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Three types of past-tense verbs in Arabic
With respect to number of

ِھِـلٌ بــوُعــْـفَـم
فِـعـْـٌل
Recall that a verb in Arabic is called a Fe’l. فِـعـْـٌل

فـَـا عــِـٌل
Fa’il is the doer of the action of the verb. It is mentioned after the verb and we put a damma on its last letter.
(Example in sentence 1 &2 below is Muhammad).

ــِـِھـْــعفمَــ ـُــوٌل  ـب
A Maf’ool bihi is a person or object on which (or to which) the action of the verb is done upon by the Fa’il. We
put a fatha on the last letter of a word that is maf’ool bihi. (Example of maf’ool bihi in sentence two below is
al-masjida). The norm is to write the verb first, then the doer of the action (Fa’il) with damma and after
that to write the maf’ool bihi (the one to which the action is done upon) with fatha on its last letter. Note:
not all verbal sentences have maf’ool bihi. Some have none (verb in sentence type one below), some other
verbs have one maf’ool bihi (as in verb in sentence type two below) while only a few verbs have two maf’ool
bihi (as with the verb in sentence type three below). How many of maf’ool bihi come with a verb depends on
the meaning of that verb and the meaning of the sentence you make with that verb.

بیِت ذَھََب محمٌد إلى ال)1(
 دَخََل محمٌد المسجَد)2(

ً آنَ   مُـعـْــجـِــزَةْرــَل  اُهللا  الـْـقــُـجـََع)3(

ةِسَرَْدذھَب المدرُس إلى الَم)1(
جَلََس الطالُب على الكرسيِّ

ِفَـصْوـَـتْس الُمخرج الطبیبُ مـَِن

دَخََل المدرُس المدرسةَ )2(
دخل اإلماُم المسجَد

قَرأََ الولدُ الكتاَب
سَْركَتـَـَب الطالُب الَد

أى محمٌد اإلسالَم َحــسـَـنًار)3(
دًاـِـھَـتـْـــجرأى األستاذُ  الطالَب ُم
جَعََل محمٌد الولَد إمامًا

باـًیــبجعل األستاذ ُ الطالَب ط
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Some examples with one verb of each of Type 1 &2
) مفعولٌ بِِھ المنصوُبثُمَّ(دَخََل )2(&)رُف الجرِّ  ثُمَّ االسُم المجروُرثُمَّ ح(جََلسَ )1(

جَلََس المریُض على السریِر
جلس المدرُس على الكرسيِّ

 على الكرسيِّ في الفصِلجلس المدرُس
 الطالِبعََم في الفصِلجلس المدرُس

 في السیَّارِة المدیِرَعجلس المدرُس َم
جلس الطبیُب في المستوصِف

جلس الطبیُب مع المریِض
ریِض في المستوصِفجَلََس الطبیُب مع الم

جَلََس اإلماُم في المسجِد
جلس اإلماُم في المسجِد على المنبِر

جلس الطالُب في الفصِل
المكتِبجلس الطالُب في الفصِل على 

جلس التاجُر في الدكاِن
======================

َلُس الفصرَِّد الُملَخََد
البیَتدخل المدرُس 

دخل الطالُب الفصَل
 الفصلَ مع المدرِسدخل الطالُب

الحمَّاَمدخل الولدُ 
دخل التاجُر الدُكَّاَن
دخل التاجرُ دُكَّانَُھ

دخل التاجُر الشھیُر الدكاَن الجدیَد
ماُم المسجَداإلدخل 

الِةلصَّـدخل اإلماُم المسجدَ ِل
دخل الطبیُب المستوصَف
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More verbs & verbal sentences
NumberVerbNumber of

Maf’ool bihi
Its meaning

NoneHeذ َھَــَب1 went to ..
NoneHeَخــَر َج2 exited from ..
NoneHeجـَـلَـــــَس3 sat down
NoneHeَر جَـــَع4 returned from
NoneHeنـَـــظـَـــَر5 looked at ..
NoneHeنـَــا َم6 slept
NoneHeقـَـــا َم7 stood up
NoneHeوَ قَـــــَف8 stopped

-------------------------------------------------------------
OneHeَد َخــَل1 entered

something (s/th)
OneHeقــَـــَر أَ 2 read s/th
OneHeكـَــتـَــــَب3 wrote s/th
OneHeأَ  كـَـــَل4 ate s/th
OneHeشـَـــِر َب5 drank s/th
OneHeحـَــمـِـــَد6 praised

someone
OneHeفـَـــھـِـــَم7 understood

s/th
OneHeحَــفِــظَ 8 memorised sth
OneHeَر كِــــَب9 boarded

(usually a
vehicle)

OneHeسَـمـَِع10 heard
OneHeَر أَ  ى11 saw s/th (with

eye)
TwoHe أَ  ىَر1 believed s/th

to be a s/th
TwoHeجـَـــعَــــَل2 made s/th into

s/th else/more
TwoHeسَــأ َ َل3 questioned …
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Example sentences with new verbs listed above

