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� 
ÞÍ ÑÞÇ 

 

والصالةُ والسالم علَى أَشرف األنبِياِء والْمرسلني, حمد هللا رب الْعالَمني, الْ
بِهحصو هلَى آلعو دمحا منبِين نيعمأَج :دعبو  

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha! Peyğəmbərlərin ən şərəflisi  

Məhəmmədə, onun ailəsinə və bütün əshablarına Allahın salavatı və salamı 

olsun! 

 

Əziz oxucu! 

Əlinizdə olan bu kitab Mədinə İslam Universitetinin  ةبِيرالْع ةيمِ اللُغلعت دهعم “Ərəb 

dili” kollecində tədris olunan رد ا وسبِه نيقاطرِ النيغة لبِيرالع ةاللغ  “Ərəb dilini bilməyənlər 

üçün ərəb dili dərsləri” kitabının III hissəsinə yazılmış qrammatik qaydalardır. III 
kitab 17 dərsdən ibarətdir. Bu dərslər I və II kitabdakı qrammatik qaydaları daha 
geniş şəkildə öyrətməklə yanaşı, bir sıra yeni mühim qrammatik mövzuları da 
özündə cəm etmişdir.  

Kitaba qrammatik qaydalar yazarkən bacardığım qədər asanlaşdırmağa 
çalışmışam. Faydalı olsun deyə bəzi mövzuları kitabda tələb olunandan daha geniş 
şəkildə yazmışam. Həmçinin, III kitab əsasən “erab”a geniş yer verdiyi üçün 
keçilən mövzuların sonunda “cümlə erabına” da yer ayırmışam. Çünki “erab” 
mövzunu daha da yaxşı başa düşməyə imkan verir. Qrammatik qaydaları və 
tərifləri həm ərəb, həm də azərbaycan dilində vermişəm. Qayda və tərifləri 
gətirdikdən sonra tələbənin daha yaxşı başa düşməsi üçün “qaydanın şərhi” və ya 

“tərifin şərhi” başlığı altında qayda və təriflərə qısa şərh vermişəm. 
Kitab sərbəst şəkildə öyrənənlərə asan olsun deyə dərslərdə varid olan yeni 

sözləri kitabın sonunda vermişəm. 
Sonunda Allahdan istəyirəm ki, bu kitabı İslam və müsəlmanlar üçün 

faydalı edib, əməlimi xalis Onun rizası üçün edilən əməllərdən etsin! 
 

Elşən Şəkərov 
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1. ÁÈÐÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

نِيبوالْم برعالْم  
Hallanan və hallanmayan sözlər 

 

Nümunələr: ٌلَةثأم: 
1.  

داماَء حج – Həmid gəldi 

دامإلَى ح تبذَه – Həmidin yanına getdim 

 Həmidi gördüm – رأيت حامداً

2.  

أولَئكجاَء   – Onlar gəldilər 

كإلَى أولَئ تبذَه – Onların yanına getdim 

كأولَئ تأير – Onları gördüm 

Verilən 1-ci nümunədəki cümlələrdə دامح sözünün sonu 

dəyişərək (ِـُ ـَ ـ ) damma, fəthə və kəsrə olmuşdur. Sözlərin 

sonundakı bu dəyişməni dilçi alimlər ابراإلع “əl-Erab” (hallanma) 

adlandırırlar. Hallanma zamanı sonu dəyişən söz isə براملُع “əl-

Morab” (hallanan söz) adlanır.  
Hallanma zamanı sözlərin son hərəkələrinin dəyişməsinin 

səbəbi amillərin (təsiredicilərin) dəyişməsidir. Cümlələrin mənasının 
dəyişməsi də məhz sözə təsir edən bu amillərdən asılıdır. Məsələn: 

yuxarıda verilən nümunələrdə اَءج feli دامح sözünün fail olmasını 

tələb edir. Fail isə mərfudur (adlıq haldadır). تأير feli isə دامح 

sözünün məful bih olmasını tələb edir. Məful bihi isə mənsubdur 

(təsirlik haldadır). إِلَى hərfu-cəri isə دامح sözünün məcrur (yiyəlik 

halda) olmasını tələb etdi. Deməli, yuxarıdakı misallarda دامح 
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sözünün sonunun dəyişib ًداامح və دامح olmasına səbəb, اَءج, تأير və 

 .amillərdir إِلَى

في الْكَلمة الرفْع, أَوِْالنصب, أَوِ الْجر, أَوِ الْجزم.  ما يحدثُ هو –الْقَاعدةُ: الْعاملُ 
.فرأوِ الْح ملُ أَوِ االسعالْف :يلُ هاموالْع  

Qayda: Amillər - sözə təsir edərək, sonunun raf, nasb, cərr və 
ya cəzm olmasını tələb edən sözlərdir. Amillər, isim, fel və ya hərf 
ola bilər. 

Verilən 2-ci nümunədə isə görürük ki, كأولَئ sözünün sonu heç 

bir halda dəyişmədi. Amillərin dəyişməsinə baxmayaraq sözün son 

hərəkəsinin dəyişməyib bir vəziyyətdə qalmasını dilçi alimlər اُءالْبِن 
“əl-Binə” (dəyişməzlik) adlandırırlar. Hallanma zamanı sonu 

dəyişməyən sözə isə نِيبالْم “əl-Məbni” (hallanmayan söz) deyirlər. 

ابراُءو  اإلعالْبِن  “əl-Erab” və “əl-Binə” (hallanma və dəyişməzlik) 

həm isimlərdə, həm də fellərdə ola bilər. Hərflərə gəlincə isə, onların 
hamısı “əl-Məbni”-dir (hallanmayandır). 

İndi isə, ابراُءو  اإلعالْبِن  “əl-Erab” və “əl-Binə”-nin (hallanma və 

dəyişməzliyin) tərifini, isimlərin “əl-Məbni” olmasının səbəbini 
təfsilatı ilə öyrənək. 

 

ابراُءو  اإلعالْبِن  “əl-Erab” və “əl-Binə” 

 

ابراإلع “əl-Erab” sözünün lüğəti mənası اراإلظْه “aşkar etmək”, 

  .bəyan etmək” deməkdir“ اإلبانةُ

Ərəb dili qrammatikasında isə: 

 ابرا.:  اإلعهلَيع لَةاخلِ الداموالْع الفتخعاً البمِ ترِ الْكَلاخأَو ريغت  

“əl-Erab” – amillərin dəyişməsi səbəbindən sözlərin sonunun 
dəyişməsidir. 
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 :əl-Binə” sözünün lüğəti mənası isə“  الْبِناُء

"هارقْرتسا ادرٍء ييلَى شٍء عيش عضو" “bir şeyi digərinin üzərinə 

qoymaqla sabit etmək” deməkdir.  
Ərəb dili qrammatikasında isə: 

تغيرِها الختالف الْعواملِ الداخلَة : لُزوم آخرِ الْكَلمة حالَةً واحدةً و عدم الْبِناُء 
  علَيها

“əl-Binə” - amillərin dəyişməsinə baxmayaraq sözlərin 

sonunun dəyişməyib bir halda qalmasıdır. Məsələn:  ,الِءؤذَا, هيهالَّذ  

və s. kimi. 

براملُع نِيبالْم اِء ومي األسف  

“əl-Morab” (hallanan) və “əl-Məbni” (hallanmayan) isimlər 
 

Hallanma baxımından isimlər iki qismə bölünür: 

1. براملُع “əl-Morab” “hallanan” isimlər. 

2. نِيبالْم“əl-Məbni” “hallanmayan” isimlər. 

برلِاملُعاموبِ الْعببِس هرآخ ريغا تم :  

“əl-Morab” “hallanan” isimlər – amillərin təsiri ilə sonu 
dəyişən isimlərdir. Məsələn: 

Müəllim gəldi سرداَء الْمج فُوعاملَر (adlıq halda) 

Müəllimi gördüm سردالْم تأير 
الْموبصن  (təsirlik 

halda) 
Müəllimin yanına 

getdim 
 (yiyəlik halda) الْمجرور ذَهبت إلَى الْمدرسِ

نِيبلِالْماموبِ الْعببِس هرآخ ريغتا ال يم :  

“əl-Məbni” “hallanmayan” isimlər - amillərin təsiri ilə sonu 
dəyişməyən isimlərdir. Məsələn: 

Onlar gəldilər كاَء أولئفْعٍ جلِّ رحي مف (adlıq halın yerindədir) 

Onları gördüm كأولئ تأيبٍ رصلِّ نحي مف (təsirlik halın yerindədir) 

Onların yanına 
getdim 

أولئكذَهبت إلَى   رلِّ جحي مف (yiyəlik halın yerindədir) 
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“əl-Morab” “hallanan” isimlər çoxluq təşkil etdikləri üçün 
qrammatika alimləri əvvəlcə “əl-Məbni” “hallanmayan” isimlərin 
növ və xüsusiyyətlərini qeyd edirlər. Sonra isə “əl-Morab” 
“hallanan” isimlər haqqında danışırlar. 

 

 نِيبالْمناِء مماألس  “əl-Məbni” (hallanmayan) isimlər 
 

Aşağıdakı isim qrupları istisna olmaqla yerdə qalan bütün 
isimlər “əl-Morab” (hallanan) isimlərdir. “əl-Məbni” (hallanmayan) 
isimlər aşağıdakılardır: 

1. رائمالض “Şəxs əvəzlikləri”. Növündən, cinsindən və halından asılı 

olmayaraq bütün şəxs əvəzlikləri “əl-Məbni”dir (hallanmır). İstər 

 للرفْعِ ayrı yazılan”. İstər“ املُنفَصلُ bitişik yazılan” olsun, istər“ املُتصلُ
“adlıq hal üçün” olsun, istər ِبصللن “təsirlik hal üçün” olsun, 

istərsə də رللْج “yiyəlik hal üçün” olsun. Məsələn:  
 

 الضمائر املُنفَصلَةُ للرفْعِ
Ayrı yazılan raf damirləri 

 ,يه ,وه ,تأن ,تا, أنأن
نحن, أنتم, أنتن, أنتما, 

 هم, هن, هما

 رائملَةُالضصفْعِ املُتلرل  

Bitişik yazılan raf damirləri 

 ,ت ,ما, تـَا, ن  ,ت ,ت
, يتن, تما وا, نَ  

 رائملَةُالضصبِ املُتصللن  

Bitişik yazılan nasb damirləri 

 ,ـه ,ـك ,ـِي, ـك
ـنا, ـكُم, ـكُن,  ـها,

 ـكُما, ـهم, ـهن, هما

 رائملَةُالضصاملُت رللْج  

Bitişik yazılan cərr damirləri 

 ,ـه ,ـك ,ـِي, ـك
 ,ـكُن ,ا, ـكُما, ـنـه
 ـكُما, ـهم, ـهن, هما
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Misal üçün ـه “muttəsil” (bitişik yazılan) damirini götürək 

və biri nasb digəri isə cərr halın yerində olmaqla onu iki cümlədə 
işlədək: 

 في محلِّ نصبٍ
Nasb halın yerində 

دمحم هبرض 

رلِّ جحي مف 
Cərr halın yerində 

يددج هابتك دامح 
 

Verilən iki cümlədə ـه “muttəsil” (bitişik yazılan) damiri 

həm nasbda, həm də cərrdə sonu dəyişməyib eyni vəziyyətdə 
qalıb. Digər damirlər də belədir1. 

اإلشارة أسماُء .2  “İşarə əvəzlikləri” – “təsniyə” (ikilik hal) bildirən 

انِكت ,ذَانِك ,اناته ,ذَانه işarə əvəzlikləri istisna olmaqla, bütün işarə 

əvəzlikləri “əl-Məbni”dir (hallanmır).  

Məsələn: كالِء, أولَئؤه ,لْكت ,كذَل ,ذَاك ,هذذَا, هه 
Misal üçün ذَاه işarə əvəzliyini götürək və onu raf, nasb  və 

cərr halın yerində olmaqla üç cümlədə işlədək: 
 

 في محلِّ رفْعٍ
Raf halın yerində 

بذَا طَاله Bu tələbədir 

 في محلِّ نصبٍ
Nasb halın yerində 

هذَا طَالبإنَّ   
Həqiqətən, bu 

tələbədir. 

رلِّ جحي مف 
Cərr halın yerində 

 Kitab bu الكتاب لهذَا الطَالبِ
tələbənindir. 

 

Cümlələrdən görürük ki, hər üç halda ذَاه işarə əvəzliyinin 

sonu dəyişmədi. 

                                                
1 Diqqət et:  ,اـهمـه ,نـه ,مـه  muttəsil damirlərindən əvvəl sakin ي və ya ِـ “kəsrə” 

gəldikdə çevrilib اـهِم ,ـهِن ,ـهِم ,ـه olmaları hallanma səbəbindən deyil, dilin rahatlığı 

üçündür. Məsələn: ابِهتي كف ,هلَيع və s. 
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 Nisbi əvəzliklər” - “Təsniyə” (ikilik hal) bildirən“ األسماُء الْموصولَةُ .3

اناللَّت اللَّذَان nisbi əvəzliklər istisna olmaqla, bütün nisbi əvəzliklər 

“əl-Məbni”dir (hallanmır).  

Məsələn: (يالالئ) ياللَّات ,يني, الَّذي, الَّتالَّذ 
 

 في محلِّ رفْعٍ
Raf halın yerində 

خرج من الْفَصلِ جديدالطَّالب الَّذي   

Sinifdən çıxan tələbə yenidir. 

 في محلِّ نصبٍ
Nasb halın yerində 

الطَّالب الَّذي خرج من الْفَصلِ جديدإنَّ   

Həqiqətən, sinifdən çıxan tələbə 
yenidir. 

رلِّ جحي مف 
Cərr halın yerində 

الَّذي خرج من الْفَصلِالكتاب للطَالبِ   

Kitab sinifdən çıxan tələbənindir. 
 

Cümlələrdən görürük ki, hər üç halda يالَّذ nisbi əvəzliyin 

sonu dəyişmədi. 

4. اُء االمامِأسفْهتس  “Sual əvəzlikləri” – أي (hansı?) sual əvəzliyi istisna 

olmaqla, bütün sual əvəzlikləri “əl-Məbni”dir (hallanmır). 

Məsələn: كَم ,فى, كَيتا, مم ,نأي ,نم və s. 
 

 في محلِّ رفْعٍ
Raf halın yerində 

 من هذَا؟
Bu kimdir? 

 في محلِّ نصبٍ
Nasb halın yerində 

 ن؟متبرض  

Kimi vurdun? 

رلِّ جحي مف 
Cərr halın yerində 

 لمن هذَا الكتاب؟
Bu kitab kimindir? 

 

Cümlələrdən görürük ki, hər üç halda نم sual əvəzliyinin sonu 

dəyişmədi. 
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5. وفالظُّر ضعب “Bəzi zərflər”. Məsələn: ِسثُ, أميا, , إذَا, اآلنَ, حنقَطُّ, ه
اكنه 

 آمني, هات, هيهات, حيا :Feli isimlər”1. Məsələn“ أسماُء األفْعالِ .6
 ”on iki“ اثْنا عشرMürəkkəb ədədlər” (11-19) – “ األعداد الْمركَّبةُ .7

sayında اثْنا “iki” təkliyi istisna olmaqla, yerdə qalan 11-dən 19-a  

kimi “mürəkkəb saylar” fəthə üzərində “əl-Məbni”dir 
(hallanmır). Məsələn:  

 

 في محلِّ رفْعٍ
Raf halın yerində 

 جاَء خمسةَ عشر طَلباً

On beş tələbə gəldi 

 في محلِّ نصبٍ
Nasb halın yerində 

تأيباً رطَل رشةَ عسمخ  

On beş tələbəni gördüm 

رلِّ جحي مف 
Cərr halın yerində 

بالْكُت هذه باًلطَل رشةَ عسمخ  

Bu kitablar on beş tələbənindir 
 

Cədvəldən gördüyümüz kimi رشةَ عسمخ “on beş” sayının hər 

iki hissəsi (həm təklik, həm də onluq) bütün hallarda 
dəyişməyərək “fəthə” ilə bitir. 

رشا عثْنا “on iki” sayının hallanması isə aşağıdakı kimidir: 
 

 جاَء اثْنا عشر طَلباً

On iki tələbə gəldi 

 رأيت اثْني عشر طَلباً
On iki tələbəni gördüm 

 هذه الْكُتب الثْني عشر طَلباً

Bu kitablar on iki tələbənindir 
 

رشا عثْنا “on iki” sayının hallanmasından görürük ki, sayın 

birinci hissəsi, yəni ااثْن “iki” təkliyi hallanır və onun sonu raf 

                                                
1 Bax: II kitab 6-cı dərs. 
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halda ا “əlif” ilə, nasb və cərr halda isə ي “yə” ilə bitir. İkinci 

hissə olan رشع isə hallanmayaraq bütün hallarda “fəthə” ilə bitir. 

Qeyd: Yuxarıdakı misallara diqqət yetirsək görərik ki, “əl-

Morab” (hallanan) isimlərin “erabında”1: "فُوعرم", (adlıq haldadır), 
"وبصنم" (təsirlik haldadır), "وررجم" (yiyəlik haldadır) deyilir, “əl-

Məbni” isimlərin erabında isə , في محلِّ رفْعٍ  (adlıq halın 

yerindədir), , في محلِّ نصبٍ  (təsirlik halın yerindədir), رلِّ جحي مف  

(yiyəlik halın yerindədir) deyilir. 
 

 سبب بِناِء األسماِء

Bəzi isim növlərinin “əl-Məbni” (hallanmayan) olmasına  
səbəb2 

 
Beləliklə, bildik ki, isimlərdən yeddi qrup hallanmır. Ortaya 

belə bir sual çıxır. Yuxarıda qeyd olunan isimlərin “əl-Məbni” 
olmasının səbəbi nədir?  

Cavab isə belədir: Bildiyimiz kimi ərəb dilində sözün üç növü 

var. 1- ماالس İsim, 2- ُلعالْف Fel, 3- فرالْح  Hərf3. İsimlərin əsli “əl-Morab” 

– dır (hallanandır).  Hərflərin əsli isə “əl-Məbni” – dir 
(hallanmayandır). Bəzi isimlər müəyyən cəhətdən hərfə 
oxşadıqlarına görə hərf kimi “əl-Məbni”-dirlər. Deməli, bəzi 
isimlərin “əl-Məbni” olmasına səbəb onların hərfə oxşamalarıdır.  

Həmçinin, belə bir sual da yaranır ki, “əl-Məbni” isimlər hansı 
cəhətdən hərfə oxşayır? 

Cavab belədir: “əl-Məbni” (hallanmayan) isimlər əsasən dörd 
cəhətdən hərfə oxşayırlar. Oxşarlıqlar isə bunlardır:  

 

 

                                                
1 Yəni sintaktik təhlilində. 
2 Bu mövzu fayda üçün qeyd olunub, dərsdə tələb olunmur.  
3 Bax. II kitab 21-ci dərs.  
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هجأو فرمِ للْحاالس هبش  

İsimlərin hərflərə oxşama cəhətləri 
 

 Quruluş formasına görə hərfə oxşama” – ərəb“ الشبه الْوضعي .1

dilində isimlər ən azı üç hərfdən ibarət olmalıdır. Hərflər isə, 
əsasən, bir və ya iki hərfdən də ibarət olurlar. Bəzi isimlərin ibarət 
olduqları hərflərin sayı üçdən az olduğuna görə bu cəhətdən hərfə 
oxşamışlar və “əl-Məbni” olmuşlar. Şəxs əvəzlikləri (damirlər) 
məhz bu cəhətdən hərfə oxşadıqlarına görə “əl-Məbni” olmuşlar. 
Çünki əksəriyyəti bir və ya iki hərfdən ibarətdir. Hərflərinin sayı 

ikidən çox olan damirlər isə çox azdır. Məsələn: تا, أنأن ,نحن kimi. 

Bu damirlər də öz “bacılarına” qoşulmuşlar və “əl-Məbni” 
olmuşlar. 

 

2.  هبالشوِينعالْم  “Mənaca hərfə oxşama” – yəni isim hər hansı bir 

hərfin mənasını daşıyır və bu baxımdan ona oxşayır. “İsmul-
istifhəm”lərin (sual əvəzliklərinin) “əl-Məbni” olmasına səbəb 

məhz bu oxşarlıqdır. Çünki  نم ,فى, كَيتم ,نأي ... və s. hallanmayan 

sual əvəzlikləri  أ və ْله sual hərfləri kimi sual mənasını daşıyırlar 

və sual cümləsinin düzəlməsində istifadə olunurlar.  ,فى, كَيتم ,نأي
 نم ... və s. hallanmayan sual əvəzlikləri məna baxımından أ   və ْله 
sual hərflərinə bənzədikləri üçün “əl-Məbni” (hallanmayan) 
olmuşlar. 

