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Some Examples of Simple Grammatical Analysis of Sentences  
The pen IS broken. وكْسم الْقَلَم  ر  This IS a book. ابتهذا ك  

 دأٌ=  الْقَلَمتبم اسم اِإلشارة مبتدأٌ=  هذا    

وكْسم  ر =ربخ   ابتك  =ربخ  

The bag IS under the desk.  ِبكْتالْم تحةُ تبيقالْح  The book IS on the desk. ِبكْتعلى الْم ابتالْك  
مبتدأٌ=  الْحقيبةُ    ابتدأٌ=  الْكتبم  

 تحت  =فظَر  -ربخ لَةمالْج هبعلى   ش  =رج فرح  

مضاف إلَيه مجرور   =  الْمكْتبِ  اسم مجرور           = لْمكْتبِ  ا   

شبه الْجملَة خبر ) على الْمكْتبِ (     
The merchant’s house IS in 

front of the Mosque.  جِدسالْم اماجِرِ أَمالت تيب  The Quran IS the book of Allah. ا ابتآنُ كِهللا الْقُر  

 تيدأٌ=  بتبمافضم وهآنُ   ودأٌ=  الْقُرتبم  

مضاف إلَيه مجرور=  التاجِرِ     ابتك  =افضم وهو ربخ  

 امأَم  =فظَر -ربخ لَةمالْج هبهللاِ ا  ش =  لَفْظُ اجلَالَلَة - رورجم هإلَي افضم  

 جِدسالْم  =رجم هإلَي افضم     رو    
  

This bicycle belongs to (IS 
for) the son of the 

mu’adhdhin. 
ذِّنؤنِ الْمةُِ الباجرالد ههذ  This house belongs to (IS 

for) the teacher. ِسردلْمل تيهذا الْب  
 هدأٌ=  هذتبم ةاراِإلش ماس بتدأٌاسم اِإلشارة م=  هذا    

بدلٌ=  الدراجةُ    تيلٌ=  الْبدب  

حرف جر=  ِ ل  حرف جر=  ِ ل    

اسم مجرور وهو مضاف =  ابنِ  اسم مجرور =  الْمدرسِ    

 ذِّنؤالْم  =رورجم هإلَي افضم     . ة خبر شبه الْجملَ)  للْمدرسِ  (    

 )  ذِّنؤنِ الْمالب ِ ( ربخ  لَةمالْج هبش   
THE ARABIC LANGUAGE  IS easy. ٌلَةهةُ سبِيرةُ الْعاللُّغ  THE ARABIC  IS an easy language.  ٌلَةهةٌ سةُ لُغبِيرالْع  

مبتدأٌ =  اللُّغةُ  مبتدأٌ =  الْعربِيةُ   

نعت= عربِيةُ  الْ خبر=  لُغةٌ    

خبر=  سهلَةٌ  نعت =  سهلَةٌ    
 



Grammatical Analysis.doc  Page 24 

 

Some Examples of Simple Grammatical Analysis of Sentences  
My father IS a big  merchant.  ركَبِي اجِرأَبِي ت  The broken chair 

IS in that room.  ْالوكْسالْم يسلْكُري تف رفَةرالْغ ك  
 أَب  =افضم وهدأٌ وتبم   يسدأٌ=  الْكُرتبم  

 ي  =هإلَي افضكَلِّمِ متاُء الْمي   رورجم   روكْسالْم  =تعن  
 اجِرت  =ربخ حرف جر=  في    

 ركَبِي  = تعن جروراسم اِإلشارة م= ك  تلْ   
  فَةرلٌ=  الْغدب                     .  

شبه الْجملَة  خبر) ك الْغرفَة في تلْ (    
My brother’s room IS in front of 

my room.  يفَتغُر امي أَمفَةُ أَخغُر  He has a car  (a car IS with him) .  ٌةاريس هدنع  
مبتدأٌ وهو مضاف =  غُرفَةُ   دنع  = فظَر-مقَدم ربخ  لَةمالْج هبش  

مضاف إلَيه مجرور وهو مضاف=  أَخِ    ه  =رورجم هإلَي افضم      .  

