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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



EMPHASIS OF IMPERFECT 

كيد املضارع

نون التاكيد

نون خفيفة

َنبْ لََيْكتُ 

نون ثقيلة

َنبَّ لََيْكتُ 

الم التاكيد

لَ 

بُ لََيْكتُ 



EMPHASIS OF IMPERFECT 

• Sometimes a ل is prefixed to the مضارع 
• Sometimes a نّ  which is called نون ثقيلة or

• نْ  which is called نون خفيفة is suffixed to it. 

• They create emphasis in the meaning. 



EMPHASIS OF IMPERFECT 

• Sometimes the  نون خفيفة is changed to tanwin:

لََنْسَفَعْن    َلَنْسَفًعا     
• These particles of emphasis for imperfect 

are most often use after an oath.

َوِهللا َألَْشَرَبنَّ الَعَسلَ 



تَْرِجْم باللُّغِة العَربِيّة

English Arabic 

My brother will certainly attend the 
madrasah today. 

ة اليوملََيْحُضَرنَّ َاِخي يف املدرس
Those two will certainly seek a book 
from you. 

 ً  ُمها َلَيْطُلَبانِّ منَك كتا
If you do not strive, you will certainly be 
among the disgraced. 

نَّ ِمَن الّصاِغرينَ ِاْن َملْ َجتَْتِهْد لََتُكونَ 
If you command me, I will certainly go to 
hunt and if any lion came towards us, by 
Allāh, I will kill it with my gun.

ُمْرِين َألْذَهَنبَّ اَىل  َرَج  الصَّيِد َوِاْن خَ ِاْن َ
يَِّيت َلنَُّه بِبُـْنُدقِ ِالَيَنا َاَسٌد َوِهللا َالَقْـتُـ 

Those two girls will not come to you but 
we will certainly attend

ِنَك الِبْنتاِن َال َحتْضُ  َرانِّ ِعندَُكْم َ
َأّما َحنُْن فـََلَنْحُضَرنَّ 

I shall, if Allāh wills, certainly succeed 
this year. 

شاَء هللاُ  َالَْجنََحنَّ يف هذا العاِم ِانْ 



IMPERATIVE 

• The verb which indicates the command of 

doing an act is called االمر
• While the verb indicating a prohibition is 

called  الّنهي. 



IMPERATIVE 

• The imperative is of two types: 

• األمر احلاضر – the second person imperative 

and this is the actual imperative. 

• ئباألمر الغا – the third person imperative. 

• The first person imperative has only two 
word-forms and is therefore included in the 
third person category. 



اَالمر

و املتكّلمئب الغا

هول ا

بِلّالم

املعروف

بِلّالم

احلاضر

هول ا

بِلّالم

املعروف

مبغري الّال 



FORMING ‘أمر’ FOR SECOND PERSON (الحاضر) 
FROM TRILITERAL SOUND VERBS 

Take 
Mudaari’ 

form
مضارع

Remove the 
sign of 

Mudaari’

Add Hamzatul
Wasl

Put either 
‘dammah’ or 
‘kasrah’ on 

hamzah

Make it 
‘majzoom’ 



FORMING ‘أمر’ FOR SECOND PERSON (الحاضر) 
FROM TRILITERAL SOUND VERBS 

Dammah ( ُ◌) on 
Hamzatul Wasl (أ)

Put 
dammah

on 
hamzatul

wasl

It has 
dammah

Look at  
the 

middle 
letter 

(عين كلمة)

أُْعبُدْ  ضّمة دُ بُ يَعْ 

أُْنُصرْ  ضّمة رُ صُ يَنْ 

أُْخُرجْ  ضّمة جُ رُ يَخْ 

Kasrah ( ِ◌) on 
Hamzatul Wasl (أ)

Put 
kasrah

on 
hamzatul

wasl

It has 
fathah or 
kasrah

Look at  
the 

middle 
letter 

(عين كلمة)

اِْسَمعْ  فتحة عُ مَ يَسْ 

اِْضِربْ  كسرة بُ رِ يَضْ 

اِْفتَحْ  فتحة حُ تَ يَفْ 



Meaning Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatul

Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
worship دُ ْعبُ تَـ 

You (both 
men) 

worship انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all men) 

worship ونَ دُ ْعبُ تَـ 
You (woman) 

worship نَ يدِ ْعبُ تَـ 
You (both 
women) 
worship انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all 
women) 
worship نَ دْ ْعبُ تَـ 



