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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



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



C
om

po
un

ds
 

ات
ركب

م
Complete 

)مجلة(م 
خرب+ مبتدا = امسية   

فاعل+ فعل = فعلية 

Incomplete

قص

صفة+ موصوف =  صيفي تومركب 

مضاف اليه+ مضاف = يف اضامركب    

مشاٌر اليه+ اشارة = مركب اشاري 

جمرور+ جار = مركب جاري   

عدد+ معدود =  مركب عددي 



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 

Diptote

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 



ُمناَدى

منصوب مضاف
  عبَد هللاِ 

 ِنساَء النَِّيبِّ 

مرفوع

عَلم
  نوحُ 

 زيدُ 

ممعّرف بلّال 

ايـَُّها الذيَن امنوا   

ايُّها املسلمُ   

ايُتها املسلمةُ 

نكرة مفردة
  َرُجلُ 

 بِنتُ 



اسماءاالشارة للقريب

مونث مذكر
جمرور منصوب مرفوع جمرور منصوب مرفوع

هذهِ  هذا واحد
هاَتنيِ  هاَتنيِ  نِ  ها هذينِ  هذينِ  هذانِ  تثنية

الءِ ٰهُؤ مجع



اسماءاالشارة للبعيد

مونث مذكر
جمرور منصوب مرفوع جمرور منصوب مرفوع

تلك/ َك  ذالك/ ذاَك   واحد
تَيِنكَ  تَيِنكَ  ِنكَ  َذيِنكَ  َذيِنكَ  ذاِنكَ  ةتثني

َلِئَكاُو مجع



ارة
الش

م ا
اس

كب المر
يشاراال

اسم االشارة+ مضاف اليه + مضاف   

هذا+ الّرُجِل + كتاٌب   

لّالم+ اسم االشارة  معّرف   

هذا الّرُجُل . ١  

هذا الكتاُب  . ٢

 مفرد

تلك–هذا   

كتابٌ + هذا . ١  

مشسٌ + تلَك  . ٢



ِالْستِْفهامِ اَدواُت اَ

أداةٌ  معىن مثال

َمنْ  Who َمْن اَبُوَك؟ 

ِايش -ماذا –ما  What ما َلوُن َقميِصَك؟ 
َكْيفَ  How   َكْيَف ِصحَُّتَك؟ 

ِلما ذا–ِلما  Why ألْمسِ  ِ ؟ِلما ذا َملْ َحتُْضْر 
اَيَّةٌ  -َايٌّ  Which َس؟َأيُّ الطّاِلِب َحِفَظ الدَّرْ 



ِالْستِْفهامِ اَدواُت اَ

أداةٌ  معىن مثال
اَْينَ  Where أْيَن َتْسُكُن؟
َمَىت  When َمَىت الدَّْرُس؟
َكم How many/much َكْم ُعْمُرَك؟       
َاىنَّ  From where َأىنَّ َلِك هذا؟



اسماء االستفهام

• The particles (حرفجارة) can be attached to 
the beginning of the اسماء االستفهام

ِفيما In what  َلُكم ِبِه ِعْلمٌ َفِلَم ُحتَآجُّوَن ِفيَما لَْيسَ 
نَ ِاَىل اَيْ  To where اىل أين َتْذَهِبَني  ُاْخُت؟

نَ ِمْن اَيْ  From where ِمن أيَن ِجاَء هذا الَطعاُم الَّذيُذ؟
َعمَّا Regarding what ُلوَن َن َعّما كانوا يـَْعمَ ُتْسَئُلوَوَال 
ِبَكمْ  How much ِبَكْم هذِه الُكُتُب؟



اسماء االستفهام

• The particles (حرفجارة) can be attached to 
the beginning of the اسماء االستفهام

ِممَّنْ  From whom َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء

ِلَما What for قاً لَِّما مَ  َعُهمْ َوُهَو اْحلَقُّ ُمَصدِّ

ِلَمنْ  Who for ِّ َأْموَ َوَال تـَُقوُلوْا ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف  اتٌ  َسبيِل ا

ِممَّا From what َ ِفيهِ  َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكا

