative particle (حرف النداء ) is used 
before (مركب اضافي), the (مضاف) will be in 
accusative state (منصوب)

ياعبَد هللا  - O slave of Allaah

يا اُمَّ َعْبِد هللاِ  – O mother of Abdullah (Slave of Allaah)

يا أميَر الُمومنينَ   - O leader of the believers



حروف النداء
VOCATIVE PARTICLE

• If the (مناَدى) has (ال ), the particle (أَيٌّها) for 
masculine and (أَيَّتُها) for feminine should be 
attached to it

يا أَيُّها الّذيَن أمنوأ – O you who believe

نَّةُ ئِ يا أيَّتُها النّْفُس الُمْطمَ   - O the tranquil soul



حروف النداء
VOCATIVE PARTICLE

• Sometimes these two words enter (مناَدى) 
without the particle (أل), 

أيَُّها الّصّديقُ  - O the truthful 

أيَّتَُها الّسيَِّدةُ  - O noble lady



INSERT I’RAAB

 مها غالمان صاحلان
 مها غالما زيد
 هم معلمون

 هم معلمو املدرسة
انيدا بنت احلسن نظيفتان و رجالها وسخت  



INSERT I’RAAB

 مهُا ُغالماِن صاحلِانِ 
 مهُا ُغالَما زَيدٍ 
 ُهم ُمَعلُِّمونَ 

 ُهم ُمَعلُِّمو املدَرَسةِ 
انِ اِن َو رِْجالَها َوِسَختَيَدا بِْنِت اَحلَسِن َنِظيَفتَ   



INSERT I’RAAB

 ان النساء الصاحلات معلمات ىف مدرسة البنات
 هذا فرس غالم ابن الوزير

ئمولد املرأة العاقلة قا  
ابن أملرأة العاقل جالس أمام املعلم 



INSERT I’RAAB

  ِىف َمْدَرَسِة الَبناتِ ِانَّ النِّساَء الصَّاحلِاِت ُمَعلِّماتٌ 
 

 َهذا فـََرُس ُغالِم اْبِن اْلَوزِيرِ 
 

ِئٌمَوَلُد املَرأَِة اْلعاِقَلِة قا  
 

 املَعلِِّم اِْبُن أملرَأَِة اْلَعاِقُل َجاِلٌس أََمامَ 



اسماءاالشارة 
INDICATIVE PRONOUNS

• Words that are used to point out to 
something

• It is a type of definite noun

• There are two  types
• Indicative pronoun for near - اسماءاالشارة للقريب

• Indicative pronoun for far - اسماءاالشارة للبعيد



اسماءاالشارة للقريب

مونث مذكر

جمرور منصوب مرفوع جمرور منصوب مرفوع

هذهِ  هذهِ  هذهِ  هذا هذا هذا واحد

هاَتنيِ  هاَتنيِ  نِ  ها هذينِ  هذينِ  هذانِ  تثنية

الءِ ٰهُؤ الءِ ٰهُؤ الءِ ٰهُؤ الءِ ٰهُؤ الءِ ٰهُؤ الءِ ٰهُؤ مجع



اسماءاالشارة للبعيد

مونث مذكر

جمرور منصوب مرفوع جمرور منصوب مرفوع

/ َك   
تلك

/ َك   
تلك

/ َك   
 تلك

/ذاَك   
ذالك 

/ ذاَك   
ذالك

/ ذاَك   
ذالك

واحد

تَيِنكَ  تَيِنكَ  ِنكَ  َذيِنكَ  َذيِنكَ  ذاِنكَ  ةتثني

ََلِئكاُو ََلِئكاُو ََلِئكاُو َلِئَكاُو ََلِئكاُو ََلِئكاُو مجع



INDICATIVE PRONOUNS

• The words كذالك (similarly) & هكذا (in this way) are 
often used.

• The (ك) appended to the end of اسماءاالشارة للبعيد is 
sometimes changed like the ضمير مخاطب مجرور :

اِلُكنَّ َذاِلَك    َذاِلُكما    َذاِلُكم     َذاِلِك    َذاِلُكما    ذَ   
• It denotes the number & gender of the  2nd person.