Meaning Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatul

Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
worship ْعُبدُ  دُ ْعبُ تَـ 

You (both 
men) 

worship انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all men) 

worship ونَ ْعُبدُ  ونَ دُ ْعبُ تَـ 
You (woman) 

worship ينَ ْعُبدِ  نَ يدِ ْعبُ تَـ 
You (both 
women) 
worship انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all 
women) 
worship نَ ْعُبدْ  نَ دْ ْعبُ تَـ 



Meaning Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatul

Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
worship ْعُبدُ أ ْعُبدُ  دُ ْعبُ تَـ 

You (both 
men) 

worship انِ ْعُبدَ أ انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all men) 

worship ونَ ْعُبدُ أ  ونَ ْعُبدُ  ونَ دُ ْعبُ تَـ 
You (woman) 

worship ينَ ْعُبدِ أ ينَ ْعُبدِ  نَ يدِ ْعبُ تَـ 
You (both 
women) 
worship انِ ْعُبدَ أ انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all 
women) 
worship نَ ْعُبدْ أ نَ ْعُبدْ  نَ دْ ْعبُ تَـ 



Meaning Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatul

Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
worship ُأْعُبدُ  ْعُبدُ أ ْعُبدُ  دُ ْعبُ تَـ 

You (both 
men) 

worship انِ ُأْعُبدَ  انِ ْعُبدَ أ انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all men) 

worship ونَ ُأْعُبدُ   ونَ ْعُبدُ أ  ونَ ْعُبدُ  ونَ دُ ْعبُ تَـ 
You (woman) 

worship نَ يُأْعُبدِ  ينَ ْعُبدِ أ ينَ ْعُبدِ  نَ يدِ ْعبُ تَـ 
You (both 
women) 
worship انِ ُأْعُبدَ  انِ ْعُبدَ أ انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all 
women) 
worship نَ ُأْعُبدْ  نَ ْعُبدْ أ نَ ْعُبدْ  نَ دْ ْعبُ تَـ 



Meaning Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatul

Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
worship ُأْعُبدْ  ُأْعُبدُ  ْعُبدُ أ ْعُبدُ  دُ ْعبُ تَـ 

You (both 
men) 

worship اُأْعُبدَ  انِ ُأْعُبدَ  انِ ْعُبدَ أ انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all men) 

worship وُأْعُبدُ   ونَ ُأْعُبدُ   ونَ ْعُبدُ أ  ونَ ْعُبدُ  ونَ دُ ْعبُ تَـ 
You (woman) 

worship يُأْعُبدِ  نَ يُأْعُبدِ  ينَ ْعُبدِ أ ينَ ْعُبدِ  نَ يدِ ْعبُ تَـ 
You (both 
women) 
worship اُأْعُبدَ  انِ ُأْعُبدَ  انِ ْعُبدَ أ انِ ْعُبدَ  انِ دَ ْعبُ تَـ 
You (all 
women) 
worship نَ ُأْعُبدْ  نَ ُأْعُبدْ  نَ ْعُبدْ أ نَ ْعُبدْ  نَ دْ ْعبُ تَـ 



CHANGE INTO COMMAND (أمر) 

أمر مضارع ماضي
ُأ ْدُخلْ  َيْدُخلُ  َدَخلَ 
ِا ْخبَلْ  يـَْبَخلُ  خبَِلَ 

ِا ْجِلسْ  َجيِْلسُ  َجَلسَ 
ِا ْذَهبْ  َيْذَهبُ  َذَهبَ 
اُ ْكُتبْ  َيْكُتبُ  َكَتبَ 
ِا ْغِسلْ  يـَْغِسلُ  َغَسلَ 
ِا قْـَرأْ  يـَْقَرأُ  قـََرأَ 



DEFECTIVE VERBS ) ناقص(  

Letters Examples

احلروف العّلة  
/ واو / الف   

بَِقيَ  - يـََهبُ –َوَضَع –َبَىن –قَاَل   

مهزة  - قـََرأَ  -َسَأَل –َأَكَل  ء  
تكرار َعدَّ  -َظنَّ 

A verb that has the following is termed defective 
verb in morphology (صرف). 



