
Iraab of فعل مضارع 

For these verbs  
• the sign of مرف*ع is 

   الضمة

• the sign of منصوب is 
  الفتحة

• the sign of مجزوم is 
  السكون

 ُهم        

َفنُْصُروَن 
They (m) help

 ُهما        

َفنُْصَراِن 
They (2m) help

 ُهَو        

َفنُْصُر 
He helps

 ُهنَّ        

َفنُْصْرَن 
They (f) help

 ُهما        

َينُْصَراِن 
They (2f) help

 ِهَي        

َينُْصُر 
She helps

 أنتُم        
َينُْصُروَن 
You (m) help

 أنتُما        
َينُْصَراِن 

You (2m) help

 أنَت        
َينُْصُر 

You help

 أنتُنَّ        
َينُْصْرَن 

You (f) help

 أنتُما        
َينُْصَراِن 

You (2f) help

 أنِت        
َينُْصِريَْن 
You (f) help

 نحن        
َغنُْصُر 

We help

 أنا        

أَنُْصُر 
I help



Iraab of فعل مضارع 

For these 5 verbs aka 
  األفعال الخمسة

• the sign of مرف*ع is 
presence of the ن   

• the sign of منصوب and 
 is the deletion of مجزوم
the ن 

 ُهم        

َفنُْصُروَن 
They (m) help

 ُهما        

َفنُْصَراِن 
They (2m) help

 ُهَو        

َفنُْصُر 
He helps

 ُهنَّ        

َفنُْصْرَن 
They (f) help

 ُهما        

َينُْصَراِن 
They (2f) help

 ِهَي        

َينُْصُر 
She helps

 أنتُم        
َينُْصُروَن 
You (m) help

 أنتُما        
َينُْصَراِن 

You (2m) help

 أنَت        
َينُْصُر 

You help

 أنتُنَّ        
َينُْصْرَن 

You (f) help

 أنتُما        
َينُْصَراِن 

You (2f) help

 أنِت        
َينُْصِريَْن 
You (f) help

 نحن        
َغنُْصُر 

We help

 أنا        

أَنُْصُر 
I help



Iraab of فعل مضارع 

For the feminine plural 
• it will remain fixed 
upon the السكون   

• doesn’t change for 
 مجزوم or منصوب or مرف*ع

 ُهم        

َفنُْصُروَن 
They (m) help

 ُهما        

َفنُْصَراِن 
They (2m) help

 ُهَو        

َفنُْصُر 
He helps

 ُهنَّ        

َفنُْصْرَن 
They (f) help

 ُهما        

َينُْصَراِن 
They (2f) help

 ِهَي        

َينُْصُر 
She helps

 أنتُم        
َينُْصُروَن 
You (m) help

 أنتُما        
َينُْصَراِن 

You (2m) help

 أنَت        
َينُْصُر 

You help

 أنتُنَّ        
َينُْصْرَن 

You (f) help

 أنتُما        
َينُْصَراِن 

You (2f) help

 أنِت        
َينُْصِريَْن 
You (f) help

 نحن        
َغنُْصُر 

We help

 أنا        

أَنُْصُر 
I help



Iraab of فعل مضارع 

• A pronoun is obligatory to be hidden coz it 
can’t be replaced with an outside doer for: 
- fil mudori for singular second person i.e أنَت 

- fil mudori for both first person i.e أنا & نحن 

• For the rest of the فعل مضارع chart, the 

pronouns are in the place of رفع as its doer



They (allm) help. هم َينُْصُروَن  They (bothm) help. هما َينُْصَراِن  He helps.  هو َينُْصُر
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت اجون نيابة عن 

الضمة ألنه من األفعال اخلمسة  
الواو مجاعة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت اجون نيابًة عن الضمة النه من 
االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
الفاعل  ضمري مسترت جوازا تقديره هو.

They (allf) help. ُهنi َينُْصْرَن  They (bothf) help. ُهما َتنُْصَراِن  She helps. يه َتنُْصُر 
فعل مضارع مبين بل السكون 

ونون النسوة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت اجون نيابًة عن الضمة  النه 

من االفعال اخلمسة 
وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 
والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره يه

You (allm) help. أَْغتُْم َتنُْصُروَن You (bothm) help. أَْغتُما َتنُْصَراِن Youm help. أَنَْت َتنُْصُر 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت اجون نيابة عن 
الضمة ألنه من األفعال اخلمسة. 

الواو مجاعة ضمري مبين يف حمل رفع فاعل.

