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ماضي

قريب

بعيد

استمراري

شّكي

متّين 

شرطي



اقسام الماضي

شرطي متّين  شّكي استمراري بعيد قريب

ل+  ماضي+ َلْو   
مضارع أو 

م اس+ لَْيَت 
ماضي+ 

سم ا+ َلَعلَّ 
ماضي+ 

+  كاَن 
مضارع

+  كاَن 
ماضي

+ َقْد 
ماضي

 َوَلْو َشاَء هللاُ   
ْمِعِهمْ َلَذَهَب ِبسَ 

تَ  ِين َ لَيـْ
لَ ِمتُّ قـَبْ 

هللا قد   َلَعلَّ 
لى اطََّلَع ع
رٍ َأهل َبدْ 

ما َكاَن 
 يـَْعُبدُ 
 َ ُؤ َ آ

ِإن ُكنَت 
يٍَة  ِ ِجْئَت 

 َِ   افَْأِت 

قد 
قامِت 
الّصلوة



TRANSLATE INTO ENGLISH
English Arabic 
I had learnt my lesson yesterday.

Mahmūd used to learn his lesson 
everyday but today he was busy in the 
service of the guests. 

Had we taken pains; we would have 
certainly succeeded in the final 
examination. 

Were you drinking tea in Hyderabad? 

I used to drink tea in the morning in 
Bombay, but I left the tea in Hyderabad. 



TRANSLATE INTO ENGLISH
English Arabic 
I had learnt my lesson yesterday. الَ  ِ ْمسِ ُكنُت َحِفْظُت َدْرِسي 
Mahmūd used to learn his lesson 
everyday but today he was busy in the 
service of the guests. 

ْن  يف ُكلِّ َيوٍم لكِ َكاَن حمُموٌد َحيَْفُظ َدْرَسهُ 
ُيوِف الَيوَم  كاَن َمشُغوًال ِيف ِخْدَمِة الضُ 

Had we taken pains; we would have 
certainly succeeded in the final 
examination. 

َ لَ   َنَجْحَنا يف االمتحانَلو ُكنَّا َبَذْلَنا ُجْهَد
السَنويِ / النهائي  

Were you drinking tea in Hyderabad? َد؟ هل ُكنَت َتْشَرُب الّشاَي يف َحيدرآ
I used to drink tea in the morning in 
Bombay, but I left the tea in Hyderabad. 

بائ لكْن ُكْنُت َأْشَرُب الّشاَي يف مبَ 
َد  تـَرَكُتُه يف َحيدرآ



ِحكمة

)  روضخمرتع علم الع(كان اخلليل بن أمحد الفراهيدي رمحه هللا 
لفاظ الذي يوزن به الشعر يقّطع يف علم العروض ويزن الشعر 

ريبة فدخل عليه ولده وهو يف تلك احلالة الغ.. وحركات غريبة
ا مثيل ومل يرها منه قبل ذلك ....اليت مل يسبق له   

ه , فتعجب الولد  ..!! ومل يكلم أ  
.. إن أيب قد ُجن: ولكنه خرج إىل الناس وقال هلم   

:فقال له ..!! فدخل الناس على األب وأخربوه مبا قال ابنه  



ALLAMAH KHALIL AHMAD 
AL-FARAAHIDI RA (718-786 CE)

• When he was inventing the science of verse 
and he was engaged in forming the scales of 
poetry, his son thought that the father was 
uttering nonsense. He began making an 
uproar about his father’s mental 
derangement. It was on this occasion that 
Khalīl RA uttered this response.
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Noun

اسم

Fully declinable

منصرف
جاري / امساء صحيحة 

جمرى صحيح وغريها
Partially 

declinable

غري منصرف

من كان فيه ِاثناِن من 
اسباب منع الصرف

Indeclinable

مبين
امساء اشارة و / ئر ضما

موصولة وغريها

Verb

فعل

Fully declinable

منصرف مضارع
Indeclinable

مبين أمر/ ماضي 



اعراب

فعل مضارع اسم

جمرور

 طاِلبٍ 

 طالَبنيِ 

 طالبَـَتنيِ 

 ُطّالبٍ 

 طالِبنيَ 

 طالِباتٍ 

منصوب

 طالًِبا

 طالَبنيِ 

 طالبَـَتنيِ 

 ً  ُطّال

 طالِبنيَ 

طالِباتٍ 

مرفوع

 طاِلبٌ 

 طالبانِ 

 طالَبتانِ 

 ُطّالبٌ 

 طالُبونَ 

طالِباتٌ 



اعراب

فعل مضارع

جمزوم

  َتعُبدْ ملَْ / َملْ يـَْعُبْد 

ْعُبِدي  َمل تـَ  

  َتعُبَدا ملَْ / َملْ يَعُبَدا 

   تعُبُدوملَْ / َملْ يـَْعُبُدو 

َن  َتعُبدْ ملَْ / َملْ يَعُبْدَن   

نَعُبدْ  ملَْ / َملْ أْعُبْد 

منصوب

  َتعُبدَ َلنْ / َلْن يـَْعُبَد  

َلْن تـَْعُبِدي    

َتعُبَدا  َلنْ / َلْن يَعُبَدا    

  تعُبُدو  َلنْ / َلْن يـَْعُبُدو 

  ْن َتعُبْدنَ لَ / َلْن يَعُبْدَن  

عُبدَ َلْن نَ / َلْن أْعُبَد 

مرفوع

دُ َتعبُ / يـَْعُبُد   

 تـَْعُبِدينَ 

دانِ َتعبُ / يَعُبداِن   

ُدونتعبُ / يـَْعُبدوَن   

ْدنَ َتعبُ / يَعُبْدَن   

نَعُبدُ / أْعُبُد   

اسم



نواصُب الُمضارعِ 

مثال صب رقم
َأْن تـَُقوَل َال ِمَساسَ  َفاْذَهْب َفِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياةِ  َأنْ   ۱