Meaning Drop weak 
letter if two 

sakin together

Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatu

l Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

6th  Step 5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
say  لُ ُقو تَـ

You (both 
men) say  نِ الُقو تَـ
You (all 

men) say  ونَ لُ ُقو تَـ
You 

(woman) 
say  نيَ لِ ُقو تَـ

You (both 
women) 

say  نِ الُقو تَـ
You (all 
women) 

say  نَ ُقلْ تَـ



Meaning Drop weak 
letter if two 

sakin together

Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatu

l Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

6th  Step 5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
say  ُُقول لُ ُقو تَـ 

You (both 
men) say نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 

men) say  ُونَ ُقول ونَ لُ ُقو تَـ 
You 

(woman) 
say  ِنيَ ُقول نيَ لِ ُقو تَـ 

You (both 
women) 

say نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 
women) 

say  ْنَ قـُل نَ ُقلْ تَـ 



Meaning Drop weak 
letter if two 

sakin together

Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
hamzatul

Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

6th  Step 5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
say  ُُقول ُقولُ  لُ ُقو تَـ 

You (both 
men) say نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 

men) say  ُونَ ُقول ونَ ُقولُ  ونَ لُ ُقو تَـ 
You 

(woman) 
say  ِنيَ ُقول نيَ ُقولِ  نيَ لِ ُقو تَـ 

You (both 
women) 

say نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 
women) 

say  ْنَ قـُل نَ قـُلْ  نَ ُقلْ تَـ 



Meaning Drop weak 
letter if two 

sakin together

Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatu

l Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

6th  Step 5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
say  ُُقول ُقولُ  ُقولُ  لُ ُقو تَـ 

You (both 
men) say نِ ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 

men) say  ُونَ ُقول ونَ ُقولُ  ونَ ُقولُ  ونَ لُ ُقو تَـ 
You 

(woman) 
say  ِنيَ ُقول نيَ ُقولِ  نيَ ُقولِ  نيَ لِ ُقو تَـ 

You (both 
women) 

say نِ ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 
women) 

say  ْنَ قـُل نَ قـُلْ  نَ قـُلْ  نَ ُقلْ تَـ 



Meaning Drop weak 
letter if two 

sakin together

Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatu

l Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

6th  Step 5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
say  ُْقول ُقولُ  ُقولُ  ُقولُ  لُ ُقو تَـ 

You (both 
men) say ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 

men) say  ُوُقول ونَ ُقولُ  ونَ ُقولُ  ونَ ُقولُ  ونَ لُ ُقو تَـ 
You 

(woman) 
say  ُقوِيل نيَ ُقولِ  نيَ ُقولِ  نيَ ُقولِ  نيَ لِ ُقو تَـ 

You (both 
women) 

say ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 
women) 

say  ْنَ قـُل نَ قـُلْ  نَ قـُلْ  نَ قـُلْ  نَ ُقلْ تَـ 



Meaning Drop weak 
letter if two 

sakin together

Make it 
majzoom

Put correct 
sign on 
Hamza

Add 
Hamzatu

l Wasl

 Remove 
sign of 

mudaari

مضارع

6th  Step 5th Step 4th Step 3rd Step 2nd Step 1st Step

You (man) 
say  ُْقل ُقولْ  ُقولُ  ُقولُ  ُقولُ  لُ ُقو تَـ 

You (both 
men) say  ُقوَال ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 

men) say  ُوُقول وُقولُ  ونَ ُقولُ  ونَ ُقولُ  ونَ ُقولُ  ونَ لُ ُقو تَـ 
You 

(woman) 
say 

ُقوِيل  ُقوِيل  نيَ ُقولِ  نيَ ُقولِ  نيَ ُقولِ  نيَ لِ ُقو تَـ 
You (both 
women) 

say ُقوال ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ ُقوال نِ الُقو تَـ 
You (all 
women) 

say  ْنَ قـُل نَ قـُلْ  نَ قـُلْ  نَ قـُلْ  نَ قـُلْ  نَ ُقلْ تَـ 



الصرف

Morphology 



PARADIGMS OF IMPERFECT
(مضارع)



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 



PARADIGM OF IMPERFECT 
TENSE



نون خفيفة+ الم  نون ثقيلة+ الم  مضارع جمزوم مضارع منصوب مضارع مرفوع
ْعُبدُ يَـ 
انِ ْعُبدَ يَـ 
ونَ ْعُبدُ يَـ 