 

3.  هبيالشالمعتاالس  “İstifadə cəhətdən hərfə oxşama” – bildiyimiz kimi, 

hərflər isim və fellərə təsir edir, onların halını dəyişə bilir. Özləri 

isə, heç vaxt dəyişmirlər. Bu xüsusiyyət hərflərə xasdır. ِالاُء األفْعمأس 
“Feli isimlər” məhz bu baxımdan hərfə oxşamış və “əl-Məbni” 
olmuşdur. Belə ki, “feli isimlər” də hərflər kimi başqa isimlərə 
təsir edirlər, lakin özləri heç bir halda dəyişmirlər. 
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4.  هبقَارِيالشاالفْت  “Tələbetmə baxımından hərfə oxşama” – bildiyimiz 

kimi, hərflər ayrılıqda müstəqil işlənmirlər və yalnız digər sözlər 
ilə yanaşı işlənirlər. Bəzi isimlər bu baxımdan hərfə oxşamış və 
“əl-Məbni” olmuşdur. Yəni ayrılıqda müstəqil işlənmirlər və 
özlərindən sonra mütləq onların mənasını açıqlayan cümlə tələb 

edirlər. ُولَةصواُء الْمماألس “İsmul-movsullar” bu cür isimlərdəndir. 

Əvvəlki dərslərimizdən1 bilirik ki, “ismul-movsullar” özlərindən 
sonra tam, nəqli və ya şibhu cümlə tələb edirlər.  
Bəzi zərflərin “əl-Məbni” olması da məhz bu oxşarlığa görədir. 

Beləliklə, bildik ki, isimlərdən “əl-Məbni” olanlar yeddi qrup 

isimdir 2 . Bunlar: رائمالض “Şəxs əvəzlikləri”, اُءمأس ةاراإلش  “İşarə 

əvəzlikləri”, ُولَةصواُء الْمماألس “Nisbi əvəzliklər”, ِامفْهتاُء اإلسمأس “Sual 

əvəzlikləri”, وفالظُّر ضعب “Bəzi zərflər”, ِالاُء األفْعمأس “Feli isimlər” və 

  .Mürəkkəb ədədlər”- dir (11-19)“ األعداد الْمركَّبةُ

Həmçinin, bildik ki, bu isim qruplarının “əl-Məbni” 
(hallanmayan) olmasına səbəb onların hərfə oxşamalarıdır. 
Oxşarlıqlar isə dörd cəhətdəndir: 

 الضمائرQuruluş formasında hərfə oxşama” - “ الشبه الْوضعي .1
“Şəxs əvəzlikləri”-nin “əl-Məbni” (hallanmayan) olmasına 
səbəb bu oxşarlıqdır. 

2.  هبالشوِينعالْم  “Mənaca hərfə oxşama” - ِامفْهتاُء اإلسمأس “Sual 

əvəzlikləri” (أي istisna olmaqla) və اُءمأس ةاراإلش  “İşarə 

əvəzlikləri” (انِكت ,ان, ذَانِكاتذَان, هه istisna olmaqla) bu 

oxşarlıq səbəbindən “əl-Məbni” (hallanmayan) olmuşdur. 

3.  هبيالشالمعتاالس  “İstifadə cəhətdən hərfə oxşama”- ِالاُء األفْعمأس 
“Feli isimlər”- in “əl-Məbni” (hallanmayan) olmasına 
səbəb bu oxşarlıqdır. 

                                                
1 Bax. I kitab 9-cu dərs, II kitab 9-cu dərs.  
2 Bəzi qruplarda müəyyən isimləri istisna etməklə. 
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4.  هبقَارِيالشاالفْت     “Tələbetmə baxımından hərfə oxşama” -      

 Bəzi“ بعض الظُّروفNisbi əvəzliklər” və “ األسماُء الْموصولَةُ

zərflər”- in “əl-Məbni” (hallanmayan) olmasına səbəb bu 
oxşarlıqdır. 

 
Bununla da “əl-Məbni” (hallanmayan) isimləri qurtardıq. İndi 
isə “əl-Morab” isimlərə keçək. 
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في األسماِء وعالماته األصليةُ والْفَرعيةُأنواع اإلعرابِ   

Hallanmanın  növləri. İsimlərdə əsli olan və əsli olmayan hal 
əlamətləri 

 

Bildiyimiz kimi ابراإلع “əl-Erab” – amillərin dəyişməsi 

səbəbindən sözlərin sonunun dəyişməsidir. Bu dəyişməyə 
“hallanma” deyilir. Ərəb dilində isimlərin üç halı var: 

رفْعاَلْ .1  Raf (adlıq hal) – bu halda olan ismə فُوعراَلْم “mərfu 

isim” deyilir. Məsələn: ابتاَلْك ,ابتك  

جراَلْ .2  Cərr (yiyəlik hal) - bu halda olan ismə وررجاَلْم 
“məcrur isim” deyilir. Məsələn: ِابتابٍ, اَلْكتك  

نصباَلْ .3  Nasb (təsirlik hal) - bu halda olan ismə وبصناَلْم 
“mənsub isim” deyilir. Məsələn: ابتاباً, اَلْكتك  

Nümunələrdən göründüyü kimi bu üç halın hər birinin 
özünəməxsus əsli əlamətləri vardır. Raf halın əlaməti “dammadır” 

ـُـ  , cərr halın əlaməti “kəsrədir” ـِـ  , nasb halın əlaməti isə 

“fəthədir” ـَـ   

Hallanma zamanı isimlərin sonunda baş verən dəyişiklik bəzən 
zahiri əlamətlərlə olur, məsələn, damma, fəthə və kəsrə kimi, bəzən 
isə “nəzərdə tutulan” görünməyən hərəkələrlə olur. Görünməyən və 
təqdirdə olan hərəkələrlə hallanan isimlər barədə növbəti mövzuda 
danışacağıq.  

Zahiri əlamətlərlə hallanan isimlər də öz növbəsində iki yerə 
bölünür: 

1. ةيلاألص اتالمبالْع برعا يم Əsli əlamətlərlə hallanan isimlər. 

ةفَرعيما يعرب بالْعالمات ال .2  Əsli olmayan əlamətlərlə hallanan isimlər. 
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İsimlərdə əsli hal əlamətləri aşağıdakılardır: 

اتالمابِ عرةُ اإلعيلمِ األصي االسف  

 

 و هي عالمةُ الرفْعِ
Raf (adlıq hal) əlamətidir 

ـُـ   الضمةُ: 
Damma 

صةُ النالمع يه بِو  

Nasb (təsirlik hal) əlamətidir 

ـَـ  الْفَتحةُ: 
Fəthə  

رةُ الْجالمع يه و 

Cərr (yiyəlik hal) əlamətidir 

ـِـ  الْكَسرةُ: 
Kəsrə 

 

İsimlərin bəzi növləri yuxarıda qeyd etdiyimiz əsli əlamətlərlə 

deyil, digər - əsli olmayan - əlamətlərlə hallanırlar. Həmçinin, bu 

isimlərin bəzi növləri hər üç halda (raf, nasb və cərr), bəziləri isə 

yalnız bir halda əsli olmayan əlamətlərlə hallanır. Bu isim növləri 

aşağıdakılardır: 

 لسالم: عالمةُ النصبِ فيه الْكَسرةُجمع الْمؤنث ا .1

1. “Muənnəs düzgün cəm” – bu növ isimlərdə nasb (təsirlik 

hal) əlaməti kəsrədir. Əslində isə fəthə olmalı idi. Raf və cərr 

əlamətləri isə əslidir. Məsələn: 

ضاألرو اتوماهللا الس لَقخ 

Allah göyləri və yeri yaratdı. 

2. فرالص نم وعنمةُالْمحالْفَت يهف ةُ اجلَرالمع : 

2. “əl-Məmnu minəs-sarf” (tənvin qəbul etməyən) isimlər – bu 

növ isimlərdə cərr (yiyəlik hal) əlaməti fəthədir. Əslində isə 

kəsrə olmalı idi. Raf və nasb əlamətləri isə əslidir. Məsələn: 

  �اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى�

“Fironun yanına yollan! O, həddini çox aşmışdır”.  

(ən-Naziət, 17). 
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Qeyd: Ötən dərslərimizdən bildiyimiz kimi1 “əl-Məmnu 

minəs-Sarf” isimlər yalnız  ال artikli qəbul etmədikdə və izafə 

tərkibində mudaf olmadıqda bu cür hallanır, yəni, cərr halda 

fəthə olur.  ال artikli qəbul etdikdə və ya izafə tərkibində 

mudaf olduqda isə əsli hərəkələrlə erab olunur və cərr 

əlaməti kəsrə olur. Məsələn: 

 جاَء الرجلُ ذُو القَميصِ األبيضِ

Ağ köynəkli kişi gəldi. 
 

, عالمةُ الرفْعِ الواواألسماُء الْخمسةُ: كُلُّ الْعالمات فيها فَرعيةٌ,  .3

 لفاأل النصبِعالمةُ ياُء, الْ الْجرعالمةُ 

3. “Beş isim”: وكأب, وكأخ, وكمح, الٍ ,فُوكذُو م. Bu beş isimlər 

xüsusi formada hallanır və bütün hal əlamətləri (yəni hər üç 

hal əlaməti) əsli deyil. Raf əlaməti "و" “vav”, cərr əlaməti "ي" 
“yə”, nasb əlaməti isə "ا" “əlif”dir. Məsələn: 

وكاَء أبج  :وحن اوفْعِ الوةُ الرالمع 

  :وحن تبذَهإلَى أبِيك ياُءالْ الْجرعالمةُ    

  :وحناكأب تأير لفاأل النصبِعالمةُ    
 

Qeyd: Yuxarıda qeyd etdiyimiz “beş isim” bu əlamətlərlə -

rafda "و" “vav”, cərrdə "ي" “yə”, nasbda isə "ا" “əlif”lə - üç 

şərt daxilində erab olunurlar: 

1) I şəxsin təki (ـِي ) bitişən əvəzliyi istisna olmaqla digər 

isimlərə izafə olunsun. 

                                                
1 Bax. I kitab 23-cü dərs.  
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2) Təkdə olsun, yəni, ikilikdə və ya cəmdə olmasın. 
3) Kiçiltmə formasında olmasın. 

Əgər yuxarıda qeyd olunan şərtlərdən hər hansı biri 
pozulsa, “beş isim” əsli hərəkələrlə erab olunacaq. Yəni izafə 
olunmasa, cəmdə olsa və ya kiçiltmə formasında olsa əsli 

hərəkələrlə erab olunacaq. İkilikdə isə ىثَنالْم “ikilik hal” kimi 

erab olunacaq. Məsələn: 
“Beş ismin” izafədən kəsilməsinə misal: 
 

و األخ اء األبفْعِ  جةُ الرالمةُعمالض  

الْكَسرةُ الْجرعالمةُ  سلَّمت علَى األبِ و األخِ  

و األخ األب تأيةُ  رالمبِعصةُ النحالْفَت  

“Beş ismin” cəmdə olmasına misal: 
 

الضمةُعالمةُ الرفْعِ  جاَء اآلباُء و اإلخوانُ  

اإلخوان و اآلباِءسلَّمت علَى  الْكَسرةُ الْجرعالمةُ    

 تأياَءرانَ و اآلبواإلخ الْفَتحةُ النصبِعالمةُ    

“Beş ismin” kiçiltmə formasına misal: 

اُألخيو  اُألبيجاء  الضمةُعالمةُ الرفْعِ    

اُألخيو  اُألبيمررت بِ الْكَسرةُ الْجرعالمةُ    

 تأيريو  اُألبياُألخ الْفَتحةُ النصبِعالمةُ    

Misallardan görürük ki, “beş isim”dən olan  أب və   أخ  

sözləri əsli hərəkələrlə (ُةرةُ ,الْكَسمةُ ,الضحالْفَت) hallanmışlar. 

Buna səbəb yuxarıda qeyd etdiyimiz üç şərtdən birinin 

pozulmasıdır. Birinci nümunədə أب və   أخ  sözləri izafədən 

kəsildiklərinə görə, ikinci nümunədə cəmdə gəldiklərinə 

görə əsli hərəkələrlə hallanmışlar. Sonuncu misallardakı ياُألب  
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və  ياُألخ  sözləri isə أب və   أخ sözlərinin kiçildilmiş 

formalarıdır. 
 

4. مالذَكَّرِ السالْم عمةٌ, جيعا فَريهف اتالمفْعِ : كُلُّ الْعةُ الرالمع
اوةُ , الوالمعرالْج بِ وصاُءالْ الني 

4. “Muzəkkər düzgün cəm” – bu növ isimlərin bütün hal 

əlamətləri (yəni hər üç hal əlaməti) əsli deyil. Raf əlaməti "و" 
“vav”, nasb və cərr əlaməti isə "ي" “yə”-dir. Məsələn: 

 

الْمدرسونَنحو:  جاَء   اوفْعِ الوةُ الرالمع 

  :وحإلَى ن تبذَهنيسردالْم ياُءالْ الْجرعالمةُ    

  :وحن تأيرنيسردالْم ياُءالْ النصبِعالمةُ    

 

عالمةُ األلف, عالمةُ الرفْعِ الْمثَنى: كُلُّ الْعالمات فيها فَرعيةٌ,  .5
رالْج بِ وصاُءالْ الني 

5. “əl-Musənnə” “İsimlərin ikilik halı” - bu növ isimlərin də 
bütün hal əlamətləri (yəni hər üç hal əlaməti) əsli deyil. Raf 

əlaməti "ا" “əlif”, nasb və cərr əlaməti isə "ي" “yə”-dir. 

Məsələn: 

الطَّالباننحو:  جاَء  األلفعالمةُ الرفْعِ    

  :وحنِنيبلطَّالفَةُ لرالْغ هذه ياُءالْ الْجرعالمةُ    

  :وحن تأينِريبالطَّال ياُءالْ النصبِعالمةُ    
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ع نيبلٌ يودةَجيعابِ الفَرراإلع اتالم اتالمالْع هذبِه برعي تاَء الَّتمو األس  

“Əsli olmayan” hal əlamətlərini və bu əlamətlərlə erab olunan 

isim növlərini göstərən cədvəl 

 األمثلَةُ
Misal 

تعرب بِهذه الْعالمات األسماَء الَّتي  

Bu əlamətlərlə hallanan isim 

növləri 

 عالمات اإلعرابِ الْفَرعيةُ

Əsli olmayan əlamətlər 

اتبالطَّال تأير مالالس ثنؤالْم عمج  

“Muənnəs düzgün cəm” 

 الْكَسرةُ عالمةُ نصبٍ
Kəsrə nasb əlaməti 

يماهرإلَى إب تبذَه فرالص نم وعنمالْم  
“əl-Məmnu minəs-Sarf” 

عالمةُ جرالْفَتحةُ   

Fəthə cərr əlaməti 

وكأبونَ وسراَء املُدج 

جمع الْمذَكَّرِ السالم و األسماُء 

ُالْخمسة  

“Muzəkkər düzgün cəm”  

və “beş isim” 

 اوفْعٍالْوةُ رالمع  

 vav” raf əlaməti“ ”و“

انباَء الطَّالج 
 الْمثَنى

Təsniyə (ikilik hal) 

 األلف عالمةُ رفْعٍ

 əlif” raf əlaməti“ ”ا“

اكأب تأية رسماُء الْخماألس 
“beş isim” 

 األلف عالمةُ نصبٍ

 əlif” nasb əlaməti“ ”ا“

املُدرسنيرأيت الطَّالبينِ و   
مالذَكَّرِ السالْم عمج ى وثَنالْم 
Təsniyə (ikilik hal) və 

“Muzəkkər düzgün cəm” 

 الْياُء عالمةُ نصبٍ

 yə” nasb“ ”ي“

əlaməti 

الطَّالبينِ و سلَّمت علَى 
نيسراملُد أبِيك و  

وجمع الْمذَكَّرِ السالم واألسماُء الْمثَنى 
 الْخمسة

Təsniyə, “Muzəkkər düzgün 

cəm” və “beş isim” 

رةُ جالماُء عالْي 

 yə” cərr əlaməti“ ”ي“
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يرِيقْدالت ابرو اإلعاتالما الْعيهف رقَدي تاُء الَّتماألس  

Hal əlamətləri olmayan, ancaq “nəzərdə tutulan” isim növləri 

Bildiyimiz kimi ابراإلع “əl-Erab” – amillərin dəyişməsi 

səbəbindən sözlərin sonunun dəyişməsidir. İsimlərin sonundakı bu 

dəyişiklik bəzən, damma, fəthə və kəsrə kimi zahiri əlamətlərlə olur, 

bəzən isə, bu əlamətlər müəyyən səbəbdən görünmür, lakin 

“nəzərdə tutulur”. Görünməyən, ancaq “nəzərdə tutulan” 

hərəkələrlə hallanmaya qrammatikada يرِيقْدالت ابراإلع “əl-Erab ət-

Təqdiri” “nəzərdə tutulan hallanma” deyilir.  

 :وه ,يرِيقْدالت ابرةُ: اإلعدابِ الْقَاعرةُ اإلعالمع يهف رظْهالذِّي ال ت ابراإلع
  لسببِ مانِعٍ وتقَدر الْعالمةُ كَأنها مذْكُورةٌ.

Qayda: “əl-Erab ət-Təqdiri” “Nəzərdə tutulan hallanma” – 

hallanma zamanı hər hansı bir maneə səbəbindən sözlərin 

sonundakı hal əlamətlərinin (hərəkələrin) aşkar olmamasıdır. Bu 

zaman sözün hal əlaməti, sözün qrammatik mövqeyinə görə 

müəyyənləşdirilir və sanki görünürmüş kimi “nəzərdə tutulur”.  

Bu cür hallanma həm isimlərdə, həm də fellərdə olur. “əl-Erab 

ət-Təqdiri” “Nəzərdə tutulan hallanma” ilə üç növ isim hallanır.  

a) وراملَقْص مساال  “Maqsur isimlər” – sonu “əlif maqsura” ـَى ـَا    

ilə bitən və “əlif maqsura”dan əvvəlki hərfi fəthə olan isimlərə 

deyilir. Məsələn: فَى, الشتى, املُسا,الفَتصع . Bu növ isimlərdə hər üç 

hal əlaməti (damma, fəthə və kəsrə) görünmür, ancaq nəzərdə 
tutulur. Məsələn:  

 قَتلَ الْفَتى األفْعى بِالْعصا
Gənc oğlan ilanı əsa ilə öldürdü. 

Cümlənin erabı: 

  فَاعلٌ, مرفُوع و عالمةُ رفْعه ضمةٌ مقَدرةُ. - الْفَتى



23 
 

 ,faildir, mərfudur (adlıq haldadır), raf əlaməti isə – الْفَتى

nəzərdə tutulan dammadır. 

  مفْعولٌ بِه, منصوب و عالمةُ نصبِه فَتحةٌ مقَدرةُ. – األفْعى

 ,məful bihi”-dir, mənsubdur (təsirlik haldadır)“ – األفْعى

nasb əlaməti isə nəzərdə tutulan fəthədir. 

  اسم مجرور بـ(الْباِء) و عالمةُ جره كَسرةٌ مقَدرةُ. – الْعصا

 hərfu-cəri ilə məcrur isimdir, cərr əlaməti isə بِـ – الْعصا

nəzərdə tutulan kəsrədir. 
 

Qeyd: Maqsur isimlər ال artikli olmadan işləndikdə, yəni, 

qeyri-müəyyənlikdə olduqda, əlif maqsuradan əvvəlki hərf 

ـًـ  “fəthəli tənvin” qəbul edir. Bu zaman ismin sonundakı 

əlif maqsura yazılışda qalsa da danışıq zamanı tələffüz 
edilmir. Buna səbəb iki sakin hərfin (ْن hərfinin və əlif 

maqsuranın) yanaşı gəlməsidir. Məsələn: 

 gənc [əl-fətə] الْفَتى hər hansı bir gənc [fətən] فَتى

 hər hansı bir [ridan] رِضا

razılıq 
 razılıq [ər-rida] الرضا

مستشفًى  [mustəşfən] hər hansı 

bir xəstəxana 

 [əl-mustəşfə] الْمستشفَى

xəstəxana 
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“Maqsur isimlərdə” hal əlamətinin görünməməsinin 

səbəbi 
 

 نكمال ي :أي ,ذُّرعالت وورِ: هقْصمِ الْمي االسف ةالمورِ الْععِ ظُهنم ببس
  علَى األلف أبداًأنْ تظْهر العالمةُ 

“Maqsur isimlərdə” hal əlamətinin görünməməsinə 

səbəb ذُّرعالت hal əlamətinin görünməsinin “mümkünsüz 

olmasıdır”. Yəni “əlif maqsur” üzərində hərəkələrin 

görünməsi mümkün deyil.  

b) مساملَ االقُوصن  “Manqus isimlər” 1 – sonu ـِي  ( kəsrə və  ilə (   ي

bitən isimlərdir. Məsələn: يالي, العالي, الغادي, الوالقَاض  və s. 