ُقوا ِممَّا حتُِبُّونَ َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنفِ  َلنْ   ۲

ِه َكْي تـََقرَّ  ُه ِإَىل أُمِّ َ نـَُهافَـَرَدْد َكيْ  َعيـْ ۳

َ ِمَن الضَّ  َعْلتـَُها ِإًذا َوَأ الِّنيَ َقاَل فـَ ِاَذنْ  ٤

ِف ِا  َكي ِاَذْن  َأْن َو َلْن  ر 
ْ  اِ  َ ُ   

ْ َ ْ َ ُ
 ِ ِ

ْ
  ِا

ٔ
ُ  دا   



جواِزُم الُمضارعِ 
مثال جازم رقم

وَّاِبَني َغُفورًاِإن َتُكونُوْا َصاِحلَِني فَِإنَُّه َكاَن ِلألَ  ِانْ  ۱
يا ْبُل مسَِ َملْ َجنَْعْل لَُّهۥ ِمن قـَ ملَْ  ۲

ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َولَ  َهُدوا مَّا يـَْعَلِم هللاُ الَِّذيَن جاَأْم َحِسبـْ
ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِينَ 

َلمَّا ۳

ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ  لِيـُ الُم األْمرِ  ٤
ال َحتَْزْن ِإنَّ َهللا َمَعنا يِ الُء النـَّهْ  ٥

 ي ۓالو الِم امر و  ِاْن َو َملْ َلّما
 َ     

َ ْ ِ زِم   ف     د    



TRANSLATE



TRANSLATE



الصرف

Morphology 



6 FORMS OF TRILITERAL 
VERBS

َجرَّدِ ِستَُّة ابواٍب ِمن افعاِل الُثالِثيِّ املُ 



َحِسبَ  َكُرمَ  فـََتحَ  عَ  مسَِ َنَصرَ  َضَربَ  ماضي معروف
َحيِْسبُ  َيْكُرمُ  حُ يـَْفتَ  َيْسَمعُ  يـَْنُصرُ  َيْضِربُ  مضارع معروف 
اَحْسبً  َكَرًما افـَْتحً  َمسًْعا َنْصًرا  ً َضْر مصدر

حاِسبٌ  َكِرميٌ  فاِتحٌ  ساِمعٌ  ِصرٌ  َضاِربٌ  فاعل
ُحِسبَ  ُكرِمَ  فُِتحَ  عَ  مسُِ ُنِصرَ  ُضِربَ  ماضي جمهول
ُحيَْسبُ  ُيْكَرمُ  حُ يـُْفتَ  ُيْسَمعُ  يـُْنَصرُ  ُيَضَربُ  مضارع جمهول
اَحْسبً  َكَرًما افـَْتحً  َمسًْعا َنْصًرا  ً َضْر مصدر

بٌ َحمُْسو  َمْكُرومٌ  حٌ َمْفُتو  عٌ َمْسُمو  َمْنُصورٌ  َمْضُروبٌ  مفعول
ِاْحِسبْ  اُْكُرمْ  ِافْـَتحْ  ِاْمسَعْ  اُْنُصرْ  ِاْضِربْ  االمُر منه

ِسبْ َال حتَْ  ُرمْ َال َتكْ  َتحْ َال تـَفْ  َمعْ َال َتسْ  رْ َال تـَْنصُ  بْ َال َتْضرِ  الّنهُي عنه



PARADIGM OF KAANA



مضارع ماضي مضارع ماضي ضمري
يـَُقولُ  َقالَ  َيُكونُ  كانَ  ُهوَ 
يـَُقوالنِ  َقاَال  نِ  َيُكوَ  َ َكا ُمها
يـَُقوُلونَ  َقاُلوأ َيُكونُونَ  َكانُوا ُهمْ 
تـَُقولُ  َقاَلتْ  َتُكونُ  َكاَنتْ  ِهيَ 
تـَُقوالنِ  َقاَلَتا نِ  َتُكوَ َكانـََتا ُمها
يـَُقْلنَ  قـُْلنَ  َيُكنَّ  ُكنَّ  ُهنَّ 
تـَُقولُ  قـُْلتَ  َتُكونُ  ُكْنتَ  أْنتَ 
تـَُقوالنِ  قـُْلُتما نِ  َتُكوَ ُتما ُكنـْ ُتما َأنـْ
تـَُقوُلونَ  قـُْلُتمْ  َتُكونُون ُتمْ  ُكنـْ أنُتم
تـَُقوِلنيَ  قـُْلتِ  َتُكوِننيَ  ُكْنتِ  َأنتِ 
تـَُقوالنِ  قـُْلُتما نِ  َتُكوَ ُتما ُكنـْ َأنُتما
تـَُقْلنَ  قـُْلُنتَّ  َتُكنَّ  ُكْنُنتَّ  َأنُنتَّ 
َأُقولُ  قـُْلتُ  اَُكونُ  ُكْنتُ   ْ َأ
نـَُقولُ  قـُْلَنا َنُكونُ  ُكنَّا َحنْنُ 