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت اجون نيابًة عن الضمة النه من 
االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 
والفاعل ضمري مسترت وجوباً تقديره  أَنَْت

You (allf) help. أَْغنُتi َتنُْصْرَن You (bothf) help. أَْغتُما َتنُْصَراِن Youf help. أَنِْت َتنُْصِريَن

فعل مضارع مرفوع مبين بل السكون 
ونون النسوة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت اجون نيابًة عن الضمة النه من 
االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت اجون نيابًة 
عن الضمة النه من االفعال اخلمسة 

وياء املخاطبة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

We help. ُن َننُْصُر َ
حن I help. أَنَا أَْنُصُر

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
والفاعل ضمري مسترت وجوبا  تقديره حنن.

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة . 
والفاعل ضمري مسترت وجوبا  تقديره أنا.



They (allm) help. هم َينُْصُروا They (bothm) help. هما َينُْصَرا He helps.  هو َينُْصَر
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف اجون نيابة عن 

الفتحة ألنه من األفعال اخلمسة  
الواو مجاعة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف اجون نيابًة عن 
الفتحة النه من االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
الفاعل  ضمري مسترت جوازا تقديره هو.

They (allf) help. ُهنi َينُْصْرَن  They (bothf) help. ُهما َتنُْصَرا She helps. يه َتنُْصَر
فعل مضارع مبين بل السكون 

ونون النسوة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف اجون نيابًة عن 

الفتحة النه من االفعال اخلمسة 
وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع منصوب ب (أن) وعالمة نصبه الفتحة 
والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره يه

You (allm) help. أَْغتُْم َتنُْصُروا You (bothm) help. أَْغتُما َتنُْصَرا Youm help. أَنَْت َتنُْصَر

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه ثبوت اجون نيابة عن 
الفتحة ألنه من األفعال اخلمسة. 

الواو مجاعة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف اجون نيابًة عن 
الفتحة النه من االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع منصوب بالم تعليل وعالمة نصبه الفتحة 
والفاعل ضمري مسترت وجوباً تقديره  أَنَْت

You (allf) help. أَْغنُتi َتنُْصْرَن You (bothf) help. أَْغتُما َتنُْصَرا Youf help. أَنِْت َتنُْصِري

فعل مضارع مبين بل السكون 
و  نون النسوة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف اجون نيابًة عن 
الفتحة النه من االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف اجون نيابًة عن 
الفتحة النه من االفعال اخلمسة 

وياء املخاطبة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

Note: We help. ُن َننُْصَر َ
حن I help. أَنَا أَْنُصَر

Reason for mansoob will vary فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
والفاعل ضمري مسترت وجوبا  تقديره حنن.

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
والفاعل ضمري مسترت  وجوبا  تقديره أنا.



They (allm) help. هم َينُْصُروا They (bothm) help. هما َينُْصَرا He helps.  هو َينُْصْر
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف اجون نيابة عن 

السكون ألنه من األفعال اخلمسة  
الواو مجاعة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.

فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف اجون نيابًة عن 
السكون النه من االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع جمروم وعالمة جزمه السكون 
الفاعل  ضمري مسترت جوازا تقديره هو.

They (allf) help. ُهنi َينُْصْرَن  They (bothf) help. ُهما َتنُْصَرا She helps. يه َتنُْصْر
فعل مضارع مبين بل السكون 

ونون النسوة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف اجون نيابًة عن 

السكون النه من االفعال اخلمسة 
وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع جمروم وعالمة جزمه السكون 
والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره يه

You (allm) help. أَْغتُْم َتنُْصُروا You (bothm) help. أَْغتُما َتنُْصَرا Youm help. أَنَْت َتنُْصْر

فعل مضارع جمزوم ب (الم األمر) وعالمة جزمه حذف 
اجون نيابة عن السكون ألنه من األفعال اخلمسة  

الواو مجاعة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.

فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف اجون نيابًة عن 
السكون النه من االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع جمروم وعالمة جزمه السكون 
والفاعل ضمري مسترت وجوباً تقديره  أَنَْت

You (allf) help. أَْغنُتi َتنُْصْرَن You (bothf) help. أَْغتُما َتنُْصَرا Youf help. أَنِْت َتنُْصِري

فعل مضارع مبين بل السكون 
و  نون النسوة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  

فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف اجون نيابًة عن 
السكون النه من االفعال اخلمسة 

وألف االثنني ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

فعل مضارع جمروم وعالمة جزمه حذف اجون نيابًة عن 
السكون النه من االفعال اخلمسة 

وياء املخاطبة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل

Note: We help. ُن َننُْصْر َ
حن I help. أَنَا أَْنُصْر

Reason for majzoom will vary فعل مضارع جمروم وعالمة جزمه السكون 
والفاعل ضمري مسترت وجوبا  تقديره حنن.