Manqus isimlərdə raf (adlıq) və cərr (yiyəlik) hallarının 

əlamətləri olan damma (ـُـ ) və kəsrə (ـِـ ) görünmür, nasb 

(təsirlik) halın əlaməti fəthə (ـَـ ) isə aşkarda olur. Məsələn:  

ةكَمحي الْمي فالْقَاض Qazi məhkəmədədir 

 Qazinin yanına getdim ذَهبت إلَى الْقَاضي

الْقَاضي في الْمحكَمةإنَّ   
Həqiqətən, qazi 
məhkəmədədir. 

Birinci cümlədə يالْقَاض sözü mübtədadır, mərfudur, raf əlaməti 

nəzərdə tutulan dammadır. 

İkinci cümlədə يالْقَاض sözü إلَى hərfu-cəri ilə məcrurdur, cərr 

əlaməti isə nəzərdə tutulan kəsrədir. 

Üçüncü cümlədə isə, يالْقَاض sözü “َّإن-nin ismi” - dir, 

mənsubdur, nasb əlaməti aşkarda olan fəthədir. 
 

 
 

                                                
1  Manqus sözünün mənası “naqis” deməkdir. Bu qrup isimlərin belə adlanmasına səbəb hal 

əlamətlərindən  damma və kəsrənin bilinməməsidir. 
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“Manqus isimlərdə” hal əlamətinin görünməməsinə səbəb 
 

, أي: يمكن أنْ تظْهر الثِّقَلُ: هو املَنقُوصِسبب منعِ ظُهورِ الْعالمة في االسمِ 
  الْياِء لَكنها ثَقيلَةٌ في النطْقِالعالمةُ علَى 

“Manqus isimlərdə” hal əlamətinin görünməməsinə səbəb 

 tələffüzün çətin olmasıdır. Yəni raf (adlıq) və cərr (yiyəlik) الثِّقَلُ

hallarının əlamətləri olan damma (ـُـ ) və kəsrə (ـِـ ) manqus 

isimlərin sonunda (ي hərfinin üzərində) aşkar ola bilər. Lakin 

“elal qaydalarından”1 bilirik ki, ي hərfi üçün damma (ـُـ ) və 

kəsrə (ـِـ ) ağırdır. Yəni ي hərfinin üzərində bu hərəkələri 

tələffüz etmək çətindir. Bu səbəbdən də düşmüşlər.  

Nasb (təsirlik) halın əlaməti fəthə (ـَـ ) isə yüngül hərəkədir 

və bu hərəkəni ي hərfinin üzərində tələffüz etmək asandır. Bu 

səbəbdən də fəthə (ـَـ ) manqus isimlərin sonunda aşkar olur. 
 

“Manqus isimlər”in sonundakı ي hərfinin sabit olması və düşməsi 

halları 

Bəzi hallarda “manqus isimlər”in sonundakı ي hərfi 

pozulur. Əvəzinə isə ي – dən əvvəlki hərf kəsrəli tənvin (ـٍـ ) 

qəbul edir. Bu kəsrəli tənvin (ـٍـ ) cərr əlaməti deyil, ismin 

sonundakı ي hərfinin düşməsinə dəlalət edir. Bu tənvinə  وِيننت
  .əvəzedən tənvin” deyilir“ العوضِ

“Manqus isimlər”in sonundakı ي hərfi aşağıda göstərilən 

dörd halda sabit olur (yazılır): 

                                                
1 Bax: II kitab 28-ci dərs, 3-cü elal qaydası. 



26 
 

1. Əgər manqus ismə ال müəyyənlik artikli qoşularsa; اَءي جالقَاض  

2. Əgər manqus isim “mudaf” olarsa;  ذَاي هقَاض ةيناملَد  

3. Əgər mənsub olarsa; تأيا ريقَاض  

4. Əgər sonuna “tə mərbuta” ـة, ة qoşularsa; ٌةيةٌ, غَاليالع  

Bu dörd haldan heç biri olmadıqda manqus isimlərin 

sonundakı ي hərfi düşür, əvəzinə isə ي – dən əvvəlki hərf  

kəsrəli tənvin (ـٍـ ) qəbul edir.  Məsələn: 

 

 
 

c) ِكَلِّماِء املُتإلَى ي افاملُض I səxsin təkində (ـِي ) bitişən əvəzliyinə 

izafə olunan isimlər. Məsələn: ي, أبِيدابِي, جتك və s. 

Bu növ isimlərdə hər üç hal əlaməti (damma, fəthə və kəsrə) 
görünmür, ancaq nəzərdə tutulur. Məsələn:  

 دعا جدي أستاذي مع زمالئي
Babam müəllimimlə yoldaşlarımı dəvət etdi. 

Bu cümlədə دج sözü “failldir, mərfudur, raf əlaməti isə 

nəzərdə tutulan dammadır”. اذتأس sözü “məful bihidir, 

mənsubdur, nasb əlaməti isə nəzərdə tutulan fəthədir”. الِءمز 
sözü “mudafun ileyhdir, məcrurdur, cərr əlaməti isə nəzərdə 

tutulan kəsrədir”. دج, اذتالِء ,أسمز sözləri öz növbələrində I 

səxsin təkində (ـِي ) bitişən əvəzliyinə izafə olmuşdur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitab bahadır الْكتاب غَالٍ

 Bu qazidir هذَا قَاضٍ
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I səxsin təkinin ـِي  bitişən əvəzliyinə izafə olunan 

isimlərin hal əlamətinin görünməməsinin səbəbi 
 

اشتغالُ : هو الْمضاف إلَى ياِء املُتكَلِّمِسبب منعِ ظُهورِ الْعالمة في االسمِ 
ةباسنلْملِّ لحالْم :ي , أيالت ةرولٌ بِالْكَسغشم ةمالكَل ركَلِّمِ.أَنَّ آخاَء املُتي باسنت 

Bildiyimiz kimi, I şəxsin təkinin bitişən əvəzliyi olan ـِي  

bitişdiyi isimlərin daim kəsrə (ـِـ ) ilə bitməsini tələb edir. ـِي  

bitişən əvəzliyinə izafə olunan isimlərdə hal əlamətlərinin 
yerini kəsrə aldığı üçün onların (hal əlamətlərinin) görünməsi 
qeyri-mümkün olur. 

Beləliklə, I səxsin təki ـِي  bitişən əvəzliyinə izafə olunan 

isimlərdə hal əlamətinin görünməməsinə səbəb               

الْمحلِّ للْمناسبة اشتغالُ  ismin hal əlamətinin yerini ـِي  bitişən 

əvəzliyinin tələb etdiyi kəsrənin (ـِـ ) tutmasıdır. Məsələn: 

جدي, أبِيكتابِي,   və s. 
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 املُعرب و الْمبنِي في األفْعالِ

Fellərdən “əl-Morab” (hallanan) və “əl-Məbni” (hallanmayan) 
olanlar 

 

İsimlər kimi fellər də “əl-Morab” (hallanan) və “əl-Məbni” 
(hallanmayan) olmaqla iki qismə bölünür.  

“əl-Morab” (hallanan) fellər – amillərin təsiri ilə sonları dəyişən 
fellərdir. “əl-Məbni” (hallanmayan) fellər isə - amillərin təsiri ilə 
sonları dəyişməyən fellərdir. Fellərdə “amil” dedikdə, felə daxil olan 
cəzm və nasb ədatları nəzərdə tutulur1.  

Bildiyimiz kimi fellərin üç forması var: 1 - ياضالْم “Madi” 

(keçmiş zaman), 2 - ارِعضالْم  (indiki-gələcək zaman), 3 - راألم Əmr. Bu 

fellərdən ياضالْم “madi” və راألم “əmr” formaları daim “əl-Məbni”dir 

(hallanmır).  

ارِعضالْم “Mudar” (indiki-gələcək zaman) felinə gəlincə isə bu 

forma iki halı çıxmaq şərti ilə “əl-Morab” (hallanan) olur. İki halda 
isə “əl-Məbni” (hallanmayan) olur. “əl-Məbni” (hallanmayan) bu iki 
hal aşağıdakılardır: 

1. Əgər sonuna ةوسونُ النن “qadın cinsi bildirən ن” birləşərsə. 

Yəni II və III şəxs cəm muənnəsdə. Məsələn: نبذْهت ,نبذْهي 
2. Əgər şəxs sonluğu olmayan (بذْهن ,بذْهي ,بذْهت ,بأذْه) 

mudari fellərinə يدكوونُ التن “gücləndirici nun” birləşərsə. 

Məsələn: (نبذْهن ,نبذْهي ,نبذْهت ,نبأذْه). 
يدكوونُ التن “Gücləndirici nun” bəzi şərtlər daxilində 

mudari fellərin sonuna birləşir və onların mənasını 
gücləndirir. Bu mövzu gələcək dərslərdə daha da ətraflı 
öyrəniləcək2.  

                                                
1 Bax: II kitab 15-ci dərs.  
2 Bu mövzu IV kitabın  16-cı dərsində gələcək İnşə-Allah. 
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Bu iki hal istisna olmaqla yerdə qalan mudari felləri “əl-

Morab”dır. Yəni sonuna ةوسونُ النن “qadın cinsi bildirən ن” və           

يدكوونُ التن “gücləndirici nun” birləşməyən hər bir mudari feli “əl-

Morab”dır. Məsələn:  بأذْه–  بأذْه لَم– بأذْه لَن  
 

 أنواع اإلعرابِ في األفْعالِ
Fellərin halları və hal əlamətləri 

 

İsimlərdə olduğu kimi, fellərdə də üç hal var. Lakin isimlərdən 
fərqli olaraq, fellərdə “məcrur” (yiyəlik) hal yoxdur. Bu hal isimlərə 
xas olan bir haldır. Onun əvəzinə fellərdə “məczum” halı olur. 
Beləliklə, fellərin aşağıdakı üç halı var: 

رفْعاَلْ  .1  Raf (adlıq hal) – bu halda olan felə فُوعراَلْم “mərfu 

fel” deyilir. Məsələn: جرخت ,بأذْه 
جزماَلْ .2  Cəzm - bu halda olan felə جاَلْمومز  “məczum fel” 

deyilir. Məsələn: جرخت لَم ,بلَم أذْه 
نصباَلْ .3  Nasb (təsirlik hal) - bu halda olan felə وبصناَلْم 

“mənsub fel”1 deyilir. Məsələn: جرخت لَن ,بأذْه لَن 
Nümunələrdən göründüyü kimi bu üç halın hər birinin 

özünəməxsus əsli əlamətləri vardır. Raf halın əlaməti “dammadır” 

ـُـ ,  cəzm halın əlaməti “sukun” ْــ  , nasb halın əlaməti isə 

“fəthədir” ـَـ  .  

  

                                                
1 Bəzi “Ərəb dili” kitablarında mərfu fel “felin xəbər forması” kimi, məczum fel “felin şərt 
forması” kimi, mənsub fel isə “felin arzu forması” kimi də adlandırılır. 
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 عالمات اإلعرابِ األصليةُ والْفَرعيةُ في األفْعالِ

Fellərdə əsli olan və əsli olmayan hal əlamətləri 
 

İsimlərdə olduğu kimi fellərdə də hallanma bəzən zahiri 
əlamətlərlə olur. Məsələn: damma, fəthə və sukun kimi, bəzən isə 
görünməyən amma “nəzərdə tutlan” hərəkələrlə olur.  

Zahiri əlamətlərlə hallanan fellər də öz növbəsində iki yerə 
bölünür: 

1. ةيلاألص اتالمبالْع برعا يم Əsli əlamətlərlə hallanan fellər 

2.  برعا يالم اتالمبالْعيعفَرة  Əsli olmayan əlamətlərlə hallanan fellər 
 

Fellərdə əsli əlamətlər aşağıdakılardır: 
 

األفْعالِعالمات اإلعرابِ األصليةُ في   
 

 و هي عالمةُ الرفْعِ
Raf (adlıq hal) əlamətidir 

ـُـ   الضمةُ: 
Damma 

 ةُوالمع يه صبِالن  

Nasb (təsirlik hal) əlamətidir 

ـَـ  الْفَتحةُ: 
Fəthə  

 و هي عالمةُ الْجزمِ
Cəzm əlamətidir 

ـْـ  السكُونُ: 
Sukun  

 

Bu əlamətlər əsli əlamətlərdir. Fellərin bəzi növləri yuxarıda 

qeyd etdiyimiz əsli əlamətlərlə deyil, digər - əsli olmayan - 

əlamətlərlə hallanırlar. Həmçinin, bu fellərin bəzi növləri hər üç 

halda (raf, nasb və cəzm), bəziləri isə yalnız bir halda əsli olmayan 

əlamətlərlə hallanır. Bu fel növləri bunlardır: 
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 ياُء و, اجلَماعة واو بِه اتصلَت مضارِعٍ فعلٍ كُلُّ – اخلَمسةُ األفْعالُ .1

ةاطَبو, املُخ فنِ أليا  .االثْنيهفْعِ فةُ الرالمعوتثُب نوةُالنالمعبِ  , وصالن
.ونالن ذْفمِ حاجلَزو 

اخلَمسةُ األفْعالُ .1  “Beş fel” - sonunda cəm bildirən “vav” و, II 

şəxsin müənnəsini bildirən “yə” ي və təsniyə bildirən “əlif” 

تذْهبونَ, يذْهبونَ, ) :gələn mudari feillərinə deyilir. Məsələn ا
انبذْهي انبذْهت ,بِنيذْهت). Bu fellərin raf (adlıq hal) əlaməti 

sonundakı ن hərfinin sabit olması, cəzm və nasb (təsirlik 

hal) əlaməti isə ن hərfinin pozulmasıdır. Yəni bu fellərdə ن 

hərfi bir növ, digər əsli hərəkələrlə hallanan fellərdəki 
damma rolunu oynayır. Məsələn: 

  

 الطُّالب يذْهبونَ إلَى الْملْعبِ
Tələbələr stadiona gedirlər 

 

 ن mudari felidir, mərfudur, raf əlaməti sonundakı – يذْهبونَ

hərfinin sabit olmasıdır. 
 

الطُّالب و لَمبذْهبِ ايلْعإلَى الْم  

Tələbələr stadiona getmədilər 
 

و لَمبذْهاي  – mudari felidir, لَم ədatı ilə məczumdur, cəzm 

əlaməti isə sonundakı ن hərfinin pozulmasıdır. 
 

الطُّالب و لَنبذْهبِ ايلْعإلَى الْم  

Tələbələr stadiona getməyəcəklər 
 

و لَنبذْهاي  – mudari  felidir, لَن ədatı ilə mənsubdur, nasb 

əlaməti isə sonundakı ن hərfinin pozulmasıdır. 
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2. صاقلُ النعالف.رِهآخ ذْفح يهمِ فزةُ الْجالمع : 

2. صاقلُ النعالف “Naqis fellər”1 - üçüncü kök hərfi و və ya ي olan 

fellərə deyilir. Bu fellərin cəzm əlaməti sonundakı "zəif 
hərfin” düşməsidir. Məsələn:  

 

سناِهللا ال ت كْرذ  

Allahı zikr etməyi unutma! 
 

سنال ت – “nəhy” (qadağan) bildirən mudari felidir, ُةياهال الن 

(qadağa bildirən ال) ədatı ilə məczumdur, cəzm əlaməti isə 

sonundakı ى “zəif hərfin” pozulmasıdır. (Əsli: سنىت  – dir).  

 

 ابراإلعيرِيقْدالِ التي األفْعف  ,اتالما الْعيهف رقَدي تالُ الَّتاألفْع  

Hal əlamətləri olmayan, lakin “nəzərdə tutulan” fel növləri 
 

  من األفْعالِ, فَتقَدر فيها العالمات: في األنواعِ اآلتية ال تظْهر عالمات اإلعرابِ

Aşağıdakı fel növlərində hal əlamətləri görünmür, ancaq 

nəzərdə tutlur: 

a)  يفْعِ فةُ الرالملِالْععصِ فاقالن  Naqis fellərdə raf əlaməti görünmür, 

ancaq nəzərdə tutulur. Naqis fellərin sonu و “vav”,  ي “yə” və 

ي  ,”vav“ و əlif maqsura” hərflərindən biri ilə bitir. Sonu“ ى  

“yə” ilə bitən naqis fellərdə (وعدي və يمري kimi) hal 

əlamətlərinin zahirə çıxmaması tələffüzdəki  çətinliyə 

görədir. Sonu ى “əlif maqsura” ilə bitən naqis fellərdə (ىسني 
kimi) hal əlamətlərinin zahirə çıxmaması isə “maqsur 

                                                
1 Bax: II kitab 28-ci dərs. 
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isimlərdə” olduğu kimidir. Yəni “əlif maqsura” üzərində hal 

əlamətlərinin görünməsinin mümkünsüz olmasıdır. Məsələn:  

Allah � buyurur: 

 �واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ويهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ�

“Allah əmin-amanlıq yurduna (Cənnətə) çağırır və istədiyini 

doğru yola yönəldir” (Yunis, 25) 

Bu ayədə وعدي və يدهي felləri mərfudur, raf əlaməti olan 

damma isə nəzərdə tutulmuşdur. Raf əlamətinin aşkar 

olmamasına səbəb isə و “vav”,  ي “yə”  üzərində hal 

əlamətlərinin tələffüzünün çətin olmasıdır.  

Allah � buyurur: 

 �لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى�

“Rəbbim nə xəta edir, nə də unudur!” (Taha, 20) 

Bu ayədə ىسني feli mərfudur, raf əlaməti olan damma isə 

nəzərdə tutulmuşdur. Burada raf əlamətinin aşkar 

olmamasına səbəb ى “əlif maqsura” üzərində hal 

əlamətlərinin zahirə çıxmasının mümkünsüzlüyüdür.  

b) ُةالمي  عبِ فصلِالنعصِ الفاقوحِ النفْتنِ ميالْع  Mudarisinin (indiki zaman 

formasının) II kök hərfi (felin ع-nı) fəthə (ـَـ ) olan1 və sonu 

 əlif maqsura” ilə bitən naqis fellərin nasb əlaməti“ ى

görünmür, ancaq nəzərdə tutulur. Məsələn: 

Allah � buyurur: 

�مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَنو� 

                                                
1 Yəni َللُ – فَعفْعي   babında olan naqis fellər. 
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“Sən onların dininə tabe olmayınca, nə yəhudilər, nə də 

xaçpərəstlər səndən razı qalmayacaqlar.” (əl-Bəqərə , 120) 

Bu ayədə ىضرت  feli لَن inkar ədatı ilə mənsubdur, nasb 

əlaməti olan fəthə isə nəzərdə tutulmuşdur. Burada raf 

əlamətinin aşkar olmamasına səbəb ى “əlif maqsura” 

üzərində hal əlamətlərinin zahirə çıxmasının 
mümkünsüzlüyüdür. 

Qeyd: Mudarisinin II kök hərfi (felin ع-nı) damma ( ــُ ) və 

kəsrə (ـِـ ) olan1 və sonu و “vav”,  ي “yə”  ilə bitən naqis 

fellərin nasb əlaməti isə aşkarda olur. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

 �لَن ندعو من دونِه إِلَها�

“Biz heç vaxt Ondan başqa məbuda ibadət etməyəcəyik.”  
(əl-Kəhf , 14) 

Gördüyümüz kimi bu ayədə  وعدن feli لَن inkar ədatı ilə 

mənsubdur, nasb əlaməti olan fəthə isə aşkardadır.  

 أرِيد أن أبنِي بيتاً جديداً
Təzə ev tikmək istəyirəm. 

Bu cümlədə نِيأب naqis feli أن məsdər ədatı ilə nasb 

olmuşdur. Nasb əlaməti olan fəthə isə aşkardadır. 

c) فعضلِ الْمعي الْفمِ فزةُ الْجالمع “Mudaaf” (qoşa hərfli) fellərin 

cəzm əlaməti görünmür və nəzərdə tutulur.  

Bildiyimiz kimi “mudaaf” fellərin cəzm forması iki şəkildə 

ola bilər: 1- İdğam, 2- Qeyri idğam (ayrılan). Əvvəlki 

dərslərimizdən2 öyrəndik ki, “mudaaf” felləri idğam şəklində 

cəzm edərkən qoşa hərflərin hər ikisi sukunlaşır. İki sakin 

hərfin yanaşı gəlməməsi üçün qoşa hərflərdən ikincisinin 

                                                
1 Yəni َللُ – فَعفْعي   və َللُ – فَعفْعي   bablarında olan naqis fellər.  
2 Bax: II kitab 29-cu dərs. “Mudaaf” fellərin cəzm halı. 
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sukunu fəthə ilə əvəz edilir. Nəticədə, mudaaf fel “təşdidli 

fəthə” (ـَّـ ) ilə bitir. Buna görə də cəzm əlaməti olan sukun 

nəzərdə tutulur. Məsələn: 

جحي  - ججحي – لَم حيجج       لَم ججحي      لَم جحي  

 أخي لَم يحج هذه السنةَ
Qardaşım bu il həcc etmədi. 