 ي  = رورجم هإلَي افضكَلِّمِ متاُء الْمي ؤخرمبتدأٌ م= سيارةٌ    

 امأَم  =فظَر -ربخ  لَةمالْج هبش   

 فَةغُر  =افضم وهو رورجم هإلَي افضم  These ARE teachers.  ردالِء منَهؤوس  

 ي  =رورجم هإلَي افضكَلِّمِ متاُء الْمي          . دأٌاسم اِإلشارة مبت=  هؤالِء    

خبر=  مدرسونَ    

I AM in the secondary school. ةوِيالثَّان ةسردي الْمأَنا ف I have one brother (belongs to me 
one brother). دواح أَخ يل  

مبتدأٌ =  أَنا  حرف جر=  ِ ل    

حرف جر=  في    كَلِّمِ ا=  يتاُء الْمي رورجم مس                .  

 ةسردالْم  = رورجم ماس   )  يل (مقَدم ربخ لَةمالْج هبش  
 ةوِيالثَّان  =تعن             .   أَخ  =رخؤدأٌ متبم  

 )  ةوِيالثَّان ةسردي الْمف (الْم ربخ لَةمالْج هبدأشتب   دواح  =تعن  

هللاِا إِطاعةُ الرسولِ إِطاعةُ    هللاِ هذا من فَضلِ ا 
مبتدأٌ وهو مضاف   =  إِطاعةُ  اسم اِإلشارة مبتدأٌ=  هذا    

مضاف إلَيه مجرور =  الرسولِ    نم  =رج فرح  
خبر وهو مضاف=  إِطاعةُ  اسم مجرور وهو مضاف=  فَضلِ    

مضاف إلَيه مجرور -لَفْظُ اجلَالَلَة  = هللاِا  .    مضاف إلَيه مجرور -لَفْظُ اجلَالَلَة  = هللاِ ا   
شبه الْجملَة  خبر ) هللاِمن فَضلِ ا (    
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The new students 

WENT to the 
mosque. 

جِدسا إىل الْموبذَه ددالْج الطٌّالَّب Amina  WENT to the school.  ةسردإىل الْم تبةُ ذَهنآم  
 دأٌ =  الطُّالَّبتبم مبتدأٌ=  آمنةُ    

 ددالْج  =تعن   باضٍ=  ذَهلٌ معف  
 باضٍ=  ذَهلٌ معف   ت  =ثأْنِياُء التت  

 لٌ =  وفاع)مه(  Hidden Pronoun  ٌلفاع  = رتتسم ريمض ) يه(  
حرف جر=  إىل  حرف جر=  إىل    

 جِدسالْم  =رورجم ماس   ةسردالْم  =رورجم ماس  
 ) سا إىل الْموبذَه دأ) جِدتبالْم ربةُ خيلعلَةُ الْفمالْج   )  ةسردإىل الْم تبدأ) ذَهتبالْم ربةُ خيلعلَةُ الْفمالْج  

Their father IS the IMAM of 
this mosque. جِدسهذا الْم امإِم موهأَب  These men ARE 

farmers from my 
village. 

  الرجالُ فَالَّحونَ من قَريتيهؤالِء 

أَب  = افضم وهدأٌ وتبم اسم اِإلشارة مبتدأٌ=  هؤالِء    

مه  = رورجم هإلَي افضم بدلٌ=  الرجالُ    
 امإِم  =افضم وهو ربخ خبر=  فَالَّحونَ    

اف إلَيه مجروراسم اِإلشارة مض=  هذا    نم  =رج فرح  
 جِدسلٌ=  الْمدب   تيقَر  =افضم وهو رورجم ماس  

Those tall 
men ARE 

new 
engineers. 