ْعُبدُ تَـ 
انِ ْعُبدَ تَـ 
نَ ْعُبدْ يَـ 
ْعُبدُ تَـ 
انِ ْعُبدَ تَـ 
ونَ ْعُبدُ تَـ 
ينَ ْعُبدِ تَـ 
انِ ْعُبدَ تَـ 
نَ ْعُبدْ تَـ 
ْعُبدُ أَ 
ْعُبدُ نَـ 



نون خفيفة+ الم  نون ثقيلة+ الم  مضارع جمزوم مضارع منصوب مضارع مرفوع
دَ ْعبُ َلْن يَـ   ْعُبدُ يَـ 
ادَ ْعبُ َلْن يَـ    انِ ْعُبدَ يَـ 
ودُ ْعبُ َلْن يَـ   ونَ ْعُبدُ يَـ 

دَ ْعبُ َلْن تَـ    ْعُبدُ تَـ 
ادَ ْعبُ تَـ َلْن    انِ ْعُبدَ تَـ 
نَ دْ ْعبُ َلْن يَـ    نَ ْعُبدْ يَـ 
دَ ْعبُ َلْن تَـ   ْعُبدُ تَـ 
ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 
ودُ ْعبُ َلْن تَـ   ونَ ْعُبدُ تَـ 
يدِ ْعبُ َلْن تَـ   ينَ ْعُبدِ تَـ 
ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 
نَ دْ ْعبُ َلْن تَـ   نَ ْعُبدْ تَـ 
دَ ْعبُ َلْن أَ   ْعُبدُ أَ 
دَ ْعبُ َلْن نَـ   ْعُبدُ نَـ 



نون خفيفة+ الم  نون ثقيلة+ الم  مضارع جمزوم مضارع منصوب مضارع مرفوع
ْعُبدْ َملْ يَـ   دَ ْعبُ َلْن يَـ   ْعُبدُ يَـ 
ادَ ْعبُ َملْ يَـ    ادَ ْعبُ َلْن يَـ    انِ ْعُبدَ يَـ 
وْعُبدُ َملْ يَـ   ودُ ْعبُ َلْن يَـ   ونَ ْعُبدُ يَـ 

دْ ْعبُ َملْ تَـ    دَ ْعبُ َلْن تَـ    ْعُبدُ تَـ 
ادَ ْعبُ تَـ َملْ    ادَ ْعبُ تَـ َلْن    انِ ْعُبدَ تَـ 
نَ دْ ْعبُ َملْ يَـ    نَ دْ ْعبُ َلْن يَـ    نَ ْعُبدْ يَـ 
ْعُبدْ َملْ تَـ   دَ ْعبُ َلْن تَـ   ْعُبدُ تَـ 
اْعُبدَ تَـ َملْ   ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 
وْعُبدُ َملْ تَـ   ودُ ْعبُ َلْن تَـ   ونَ ْعُبدُ تَـ 
يْعُبدِ َملْ تَـ   يدِ ْعبُ َلْن تَـ   ينَ ْعُبدِ تَـ 
اْعُبدَ تَـ َملْ   ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 
نَ ْعُبدْ َملْ تَـ   نَ دْ ْعبُ َلْن تَـ   نَ ْعُبدْ تَـ 
ْعُبدْ َملْ أَ   دَ ْعبُ َلْن أَ   ْعُبدُ أَ 
ْعُبدْ َملْ نَـ   دَ ْعبُ َلْن نَـ   ْعُبدُ نَـ 



نون خفيفة+ الم  نون ثقيلة+ الم  مضارع جمزوم مضارع منصوب مضارع مرفوع
ْعُبَدنَّ لَيَـ  ْعُبدَ َملْ يَـ   دَ ْعبُ َلْن يَـ   ْعُبدُ يَـ 
انِّ ْعُبدَ لَيَـ  ادَ ْعبُ َملْ يَـ    ادَ ْعبُ َلْن يَـ    انِ ْعُبدَ يَـ 
نَّ ْعُبدُ لَيَـ  وْعُبدُ َملْ يَـ   ودُ ْعبُ َلْن يَـ   ونَ ْعُبدُ يَـ 
ْعُبَدنَّ لَتَـ  دَ ْعبُ َملْ تَـ    دَ ْعبُ َلْن تَـ    ْعُبدُ تَـ 
انِّ ْعُبدَ لَتَـ  ادَ ْعبُ تَـ َملْ    ادَ ْعبُ تَـ َلْن    انِ ْعُبدَ تَـ 
َ لَيَـ  نِّ ْعُبْد نَ دْ ْعبُ َملْ يَـ    نَ دْ ْعبُ َلْن يَـ    نَ ْعُبدْ يَـ 
ْعُبَدنَّ لَتَـ  ْعُبدَ َملْ تَـ   دَ ْعبُ َلْن تَـ   ْعُبدُ تَـ 
انِّ ْعُبدَ لَتَـ  اْعُبدَ تَـ َملْ   ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 