Bu cümlədə جحي mudaaf feli لَم ədatı ilə cəzm olmuşdur. 

Cəzm əlaməti olan sukun isə nəzərdə tutulmuşdur. 

Bununla da biz, isim və fellərdən “əl-Morab” və “əl-Məbni” 

olanları öyrəndik. Həmçinin, bildik ki, “əl-Morab” (hallanan) 

isim və fellər üç cür hallanır: 1- əsli hərəkələrlə, 2- əsli 

olmayan hərəkələrlə, 3- nəzərdə tutulan hərəkələrlə. 
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   األسماُء
 

برعالْم  
 

نِيبالْم  

 اتالمبِالْع برعا يمةيلاألص  

 

 اتالمبِالْع برعا يم

ةيعالْفَر 
 

 اتالمبِالْع برعا يم

ةراملُقَد 
 

  

1 – رائمالض 

1 – دفْرالْم ماالس 

2 – مالالس ثناملُؤ عمج 

1 – فرالص نم وعناملَم 

(ري الْجف)  

1 – وراملَقْص ماالس  

2 – قُوصاملَن ماالس 

 2 - ةاراُء اإلشمأس  

  األسماُء املَوصولَةُ -  3

(رفْعِ والْجي الرف) 

 جمع التكِْسريِ – 3

2 -  مالالس ثناملُؤ عمج  

 (في النصبِ)

  أسماُء االستفْهامِ -  4 املُضاف إلَى ياء املُتكَلِّمِ –3

5  - وفالظُّر ضعب  

 أسماُء األفْعالِ -  6  األسماُء اخلَمسةُ – 3  

 4 - مالاملُذَكَّرِ الس عمةُ -  7  جكَّباملُر ادداألع 

   املُثَنى - 5 

                     

 األفْعالُ
 

برعالْم  
 

نِيبالْم 

 اتالمبِالْع برعا يمةيلاألص  

 

 اتالمبِالْع برعا يم

ةيعالْفَر 
 

 اتالمبِالْع برعا يم

ةراملُقَد 
 

  الفعلُ املَاضي – 1

 فعلُ األمرِ – 2

املُضارِع الَّذي لَم يتصلْ 
 رِهٌءبآخيش 

 األفْعالُ اخلَمسةُ –1

  الْفعلُ الناقص في اجلَزمِ –2

 الْفعلُ الناقص في الرفْعِ –1

2–  وحفْتم صاقلُ النعالْف
 العينِ في النصبِ

 املُضعف في اجلَزمِ – 3

املُضارِع إذَا اتصلَ  -  3
ةوسونُ النن رِهبِآخ 

  املُضارِع إذَا اتصلَ -  4

يدكوونُ التن رِها بِآخراشملُب  
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ملَةابِ الْجرإع داعقَو 
Cümləni erab etməyin qaydaları 

 

ابرإع ملَةالْج  “Cümləni erab etmək” – cümləni təşkil edən 

sözlərin qrammatik mövqeyini, cümlədəki rolunu, “əl-Morab” 
(hallanan) və ya “əl-Məbni” (hallanmayan) olmasını, hallanan isim 
olarsa, halını və sonundakı hal əlamətini, hallanmayan isim olarsa, 
növünü, son hərəkəsini və hansı halın yerində olduğunu 
bildirməklə cümləni təhlil etmək deməkdir.  

Tərifin şərhi:  
“qrammatik mövqeyini” – yəni hansı cümlə üzvü olduğunu 

(mübtəda, xəbər, fail, məful və s.) bildirməkdir.  
“cümlədəki rolunu” – yəni mudaf, mdafun ileyh, cərr və ya 

məcrur olmasını bildirməkdir.  
“hallanan isim olarsa, halını və sonundakı hal əlamətini” – 

yəni əgər isim “əl-Morab” olarsa, bu ismin halını (mərfu, məcrur və 
ya mənsub olmasını) və hal əlamətini (damma, fəthə, kəsrə və ya 
onları əvəz edən digər, əsli olmayan əlamətləri) bildirməkdir.  

“hallanmayan isim olarsa, növünü, son hərəkəsini və hansı 
halın yerində olduğunu bildirmək” – yəni əgər isim “əl-Məbni” 
olarsa, ilk növbədə bu ismin növünü (damir, ismul-işəra, ismul-
movsul və s. olmasını)  və hansı hərəkə üzərində məbni olmasını 
göstəririk. Sonra isə hansı halın yerində olduğunu və cümlədəki 
qrammatik mövqeyini bildiririk.  

Beləliklə, cümlədəki “əl-Morab” (hallanan) ismi erab edərkən 
aşağıdakı əlamətlər göstərilir: 

1. Qrammatik mövqeyi; 
2. Halı; 
3. Hal əlaməti; 
4. Cümlədəki rolu; 

Misal üçün “əl-Morab” (hallanan) isimlərdən ibarət olan sadə 
bir cümlə götürək və onu erab edək: 

 

 



38 
 

بطَال دمحم Muhəmməd tələbədir 

Cümlənin erabı: 

دمحم – فُوعرأٌ, مدتبةٌ. مرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمو ع  

دمحم – Mübtədadır, mərfudur (adlıq haldadır), raf (adlıq hal) 

əlaməti  isə aşkarda olan dammadır. 

بطَال – فُوعرم ,ربةٌ. خرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمو ع  

بطَال – Xəbərdir, mərfudur (adlıq haldadır), raf əlaməti isə 

aşkarda olan dammadır.  
Qeyd 1: Əgər “əl-Morab” isim “əsli olmayan” əlamətlərlə 

hallanan isimlərdən olarsa, bu zaman yuxarıda göstərilən əlamətlərə 
daha bir əlaməti “sözün növünü” əlavə edirik. Məsələn: 

درسونَجاَء املُ  Müəllimlər gəldi 

Cümlənin erabı: 

  ألنه جمع املُذَكَّرِ السالمو عالمةُ رفْعه الْواو  فَاعلٌ, مرفُوع – املُدرسونَ

 ,vav”-dır, çünki o“ و faildir, mərfudur, raf əlaməti – املُدرسونَ

“düzgün muzəkkər cəmdir”. 
 Qeyd 2: Əgər “əl-Morab” isim aşkar olmayan, “nəzərdə 

tutulan” hərəkələrlə hallanırsa, bu zaman erabda ٌةرظَاه (aşkarda olan) 

əvəzinə, ٌةرقَدم (nəzərdə tutulan) sözünü işlədirirk. Məsələn: 

بى طَاليسع İsa tələbədir 

Cümlənin erabı: 

  .مقَدرةٌو عالمةُ رفْعه ضمةٌ  مبتدأٌ, مرفُوع -  عيسى

 Mübtədadır, mərfudur (adlıq haldadır), raf (adlıq hal) - عيسى

əlaməti  isə nəzərdə tutulan dammadır. 

بطَال – فُوعرم ,ربةٌ. خرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمو ع  

بطَال – Xəbərdir, mərfudur (adlıq haldadır), raf əlaməti isə 

aşkarda olan dammadır. 
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ةنِيبالْم اتمالكَل ابرإع 
“əl-Məbni” (hallanmayan) isimlərin erabı 

 

“əl-Məbni” isimlərin erabı, “əl-Morab” isimlərin erabından 
fərqlidir. “əl-Məbni” (hallanmayan) ismi erab edərkən aşağıdakı 
əlamətlər göstərilir: 

1. İsmin növü; 
2. Son hərəkəsi; 
3. Hansı halın yerində olması;  
4. Qrammatik mövqeyi; 

Misal üçün “əl-Məbni” (hallanmayan) isimlərdən ibarət olan 
sadə bir cümlə götürək və onu erab edək: 

 ?Sən kimsən  من أنت؟

Cümlənin erabı: 
         

مقَدم ربفْعٍ خلِّ رحي مف كُونلَى السع نِيبامٍ, مفْهتسا ماس نم –  

Qrammatik 
mövqeyi 

 
Hansı halın 

yerində olması 
Son hərəkəsi İsmin növü  

 

 نم – sual əvəzliyidir, sukun üzərində “əl-Məbnidir”, adlıq 

halın yerindədir, əvvələ keçmiş xəbərdir. 
 

تلَى الْ -  أنع نِيبلٌ, مفَصنم ريمض.رخؤأ مدتبفْعٍ ملِّ رحي محِ, ففَت  

تأن  - ayrı yazılan şəxs əvəzliyidir,  fəthə üzərində “əl-

Məbnidir”, adlıq halın yerindədir, sona keçmiş xəbərdir. 
 
 
 
 

  



40 
 

Mürəkkəb cümlə üzvlərinin erabı 
 

Cümlə üzvləri (mübtəda, xəbər, fail, məful və s.) tərkib 
baxımından sadə və mürəkkəb ola bilər. Sadə cümlə üzvləri bir 

sözdən ibarət olur. Məsələn: بطَال دمحم 
Bu cümlədə دمحم mübtəda, بطَال isə xəbərdir və hər ikisi bir 

sözdən ibarətdir. 
Bəzən cümlə üzvü bütöv bir cümlə və ya şibhu-cümlə ola bilir. 

Bu cür cümlə üzvlərinə mürəkkəb cümlə üzvləri deyilir. Məsələn: 

 دمحلِمالْفَص نم جرخ  Muhəmməd sinifdən çıxdı 

Bu cümlədə ِلالْفَص نم جرخ xəbərdir, tərkib baxımından feli 

cümlədir. Deməli, bu cümlədəki xəbər mürəkkəb cümlə üzvüdür. 
Mürəkkəb cümlə üzvlərinin erabı aşağıdakı kimi olur: 

Qayda: Əgər hansısa bir cümlə üzvü (mübtəda, xəbər və s.) 
mürəkkəb olarsa (tam və ya şibhu cümlə olarsa), bu zaman ilk 
növbədə bu cümlənin ibarət olduğu sözlər ayrı-ayrılıqda erab 
olunur, sonra isə bu cümlənin əsas cümlədə hansı cümlə üzvü 
(mübtəda, xəbər və s.) olduğu və hansı halın yerində olması 
göstərilir. Məsələn:  

يددج هبثَو دمحم 
دمحم – فُوعرلٌ, مأٌ أودتبةٌ. مرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمو ع  

بثّو -  ,أٌ ثَاندتبمفُوعرم افضم وةٌ, و هرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمو ع  

ـه – هإلَي افضم ,رلِّ جحي مف ,ملَى الضع نِيبلٌ, مصتم ريمض  

يددل – جل ربخفُوعرالثَانِي, م أدتبةٌ. مرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمو ع  

 هبثَو)(يددفْعٍ – جلِّ رحي مةٌ فيمسلَةٌ امل ,جل ربلِخاألو أدتبم  

Beləliklə, erabda ِّلحي مف sözü üç yerdə işlənir: 

1. “əl-Məbni” sözlərin erabında; 
2. Cümlə üzvü yerində tam cümlə (ismi və ya feli) olarsa; 
3. Cümlə üzvü yerində şibhu cümlə olarsa; 

Məsələn:  
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 الْمدرس في الْفَصلِ
سردالْم - فُوعرأٌ, مدتبةٌ. مرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمو ع  

  حرف جر, مبنِي علَى السكُون, ال محلَّ لَه من اإلعرابِ. – في

  ظَاهرةٌ.كَسرةٌ  اسم مجرور بِـ(في), عالمةُ جره – الْفَصلِ

  .خبرشبه جملَة في محلِّ رفْعٍ,  – (في الْفَصلِ)

 

  إعراب األفْعالِ

Fellərin erabı  

Felləri erab edərkən isə, əsasən aşağıdakı əlamətlər göstərilir: 
1. Tam və ya naqis olması;  
2. Forması,  zamanı;  
3. Halı (“əl-Morab” olarsa) və ona təsir edən amili;  
4. Hal əlaməti;  
5. Faili;  

Nümunə üçün aşağıdakı feli cümləni erab edək: 

 يذْهب أبِي إلَى السوقِ
بذْهةٌ. – يرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رعالم و ,فُوعرم ,ارِعضلٌ معف  

  , و هو مضاف.مقَدرةٌو عالمةُ رفْعه ضمةٌ  فَاعلٌ, مرفُوع – أبِ

  ضمري متصلٌ, مبنِي علَى السكُون, في محلِّ جر, مضاف إلَيه - ي

 لَم يذْهب أبِي إلَى السوقِ
بذْهي – .ركُونٌ ظَاهس همزةُ جعالم و ,(لَم)بِـ ومزجم ,ارِعضلٌ معف 

 

 

  

��� 
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2. ÈÊÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

 واو الْحالِ
Hal bildirən “vav” و 

Ərəb dilində و “vav” hərfi bir çox mənalarda gəlir. Bu 

mənalardan ikisini - طْفالْع “bağlayıcı” və  مالْقَس “and” mənalarını - 

keçən dərslərimizdən artıq bilirik1. Bu dərsimizdə و “vav” hərfinin 

daha bir ُالالْح “hal” mənasını öyrənəcəyik. 

 hərfinə dilçi alimlər belə tərif ”و“ Hal bilidrən واو الْحالِ

vermişlər: 

رِيفُهعالِ: تالْح اوا. – وهعقوم ةي(إذْ) الظَّرف قُوعو حصي يالَّت يه  

Tərifi: Hal bilidrən “و” – yerində  ْإذ (o zaman ki,) zərfinin 

işlənməsi düzgün olan “و” hərfinə deyilir. Yəni cümlədə hal 

mənasında gələn “و” hərfini götürüb yerinə ْإذ (o zaman ki,) zərfini 

qoysaq, cümlənin mənası dəyişməz. Çünki hal, məna baxımından 
hal sahibinin həmin zamandakı vəziyyətini bildirir. Məsələn: 

 

.سرالد حرشي سردالْم لَ والْفَص لْتخد 
Müəllim dərsi şərh edərkən sinifə daxil oldum.  

 

Bu cümlədə و hərfini götürüb yerinə ْإذ (o zaman ki,) hərfini 

qoysaq cümlənin mənası dəyişməz.  
 

.سرالد حرشي سردلَ إذْ الْمالْفَص لْتخد 
Müəllim dərsi şərh edən zaman sinifə daxil oldum. 

(Hərfən: Sinifə daxil oldum, o zaman ki, müəllim dərsi şərh edirdi) 

 

                                                
1 Bax: II kitab 6-cı və 27-ci dərslər. 
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Hal bilidrən “و”- dan sonra mütləq cümlə gəlməlidir 1 . Bu 

cümləyə ُةياللَةُ الْحمالْج “hal cümləsi” deyilir. Hal cümləsi ya “ismi 

cümlə”, ya da madi (keçmiş zaman) feli ilə başlayan “feli cümlə” 
olur2. Madi (keçmiş zaman) feli ilə başlayan hal cümləsi təsdiqdə 

olarsa, əvvəlində قَد hərfinin gəlməsi vacibdir. İnkarda olan feli hal 

cümləsində isə, قَد hərfi gəlmir. Məsələn:  

 كَّةَ وم لْتصوقَد سمالش تبغَر  

Məkkəyə çatdıqda günəş artıq batmışdı. 

سمالش تبا غَرم كَّةَ وم لْتصو 
Məkkəyə çatdıqda günəş batmamışdı. 

Allah � buyurur:  

� حرم وأَنتم الصيد تقْتلُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا � 

“Ey iman gətirənlər! İhramda ikən ovu öldürməyin” (əl-
Maidə,95) 

 

Qeyd: ِالالْح اوو “hal bildirən و” cümlələrdə azərbaycan dilinə 

əsasən aşağıdakı kimi tərcümə olunur: 

1. Əgər  اوالِوالْح  hal bildirən “و”- dan sonra xəbəri mudari 

(indiki zaman) feli olan ismi cümlə gələrsə, (-a2, -a2) və -
araq2 feli bağlama şəkilçiləri kimi tərcümə olunur. (-a2, -
a2) şəkilçisi təkrar olunan felə qoşulur və bu şəkilçilərlə 
düzələn feli bağlamalar, əsasən, hərəkətin icra tərzini 
bildirir. Məsələn: 

  .Yeriyərək yemə – ال تأكُلْ وأنت تمشي

 .Uşaq ağlaya-ağlaya gəldi – جاَء الطِّفْلُ و هو يبكي

2. Əgər ِالالْح اوو hal bildirən “و”-dan sonra gələn ismi 

cümlənin xəbəri mudari (indiki zaman) feli olmazsa, -
ikən feli bağlama şəkilçisi kimi tərcümə olunur. Bu 

                                                
1 Bir söz və ya لَةمج هبٍش  şibhu-cümlə gələ bilməz. 
2 Mudari (indiki zaman) feli ilə başlayan feli cümlə ola bilməz. 
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şəkilçi ilə düzələn feli bağlamalar, əsasən, hərəkətin 
zamanını, yəni işin əsas feldən əvvəl icra olunduğunu 
bildirir. Məsələn: 

الْفَصلِ ال تنم و أنت في  – Sinifdəikən yatma. 

ريغا صو أن تججح – Kiçikikən həcc etdim. 

3. Əgər ِالالْح اوو hal bildirən “و”-dan sonra gələn cümlə 

madi (keçmiş zaman) feli ilə başlayan feli cümlə (həm 
təsdiq, həm də inkar) olarsa, -dıqda2 feli bağlama 
şəkilçisi kimi tərcümə olunur. Məsələn: 

.سرالد سردالْم  حرش قَد لَ والْفَص لْتخد 
Sinifə girdikdə, müəllim artıq dərsi şərh etmişdi. 

.سرالد سردالْم  حرا شم لَ والْفَص لْتخد 

Sinifə girdikdə, müəllim dərsi şərh etməmişdi. 
 

اعوأن لٌ و مجترلِ: معمِ الْفقُولٌاسن  

Feli isimlərin növləri: sadə və düzətlmə feli isimlər 
 

Keçən dərslərimizdə ِلعالْف مسا “Feli isimlər” barədə danışdıq və 

bildik ki, feli isimlər – fel mənasını verən, lakin felin əlamətlərini 
qəbul etməyən, əksinə ismin əlamətlərini qəbul edən, hallanmayan 

(məbni) sözlərdir. Məsələn:  آه ,انَ, أُفتش ,اتهيه ,حي ,اته ,نيآم və s.  

Həmçinin, bildik ki, feli isimlər məna baxımından üç cür olur: 
1. Keçmiş zaman felinin mənasını verən feli isimlər. 

Məsələn: 

اتهيه –necə də uzaqdır, َانتش – necə də müxtəlifdir. 

2. İndiki zaman felinin mənasını verən feli isimlər. 
Məsələn: 

أُف – bezirəm, آه – ağrıyıram. 

3. Əmr felinin mənasını verən. Məsələn: 
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نيآم – cavab ver!1 اته – ver, gətir! حي  – tələs! 

Bu dərsimizdə feli isimlərin quruluşca növlərindən 
danışacağıq. Bil ki, quruluş baxımından feli isimlər iki yerə bölünür: 

 

 Murtəcəl”2 Sadə feli isimlər – bu növ feli isimlər“ مرتجلٌ .1

əzəldən belə qurulmuşlar və heç bir sözdən 

çevrilməmişlər. Məsələn:  ,انَ, أُفتش ,اتهيه ,حي ,اته ,نيآم
آه və s. kimi. 

”Mənqul“ منقُولٌ .2 3  Düzəltmə feli isimlər – bu növ feli 

isimlər müəyyən sözlərdən (hərfu-cər, zərf və 
məsdərdən) düzələrək feli ismə çevrilmişlər. Düzəltmə 
feli isimlər düzəldiyi sözə görə üç cürdür: 

 

A. Hərfu-cərlərdən düzələn feli isimlər. Məsələn: 

كإلَي – Götür! 

كلَيع – Qeydinə qal! Ehtiyatlı ol! 
 

Allah � buyurur: � أَنفُسكُم علَيكُمآمنوا  الَّذين أَيها يا �  

“Ey iman gətirənlər! Öz qeydinizə qalın!” (əl-Maidə, 
105) 

 

  !ابتالْك كإلَي – kitabı götür! 

كإلَي və كلَيع feli isimləri yalnız II şəxsin bitişən 

əvəzlikləri (ا, كُنكُم ,كُم ,ك ,ك) ilə işlənir. I və III şəxsin 

bitişən əvəzlikləri ilə işlənmir.  

                                                
1 نيآم feli ismi yalnız dualarda istifadə olunur. 