فعل مضارع جمروم وعالمة جزمه السكون 
والفاعل ضمري مسترت وجوبا  تقديره أنا.



Iraab – Grammatical Analysis

ِمَن لََك    لَن ّنُٔوْ
We will not believe in you 

حرف ناص_ة  لن
فعل مضارع منصوب cلن cالفتحة  

والفاعل ضمير مستتر وج*jا تقديرە نحن  نؤمَن
جار ومجرور متعلق cالفعل  لَك



Iraab – Grammatical Analysis

 لَْم تُنِذْر8ُْ 
You did not warn them 

حرف جازمة  لم
فعل مضارع مجزوم cلم وعالمة جزمه السكون  

والفاعل ضمير مستتر وج*jا تقديرە أنت  تنذر
ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول cه 8

Complete Exercise 26



30
Exercise 26: Do the irab of the following ayat. 

َبْ&ِت.1
R
ا ال

َ
öٰذ

َ
 ه

َّ
ب

َ
وا ر

ُ
َ&ْعTُد

R
ل
َ
 They should worship the Master of this House [106:3]  ف

ِم&ِد.2
َ

ح
R
wزV ال Võَع

R
ِ ال

d
úاtِ وا

ُ
ِمن

ù
و

ُ
ن ي

2
 that they believed in Allah, the Exalted in Might, the ا

Praiseworthy, [85:8] 

ûِ&ِلِه.3
َ

ن س
َ
وا ع

†
ُ&ِضل

¢
ا ل

y
اد

َ
ند

2
ِه ا

d
وا ِلل

;
َعل

َ
ج

َ
 And they have attributed to Allah equals to و

mislead [people] from His way [14:30] 
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 and He did not make in it any deviance. [18:1] و

 
 
 
 

ِدgِث.5
َ

ح
R
ا ال

َ
öٰذ

َ
وا ِبه

ُ
ِمن

ù
و

ُ
ْم ي

d
ن ل Fا if they do not believe in this message [18:6] 
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öٰه
َ
ل Fوِنِه ا

ُ
 ِمن د

َ
و

ُ
ع

ْ
د

َّ
ن ن

K
 Never will we invoke besides Him any deity [18:14] ل

ِە.7 Vر
ْ
م

2
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ُ
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َّ§ß
َ

 until Allah delivers His command. [2:109] ح



5.7 Present Tense in Jumlah Ismiyyah

• Recall that the normal structure of JF is: 
• fi’l, then faail, then mafool, then mbf 

• Like the past tense JF, present tense JF 
can also be embedded in JI  
• ِقwَاَمِة

x
ُم َبْ|َنُهْم َيْوَم ال

~
ُه َ�ْح�

�
الل

َ
 Then Allah, He will judge ف

between them on the Day of Standing  
• so the JF here is in place of the khabr



When دw�ُِم للَتْو
َّ

Its Sisters & إنَّ is attached to ال�

📌 Conditions for attaching دw�ُِم للَتْو
َّ

  خبر on ال�
• khabr doesn’t precede َّاسم إن eg َغاِئٌب

�
ا ل د� نَّ ُمَحمَّ   ا�

• sentence must be affirmation (no negation) 
• if خبر is JF, must be مضارع  eg ْحَفظ~ الُقْرآَنwَ

�
ا ل نَّ َزْ�د�    ا�

📌 Conditions for attaching دw�ُِم للَتْو
َّ

  اسم إنَّ on ال�
•   خبر must be delayed, comes after اسم إن
eg ِعْبَرًة

�
ِلَك ل

َ
نَّ ِفي ذ   ا�



Iraab – Grammatical Analysis
 ِإّنَ َرّبََك لََيْحCُُم َبْيAَُْم َيْوَم الِْقَياَمِة 

And indeed, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection 

حرف نصب إن
اسم إنَّ منصوب للتعظwم cالفتحة وال�اف ضمير متصل في 

محل جر cاإلضافة
رjك

جملة فعلwة في محل رفع خبر إن. الالم للتوكwد و فعل مضارع 
مرف*ع cالضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديرە هو

لwح�م

ظرف وهم ضمير متصل في محل جر cاإلضافة متعلق cالفعل  ب|نهم
مفعول فwه منصوب cالفتحة وهو مضاف يوم

مضاف إلwه مجرور cال�سرة  القwامة


