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تقسيم  
االفعال

 ماضي
مضارع

 معروف

 جمهول

 ثالثي
عي ر

 الزم

متعدي

 صحيح

قص



ِقسَما الفعلِ 

متعدي
Transitive

Needs an object

جمهول معروف

 الزم
Intransitive

Doesn’t have an 
object

*جمهول معروف



ماضي

قريب

بعيد

استمراري

شّكي

متّين 

شرطي



D
ec

le
ns

io
n

ب
را

اع

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 



صحيح

الصرف

جمّرٌد عن 
التضعيف

فَـرَّ  -َودَّ 

لَ َعمِ  -َعِلَم 

ةجمّرٌد عن اهلمز   

 -قـََرَء  –َأَكَل 
رَْأسٌ 

لَ َدخَ  -َضَرَب 

جمّرٌد عن احلروف 
العّلة

َقالَ  –َوَجَد   

َدَعا -رََمى 

عَ مسَِ  -َنَصَر 

النحو

جمّرٌد عن احلروف 
العّلة يف اخره

َظْيبٌ  -َدْلٌو 

تٌ بَي -َوَلٌد 



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

رَكي ِاَذْن  َلْن  وَأْن  ِف  ِا 
ْ  اِ  َ ُ   

ْ َ ْ َ ُ
 ِ ِ

ْ
  ِا

ٔ
ُ  دا   



أَْن مقَدََّرة

• There are seven situations where ( ْاَن) is hidden.

• It influence the imperfect tense as usual.

مثال صب رقم
أْسَلْمُت َحّىت َأْدُخَل اجلَنَّةَ  ۱ َحىتَّ 

َوال تـَْعِص فـَتـَُعذَّبَ  )للجواب(ف   ۲
َأْسِلْم َو َتْسَلمَ  ) للجواب(و   ۳
٤ َأوْ  َحقِّيَألَْحِبَسنََّك َأْو تـُْعِطَيِينْ 
ُم َوَأنْ  َ َت ِفيِهمْ َوَما كاَن هللاُ ِليـَُعذِّ ٥ الم جحد
َقاَم زَيٌد ِلَيْذَهبَ  ٦ الم َكي

َأْعَجَبِين ِقياُمَك َو َختُْرجَ  )للعطف(و   ۷



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  َلّما ,َملْ  وِاْن 
 َ      

َ ْ ِ زِم    ف     د     



اِْن َشرِطيَّة

• The particle ( ِْان) is used for a condition (شرط). A 

response َ)جزاء ( is necessary for the condition. 

• When the condition and the response are both 
 مجزوم both verbs will be ,مضارع

 ِاْن َتْضِرْب َأْضِربْ 
If you hit, I will hit. 



اِْن َشرِطيَّة

• Sometimes the letter (ل) is prefixed before 

the particle ( ِْان) and written as ) لئن( .  
• The meaning remains the same. 

• However, there is more stress created in the 
meaning. 



TRANSLATE INTO ENGLISH



TRANSLATE INTO ENGLISH





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 مرفوع ماضي ضمري
َيُكونُ  كانَ  ُهوَ 
نِ  َيُكوَ  َ َكا ُمها
َيُكونُونَ  َكانُوا ُهمْ 
َتُكونُ  َكاَنتْ  ِهيَ 
نِ  َتُكوَ َكانـََتا ُمها
َيُكنَّ  ُكنَّ  ُهنَّ 
َتُكونُ  ُكْنتَ  أْنتَ 
نِ  َتُكوَ ُتما ُكنـْ َأنـُْتما
َتُكونُون ُتمْ  ُكنـْ أنُتم
َتُكوِننيَ  ُكْنتِ  َأنتِ 
نِ  َتُكوَ ُتما ُكنـْ َأنُتما
َتُكنَّ  ُكْنُنتَّ  َأنُنتَّ 
اَُكونُ  ُكْنتُ   ْ َأ
َنُكونُ  ُكنَّا َحنْنُ 



مضارع منصوب مضارع مرفوع صب ضمري
َيُكونَ  َيُكونُ  َلنْ  ُهوَ 
َيُكوَ  نِ  َيُكوَ َلنْ  ُمها
َيُكونـُوْ  َيُكونُونَ  َلنْ  ُهمْ 
َتُكونَ  َتُكونُ  َلنْ  ِهيَ 
َتُكوَ  نِ  َتُكوَ َلنْ  ُمها
َيُكنَّ  َيُكنَّ  َلنْ  ُهنَّ 
َتُكونَ  َتُكونُ  َلنْ  أْنتَ 
َتُكوَ  نِ  َتُكوَ َلنْ  َأنـُْتما
َتُكونُو َتُكونُون َلنْ  أنُتم
َتُكوِين  َتُكوِننيَ  َلنْ  َأنتِ 
َتُكوَ  نِ  َتُكوَ َلنْ  َأنُتما
َتُكنَّ  َتُكنَّ  َلنْ  َأنُنتَّ 
اَُكونَ  اَُكونُ  َلنْ   ْ َأ
َنُكونَ  َنُكونُ  َلنْ  َحنْنُ 



جازم

َيُكْونُ +  َمل    
   َمل  +  َيكُ ْونْ 

واو ساكنة و نون ساكنة  ِاْلِتَقاُء السَّاِكَنْنيِ –
 ال َجيُوزُ 

 َفاْسِقْط حرَف العّلة
, واو, الف= حروف العّلة   
َيُكنْ +  َمل    

 



مضارع جمزوم مضارع مرفوع جازم ضمري
َيُكنْ  َيُكونْ  َيُكونُ  ملَْ  ُهوَ 
َيُكوَ   َ َيُكو نِ  َيُكوَ ملَْ  ُمها
َيُكونُو َيُكونُو َيُكونُونَ  ملَْ  ُهمْ 
َتُكنْ  َتُكونْ  َتُكونُ  ملَْ  ِهيَ 
َتُكوَ   َ َتُكو نِ  َتُكوَ ملَْ  ُمها
َيُكنَّ  َيُكنَّ  َيُكنَّ  ملَْ  ُهنَّ 
َتُكنْ  َتُكونْ  َتُكونُ  ملَْ  أْنتَ 
َتُكوَ   َ َتُكو نِ  َتُكوَ ملَْ  َأنـُْتما
َتُكونُو َتُكونُو َتُكونُون ملَْ  أنُتم
َتُكوِين  َتُكوِين  َتُكوِننيَ  ملَْ  َأنتِ 
َتُكوَ   َ َتُكو نِ  َتُكوَ ملَْ  َأنُتما
َتُكنَّ  َتُكنَّ  َتُكنَّ  ملَْ  َأنُنتَّ 
اَُكنْ  اَُكونْ  اَُكونُ  ملَْ   ْ َأ
َنُكنْ  َنُكونْ  َنُكونُ  ملَْ  َحنْنُ 