 .Murtəcəl” sözünün lüğəti mənası “əvvəldən belə qurulmuş” deməkdir“ مرتجلٌ 2

 .Mənqul” sözünün lüğəti mənası “köçürülmüş” deməkdir“ منقُولٌ 3
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Qeyd: Hərfu-cərlərdən çevrilmiş feli isimlər ياعمس - dir. 

Yəni ərəblərdən eşidilənlərə əsaslanır. Digər hərfu-cərləri 
buna müqayisə etmək olmaz. 
 

B. Zərflərdən düzələn feli isimlər. Məsələn: 

اَءكرو – Arxaya geç! 

كامأم – Qabağa keç! 

ككَانم  –  Yerində dur! 

- كون1د
 Götür! 

Zərflərdən düzələn feli isimlər də “səməi”-dir, yalnız 
eşidilənlərə əsaslanır. Digər zərfləri onlara müqayisə 
etmək olmaz.  
Zərflərdən düzələn feli isimlər də yalnız II şəxsin bitişən 
əvəzlikləri ilə işlənir. I və III şəxsin bitişən əvəzlikləri ilə 
işlənmir. 
Allah � buyurur:  

� مويو مهرشحا نيعمج قُولُ ثُمن ينلَّذكُوا لرأَش كُمكَانم متأَن كُمكَاؤرشو � 

“O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra da 
müşriklərə: "Siz də, şərikləriniz də yerinizdə qalın!"– 

deyəcəyik” (Yunis, 28) 
 

C. Məsdərlərdən düzələn feli isimlər. Məsələn: 

ديور və ًدايور – ləngit! Yubat! 

ديور feli ismi دوأر (yubatmaq, ləngitmək) felinin 

məsdəridir.  
Məsdərlərdən düzələn feli isimlər isimlərlə iki cür işlənə 
bilir:  

1- Mənsub halda məfula izafə olunmaqla, məsələn:  

                                                
دونك في الْعلمِ خالدzərfinin mənası “aşağı” deməkdir. Məsələn:  دونَ 1  “Xalid elmdə səndən aşağıdır”. 

Bəzən “arxa” və “başqa” mənalarında da işlənir. Məsələn: Allah � buyurur:  

� نصريٍ ولَا ولي من اللَّه دون من لَكُم وما � 

“Sizin Allahdan başqa nə bir himayəçiniz, nə də bir köməkçiniz vardır.” (əl-Bəqərə, 107) 
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ديور دمحم  – Muhəmmədi yubat! 

2- İzafəsiz təsirlik halda, məsələn: 

اًمحمد اًرويد  – Muhəmmədi yubat! 

Qeyd: Fellərdən fərqli olaraq, feli isimlərdə məful amildən 

əvvələ keçə bilməz. Məsələn: !ابتالْك كإلَي – kitabı götür! - cümləsində 

ابتالْك məfulunu, كإلَي feli ismindən önə keçirib كإلَي !  ابتالْك demək 

olmaz. 
 

  Məkan zərfi "لَدى" 

 yanında” mənasını“ ”عندməkan zərfi hallanan isimdir, “ لَدى

verir. ىلَد məkan zərfi دنع zərfi kimi isimlərə izafə olunur və 

cümlənin əvvəlində gələrsə, “vardır” mənasını bildirir. Məsələn: 
 

بابِ طَالى الْبلَد – Qapıda tələbə var. 

 .Muhəmməd qapının yanındadır – محمد لَدى البابِ
 

Qeyd: ىلَد məkan zərfi muttəsil (bitişik yazılan) damirlərlə 

işləndikdə sonundakı ى “əlif maqsura” إلَى və لَىع hərfu-cərlərində 

olduğu kimi ي “yə” hərfinə çevrilir. Məsələn:  

لَدالٌ يؤس  – Mənim sualım var. 

 ?Yanında qələm varmı – ألَديك قَلَم؟

 zərfləri arasındakı fərq عندvə  لَدى

 ,məkan zərflərinin biri-birinə oxşar cəhəti budur ki عندvə  لَدى

hər ikisi “yanında” mənasını verir. Həmçinin, hər ikisi isimlərlə izafə 
şəklində işlənir. Buna baxmayaraq, aralarında fərqli cəhətlər də 
mövcuddur. Bu fərqlər aşağıdakılardır: 

1. دنع məkan zərfi hərfu-cərlərlə işlənə bildiyi halda ىلَد 
zərfi hərfu-cərlərlə işlənə bilməz. Məsələn:  
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Allah � buyurur: 

 �والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا�

“Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər: "Biz onlara iman 
gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir".” (Ali İmran, 7) 

 

�نيأَم نيكا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفَلَم� 

“Onunla söhbət etdikdə: "Sən bu gün yanımızda yüksək 
məqam sahibi, etibarlı bir adamsan"– dedi.” (Yusif, 54) 

 

2. دنع məkan zərfi həm mənəvi şeylərin, həm də əşyaların 

zaman zərfi ola bilər. Məsələn: لمع دامح دنع – Həmidin 

elmi var. ىلَد zərfi isə əsasən gözlə görünən əşyaların 

məkan zərfi olur. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

� هإِني وف ابِ أُمتا الْكنيلَد � 

“Şübhəsiz ki, o, yanımızdakı Ana Kitabdandır.” (əz-
Zuxruf, 4) 

3. دنع məkan zərfi həm insanın yanında olan, həm də 

yanında olmayan əşyalar üçün işlənə bildiyi halda, ىلَد 
məkan zərfi yalnız insanın yanında olan əşyalar üçün 

işlənə bilər. Əgər əşya yanında deyilsə, ىلَد məkan zərfi 

işlənmir. Məsələn, əgər kitab yanında deyil, 

evdədirsə, ابتك يلَد demək olmaz.  
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 من الزائدةُ
Cümləyə əlavə olunan نم hərfu-cəri 

Bildiyimiz kimi نم hərfu-cəri cümlədə, həm zahir (aşkar) 

isimlərlə, həm də damirlərlə işlənərək əsasən “-dan2” şəkilçisinin 
mənasını verir. Məsələn: Allah � buyurur: 

� ومنك ومن نوحٍ ميثَاقَهم النبِيني من أَخذْنا وإِذْ � 
“Bir zaman Biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq; səndən də, 

Nuhdan da,” (əl-Əhzab, 7) 

Bundan başqa  نم  hərfu-cəri bir çox başqa mənalar üçün də 

işlənə bilir. Bu mənalardan bəzilərini qeyd edək: 
 

  :Əşyanın növünü, cinsini bəyan edən. Məsələn بيانُ اجلنسِ .1

Allah � buyurur: 

 �يحلّونَ فيها من أساوِر من ذَهبٍ�

“Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcək” (əl-Kəhf, 31) 
 

2. يضعبالت “Bəzi” mənasını verən. Məsələn:  

Allah � buyurur: 
�نماسِ والن نذُ مختي نم وند ا اللَّهاددأَن مهونبحي بكَح اللَّه ينالَّذوا ونآم دا أَشبح لَّهل�  

“İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini Ona 
tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman 

gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür.”  
(əl-Bəqərə, 165) 

 

3. "ةاملَكَانِي" ةاياُء الغدتة" ابانيمالز" و  Məkan və ya zaman həddinin 

başlanğıcını bildirən. Məsələn: 

 ذَهب حامد من الْيابان إلَى الصنيِ
Həmid Yaponiyadan Çinə getdi. (Məkan üçün) 

إلَى آخرِهصمت من أولِ شهرِ رمضانَ   

Ramazan ayının əvvəlindən sonuna kimi oruc tutdum. 
(Zaman üçün) 
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 Cümlədə “zəid” (əlavə) olan və mənanı الزائدةُ .4

gücləndirən. Bu mənada işlənən نم hərfu-cəri ona görə 

“zəid” (əlavə) adlanır ki, cümlədə heç bir mənası olmur 
və yalnız cümlənin məzmununu daha da gücləndirmək 

üçün işlənir. نم hərfu-cəri “zəid” (əlavə) kimi cümləyə 

iki şərt daxilində əlavə oluna bilər: 

 أنْ يسبِقَها نفْي، أو نهي، أو استفْهام بـ "هلْ". (1
Cümlə inkar, qadağa və ya "ْله" –mı4 sual ədatı ilə 

başlayan cümlə olsun; 

 أَنْ يكُونَ مجرورها نكرةً  (2
نم hərfu-cərindən sonra gələn məcrur isim 

“nəkira” (qeyri-müəyyənlikdə) olsun. Məsələn: 
 

Heç bir tələbə gəlməyib 
(Bir tələbə belə gəlməyib) 

 ما جاَء من طَالبٍ

Bir tələbə belə çıxmasın!  بٍالطَال نم جرخي  

Bir sual varmı? الٍ؟ؤس نلْ مه 
 

Allah � buyurur: 

 �هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ�

“Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir 

xaliq varmı?” (Fatir, 35) 

 

Qeyd: نم hərfu-cəri kimi لِ بِـ كَـ hərfu-cərləri də cümlədə 

“zəid” mənada işlənə bilirlər. Bu barədə gələn dərslərimizdə 
danışacağıq. 
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 صيغُ منتهى الْجموعِ

“Son cəm” modelləri 
 

Keçən dərslərimizdən birində كِْسريالت عمج “sınıq cəm” barədə 

danışdıq 1  və bildik ki, sınıq cəm, isimlərin təkində müəyyən 
dəyişikliklər etməklə düzəlir. Həmçinin, bildik ki, bəzi isimlər eyni 
zamanda bir neçə model üzrə cəmlənə bilir. Məsələn:  

 

بةٌ  - طَالطَلَب ,طُالب 

رهن -  رهن ,رهأن ,ارهأن 
رحب -  ورحب ,ارحأب ,رحأب ,اربِح 

 

Bəzi hallarda cəm bilavasitə təkdən deyil, cəmdən düzəlir və bu 
cəm daha da çoxluğa dəlalət edir. Cəmdən düzələn və daha da 

çoxluğa dəlalət edən cəmlər ِعمالْج عمج “cəmin cəmi” adlanır.         

 .Cəmin cəmi” - nin bir çox modeli (babı) vardır“ جمع الْجمعِ

Qrammatika alimləri diqqət etmişlər ki, isimlərin son cəmi ُلفَاعم və 

 bablarında olan مفَاعيلُ və مفَاعلُ ,bablarında olur. Həmçinin مفَاعيلُ

cəmlərdən “cəmin cəmi” düzəlmir. Bir sözlə bu iki bab cəmin son 

həddini bildirir. ُلفَاعيلُ ,مفَاعم və ona oxşar bablarda olan sınıq cəmlər, 

cəmin son həddini bildirdiyinə görə bu bablara يوعِ غُصمى الْجهتنم  “son 

cəm modelləri” deyilir. Məsələn: 
 

داملُفْر Tək عمالْج Cəm ِعمالْج عمج Cəmin cəmi 

قَرِيب (qohum) اُءأقْرِب أقَارِب 
كَلْب البك يبأكَال 

 
 

                                                
1 Bax. I kitab 13-cü dərs. 
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Qayda: يوعِ غُصمى الْجهتنم  “Son cəm modelləri” - ُلفَاعيلُ ,مفَاعم və 

ya onlara bənzər bablarda (yəni ا “əlif”dən əvvəl iki hərf, sonra isə, 

iki və ya ortası sakin olan üç hərfdən ibarət) olan cəm modellərinə 

deyilir. Məsələn: ,ياسيلُ, كَرادنم ,ابِيحصم ,انِعصم və s.  

Diqqət etsək görərik ki, bu cəmlərin hər birində üçüncü hərf  ا 
“əlif”- dir. ا “əlif”dən sonra isə iki və ya ortası sakin olan üç hərf var.  

Qeyd: يوعِ غُصمى الْجهتنم  “Son cəm modelləri” tənvin qəbul 

etməyən “əl-Məmnu minəs-sarf” فرالص نم وعناملَم isimlərdəndir. 
 

 ةيغص نقُوصِ منالْم كْموعِحمى الْجهتنم  

“Son cəm” modellərindən “manqus” olanların hökmü 
 

Qayda: ُلفَاعيلُ ,مفَاعم “Son cəm” modellərindən birində olan söz, 

manqus isim olarsa1, tək halda olan manqus isim kimi hallanır. Lakin 
“Son cəm” modeli tənvin qəbul etmədiyindən nasbda (təsirlik halda) 
tənvinsiz olacaq.  

Qaydanın şərhi: Əgər “son cəm” modeli manqus isim olarsa, 
bu zaman təkdə olan manqus isimlərdəki kimi, əvvəlki dərslərdə 

keçdiyimiz dörd hal olmazsa, ي hərfi pozulur2. Əvəzinə isə ي – dən 

əvvəlki hərf kəsrəli tənvin (ـٍـ ) qəbul edir. Bu kəsrəli tənvin 

bildiyimiz kimi cərr əlaməti deyil, ismin sonundakı ي hərfinin 

düşməsinə dəlalət edir. Bu tənvinə ِضوالع وِيننت “əvəzedən tənvin” 

deyilir. Məsələn: 

  Yorğanlar - غَواشٍ (الْغواشي)

(اللَّيالي) لَيالٍ   -  Gecələr 

 ادون(يادوالن)  - İclaslar, yığıncaqlar 

                                                
1 Yəni sonu ـِي  ilə bitərsə. Məsələn: يالارِي, اللَّيوالْج 
2 Bax. Səh 22. 
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Allah � buyurur: 

�نيمزِي الظَّالجن ككَذَلاشٍ وغَو هِمقفَو نمو ادهم منهج نم ملَه� 

“Onların Cəhənnəm odundan yatağı və yorğanları olacaqdır. Biz 
zalımları belə cəzalandırırıq” (əl-Əraf, 41) 

 

 �والْفَجرِ, ولَيالٍ عشرٍ�

“And olsun dan yerinə! And olsun on gecəyə!” (əl-Fəcr, 1-2) 
 

�نِنيا آمامأَيو يالا لَييهوا فريس� 

“Oralarda gecələr və gündüzlər arxayın gəzib dolaşın!"– demişdik.” 
(Səba, 18) 

Birinci ayədə ٍاشغَو sözü mərfudur, raf əlaməti isə pozulmuş ي 

hərfinin üzərində nəzərdə tutulan “dammadır”. 

İkinci ayədə ٍاللَي sözü و and hərfi ilə məcrurdur. Cərr əlaməti isə 

 .hərfinin üzərində nəzərdə tutulan “fəthədir”1 ي

Üçüncü ayədə ياللَي sözü zaman zərfi olduğuna görə 

mənsubdur. Nasb əlaməti isə aşkarda olan “fəthədir”.  
Qeyd: “Son cəm” modelində olan sözlər “əl-Məmnu minəs-

sarf” (tənvin qəbul etməyən) isimlərdən olduğundan ikihallıdırlar. 
Bu növ isimlərdə cərr (yiyəlik hal) əlaməti fəthədir. 

Ötən dərslərimizdən bildiyimiz kimi2 “əl-Məmnu minəs-Sarf” 

isimlər yalnız  ال artikli qəbul etmədikdə və izafə tərkibində mudaf 

olmadıqda bu cür hallanır.  ال artikli qəbul etdikdə və ya izafə 

tərkibində mudaf olduqda isə əsli hərəkələrlə erab olunur və cərr 
əlaməti kəsrə olur. Məsələn: 

ةريكَث انعمل اوي الْوأتت -  “Vav” hərfi çox mənalarda gəlir. 

انعم  -  هرةُ جالمع بِـ(لِ) و وررجةٌمحفَت  وِيننو الت ذُوفَةاِء املَحلَى الْيةٌ عرقَدم
  للْعوضِ.

                                                
1 Çünki “əl-Məmnu minəs-sarf” sözlərdə cərr əlaməti fəthədir. 
2 Bax. I kitab 23-cü dərs.  
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يفيد الدعاَءالْفعلُ الْماضي الَّذي   

“Dua” mənasında işlənən madi (keçmiş zaman) feli 
 

Qayda: Dua mənasını verən cümlələr həm madi (keçmiş 
zaman) həm də mudari (indiki-gələcək zaman) feli ilə işlənə bilər. 
Dua mənasında işlənən madi feli mənaca gələcək zamanda olur. 
Məsələn: 

  !Allah sənə şəfa versin  - شفَاك اهللا

(Hərfən: Allah sənə şəfa verdi.) 

  !Allah sənə rəhm etsin – يرحمك اهللا

(Hərfən: Allah sənə rəhm etdi.) 
Allah Elçisi � buyurur: 

"رحٱ اُهللا مئارِم قَ ىلَّصالْ لَبعرِص أرعاًب"  

“Əsr namazında əvvəl dörd rəkət (nafilə) qılana Allah rəhm etsin!”1 
 

Qeyd: “Dua” mənasında işlənən madi (keçmiş zaman) feli ال 

ədatı ilə inkar olunur. Məsələn:  
Allah Elçisi � buyurur: 
 

 دشني نم متأير إذاو كتارجت اهللا حبأر ال :واولُقُفَ دجِسالْم يف اعتبي أو يعبِي نم متأير اإذَ"
فيه ال :واولُقُفَ ةًالَّض راهللا د لَعيك الَّضتك."   

 

“Məsciddə kiminsə alver etdiyini görsəniz ona: “Allah sənin ticarətinə 
xeyir verməsin!” – deyin. Məsciddə itirdiyi bir əşyanı elan edəni gördükdə 
isə, ona: “Allah, itirdiyini sənə qaytarmasın!” – deyin.”2 

 

 

��� 
  

                                                
1 Ət-Tirmizi və İmam Əhməd rəvayət etmişdir. 
2 Səhih “əl-Cami”, 573-cü hədis. 



55 
 

3. Ö×ÖÍÚÖ ÄßÐÑ 

الْمبنِي للْمجهولِ, نائب الْفَاعلِ الْمجرد الثُّالثي الْفعلُ  

Felin məchul növü. Naib fail 
 

Ərəb dilində də fellərin “məlum” və “məchul” növləri vardır. 
Felin “məlum” növündə feli icra edən “fail” bəlli (məlum) olduğu 
halda, “məchul” növdə işin məhz kimin tərəfindən icra edildiyi 
bilinmir (“fail” məchul olur).  

 

ولِللْمجه الْمبنِي طَرِيقَةُ تحوِيلِ الْفعلِ الْمبنِي للْمعلُومِ إلَى الْفعلِ  

 “Məlum” feli “məchul” felə çevirməyin qaydası 
 

A. Madi (keçmiş zaman) “məlum” feli “məchul” felə 
çevirməyin qaydası: 

 

Qayda: Madi (keçmiş zaman) “məlum” feli “məchula” 

çevirərkən, axırdan əvvəlki hərf (ـِـ ) kəsrələşir və ondan (kəsrəli 

hərfdən) əvvəlki bütün mutəhərrik (hərəkəli) hərflər (ـُـ ) 

dammalaşır.  
Bu qayda felin bütün növlərinə tətbiq edilir1. Üçköklü mücərrəd 

madi feli bu qaydaya əsasən َلفُع babına düşür. Çünki axırdan əvvəlki 

hərf II kökə təsadüf edir, ondan əvvəlki hərf isə I kökdür. Məsələn: 
Üçköklü mücərrəd madi “məlum” fellərin “məchul”a  

cevirilməsi: 
 

Məchul növ Məlum növ 

رِبض (vuruldu) برض (vurdu) 

حتفُ  (açıldı) حفَت (açdı) 

لَقُت  (öldürüldü) َلقَت (öldürdü) 

 

                                                
1 Yəni bu qayda həm üçköklü mücərrəd və məzid fellərə, həm də dördköklü mücərrəd və 
məzid fellərə aiddir. 
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Üçköklü məzid və dördköklü madi “məlum” fellərin 
“məchul”a  cevirilməsi: 

 

Məchul növ Məlum növ 

رِجختاُس (çıxarıldı) جرختسا (çıxartdı) 

جِمرت (tərcümə edildi) مجرت (tərcümə etdi) 
 

B. Mudari (indiki-gələcək zaman) “məlum” feli “məchul” 
felə çevirməyin qaydası: 

Qayda: Mudari (indiki-gələcək zaman) “məlum” feli “məchula” 
çevirərkən, felin birinci hərfi (indiki zaman hərfi) dammalaşır, 
sondan əvvəlki hərfi  fəthələşir. Yerdə qalan hərflərin hərəkələri 
dəyişmir. 