أُوددنَ جوسدنهالُ مالُ الطِّوجالر كلئ   ي  =هإلَي افضكَلِّمِ متاُء الْمي   رورجم  

 كلئدأٌ  =  أُوتبم ةاراِإلش ماس  
The new students 

WENT to the 
restaurant. 

الطَّالبات الْجدد ذَهبن إىل الْمطْعمِ   
بدلٌ=  الرجالُ    اتبدأٌ=  الطَّالتبم  

نعت=  الطِّوالُ    ددالْج  =تعن  
خبر=  مهندسونَ  فعلٌ ماضٍ = هب  ذَ   

 ددج  =تعن ) هن ( فاعلٌ =  نَ    
These young men ARE 

brothers .       ٌةوخةُ ايتالِء الْفهؤ حرف جر =  إىل    
اسم اِإلشارة مبتدأٌ =  هؤالِء  اسم مجرور =  الْمطْعمِ    
بدلٌ=  الْفتيةُ    ) بمِ ذَهطْعإىل الْم املبتدأ  ) ن ربةُ خيلعلَةُ الْفمالْج  

خبر=  اخوةٌ    
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ةكومثَلُ نورِه كَمشـ    بيتنا اجلديد قَرِيب من املَطارِ 

فمبتدأٌ وهو مضا=  مثَلُ    تيب  =افضم وهدأٌ وتبم  
مضاف إلَيه مجرور وهو مضاف=  نورِ  مضاف إلَيه مجرور=  نا    

 ه  =رورجم هإلَي افضم   دياجلد  =تيلْبل تعن  
حرف جر=  كَـ    بقَرِي  =ربخ  
ر اسم مجرو= ة كو مشـ   نم  =رج فرح  

شبه الْجملَة خبر) ة كوكَمشـ ( اسم مجرور=  املَطارِ    
 ِإلَى اهللاِ و ضِ واَألرو ماواتالس لْكهللاِ مريمٍ    املَصلسةٌ على كُلِّ مضلْمِ فَرِيالع ث (  طَلَبيدح(  
 و  =طْفع فرح   طَلَب  =تبمافضم وهدأٌ و  

حرف جر  =  لـ  مضاف إلَيه مجرور=  العلْمِ    

.  اسم مجرور-لَفْظُ اجلَالَلَة  = هللاِ ا خبر =  فَرِيضةٌ    

شبه الْجملَة خبر مقَدم)  ِ  هللاِ  (  حرف جر=  على    
 لْكم  =وهو رخؤدأٌ متبمافضكُلِّ   م  =افضم وهو  رورجم ماس  

 ماواتالس  =رورجم هإلَي افضم مضاف إلَيه مجرور=  مسلمٍ    
 و  =طْفع فرح     طَةسواملُت ةسري املَدف مهضعب  

)ات معطُوف على السماو( اسم مجرور =  اَألرضِ    ضعب  =  افضم وهدأٌ وتبم  

 و  =طْفع فرح   مه  =رورجم هإلَي افضم  
حرف جر=  إلَى  حرف جر=  في    

اسم مجرور=  املَدرسة   اسم مجرور -لَفْظُ اجلَالَلَة  = هللاِ ا  
بر مقَدمشبه الْجملَة خ ) هللاِإلَى ا (    طَةسواملُت  = تعن  

 رياملَص  = رخؤدأٌ متبم   )  طَةسواملُت ةسري املَدف (ربخ لَةمالْج هبش  

  نور السماوات واَألرضِ  هللاُ ا  فيها كُتب قَيمةٌ
حرف جر=  في  بتدأٌم -لَفْظُ اجلَالَلَة = ُ  هللا ا   

اسم مجرور= ها     ورن  =افضم وهو ربخ  

شبه الْجملَة خبر مقَدم) فيها  (    ماواتالس  =  رورجم هإلَي افضم  
  بكُت =رخؤدأٌ متبم   و  = طْفع فرح  

نعت= قَيمةٌ    )معطُوف على السماوات  ( اسم مجرور=  اَألرضِ    
 
 


