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Chapter 28 
Duals المثنى

كتاب + كتاب = كتا%اِن 
• An ism that denotes two 

- agrees in letters, wording, vowels and meaning  
- with addition of اِن or ,ْين at the end of the word 

Iraab of Dual Words
مبتدأ مرفDع وعالمة رفعه األلف ن>ا%ة عن الضمة ألنه مث01 IJ كتا%اِن رفع 

مفعول %ه منصوب وعالمة نصOه ال>اء ن>ا%ة عن الفتحة ألنه مث01 0 TUُت كتابYْ َ اش\] نصب
̀ة ألنه مث01 aاسم مجرور وعالمة جرە ال>اء ن>ا%ة عن ال 0 فوق رأسها TUكتاب% I

jkتم جر



• a word that shows duality but not because of huruf zaidah i.e ان  
eg َشْفٌع pair/even 

• a word with huruf zaidah but doesn’t show duality  
eg راُن

n
  all ism sifah َرْحَماُن، َجْوَعاُن، َسك

eg اُن، َحَساُن   all names ُعْثَماُن، َعفَّ
eg َماٌن، ِصْرَداٌن

n
  all broken plurals ِصْنَواٌن، ِغل

• a word that shows duality but refers to two different things/person 
eg ,نYْwَالَقَم = sun & moon َقَمُر

n
ْمُس َوال   الشَّ

eg ,نYْDََب مُّ mom & dad = ا}   ا��ُب وا�~
•  a word that shows duality but no singular version of them  
eg اثنان and ال� 

Categories of Isms That Are Not Duals
 Duals المثنى



When مضاف to a ضمير eg ُهَما
َ

��ِ → irab ترفع %األلف وتنصب وتجر %ال>اء  

• eg ُهَما
َ

َتاُهَما or َجاَءِنْي ِ��
n
  َجاَءْتِنْي ِ�ل

irab ع %األلف ن>ا%ة عن الضمة ألنه ملحق %المثنىDفاعل مرف  

• eg ْيِهَما
{
ْ�ُت ِ�ل َتْيِهَما or َرا�

n
ْ�ُت ِ�ل   َرا�

irab مفعول %ه منصوب %ال>اء ن>ا%ة عن الفتحة ألنه ملحق %المثنى  

• eg ْيِهَما
{
َتْيِهَما or َمَرْرُت ِ%ِ�ل

n
  َمَرْرُت ِ%ِ�ل

irab سرة ألنه ملحق %المثنىaاسم مجرور %ال>اء ن>ا%ة عن ال 

Iraab of ال. And لتا. 
 Duals المثنى



When مضاف to ism that’s not pronoun → give implied harakah on alif 

• eg ,َتْين َمْرا�
n
َتا ال

n
ْين, َوِ�ل

{
ُجل ِنْي ِ�َ� الرَّ

َ
 َجائ

irab ع %ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنها مضاف إلى اسم ظاهرDفاعل مرف  

• eg ,َتْين َمْرا�
n
َتا ال

n
ْين, َوِ�ل

{
ُجل ْ�ُت ِ�َ� الرَّ   َرا�

irab مفعول منصوب %فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنها مضاف إلى اسم ظاهر  

• eg ,َتْين َمْرا�
n
َتا ال

n
ْين, َوِ�ل

{
ُجل   َمَرْرُت ِ%ِ�َ� الرَّ

irab اسم مجرور %كسرة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ألنها مضاف إلى اسم ظاهر 

Iraab of ال. And لتا. 
 Duals المثنى