Bu qayda da felin bütün növlərinə tətbiq edilir 1 . Üçköklü 

mücərrəd mudari fel bu qaydaya əsasən ُلفْعي babına düşür. Çünki 

axırdan əvvəlki hərf II kökə təsadüf edir. Məsələn: 
Üçköklü mücərrəd madi “məlum” fellərin “məchul”a  

cevirilməsi: 
 

Məchul növ Məlum növ 

برضي (vurulur) رِبضي (vurur) 

حتيفْ  (açılır) حفْتي (açır) 

بكْتي (yazılır) بكْتي (yazır) 

 
Üçköklü məzid və dördköklü madi “məlum” fellərin 

“məchul”a  cevirilməsi: 
 

Məchul növ Məlum növ 

جرختسي (çıxardılır) رِجختسي (çıxardır) 

مجرتي (tərcümə edilir) جِمرتي (tərcümə edir) 

                                                
1 Yəni bu qayda həm üçköklü mücərrəd və məzid fellərə, həm də dördköklü mücərrəd və 
məzid fellərə aiddir. 
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رِيقَةُ تحوِيلِ الْفعلِطَ الْمثَالِ الْمبنِي للْمعلُومِ إلَى املَبنِي للْمجهولِ  

“Misəl” “məlum” feli “məchul”a çevirməyin yolu 
Madi (keçmiş zaman) “misəl” felləri “məlum” növdən 

“məchul”a çevirərkən kök hərflərində heç bir dəyişiklik baş vermir. 
Yəni “məlum” fel ümumi qaydaya tam uyğun dəyişir. Məsələn: 

  

Məchul növ Məlum növ 

جِدو (tapıldı) دجو (tapdı) 

بهو (hədiyyə edildi) بهو (hədiyyə etdi) 

 (çəkdi) وزنَ (çəkildi) وزِنَ
 

Dəyişiklik, yalnız, “misəl” fellərin mudari (indiki-gələcək) 
“məlum” növünü “məchul” növə çevirərkən baş verir.  

Qayda: “Misəl” mudari “məlum” feli “məchul”a çevirərkən 

mudari “məlum” feldən düşmüş و “vav” xəstə hərf məchul növdə 

bərpa olunur (qayıdır). Məsələn: 
 

Məchul növ Məlum növ 

دجوي (tapılır) جِدي (tapır) 

بوهي (hədiyyə edilir) بهي (hədiyyə edir) 

 (çəkir) يزِنُ (çəkilir) يوزنُ

 

Bildiyimiz kimi “misəl” fellərin “məlum” mudarisində و “vav” 

hərfi “kəsrə” ilə “yə” arasında gəldiyinə görə düşmüşdü1. “Məchul” 

növdə isə birinci hərf “damma” olduğundan و “vav” hərfi düşmür. 

Əksinə, özündən əvvəl gələn “dammalı” hərf üçün “mədd”2 rolunu 
oynayır.  

 
 

                                                
1 Bax. II kitab 26-cı dərs. 
2 Yəni uzatma hərf rolunu oynayır. 
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الْمبنِي للْمعلُومِ إلَى املَبنِي للْمجهولِ جوفاأل رِيقَةُ تحوِيلِ الْفعلِطَ   

“Əcvəf” (boş) “məlum” feli  “məchul”a çevirməyin yolu 
 

A.  “Əcvəf” fellərin madi “məlum” növündən “məchul” 
növün düzəlməsi: 

Qayda: “Əcvəf” (boş) fellərin madi (keçmiş zaman) “məlum” 
növündən “məchul” növ düzələrkən I kök hərf “kəsrə”ləşir, xəstə 

hərf isə kəsrəyə uyğun olan ي “yə” hərfinə çevrilir1. Məsələn: 
 

Deyildi - َليقَالَ ق 
Satıldı - عبِي اعب 

 

Buna səbəb əvvəl keçdiyimiz elal qaydasıdır ki, bu qaydaya 

əsasən “kəsrə” )ـِـ(  və “damma” )ـُـ(  xəstə hərflər üçün ağır 

olduğundan xəstə hərflər sukunlaşır, bəzən isə, hərəkəsini özündən 
əvvəlki hərfə verir. Sukunlaşmış xəstə hərf isə özündən əvvəl gələn 

“kəsrəyə” uyğun ي “yə” hərfinə çevrilir.  

Qayda: Ortada gələn hərəkəli xəstə hərfdən (و, ي) əvvəlki hərf 

kəsrə olarsa, xəstə hərflər ي “yə” hərfinə çevrilir.  
 

Deyildi - َليلَ قولَ قُوِلَ ققَالَ قَو 
Satıldı - عبِي عبِي يِعب عيب اعب 

 
 
 

                                                
1 “Boş” fellərin madi (keçmiş zaman) məchul növünün daha iki forması var: 

1. I kök hərfinin “damma”laşması, xəstə hərfin isə و “vav”-a  çevrilməsi; Məs. 

قُولَ –قَالَ   

 اعب - وعب  
2. əl-Əşməm – Yəni I kök hərfi damma ilə kəsrə arasında olan bir hərəkə ilə tələffüz 

olunması. Bu yalnız nitqdə baş verir, yazıda görsənmir. 
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B. “Əcvəf” (boş) fellərin mudari “məlum” növündən 
“məchul” növün düzəlməsi: 

Qayda: “Əcvəf” (boş) fellərin mudari (indiki-gələcək zaman) 
“məlum” növündən “məchul” növ düzələrkən birinci hərf (mudari 
hərfi) “damma”laşır (ümumi qaydaya uyğun olaraq), ikinci hərf (I 

kök hərfi) “fəthə”ləşir, xəstə hərf isə elal qaydasına əsasən “əlifə” ا 
çevrilir. Məsələn: 

Deyilir - ُقَاللُ يقَولُ يقْوقُولُ يي 
Satılır - اعبي عيبي عيبي بِيعي 

Feldə baş verən dəyişiklik aşağıdakı elal qaydasına əsaslanır: 
Qayda: Hər bir hərəkəli xəstə hərfdən əvvəlki hərf “səhih” 

sukunlu olarsa, bu zaman xəstə hərf öz hərəkəsini özündən əvvəlki 
“səhih” sakin hərfə verir, özü isə hərəkəsinə uyğun hərfə çevrilir.  

 
  

الْمبنِي للْمعلُومِ إلَى املَبنِي للْمجهولِ ناقصِال رِيقَةُ تحوِيلِ الْفعلِطَ   

“Naqis” “məlum” feli “məchul”a çevirməyin yolu 

 

A.  “Naqis” fellərin madi (keçmiş zaman) “məlum” 
növündən “məchul” növün düzəlməsi: 

 

Qayda: Üçköklü “naqis” madi (keçmiş zaman) “məlum” feli 
“məchula” çevirərkən, felin birinci hərfi (I kökü) “damma”laşır, 
axırdan əvvəlki hərfi (II kökü) “kəsrə”ləşir (ümumi qaydaya uyğun 

olaraq), sonda gələn xəstə hərf isə elal qaydasına əsasən ي “yə” 

hərfinə çevrilir. Məsələn:   

Çağırıldı - يعا دعد 
Atıldı - يمى رمر 

“Naqis” madi “məchul” felində xəstə hərfin ي “yə” hərfinə 

çevrilməsinə səbəb aşağıdakı elal qaydasıdır: 

Qayda: Hərəkəli xəstə hərfdən ( ي, و ) əvvəlki hərf kəsrə olarsa 

xəstə hərflər ( ي, و  :yə” hərfinə çevrilir. Məsələn“ ي (
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Çağırıldı - يعد وعد وعا دعد 
Atıldı - يمر يمر يمى رمر 

Qeyd: Bu dəyişiklik felin bütün formalarında – həm üçköklü 
məzid, həm də dördköklü fellərdə - baş verir. 

 
B. “Naqis” fellərin mudari “məlum” növündən “məchul” 

növün düzəlməsi: 
Qayda: Üçköklü “naqis” mudari (indiki-gələcək zaman) 

“məlum” feli “məchula” çevirərkən, felin birinci hərfi (indiki zaman 
hərfi) “damma”laşır, axırdan əvvəlki hərfi (II kökü) “fəthə”ləşir 
(ümumi qaydaya uyğun olaraq), sonda gələn xəstə hərf isə elal 

qaydasına əsasən ى “əlif maqsura”ya çevrilir və fel ىفْعي babına 

salınır. Məsələn: 

Çağırılır - ىعدو يعدي 
Atılır - ىمري يمري 

“Naqis” mudari “məchul” feldə xəstə hərfin ى “əlif 

maqsura”ya çevrilməsinə səbəb aşağıdakı elal qaydasıdır: 
 

Qayda: Əgər felin sonunda gələn hərəkəli xəstə hərf (و ي) 

dördüncü və ya ondan yuxarı olarsa, dilə rahat olsun deyə xəstə 
hərfin hərəkəsi düşür və o sukunlaşır. Məsələn: 

 

Çağırılır - ىعدي وعدي وعدو يعدي 
Atılır - ىمري يمري يمري يمري 

 

Qeyd: Bu dəyişiklik də həmçinin, felin bütün formalarında – 
həm üçköklü məzid, həm də dördköklü fellərdə - baş verir. 
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الْمبنِي للْمعلُومِ إلَى املَبنِي للْمجهولِ ضعفاملُ الْفعلِرِيقَةُ تحوِيلِ طَ   

 “Mudaaf” “məlum” feli “məchul”a çevirməyin yolu 
 

Qayda: “Mudaaf” fellərin madi və mudari “məchul” növü 
ümumi qaydaya uyğun düzəlir. Yəni madi felində birinci hərf (I kök 
hərfi) “damma”laşır, sondan ikinci hərf (II kök hərfi) kəsrələşir1 . 
Mudari felində isə birinci hərf (mudari hərfi) “damma”laşır, sondan 
ikinci hərf (II kök hərfi) “fəthə”ləşir. Məsələn: 

 

Qaytarıldı - در در 
Dartıldı - رج رج 

 

Lakin “mudaaf” fellərdə II və III kök hərflər eyni olduğundan 
“idğam” qaydaları tətbiq olunur. Bu qaydalar aşağıdakılardır: 

Qayda 1: Əgər təkrar olunan hər iki hərf mutəhərrik (hərəkəli) 
olarsa və özlərindən əvvəlki hərf də hərəkəli olarsa, təkrar hərflərdən 
birincisi sukunlu edilir, sonra bir-birinə qovuşdurulur. Məsələn: 

 

Qaytarıldı - در ددر ددر ددر در 
Dartıldı - رج ررج رِرج ررج رج 

 

Qayda 2: Əgər təkrarlanan hər iki hərf mutəhərrik (hərəkəli) 
olarsa və özlərindən əvvəlki hərf sukunlu olsa, bu zaman mudaafın 
birinci hərfinin hərəkəsi özündən əvvəlki sakin hərfə keçir, özü isə 
sakinləşir və nəticədə, təkrarlanan hərflər idğam olunurlar. 

 

Qaytarılır - دري ددري ددري ددري دري 
Dartılır - رجي ررجي ررجي ررجي رجي 

                                                
1 “Mudaaf” fellərin madi (keçmiş zaman) məchul növünün daha iki forması var: 

1) I kök hərfinin “kəsrə”ləşməsi ilə; Məs: 

 در– رِد  

 رج - جِر  

2) امماَألش əl-Əşməm – yəni I kök hərfinin damma ilə kəsrə arasında olan bir səslə 

(damma və kəsrənin qarışığı) tələffüz olunması ilə. Bu yalnız nitqdə baş verir, 
yazıda hiss olunmur. 
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 نائب الْفَاعلِ
Naib fail (faili əvəz edən) 

Bildiyimiz kimi, felin “məchul” növü faili (feli icra edəni) 
olmayan feldir. İstənilən cümlədə feli “məchul” növə çevirdikdən 
sonra, fail pozulur. Təsirli felləri “məchul” növə çevirdikdən sonra 
felin faili pozulur, sonra məful-bihi failin yerinə gətirilir və failin 
erabını (halını) qəbul edir. Yəni mərfu olur. Təsirli məchul feldə fail 

pozulduqdan sonra failin yerinə gətirilən məfula ِلالْفَاع بائن “naib fail” 

(faili əvəz edən) deyilir1. 
 

, وهو في األصلِ بنِي للْمجهولِاالسم الْمرفُوع الذِّي يسبق بِفعلٍ م هوالْقَاعدةُ: 
  .للْمجهولِمفْعولٌ بِه حلَّ محلَّ الْفَاعلِ الذِّي حذف بعد بِناِء الْفعلِ 

Qayda: “Naib fail” – felin “məchul” növündən sonra gələn 
mərfu (adlıq halda olan) isimdir. “Naib fail”in əsli - təsirli 
“məchul” feldə  fail pozulduqdan sonra failin yerini alan və onun 
erabını qəbul edən “məfuldur”. 

 

Məsələn: 
             Xalid vuruldu                   Həmid Xalidi vurdu 

دالخ رِبداً ضالخ دامح برض 

     
Naib fail Məchul fel Məful Fail Məlum fel 

 
Failə aid olan bütün əhkamlar “naib failə” də aiddir. Bu 

əhkamlar əsasən aşağıdakılardır: 

1. Fail kimi “naib fail” də امس حرِيص   “aşkar isim” və ريمض 

“damir” ola bilər. “Damir” də özü-özlüyündə ارِزب 
“görünən” və رتتسم “nəzərdə tutulan” ola bilər. 

2. “Naib fail” mərfudur (adlıq haldadır). 

                                                
1 Bu səbəbdən də bəzi qrammatika alimləri “naib faili” – لُهفَاع مسي ولُ الذِّي لَمفْعالْم “faili məlum 

olmayan məful” adlandırırlar. Həmçinin, “məchul” feldə fail pozulduğuna görə məchul feli 

الذِّي لَم يسم فَاعلُه الْفعلُ -  “faili məlum olmayan fel” adlandırırlar. 
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3. “Naib fail” “məchul” feldən sonra gəlir. 
4. “Naib fail” muənnəs (qadın cinsində) olarsa, “məchul” 

fel də muənnəs olur. Məsələn: ُةمفَاط ترِبض – Fatimə 

döyüldü 
5. Əgər “naib fail” insanları bildirən ikilikdə və ya cəmdə 

olan aşkar (zahir) isim olarsa, bu zaman “məchul” fel 
təkdə olmalıdır. Məsələn: 

 الداألو رِبض – Uşaqlar döyüldülər 
 

 أَغْراض حذْف الْفَاعلِ
Feli “məchul” növə salıb faili pozmağın məqsədləri 

 

Feli “məchul” növə salıb, faili pozmağın bir çox məqsədləri 
vardır. Bu məqsədlərdən bir neçəsini qeyd edək: 

1. Fail (feli icra edən) bilinmədikdə. Məsələn: الْقَلَم رِقس – 

Qələm oğurlandı. Əgər qələmi oğurlayanı bilmiriksə. 

2. Fail məlum olduqda. Məsələn: ُانساإلن قلخ – İnsan 

yaradıldı. Sözsüz ki, insanı Allah yaratmışdır və bu 
məlumdur.  

3. Faildən qorxduqda. Məsələn: َللُ قُتجالر  – Kişi öldürüldü. 

Əgər öldürəni bilib, onu deməkdən qorxuruqsa. 

4. Faili təhlükə gözlədikdə. Məsələn: الْقَلَم كُِسر – Qələm 

sındırıldı. Əgər qələmi sındıranı cəza gözləyirsə. 
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الْفعلِرِيقَةُ تحوِيلِ طَ الْمبنِي للْمعلُومِ الذِّي مفْعولُه ضمري إلَى املَبنِي للْمجهولِ  

Məfulu damir olan feli “məchul” növə çevirməyin qaydası 
 
Bildik ki, təsirli feli “məchul” növə çevirdikdən sonra 

cümlədəki faili pozuruq, yerinə mərfu halda məfulu qoyuruq. Failin 
yerinə qoyulmuş bu məfula “naib fail” deyilir.  

  كَانَ الْمفْعولُ بِه ضمرياً, أُتي بِضمريِ الرفْعِ الْمناسبِ لَه ليحلَّ محلَّه إذَاالْقَاعدةُ: 

Qayda: Məfulu damir (şəxs əvəzliyi) olan fel “məchul” növə 
salındıqda, fail pozulur, yerinə məfula (nasb damirə) uyğun raf 
damir (naib fail) qoyulur. Yəni nasb damir raf damirlə (naib faillə) 
əvəz edilib failin yerinə qoyulur. Raf və nasb muttəsil damirləri 
aşağıdakılardır: 

 

الْم رائمبِِالضصفْعِ والنلَةُ للرصت  

Raf və nasb muttəsil damirləri 
 

رائملَةُ  الضصلاملُتبِلصن  

Bitişik yazılan 
nasb damirlər 

رائملَةُ  الضصفْعِاملُتلرل  

Bitişik yazılan raf 
damirlər 

 الضمائر املُنفَصلَةُ للرفْعِ
Ayrı yazılan raf 

damirlər 

ـِي  ا تأَن 
ك ت تأَن 
ك ت تأَن 
ـه yoxdur وه 
 هيyoxdur  ـها
 نحن نا ـنا
ـكُم مت متأَن 
ـكُن نت نتأَن 
موا ـه ـمه 

ننَ ـه نه 
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Məsələn:            Döyüldüm                    Həmid məni döydü 

ـترِبض دامـنِي  حبرض 

    
Naib fail Məchul 

Fel 
Fail Məful   Fel 

 

Nümunədən görürük ki, برض məlum feli رِبض məchul felə 

çevirildikdən sonra دامح faili pozulmuşdur. Məful olan ي I şəxs 

muttəsil damiri, eyni şəxsin raf muttəsil damiri olan ت ilə əvəz 

olunmuşdur və bu damir “naib faildir”.  
Qeyd: Məfulu muttəsil damir (bitişən əvəzlik) olan mudari 

məlum feli məchula çevrirərkən, məchul fel sadəcə məfulun 
damirinə uyğun şəxsdə işlədilir. Məsələn: 

  
                 Sən döyülürsən               Onlar səni döyürlər 

برضت ـكـونرِبضي 
  

Naib fail (تأن) nəzərdə 

tutulan şəxs əvəzliyidir 

           Məful     Fail 

 

Nümunədən görürük ki, كونرِبضي məlum felində məful ك II şəxs 

tək muzəkkər muttəsil damiridir. II şəxs tək muzəkkərdə fel رِبضت 
olur. Məchula çevirərkən isə, برضت şəklini alır. 

Beləliklə, “naib fail” bəzən aşkar isim olur. Məsələn: 
 

بلَ الطَّالئس – Tələbə soruşuldu. 
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Bəzən aşkar damir (şəxs əvəzliyi) olur. Məsələn: 
 

Naib fail Məchul fel 

ت لْتئس - Soruşuldum 

ت لْتئس - Soruşuldun 

ت لْتئس - Soruşuldun 

 Soruşuldunuz - سئلْتم ت (م عالمةُ الْجمعِ)

 Soruşuldunuz - سئلْتن ت (م عالمةُ الْجمعِ)

 Soruşulu - سئلُوا و

 Soruşuldular - سئلْن نَ

 Soruşulduq - سئلْنا نا

 Soruşulursan - تسألني ي (نَ عالمةُ الرفْعِ)

 Soruşulursunuz - تسألُونَ و (نَ عالمةُ الرفْعِ)

 Soruşulursunuz - تسألْن نَ

 Soruşulurlar - يسألُونَ و (نَ عالمةُ الرفْعِ)

 Soruşulurlar - يسألْن نَ
 

Bəzən də nəzərdə tutulan damir (şəxs əvəzliyi) olur. Məsələn:  
 

Naib fail Məchul fel 

 وه ) هيرتقْد رتتسم ريملِ ضالْفَاع بائن(  Soruşuldu - سئلَ 

( يه ) هيرتقْد رتتسم ريملِ ضالْفَاع بائن لَتئس - Soruşuldu 

 Soruşuluram - أُسألُ نائب الْفَاعلِ ضمري مستتر تقْديره ( أنا )

( تأن ) هيرتقْد رتتسم ريملِ ضالْفَاع بائألُ نست - Soruşulursan 

( وه ) هيرتقْد رتتسم ريملِ ضالْفَاع بائألُ نسي - Soruşulur 

( يه ) هيرتقْد رتتسم ريملِ ضالْفَاع بائألُ نست - Soruşulur 

( نحن ) هيرتقْد رتتسم ريملِ ضالْفَاع بائألُ نسن - Soruşuluruq 
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Qeyd: Əgər fel iki məful tələb edən təsirli fel olarsa, “məchul” 
növə çevirildikdən sonra birinci məful “naib fail” olur, ikinci məful 
isə mənsub (təsirlikdə) qalır. Məsələn: 

 

 ظَن محمد املُدرس غَائباً ظُن املُدرس غَائباً

       

Məful 
Naib 
fail 

Fel Məful II Məful I Fail Fel 

Müəllim qaib zənn 
olundu 

 
Muhəmməd 

müəllimi qaib zənn 
etdi 

 

 سأَلَ الطُّالب املُدرس أَسئلَةً سئلَ املُدرس أَسئلَةً

       

Məful 
Naib 
fail 

Fel 
II 

Məful 
I 

Məful  Fail Fel 

Müəllimdən 
suallar soruşuldu 

 
Tələbələr 

müəllimdən suallar 
soruşdular 

 

بسالن 
Nisbi sifətlər  

Qayda: بسالن Nisbi sifətlər1 – ismin sonunu kəsrələşdirib, ي 

(şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisini əlavə etməklə ismin kimə, nəyə və ya 
haraya mənsub olduğunu (nisbətini), ya da nədən düzəldiyini 
bildirməkdir. 