INDICATIVE PRONOUNS

• The object pointed to is called theُمشاٌر اليه

• The مشاراليه will either have (ال) or be (مضاف)

• If the  مشاراليه has (ال) attached to it, the اسماالشارة
must be mentioned first, e.g.

 هذا الكتاب



المركباالشاري

• If indicative noun is attached to a معرفبالالم noun, 
it becomes indicative compound

ِالشاريُّ أملُرَكَُّب اِ =    ُمشاٌر ِالَيِه    +     ِاْسُم االشارِة       
 َذاِلَك الِكتاُب ال ريَب فيه

تِلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا بَعَضُهم على بَعضٍ 



INDICATIVE PRONOUNS

• If the مشاراليه is (مضاف) towards another noun, the 
اسماالشارة will succeed the مضافاليه, e.g.

 كتاُبكم هذا
ابُن امللِك هذا

• Otherwise, it will become a nominal sentence

 هذا كتاُبكم
هذا ابُن امللكِ 



INDICATIVE PRONOUNS

• If the  مشاٌر اليه is indefinite, it will become 
a complete sentence.

 هذا ِكتابٌ 
ِنَك بنتانِ   
قةٌ  هذه 



INDICATIVE PRONOUNS

• The following words are also indicative 
pronouns. There are no particular rules for 
their usage.

ُهنا             َهُهنا                ُهناَك                 

HereThere



MORPHOLOGY

الصَّْرف



Meaning مضارع مع لَن مضارع

He will never worship َد  ْعبُ َلْن يـَّ  ْعُبدُ يَـ 

   َأن
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 

َلنْ 

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 worship َلن تَـ ْعبُ دَ  تَـ ْعُبدُ 
You (both men) will never worship ادَ ْعبُ تَـ َلن    انِ ْعُبدَ تَـ 

َكيْ 
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 

ِاَذنْ 
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  



نواصِب ُمضارع

َها  قَاُلوْا نُرِيُد َأن َُّْكَل ِمنـْ
بُّونَ َلن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّٰ تُنِفُقوا ِممَّا حتُِ 

َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا
نيَ َقاَل نـََعْم َوِإنَُّكْم ِإذاً لَِّمَن اْلُمَقرَّبِ 



Meaning مضارع مع لَم مضارع

He did not worship ْد  ْعبُ لَم يَ  ْعبُدُ يَ 
They (both men) did notِانْ  worship ادَ ْعبُ لَم يَ   انِ ْعبُدَ يَ 

They (all men) did not worship وْ دُ ْعبُ لَم يَ  ونَ ْعبُدُ يَ 
She did notلَمْ  worship لَم تَ ْعبُ دْ  تَ ْعبُدُ 

They (both women) did not worship ادَ ْعبُ تَ لَم   انِ ْعبُدَ تَ 

َلّما
They (all women) did not worship نَ دْ ْعبُ لَم يَ   نَ ْعبُدْ يَ 

You (man) did not worship لَم تَ ْعبُ دْ  تَ ْعبُدُ 
You (both men) did not worship ادَ ْعبُ تَ لَم   انِ ْعبُدَ تَ 

 الم أمر
You (all men) did not worship وْ دُ ْعبُ لَم تَ  ونَ ْعبُدُ تَ 
You (woman) did not worship يدِ ْعبُ لَم تَ   ينَ ْعبُدِ تَ 

You (both women) did not worship ا دَ ْعبُ تَ لَم   انِ ْعبُدَ تَ 

الء النهي

You (all women) did not worship نَ دْ ْعبُ لَم تَ  نَ ْعبُدْ تَ 
I (man & womandid not worship ْد ْعبُ لَم أَ   ْعبُدُ أَ 

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



جوازِم مضارع

ََّ يَ  نُصرُْكمْ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا ا  
َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلدْ    

ا َيُذوُقوا َعَذابِ  َبْل َلمَّ
 َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا
َال َحتَْزْن ِإنَّ َهللا َمَعَنا



THE GENITIVE ATTACHED
PRONOUN

تّصلةالمجرورة مائرالمالض



قَلَُمهُ  = ُهوَ  +

ةٌ َسيّارَ 

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  +