Verbs with no
ِھِـلٌ بــوُعــْـفَـم

ذھب التاجُر إلى السوقِ لى الجامعةِ ذھب الطالُب إ ذھب اإلمامُ إلى المسجِد
ذھب خـالٌد إلى المطبـخِ ذھب عبَّــاٌس إلى المستشفىذھب محمٌد إلى الدكانِ 

خرج المدرُس من الفصلِ خرج األُب من الغرفِةخـرج الطبیُب من المستوصِف
من المدینِةخرج رسوُل اِهللا خرج الوزیُر من السـیَّـارِةخرج حامٌد من الحدیقةِ 

جلس اإلماُم على المِنْــبَِرجلس القِـطّ ُ  على السریِرُ الكرسيِّعلىجلس األسـتاذ
جلس الولُد على المـكـتـِبجلس الوالُد في الحدیقِة في المسجِدمحمٌدجلس 

ـنـَوَّرَِةرجع رسوُل اِهللا إلى المدینِة الُمرجع الولُد إلى الوالِداإلماُم إلى المسجِدرَجـََع 
 إلى الھـنـِدـیـنِ  الصَِّنرجع التـاجُر ِم المدرسةِ إلى البیِتَنرجع الطالُب ِم

ـكـَّـةَمنظر النَـبـِـّيُ  إلى نظر المسلمُ إلى الكَعْــبـَِةنَــظـَـَر الولُد إلى القِـط ِّ
لٌد إلى المدرِسنظر خانظر التـاجُِر إلى الحَـقـِیبـَِةنظر المریُض إلى الطبیِب

نظر الطبیُب إلى وجِْھ المریضِ نظر الطالُب في الكتاِبنظر الطالُب إلى الكتاِب

نام الولُد في الغرفِة على السریِرنام الولُد على السریِرنـَاَم الوَلَُد في الغـُْر فَــِة
الحدیقِة على الكرسيِّنام القِــط ّ فينام الفقیُر في الشـَارِعِ نام الطالُب في الفصلِ 

الكرسيِّقام المدرُس مَِنالولدُ مـَِن السریِرقامقام الطالُب مـَِن النـَـْو مِ  
قام محمٌد مَِن السُجُوِد في الصالةِِـِة ـعـَمُـبَـِة الجُـــقام اإلماُم من خـُطـْ

وقف المریُض في المستشفىوقف اإلماُم في المسجِدوَقََف المدرُس في الفصلِ 
وقف المُـھَــنْــدُِس في الشارعِ وقف الِحـصـاُن في الحدیقِةوقف الولُد في المَـلـْـَعـِب
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Example sentences of verbs that use
ONE

ِھِـلٌ بــوُعــْـفَـم

دخل الولُد  المَـلـْـَعـَبدخل الطالُب الفصَلدَخـََل اإلماُم المسجَد
دخل محمٌد مـكـَّــة َ دخل التاجُر الدكاَندخل الرَجـُُل الجَـامِـعَـةَ 

دخل القــطّ ُ   الغرفة َ دخل خالٌد الحدیقة َ دخل الوزیُر السیارة َ 
 البیتَ دخل الطبیُبدخل عبّاٌس الحَـمَّـاَمدخل المریُض المستوصَف

قرأ الطالُب الَد ْر َسقرأ األُ  ستاذُ   الكتاَب قــَــَر أَ  اإلماُم القُــرْآَن
قرأ الطالُب الدرَس مِن الكتاِبقــَــَر أَ  اإلماُم القُــرْآَن في الصالِة

حدیثَ  رسولِ  اِهللاقرأ التاجُر  ِرقرأ الشـَیـْـُخ كتاَب التـفْــسِـیقرأ طالُب العِـلـمِ  القرآَن
قرأ محمٌد سُـورَةَ  الفَــاتِـحــَِة  في صـالِة الفـَـْجــِر 

كتب الطالُب الدرَس مـَِن الـسـبّـورِةكَــتــَـَب الطالُب الدرَس
كتب الطالُب االسَم على الدفتِركتب الطالُب الدرَس في الدفتِر

كتب الولُد رِسـالـةً  لـِـلـْوَالِِد على السبورِة في الفصلِ كتب المدرُس سورةً   مـَِن القرآِن

أكل الطالُب الطَــعَـاَمأكل القِــطّ ُ  الفاكھِــةَ  َحأَ  كـَـَل الطبیُب التُــفــَّا
أكل الطالُب الطعاَم في الفصلِ أكل الطبیُب التفاَح في الصَـبَـاحِ   