Qaydadan göründüyü kimi, bir varlığın nəyə və ya hara isə 
mənsub olmasını bildirmək üçün iki şey etməliyik: 

1. Nisbət etmək istədiyimiz ismin sonunu kəsrələşdiririk; 

2. ي (şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisini əlavə edirik. Bu zaman 

isimin hal əlamətləri ي (şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisinin 

üzərində aşkar olur.  

                                                
1  Bu mövzu qrammatika kitablarında “İzafə” də adlanır. Çünki isim hər hansı ölkəyə, 
şəhərə, məşğuliyyətə və s. izafə olunur. Lakin bu izafə mənəvidir.  “Nəsəb” adlanmasına 
səbəb isə, şəxsin nəsəbini bildirməklə onu tanıtmağa bənzəməsinə görədir. 
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Beləliklə, hər hansı bir ismə nisbət edildikdə, üç dəyişiklik baş 

verir: 1. İsmin sonu kəsrələşir; 2. Sonuna ي (şəddəli “yə”) əlavə 

olunur; 3. Hal əlamətləri ي (şəddəli “yə”) üzərinə keçir. 

Nisbət etməkdə məqsəd nisbət olunan ismi vətəninə, qəbiləsinə, 
sahib olduğu elmə və ya işə, yaxud da malik olduğu hər hansı bir 
xüsusiyyətə nisbət etməklə onu daha da aydınlaşdırmaq və 
xüsusiləşdirməkdir.  Məsələn:  

 

- اهلندHindli     ينده   Hind 

- العراقİraqlı    قيعرا   İraq 

شمديق Dəməşqli    قشمد-   Dəməşq 
 

هِدتجم بطَال انِيابالي دامح – Yaponiyalı Həmid çalışqan tələbədir 
 

Bəzi isimlərə ي (şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisini qoşarkən isimdə 

bəzi dəyişikliklər etmək lazım gəlir. Bu dəyişikliklər aşağıdakılardır: 

1. Öz əsli quruluşunda ي (şəddəli “yə”) ilə bitən sözlərə, 

nisbət şəkilçisini qoşarkən sözün quruluşundakı qoşa ي 

hərflərindən əvvəlki hərf “fəthə”ləşir, qoşa ي hərflərindən 

birincisi و hərfi ilə əvəz edilir, ikincisi pozulur, sonra ي 

(şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn: 
 

لَوِيع     يلع-    

وِيبن   بِين-    

2. İkihərfli sözlərə nisbət şəkilçisini qoşarkən sözün sonuna و 
hərfi əlavə edilir. Məsələn:  

 

وِيأخ     أخ-    

وِيدي   دي-    
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3. Əgər söz “əlif maqsura” ى ilə bitərsə nisbət şəkilçisi 

qoşularkən əlif maqsura و hərfinə çevrilir. Məsələn: 

وِيفَت     فَىت-    

وِييسى   عيسع-    

4. Sonu “əlif məmdudə” ء ilə bitən sözlər tənvin qəbul 

edəndirsə, nisbət şəkilçisi qoşularkən heç bir dəyişiklik 

baş vermir. Əgər “əlif məmdudə” ء ilə bitən söz tənvin 

qəbul etməyən “əl-məmnu minəs-sarf” sözlərdən olarsa, 

nisbət şəkilçisi qoşularkən ء “əlif məmdudə” و hərfinə 

çevrilir. Məsələn: 

يائماٌء     سمس-    

اوِيرحاُء   صرحص-    

5. Sonu “tə mərbuta” ة ilə bitən sözlərə nisbət şəkilçisini 

qoşarkən sözün sonundakı “tə mərbuta” ة düşür. Məsələn: 

كِّيكَّةٌ     مم-    

رِيصةٌ   برصب-    

6. İkinci hərfi kəsrəli olan üçhərfli sözlərə nisbət şəkilçisini 
qoşarkən kəsrəli hərf fəthələşir. Məsələn: 

 

رِيمن     رمن-    

Qeyd 1: ي (şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisini isimlərə qoşarkən 

başqa dəyişikliklər də mövcuddur. Bu dəyişiklikləri ətraflı öyrənmək 
üçün “Sarf” kitablarına qayıtmaq lazımdır. 

Qeyd 2: Nisbi sifətlərin muənnəsi (qadın cinsi) adi sifətlər kimi 

sonuna “tə mərbuta” ـة, ة əlavə etməklə düzəlir. Məsələn: 

–معجم مدرسيməktəb lövhəsi    سبورةٌ مدرسيةٌ  məktəb lüğəti  

مكِّيةٌامرأةٌ    Məkkəli qadın  كِّيلٌ مجر–  Məkkəli kişi  
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"... إما..., و  إما" معانِي  

“ya ..., ya da ...” bağlayıcısının mənaları 
 

 ya ..., ya da ...” bağlayıcısı bir çox mənalar“ "إما ..., و إما ..."

üçün işlənir: 

 :Bölüşdürmə, təfsilat vermə”. Məsələn“ التفْصيلُ .1

  االسم إما مذَكَّر, و إما مؤنثٌ
İsim ya muzəkkər, ya da muənnəs olur. 

Allah � buyurur: 

� كَفُورا وإِما شاكرا إِما السبِيلَ هديناه إِنا � 

“Şübhəsiz ki, Biz ona yol göstərdik! O, ya şükür edəndir, ya 
da naşükürdür” (əl-İnsan, 3) 
 

2. كالش “Şəkk və ehtimal”. Məsələn: 

رافسا موإم ,رِيضا مإم يماهرإب 
İbrahim ya xəstədir, ya da müsafirdir 

 

3. يِريخالت “Seçim vermək”. Məsələn:  

أنْ تزورنِي, وإما أنْ أزورك إما  

Ya sən məni ziyarət edəcəksən, ya da mən səni 
 

 :İcazə vermək”. Məsələn“ اإلباحةُ .4

 اقْرأْ إما شعراً, وإما قصةً
Ya şer, ya da hekayə oxu! 

(yəni ikisindən hər hansı birini edə bilərsən) 
 

5. امهاإلب “Qeyri – müəyyənlik”. Məsələn: 

مهذِّبعا ياةُ إمصالْع هِملَيع وبتا ياُهللا, وإم  

Allah günahkarlara ya əzab verəcək, ya da onları bağışlayacaq 
(yəni bu ikisindən hansı birinin olacağı məlum deyil) 
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يعمسِ الْجالْجِن ماس 
Cəm bildirən ümumi isimlər 

İsimlər cəmiyyətdəki tutduğu yerə, həmcinsliyinə görə iki növə 
bölünür:  

 Ümumi isimlər – eynicinsli əşyaların adlarına اسم الْجِنسِ  .1

deyilir. Məsələn: ٌةيبقح ,تيب ,قَلَم ,ابتك və s.  

2. لَمالع Xüsusi isimlər – varlığı tək olması ilə fərqlənən 

əşyaların adlarına deyilir. Xüsusi isimlərə insan adları, 
coğrafi adlar, şəhər və ölkə adları və s. aiddir. Məsələn: 

 .və s حامد, أذَربيجانُ, 

Ərəb dilində bir qrup ümumi isimlərin cəmi ilə təki yalnız  ةـ 
“tə mərbuta”  və ya ي (şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisi ilə fərqlənir. Bu 

cür isimlər adətən cəm halda işlənirlər və يعمسِ الْجالْجِن ماس “cəm 

bildirən ümumi isimlər” adlanırlar. Cəm bildirən ümumi isimlərin 

təki onların sonuna ةـ “tə mərbuta”  və ya ي (şəddəli “yə”) nisbət 

şəkilçisi əlavə edilməklə düzəlir. Məsələn: 
 

Cəm عمالْج  Tək دفْرالْم  

مكَل sözlər ٌةمكَل söz 

كمس balıqlar ٌكَةمس balıq  

رجش ağaclar ٌةرجش ağac 

برع ərəblər بِيرع ərəb 

ومر rumlular يومر rumlu 

كرت türklər يكرت türk 

 

Cədvəldən gördüyümüz kimi isimlərin cəmi ilə təki arasındakı 

fərq yalnız ةـ “tə mərbuta”  və ya ي (şəddəli “yə”) nisbət şəkilçisidir.  
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Qeyd: يعمسِ الْجالْجِن ماس “cəm bildirən ümumi isimlər” cümlədə 

həm muzəkkər, həm də muənnəs qrammatik xüsusiyyəti kəsb edə 
bilər. Sözə görə muzəkkər, mənaca isə qeyri-aqilin cəmi olduğuna 
görə muənnəs qrammatik xüsusiyyətləri kəsb edir. Məsələn: 

 

لَذيذَةٌالسمك  -  السمك لَذيذٌ  

 

 

��� 
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4. ÄÞÐÄÖÍÚÖ ÄßÐÑ 

 اسم الْفَاعلِ 
“İsmu fail” (indiki zaman feli sifəti) 

 

Ərəb dilində fellərdən sabit vəznlər (modellər) üzrə bəzi qrup 

sözlər düzəlir. Fellərdən düzələn bu qrup sözlərə قَّاتتشالْم “törəmə 

sözlər” deyilir.  “Törəmə sözlər” aşağıdakılardır: 

 .İsmu fail” (İndiki zaman feli sifəti)“ اسم الْفَاعلِ .1

 .İsmu məful” (Keçmiş zaman feli sifəti)“ اسم الْمفْعولِ .2

3. كَانوالْم انمالز ماس “İsmu zaman və məkan” (Zaman və 

məkan bildirən isimlər). 

4. اآللَة ماس “İsmu alət” (Alət bildirən isimlər). 

قَّاتتشالْم “Törəmə sözlər” həm “mücərrəd” 1  (sadə) fellərdən, 

həm də “məzid”2 (düzəltmə) fellərdən düzələ bilir.  
İndi isə biz bu və gələcək dərslərimizdə “törəmə sözləri” bir-bir 

götürüb onların bablarını və fellərdən düzəlmə formasını 
öyrənəcəyik. 

 مسلِٱالْفَاع  “İsmu fail” 

 :رِيفُهعلِ تالْفَاع مسا–  قَام نلَى مع اللَةلدلُومِ لعلْمل نِيبلِ الْمعالْف ناغُ مصي مسا
  بِالْفعلِ.

Tərifi: “İsmu fail” – felin məlum növündən düzələn və feli icra 
edəni bildirən isimdir.  

“İsmu fail” azərbaycan dilində “indiki zaman feli sifət”ə deyilir 
və fellərin məlum növünün sonuna –an2 ikivariantlı şəkilçi əlavə 
etməklə düzəlir1. Məsələn: qaç-an, gəl-ən, ged-ən və s. 

                                                
1 “Mücərrəd” (sadə) fellər – yalnız kök hərflərindən ibarət olan fellərə deyilir və iki yerə 
bölünür: 1- “Üçköklü mücərrəd” – yalnız üç kök hərfdən ibarət olur; 2- “Dördköklü 
mücərrəd” – dörd kök hərfdən ibarət olan fellərə deyilir. 
2 “Məzid” (düzəltmə) fellər – tərkibində kök hərflərindən əlavə “zəid” (əlavə olunmuş) 
hərflər olan fellərə deyilir və iki yerə bölünür: 1- “Üçköklü məzid” – tərkibində üç kök 
hərfdən əlavə “zəid” (əlavə olunmuş) hərflər olan fellərə deyilir; 2- “Dördköklü məzid” – 
tərkibində dörd kök hərfdən əlavə “zəid” (əlavə olunmuş) hərflər olan fellərə deyilir. 
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ألفْعالِٱلفَاعلِ من ٱسمِ ٱصياغَةُ   

“İsmu fail”in düzəlmə qaydası 
 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” fellərdən “ismu fail” ٌلفَاع 
vəznində düzəlir. Yəni I kök hərfindən sonra ا əlif əlavə olunur, 

sondan ikinci hərf (II kök) kəsrələşir. Məsələn:  

بذَاه gedən بذَه getdi  

بكَات yazan بكَت yazdı 

ارِبض vuran برض vurdu 

 qeyri-səlim” (salamat olmayan) üçköklü fellərdən“ غَير الساملِ

“ismu fail” düzələrkən kök hərflərində bəzi dəyişmələr baş verir. Bu 
dəyişmələr aşağıdakılardır: 

 

1. فوأج  “Boş” fellərdən “ismu fail” düzələrkən xəstə hərf (II 

kök hərfi) həmzəyə ء çevrilir. Məsələn:  

  dedi قَالَ قَاوِلٌ deyən قَائلٌ

مائن yatan اوِمن امن yatdı 

عائب satan ايِعب اعب satdı 

“Boş” fellərdən “ismu fail” düzələrkən xəstə hərfin 

həmzəyə ء çevirilməsi aşağıdakı elal qaydasına əsaslanır: 

Qayda: Əgər xəstə hərf  ا “əlifdən” sonra gələrsə, 

həmzəyə ء çevrilir. 
 

2. صاقن “Naqis” fellərdən “ismu fail” düzələrkən felin 

sonundakı xəstə hərf kəsrədən sonra gəldiyinə görə ي “yə” 

hərfinə çeviriləcək və “ismu fail” “manqus” isim olacaq. 

                                                                                                                        
1 Fel kökü saitlə bitdikdə bitişdirici “y” samiti əlavə olunur. Məsələn: oxu-y-an, ağla-y-an və 
s.  
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Digər manqus isimlərdə olduğu kimi, burada da sondakı ي 

“yə” hərfinin sabit olması, yaxud düşməsi müəyyən şərtlər 
daxilində baş verir1. Məsələn: 

  ağladı بكَى باكيağlayan  باك (الْباكي)

 çağırdı دعا داعوçağıran  داعٍ (الداعي)

 qorxdu خشي خاشيqorxan  خاشٍ (الْخاشي)

“Naqis” fellərdən “ismu fail” düzələrkən felin 

sonundakı xəstə hərfin ي “yə” hərfinə çevirilməsi aşağıdakı 

elal qaydasına görədir: 

Qayda: Əgər sonda gələn hərəkəli xəstə hərf (و ي) 

sözün dördüncü hərfi və ya sayca ondan yuxarı olarsa, dilə 
rahat olsun deyə xəstə hərfin hərəkəsi düşür və o, 
sukunlaşır.  

3. فعضم “mudaaf” (qoşa hərfli) fellərdən “ismu fail” 

düzələrkən idğam (qoşa hərflər) açılmır. Əlifdən sonra 
yanaşı gələn iki hərəkəli qoşa hərflərdən biri idğam 
qaydasına əsasən sukunlaşır, sonra idğam olunur. 

 

اجح hacı اجِجح جح həcc etdi  

اسم toxunan ساسم سم toxundu 

ادم uzadan دادم دم uzatdı 

4. I kök hərfi أ “həmzə” olan وزمهم “məhmuz” fellərdən “ismu 

fail” düzələrkən  “həmzə” ilə əlif birləşib آ “mədd əlifə” 

(uzatma əlifə) çevrilir. Məsələn: 
 

  götürdü أَخذَ أَاخذٌ götürən آخذٌ

 yedi أَكَلَ أَاكلٌ yeyən آكلٌ

                                                
1 Bax. Birinci dərs: “Manqus isimlərin sonundakı ي “yə” hərfinin sabit olması və düşməsi 

halları”. Səh. 22. 
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نآم əmin olan أَامن  نأَم əmin oldu 
 

Qeyd 1: Digər adi isimlər kimi, “ismu fail”  də ismin 
xüsusiyyətlərini daşıyır. Yəni təkdə, cəmdə, ikilikdə, muzəkkər və 
muənnəsdə ola bilir, mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edir və s. 
Məsələn: 

 Müəllim sinifdən çıxır - املُدرس خارِج من الْفَصلِ

 Müəllimə sinifdən çıxır - املُدرسةُ خارِجةٌ من الْفَصلِ

 Tələbələr sinifdən çıxırlar - الطُّالب خارِجونَ من الْفَصلِ

 Tələbə qızlar sinifdən çıxırlar - الطَّالبات خارِجات من الْفَصلِ

 İki tələbə sinifdən çıxır - الطَّالبان خارِجان من الْفَصلِ

الْكتاب أين مالكُه؟  - Kitabın sahibi haradadır? 
 

من األفْعالِ غَيرِ الثُّالثية املُجردة الْفَاعلِصياغَةُ اسمِ   

“Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin “ismu fail”i 
 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan (“dördköklü” (mücərrəd 
və məzid) və “üçköklü məzid”) fellərin “ismu fail”i mudaridən 
(indiki zaman formasından) düzəlir. Bunun üçün indiki zaman 

formasında mudari (indiki zaman) hərfini ـم dammalı “mim”lə əvəz 

edib, sondan ikinci hərfi kəsrələşdiririk. Məsələn: 

رِجخم çıxaran رِجخي جرأَخ çıxartdı - çıxarır  

لِّمعم müəllim لِّمعي لَّمع öyrətdi – öyrədir 

داهجم cihad edən داهجي داهج cihad etdi – cihad edir 
 

   



77 
 

  سمِ الْفَاعلِ من األفْعالِ الثُّالثية املُجردةٱجدولٌ يبين صياغَةَ 

Suləsi (üçköklü) mücərrəd fellərdən “ismu fail”in düzəlməsini 
bəyan edən cədvəl 

 

Felin əsli və baş verən 
dəyişmə 

اتيِريغو الت لُهأص 

“İsmu fail” 

 ملِاسالفَاع  

Felin növü 

 نوع الْفعلُ
Fel  

 الْفعلُ

yoxdur مالع مالالس (səlim) ملع 
 أاكلٌ

 çevrilir آ birləşməsi ا və أ
 (məhmuz) مهموز آكلٌ

 أكَلَ

yoxdur فاقثَالٌ وم (misal) قَفو 

ايِعقَاوِلٌ , ب 
 əlifdən ا xəstə hərfləri ي və و

sonra ئـ həmzəyə çevrilib 

 قَائلٌ
عائب 

فوأج (boş) 

 قَالَ
اعب 

ياشخ ,يامر ,واعد 
Xəstə hərf kəsrədən sonra 

gəldiyinə görə ي “yə” hərfinə 

çevirilmiş və “ismu fail” 
“manqus” ismə çevrilib 

 داعٍ (الداعي)
 رامٍ (الرامي)

(الْخاشي)خاشٍ   

صاقن (naqis) 

 دعا
 رمى
يشخ 

اجِجح 

Əlifdən sonra yanaşı gələn iki 
qoşa hərf idğam olunub 

اجح فعضم جح 
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لْحجازِيةُ)ٱلْعاملَةُ عملَ لَيس (ما ٱما   

سلَي naqis felinin əməlini edən ام inkar ədatı 
 

Əvvəlki dərslərimizdə ən-Nəvasixlər barədə danışdıq və bildik 
ki, ən-Nəvasixlər ismi cümləyə təsiri baxımından üç qismə bölünür: 

1. Bir qism mübtədanı mənsub (təsirlikdə), xəbəri mərfu 

(adlıqda) edir. Bunlar:  və onun bacılarıdır. Yəni əməldə ona  إِنَّ

oxşayan ədatlardır: ( تلَي ,نلَّ, كَأَنَّ, لَكإِنَّ, أنَّ, لَع  ) 

2. Bir qism mübtədanı mərfu (adlıqda), xəbəri mənsub 

(təsirlikdə) edir. Bunlar: َكَان və onun bacılarıdır. Yəni əməldə ona 

oxşayan fellərdir. ( كَاد , سالَ كَانَ , لَيز ,...  ) və s. 

3. Bir qism isə həm mübtədanı, həm də xəbəri mənsub 

(təsirlikdə)  edir. Bunlar: ظَن və onun bacılarıdır. Yəni əməldə ona 

oxşayan fellərdir. 
Daha sonra ismi cümləyə daxil olub mübtədanı mərfu 

(adlıqda), xəbəri mənsub (təsirlikdə) edən َكَان və onun bacıları haqda 

danışdıq və bildik ki, َكَان və onun bacıları ( كَاد , سالَ كَانَ , لَيز ,... ) 

“naqis” fellərdir 1 . Yəni tam fellər kimi “faili” (feli icra edəni) 

olmur. َكَان və onun bacıları felin əlamətlərini qəbul edib, fel kimi 

zamana (keçmiş, indiki, əmr) və şəxsə görə hallanmalarına 
baxmayaraq tam fellər kimi fail deyil, isim və xəbər tələb etdiklərinə 

görə “naqis fellər” adlanırlar. َكَان və onun bacıları ( كَاد , سكَانَ , لَي ,
...زالَ  ) barədə ötən dərslərimizdə ətraflı danışdıq. 