نَّ ْعُبدُ لَتَـ   وْعُبدُ َملْ تَـ   ودُ ْعبُ َلْن تَـ   ونَ ْعُبدُ تَـ 
نَّ ْعُبدِ لَتَـ  يْعُبدِ َملْ تَـ   يدِ ْعبُ َلْن تَـ   ينَ ْعُبدِ تَـ 
انِّ ْعُبدَ لَتَـ  اْعُبدَ تَـ َملْ   ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 
َ لَتَـ  نِّ ْعُبْد نَ ْعُبدْ َملْ تَـ   نَ دْ ْعبُ َلْن تَـ   نَ ْعُبدْ تَـ 
ْعُبَدنَّ َألَ  ْعُبدَ َملْ أَ   دَ ْعبُ َلْن أَ   ْعُبدُ أَ 
ْعُبَدنَّ لَنَـ  ْعُبدَ َملْ نَـ   دَ ْعبُ َلْن نَـ   ْعُبدُ نَـ 



نون خفيفة+ الم  نون ثقيلة+ الم  مضارع جمزوم مضارع منصوب مضارع مرفوع
ْعُبَدنْ لَيَـ  ْعُبَدنَّ لَيَـ  ْعُبدَ َملْ يَـ   دَ ْعبُ َلْن يَـ   ْعُبدُ يَـ 

- انِّ ْعُبدَ لَيَـ  ادَ ْعبُ َملْ يَـ    ادَ ْعبُ َلْن يَـ    انِ ْعُبدَ يَـ 
نْ ْعُبدُ لَيَـ  نَّ ْعُبدُ لَيَـ  وْعُبدُ َملْ يَـ   ودُ ْعبُ َلْن يَـ   ونَ ْعُبدُ يَـ 
ْعُبَدنْ لَتَـ  ْعُبَدنَّ لَتَـ  دَ ْعبُ َملْ تَـ    دَ ْعبُ َلْن تَـ    ْعُبدُ تَـ 

- انِّ ْعُبدَ لَتَـ  ادَ ْعبُ تَـ َملْ    ادَ ْعبُ تَـ َلْن    انِ ْعُبدَ تَـ 
- َ لَيَـ  نِّ ْعُبْد نَ دْ ْعبُ َملْ يَـ    نَ دْ ْعبُ َلْن يَـ    نَ ْعُبدْ يَـ 

ْعُبَدنْ لَتَـ  ْعُبَدنَّ لَتَـ  ْعُبدَ َملْ تَـ   دَ ْعبُ َلْن تَـ   ْعُبدُ تَـ 
- انِّ ْعُبدَ لَتَـ  اْعُبدَ تَـ َملْ   ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 
- نَّ ْعُبدُ لَتَـ   وْعُبدُ َملْ تَـ   ودُ ْعبُ َلْن تَـ   ونَ ْعُبدُ تَـ 

نْ ْعُبدِ لَتَـ  نَّ ْعُبدِ لَتَـ  يْعُبدِ َملْ تَـ   يدِ ْعبُ َلْن تَـ   ينَ ْعُبدِ تَـ 
- انِّ ْعُبدَ لَتَـ  اْعُبدَ تَـ َملْ   ادَ ْعبُ تَـ َلْن   انِ ْعُبدَ تَـ 
- َ لَتَـ  نِّ ْعُبْد نَ ْعُبدْ َملْ تَـ   نَ دْ ْعبُ َلْن تَـ   نَ ْعُبدْ تَـ 

ْعُبَدنْ َألَ  ْعُبَدنَّ َألَ  ْعُبدَ َملْ أَ   دَ ْعبُ َلْن أَ   ْعُبدُ أَ 
ْعُبَدنْ لَنَـ  ْعُبَدنَّ لَنَـ  ْعُبدَ َملْ نَـ   دَ ْعبُ َلْن نَـ   ْعُبدُ نَـ 