َىت ِاَىل مَ  Till when اُء؟ِاىل َمىت هذِه الَغْفَلُة  َاِحبّ 



 َأيٌّ َو أَيَّةٌ 

مضاف 

 مضاف اليه

نكرة+ واحد  

ُة ِاْمَرَأةٍ اَيَّ –َايُّ رَُجٍل 

 مضاف اليه

معرفة+ مجع  

اَيَُّة النِّساءِ 



َكم

خربية

واحد جمرور + ِمْن + كم 

َكم ِمْن كتاٍب َألََّف أالماُم 
ُه هللاُ    ألسُُّيوِطيُّ َرِمحَ 

واحد جمرور + كم 

 ْرُتكَ َكم َمرٍَّة زُ 

ةاستفهامي

واحد منصوب+ كم 

َك؟كم َوَلًدا لَ 



INTERROGATIVE PRONOUNS

• Sometimes the word (ما) is joined to the particles 
(حروفالجر) without the (الف)

ِّ  ُقْل َفِلَم تـَْقتـُُلونَ  َأنِبَياء ا
ِمِننيَ ِمن قـَْبُل ِإن ُكنُتم مُّؤْ 

ملَِ  ِلَما = َما + لِ 

َعمَّ يتساءلوَن؟ َعمَّ  اَعمَّ  = َما + َعنْ 

فيم أنت من ذكراها  ِفيمَ  اِفيمَ  = َما + ىف



VERB - فعل

• Verbs are of two types: 

• Maadhi  which indicates that an action  :(ماضي)
has been completed

– (َكتَبَ ) he wrote

• Mudaari’  :)مضارع( which indicates that an action 
has not been completed but is being done or 
will be done

(يَْكتُبُ ) – he is writing, or he will write



ROOT LETTERS

• Generally a verb has 3 root letters (ثالثي):

َكتَبَ  – he wrote 

• Some verbs have four root letters ( ُّرباعي):

تَْرَجَم   - he translated



ROOT LETTERS

• The root letters of a word are called ( ماّدة ). 

• In verbs, the ( ئبواحد مذكر غا ) third person 
singular word-form contains only the root 
letters to the extent that recognizing the root 
letters of the verbal noun (مصدر) and all the 
derivatives (مشتقّات) are based on this word-
form. 



SCALES OF ACTIVE TRILITERAL VERB
) اوزان افعال ثالثي مجّرد معروف(   

 مضارع
جمرور

ماضي  مضارع
منصوب

ماضي مضارع
مرفوع

ماضي

يـَْفِعلُ  فـََعلَ  يـَْفَعلُ  فـََعلَ  يـَْفُعلُ  فـََعلَ 
َيْضِربُ  َضَربَ  يـَْنُصرُ  فـََتحَ  يـَْفَتحُ  َنَصرَ 
يـَْفِعلُ  فـَُعلَ  يـَْفَعلُ  فـَُعلَ  يـَْفُعلُ  فـَُعلَ 

َيْكُرمُ  َكُرمَ 

يـَْفِعلُ  َفِعلَ  يـَْفَعلُ  َفِعلَ  يـَْفُعلُ  َفِعلَ 

َحيِْسبُ  َحِسبَ  َيْسَمعُ  عَ  مسَِ



SCALES OF PASSIVE TRILITERAL VERB
) اوزان افعال ثالثي مجّرد مجهول(   

 
مضارع جمهول

 
 ماضي جمهول

 
 يـُْفَعلُ 

 
 فُِعلَ 



SCALES OF PASSIVE TRILITERAL VERB
) اوزان افعال ثالثي مجّرد مجهول(   

مضارع جمهول ماضي جمهول مضارع جمهول ماضي جمهول
يـُْفَعلُ  فُِعلَ  يـُْفَعلُ  فُِعلَ 
ُيْسَمعُ 

He’s or will be 
heard

عَ  مسُِ
He was heard

يـُْفَتحُ 
He’s or will be 

opened 

 فُِتحَ 
He was 
opened

ُيْكَرمُ 
He’s or will be 

honoured

ُكِرمَ 
He was 

honoured

يـُْنَصرُ 
He’s or will be 

helped

 ُنِصرَ 
He was helped

 ُحيَْسبُ 
He’s or will be

expected 

ُحِسبَ 
He was 

expected

ُيْضَربُ 
He’s or will be 

hit

 ُضِربَ 
He was hit



MORPHOLOGY

الصَّْرف