في المستشفى    أكل الطبیُب التفاَح 

شرب الضَــیْــفُ  الشَــاَيشَــرَِب الجـَمـَـُل المَاَءشَــرَِب القط ُ اللَــبـََن
شرب الضـیـُف الشـاَي في البیِتشرب القطُ  اللـبـَن مَِن الثَــالجَـةِ في الغرفِة

ـَّـِةشرب الكافرُ الخَـمْــرَ في الدنیا َو شرب المسلُم الـخمَر في الجَـن
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 اهللاَ حَـمـَِد رسوُل اهللاِ حَـمـَِد المسلُم الربَّ في الصـالِةحَـمـَِد محمٌد اَهللا

فھم الطبیُب المریَضفَــھـِـَم المسلُم القرآَنفَـــھـِـَم الطالُب الدرَس
فـَــھــِـَم المھندُس اللغةَ  العربیّـةَ فـھـِـَم المسلُم الجدیُد القرآَن

 الطالِب  حَـفِـظَ  المدرُس اسَمجـُِلِ حَـفِظَ  التاجُِر وَجـَْھ الَرـفِـظَ  المسلُم القرآَنَح
ً   مَِن القرآنِ        حَفِـظَ  الوَلَُد سورة

 بُـلـُوغِ  المَرَامِ اِهللا  مِـن كتاِبـدیَث رسولِ حَفِظَ  طالُب العِـلْــمِ   َح
ــَـُھ مِـن الفَــسـَـا ِدحفظ الوالُدحفظ اُهللا العالَم  ابـن

رَِكـَب الوزیُر الطائـِرَةَ      رَِكـَب المدیُر السیارةَ 
ركب المھندُس القِـطاَر رَِكـَب الولُد الحَافِـلةَ     

ـِةـحَـطـَّالَمكب الولُد حـافِـلةَ  المدرسِة مـَِنرالقاھِــرِةاِر ـَـطركب الوزیُر الطائِـرةَ  مـِْن َم
رَكِــَب المُـجـاھـِـُد الحِـصـاَن في سَـبـیـلِ  اِهللاركب مـحـمـٌد الـجـمـَل في الحـدیـقـِة

سَمَِع المدرُس القرآَن في الشارعِ سَـمـَِع الـتاجُر األذاَنصَـوَْت الكلِبسَـمـَِع الولُد 
الطِـفْــلِ سمع الوالُد بُــكاَء سمع الطبیُب صوَت الطِـفْــلِ 

رَأَ  ى  الولُد الـِقــط َّالـجـَـنـَّـةَ رأى مـحـمَّـٌد رأى الصـحابـةُ   الرسولََ
رأى عـبـَّـا ٌس  الكـعْــبَـةَ رأى الوا لـُِد الوزیَر الطائِـرةَ خـا لـٌِدرأى 
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Examples of sentences of verbs that use
TWO

ِھِـلٌ بــوُعــْـفَـم

(Note: The following verb Ra’aa is slightly different to the verb Ra’aa above in that the one above uses one
maf’ool bihi only and means “he saw (with eye)” whereas the verb Ra’aa below uses two maf’ool bihi and
means “he saw an opinion” or “held a view or belief”)

 صـعـْــبـَـةً رأى الطالُب الـلـغـةَ 
ً سَـھـْــالرأى الطالُب الدرَس  

المسلُم العمَل قلیالً رأى 
رأى المسلُم  الـعِـبـادةَ   حَـسَـنَــةً 

جَـعـََل  اُهللا القرآَن مُـعْــجـِــزةً 
جعـل اُهللا مـحـمَّـدًا رسوالً 

درَس  سَـھْــالً  جـعـل الـمـدرُس  ال
    وزیرًاالمـھـندَسجـعـل   األَ  مـیـُر    

جـعـل  الوزیُر المدرَس  مُـدیـرًا
جـعـل الوالُد االبـَن إمـامـًا لــِـلصـالِة في الـبـیـِت

جـعـل اُهللا  إبـراھـیـَم  إمـامًا لـِـلنَّـاسِ 
جـعـل اُهللا القرآَن  ھُــدًى  لِـلنَّـاسِ 

 اِهللا  أسـامـةَ   أمـیـرًاجـعـل رسوُل
جـعـل اُهللا  اـلصـالةَ   واجِــبَـةً 

جـعـل اُهللا  الـخَـمـْـَر  حَـرَامًا
سُـنـَّــة ً َ    الـصـدقـةجـعـل  الرسوُل  

سَـأَ  َل  المدرُس  الطالَب  الـسُـؤَاَل
ذَ   السُـؤَاَلاُ  ســتسـأ ل   الطالُب األ

طبیَب  سُـؤَاالً سـأ ل   المریُض  ال
سـأ ل   الفـقـیـُر  التـاجـَِر  المَـاَل

 سـأ ل المسلُم اَهللا الجـنـَّـــة َ َوسـأ ل   المسلُم   اَهللا  الـمَـغـْــفِـرَةَ 