Bəzi hərflər ismi cümləyə təsir və xəbəri inkar etmə baxımından 

سلَي naqis felinə bənzəyirlər. Bu hərflər (ْإن ,ا, ال, التم) ədatlarıdır. 

                                                
1 Ərəb dilində fellər cümlədəki mövqeyinə görə iki növə ayrılır: 

1. Tam fellər – fail (feli icra edəni) tələb edən fellərdir.  

2. Naqis fellər – fail deyil, isim və xəbər tələb edən fellərdir. َكَان  və onun bacıları kimi.  

• Başqa bir rəyə görə, tam fellər həm hərəkətə, həm də zamana dəlalət etdiyi halda, naqis fellər 

yalnız zamana dəlalət edir. 
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 hərfləri mənaca xəbəri inkar etdiklərinə görə, təsir ما, ال, الت, إنْ

baxımından isə, ismi cümləyə daxil olub, mübtədanı raf (adlıqda), 

xəbəri nasb (təsirlikdə) etdiklərinə görə سلَي naqis felinə bənzəyirlər. 

Buna görə də bu hərflər “سلَي naqis felə bənzəyən ədatlar” 

adlanırlar. Həm də, سلَي - nin əməlini1 etdiklərinə görə َكَان - nin 

bacılarından sayılırlar. Bu ədatların hər birinin سلَي - nin əməlini 

etməsi üçün özlərinə xas olan şərtləri vardır. Bu dərsimizdə bu 

ədatlardan biri olan - ام ədatı haqda – danışacağıq və onun hansı 

şərtlər daxilində سلَي - nin əməlini etməsini biləcəyik.  

 

لْحجازِيةُ و شروطُ إعمالهاٱما   

Hicaz qəbilələrinin işlətdiyi ام ədatı və onun işlənmə şərtləri 
 

سلَي naqis felinə bənzəyən ام ədatı əslində adi inkar ədatıdır. 

Yəni ismi cümlələrə daxil olub, mübtədaya aid olan xəbərin indiki 
zamanda mövcudluğunu inkar edir və “deyil, yoxdur” mənasını 

verir. Bu ədat   ٍيممو تنب “Bənu Təmim” qəbiləsinin dilində ismi 

cümləyə təsir etmir. Məsələn: 
  

بطَال داما حم – Həmid tələbə deyil 
 

Bu cümlədə دامح mübtəda, بطَال isə xəbərdir. ام ədatı bu 

cümləyə təsir etməyib. Bu, “Bənu Təmim” qəbiləsinin dilindədir. 

Hicaz2 qəbilələrinin dilində isə, ام ədatı سلَي naqis felinin əməlini 

edir. Yəni ismi cümləyə daxil olub mübtədanı raf (adlıqda), xəbəri 

                                                
1 سلَي - nin əməli – ismi cümlələrə daxil olub mübtədanı rafda, xəbəri isə nasbda etməsidir. 

Bu zaman mübtəda “isim سلَي”, xəbər isə “xəbər سلَي” adlanır. 
2 Hicaz dedikdə, Məkkə, Mədinə və onun ətrafında yaşayan ərəb qəbilələri nəzərdə tutulur. 
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nasb (təsirlikdə) edir. Bu zaman mübtəda “isim ام”, xəbər isə “xəbər 

 :adlanır. Yuxarıdakı cümləni hicaz qəbilələri belə deyir ”ما

 Həmid tələbə deyil – ما حامد طَالباً (بِطَالبٍ) 
 

Bu cümlədə دامح isim ام, بطَال isə xəbər ام -dir. ام ədatı سلَي naqis 

feli kimi bu cümləyə təsir edərək mübtədanı raf, xəbəri isə nasb 
etmişdir. Həmçinin, xəbəri indiki zamanda inkar edərək “deyil” 
mənasını vermişdir.  

سلَي naqis felinin əməlini edən  ام ədatı hicaz qəbilələrinin 

dilində işləndiyi üçün bu ədata ُةازِيجا الْحم (Hicazlıların ام ədatı) 

deyilir.  

İnkar bildirən ام ədatının işlənməsində hicazlıların dili “Bənu 

Təmim” qəbiləsinin dilindən daha məşhurdur. Qurani Kərim də 
məhz bu dildə nazil olmuşdur. 

 Allah � buyurur: 

� بشرا هذَا ما � 

“Bu ki bəşər deyil.” (Yusif, 31) 
 

Qeyd: سلَي naqis feli kimi hicazlıların ام ədatının xəbəri də əksər 

hallarda (   لَيسhərfu-cəri ilə yanaşı gələrək məcrur olur. Lakin  ( بِـ 
inkar felindən fərqli olaraq ام ədatı bütün şəxslərdə dəyişməz qalır. 

Məsələn:  
Allah � buyurur: 

 

 �تعملُونَ عما بِغافلٍ ربك وما�

“Rəbbin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.” (Hud, 123) 
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ةيماالس لَةي اجلُمف "سلَ "لَيما" عالُ "مموطُ إِعرش 

 kimi ismi cümləyə təsir etməsinin şərtləri  لَيسədatının  ما
 

Bildiyimiz kimi ام ədatı hicaz qəbilələrinin dilində سلَي naqis 

felinin əməlini edir. Lakin ام ədatı hicaz qəbilələrinin dilində yalnız 

müəyyən şərtlər daxilində سلَي naqis felinin əməlini edir. Bu şərtlər 

aşağıdakılardır: 

 إ�َّ  ədatının daxil olduğu ismi cümlənin xəbərindən əvvəl ما .1

“başqa” istisna ədatı gəlməsin. Əgər ام ədatının xəbərindən əvvəl 

 ədatı ismi cümləyə təsir etmir ما ,başqa” istisna ədatı gələrsə“ إ�َّ 

və xəbəri nasb (təsirlikdə) etməyəcək. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

  �أَعقَابِكُم علَى انقَلَبتم قُتلَ أَو مات أَفَإِنْ الرسلُ قَبله من خلَت قَد رسولٌ إ�َّ  محمد وما�
 

“Muhəmməd ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib 
getmişlər. Məgər o ölərsə və ya öldürülərsə siz gerimi 

dönəcəksiniz?” (Ali İmran, 144) 
 

 ədatının daxil olduğu ismi cümlənin xəbəri mübtədadan əvvəl ما .2

gəlməsin. Əgər ismi cümlədə xəbər müəyyən səbəblərə görə 

mübtədadan əvvəl gələrsə, ام ədatı cümləyə təsir etməyəcək. 

Məsələn:  

 دامح با طَالم – Həmid tələbə deyil 

 ədatından ما ədatı əlavə olunmasın. Əgər إنْ ədatından sonra ما .3

sonra ْإن ədatı əlavə olunarsa, ام ədatı cümləyə təsir etməyəcək1. 

Məsələn:  

بغَائ با إنْ الطَّالم – Tələbə qaib deyil 

 
                                                
1 Bəzi dilçi alimlər bunu şərt görmür. 
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5. ÁÅØÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

 اسم الْمفْعولِ
“İsmu məful” (keçmiş zaman feli sifəti) 

 

 :رِيفُهعولِ تفْعالْم مسا–  قَعا ولَى مع اللَةلدولِ لهجلْمل نِيبلِ الْمعالْف ناغُ مصي مسا
  علَيه الْفعلُ.

Tərifi: “İsmu məful” – felin məchul növündən düzələn və 
üzərində fel icra olunmuş ismi bildirən törəmə sözdür.  

“İsmu məful” azərbaycan dilində “keçmiş zaman feli sifət”ə 
deyilir və fellərin məchul növünün sonuna –mış4 dördvariantlı 
şəkilçi əlavə etməklə düzəlir. Məsələn: yazıl-mış, açıl-mış, vurul-muş 
və s.  

Qeyd: “İsmu fail” və “ismu məful”un təriflərinə diqqət etsək 
görərik ki, “ismu fail” felin məlum növündən, “ismu məful” isə felin 
məchul növündən düzəlir. Cünki “ismu fail”, feli icra edən isimdir. 
Fail isə felin məlum növündə olur.  

“İsmu məful” üzərində faili bilinməyən fel icra olunmuş ismi 
bildirir və burada feli icra edən “fail” naməlum olur. Bu da felin 
məchul növündə olur. Məhz buna görə də tərifdə “felin məchul 
növündən düzələn” deyilir. 

Bu qayda azərbaycan dilinə də uyğundur. Nümunələrə fikir 
versək görərik ki, “ismu fail” (indiki zaman feli sifət) fellərin məlum 
növünün sonuna –an2 ikivariantlı şəkilçi əlavə etməklə düzəlir, 
“ismu məful” (keçmiş zaman feli sifət) isə fellərin məchul növünün 
sonuna –mış4 dördvariantlı şəkilçi əlavə etməklə düzəlir. 
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اسمِ الْمفْعولِ من األفْعالِصياغَةُ   

“İsmu məful”un düzəlmə qaydası 
 

Qayda: “İsmu məful” yalnız “mutəaddi” (təsirli) fellərdən 

düzəlir. “Üçköklü mücərrəd” fellərdən “ismu məful” ٌولفْعم vəznində 

düzəlir. Yəni felin əvvəlinə ـم fəthəli “mim” əlavə olunur, I kök 

sukunlaşır, II kök hərfi dammalaşır və II kökdən sonra و sakin “vav” 

hərfi əlavə olunaraq uzadılır. Məsələn:  

وبرضم vurulmuş برض vurdu 

وبكْتم yazılmış بكَت yazdı 

 yedi أكَلَ yeyilmiş مأْكُولٌ

Qeyd: “İsmu məful”larla bildirilən hərəkət özlüyündə indiki 
zamana da aid ola bilər. Bunun üçün felin məchul növünün sonuna –
an2 şəkilçisi artırılır. Məsələn:  

وبرضم vurulmuş / vurulan 

وبكْتم yazılmış / yazılan 

 yeyilmiş / yeyilən مأْكُولٌ

“İsmu fail” kimi, “ismu məful” da  راملِغَيالس  “qeyri-səlim” 

(salamat olmayan) üçköklü fellərdən düzələrkən kök hərflərində bəzi 
dəyişmələr baş verir. Bu dəyişmələr aşağıdakılardır: 

1. Qayda: فوأج “Boş” fellərin “ismu məful”u mudari 

(indiki-gələcək zaman) felindən düzəlir. Bunun üçün 

mudari hərfini ـم fəthəli “mim”-lə əvəz edib, felin son 

hərfini (III kökü) dammalı tənvinlə (ـٌـ ) hərəkələyirik. 

Məsələn:  

  dedi قَالَ يقُولُ deyilmiş مقُولٌ

بِيعم satılmış بِيعي اعب satdı 
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لٌمقْووfelinin “ismu məful”u əslində  قَالَ , اعب felinin 

“ismu məful”u isə əslində ويبمع  olmalı idi. Bu fellərin 

“ismu məful”larının ٌقُولم və بِيعم olmasına səbəb 

aşağıdakı elal qaydalarıdır: 
Qayda: Hər bir hərəkəli xəstə hərfdən əvvəlki hərf 

“səhih” sukunlu olarsa, bu zaman xəstə hərf öz 
hərəkəsini özündən əvvəlki “səhih” sakin hərfə verir, 
özü isə hərəkəsinə uyğun hərfə çevrilir. 

وقْولٌم  və ويبمع  sözlərində و və ي hərfləri öz 

hərəkələrini (dammanı) əvvəlki hərfə verərək 

sukunlaşırlar. İki sakin hərf (sakin xəstə hərflər və و 
mədd hərfi) yanaşı gəldiyi üçün ٌولفْعم vəzninin و mədd 

hərfi düşür. Nəticədə, ٌلوقْوم çevirilib ٌقُولم, عويبم çevirilib 

عيبم olur. Daha sonra عيبم sözündəki ب “bə” hərfinin 

damması ي “yə” hərfinə uyğunlaşmaq üçün kəsrə ilə 

əvəz olunub və بِيعم şəklini alıb. 

Qeyd: Əgər “boş” felin II kök hərfi mudaridə ا əlif 

olarsa, “ismu məful” düzələrkən əlif öz əsli hərfi ilə əvəz 
olunur1. Məsələn: 

 

وفخم qorxmuş  افخي   افخ qorxdu - qorxur  

هِيبم çəkinmiş ابهي ابه çəkindi – çəkinir 

 

 

                                                
1 Feldə xəstə hərfin əslini bilmək üçün onun məsdərinə qayıtmaq lazımdır. Məsələn: 

 افخ– افخي  felinin məsdəri فوخ – dur, deməli, افخ felində əlifin əsli و hərfidir. 

ابه- ابهي  felinin məsdəri isə بيه – dur. Deməli, ابه felində əlifin əsli ي hərfidir. 
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2. Qayda: صاقن “Naqis” fellərin “ismu məful”u da mudari 

felindən düzəlir. “Boş” fellərdə olduğu kimi “naqis” 

fellərdə də mudari hərfini ـم fəthəli “mim”-lə əvəz edirik, 

son hərfi (III kökü) isə (ـٌّـ ) şəddəli tənvinlə hərəkələyirik. 

Məsələn:  

وعدم çağırılmış وعدا يعد çağırdı  

يمرم atılmış يمرى يمر atdı 

 felinin رمى ,مدعووfelinin “ismu məful”u əslində  دعا

“ismu məful”u isə əslində يومرم olmalı idi. Bu fellərin 

“ismu məful”larının وعدم və يمرم olmasına səbəb 

aşağıdakı elal qaydalarıdır: 

ووعدم sözündə sadəcə, yanaşı gələn sakin və hərəkəli و 
“vav” hərfləri biri-birinə idğam olunub. Bildiyimiz kimi 
yanaşı gələn iki eyni hərfdən biri sakin, digəri hərəkəli 
olarsa, bu hərflər idğam olunurlar.  

يومرم sözündə و və ي hərfləri yanaşı gəlmişlər. Bu 

hərflərdən birincisi ( و) sakin, digəri hərəkəlidir. 

Qayda: Biri sakin, digəri hərəkəli olmaqla و və ي 

hərfləri yanaşı gələrsə, و hərfi ي “yə” hərfinə çevrilir.  

 si biri-birinə idğam – ي ilə felin ي hərfinin çevirildiyi و

olunur. ي hərfindən əvvəlki hərf isə dilə rahatlıq üçün 

kəsrələşir. Nəticədə, söz يمرم şəklini alır. 

3. فعضم “mudaaf” (qoşa hərfli) fellərdən “ismu məful”u 

düzələrkən idğam (qoşa hərflər) açılır. İdğamın 

açılmağına səbəb isə ٌولفْعم vəzninin و mədd  hərfinin qoşa 

hərflərin arasına daxil olmasıdır. Məsələn: 



86 
 

وسسمم toxunulmuş  سم toxundu 

وددمم uzadılmış  دم uzatdı 
 

Qeyd 1: ٌثَالم “Misəl” və وزمهم “məhmuz” (həmzəli) fellərin 

“ismu məful”u düzələrkən kök hərflərində heç bir dəyişiklik baş 
vermir. Məsələn:  

ودجوم tapılmış دجو tapdı 

 soruşdu سألَ soruşulmuş مسؤولٌ
 

من األفْعالِ غَيرِ الثُّالثية املُجردة الْفَاعلِصياغَةُ اسمِ   

“Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin “ismu fail”i 
 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan (“dördköklü” (mücərrəd 
və məzid) və “üçköklü məzid”) fellərin “ismu məful”u mudaridən 
(indiki zaman formasından) düzəlir. Bunun üçün indiki zaman 

formasında mudari (indiki zaman) hərfini ـم dammalı “mim”lə əvəz 

edib, sondan ikinci hərfi fəthələşdiririk. Məsələn: 
 

جرخم çıxarılmış رِجخي جرأَخ çıxartdı - çıxarır  

لَّمعم öyrədilmiş لِّمعي لَّمع öyrətdi – öyrədir 
 

Qeyd 2: Təsirsiz fellərdən də “ismu məful” düzəlir. Lakin 

təsirsiz fellərdən düzələn “ismu məful”lardan sonra mütləq لَةمج هبش  

“şibhu cümlə” işlətmək lazımdır. “Şibhu cümlə” – hərfu-cər + isim və 
ya zərf + isimdən ibarət olan söz birləşməsinə deyilir1. Məsələn: 

 

بِه وبذْهم  aparılmış بذَه getdi 

رخومهنم ج  oradan çıxmış   جرخ çıxdı 

هدنع لُوسجم yanında oturulmuş لَسج oturdu 

                                                
1 “Şibhu cümlə” sözünün mənası “cümləyə bənzər” deməkdir. Çünki hərfu-cərr və isim və ya zərf və 

isimdən ibarət olan söz birləşməsi cümlə mənasını verərək tam cümlyə bənzəyir. 
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  الْمفْعولِ من األفْعالِ الثُّالثية املُجردةجدولٌ يبين صياغَةَ اسمِ 

Suləsi (üçköklü) mücərrəd fellərdən “ismu məful”un düzəlməsini bəyan 
edən cədvəl 

Felin əsli və baş verən dəyişmə 

اتيِريغو الت لُهأص 
“İsmu məful” 

 اسم الْمفْعولِ
Felin növü 

 نوع الْفعلُ
Fel  

 الْفعلُ
yoxdur لُومعم مالالس (səlim) ملع 

yoxdur ٌأْكُولم وزمهم (məhmuz) َأكَل 
yoxdur قُوفوثَالٌ مم (misal) قَفو 

وقْومويبلٌ, مووخم ,عف  

Xəstə hərflərin hərəkəsi 
özlərindən əvvəlki səhih 

sukunlu hərfə keçmiş, özləri isə 
sukunlaşmışlar. İki sakin hərfin 
yanaşı gəlməsi səbəbindən xəstə 

hərflər düşmüşlər. 

 مقُولٌ
بِيعم 

وفخم 
فوأج (boş) 

 قَالَ
اعب 

افخ 

ووعدم 
Xəstə hərflə ٌولفْعم vəznin و hərfi 

idğam olunub 

وعدم 
اوِيو صاقن 

(xəstə hərfi و olan 

naqis) 

 دعا

يوشخم ,يومرم 
Sakin و hərfi hərəkəli ي 

hərfindən sonra ي–yə çevrilib. 

Yanaşı gələn iki ي hərfi idğam 

olunub, ي-dən əvvəlki hərf 

kəsrələşib 

يمرم 
يشخم 

يائي صاقن 
(xəstə hərfi ي olan 

naqis) 

 رمى
يشخ 

 uzatma hərfi و vəzninin مفْعولٌ

qoşa hərflərin arasına girmiş və 
idğam açılmışdır 

وددرم فعضم در 
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6. ÀËÒÛÍÚÛ ÄßÐÑ 

كَانوالْم انمما الزسا 
Zaman və məkan bildirən isimlər 

 

 :رِيفُهعتمسا كَانوالْم انمقُوعِ  –ا الزنِ وملَى زع اللَةلدل وغَانصم انمسا
.كَانِهم لِ أوعالْف  

Tərifi: Zaman və məkan bildirən isimlər (“ismu zaman və 
məkan”) – hərəkətin baş vermə zamanını və ya məkanını bildirmək 
üçün fellərdən düzələn törəmə sözlərdir. 

Bu qrup isimlərdə məkani mənaya daha çox təsadüf edilir.  
 
 

كَانوالْم انمالز يمساغَةُ ايص  نمةدراملُج ةيالِ الثُّالثاألفْع  

Üçköklü mücərrəd fellərin “ismu zaman və məkan”ının 
düzəlmə qaydası 

 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” fellərdən “zaman və məkan 

bildirən isimlər” (“ismu zaman və məkan”) iki vəzndə: ٌلفْعم və ٌلفْعم 
vəznlərində düzəlir.  

A. ٌلفْعم vəznində iki halda düzəlir: 

  إذَا كَانَ الْفعلُ معتال ناقصا .1

1- Əgər fel naqis olarsa. Məsələn: 
 

يرمي –رمى   Atılan yer və ya zaman مرمى  atdı - atır 

يغزو –غَزا    Döyüş yeri və ya zamanı مغزى  döyüşdü - döyüşür 

 Görülən yer və ya zaman أًىرأى    مى –رري  gördü - görür 
 

Qeyd: Naqis fellərdən “ismu zaman və məkan” 
düzələrkən xəstə hərfin əlif maqsuraya çevrilməsinə səbəb 
aşağıdakı elal qaydasıdır: 
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Qayda: Əgər felin sonunda gələn hərəkəli xəstə hərf (و ي) 

dördüncü və ya ondan yuxarı olarsa, dilə rahat olsun deyə 

xəstə hərfin hərəkəsi düşür və o sukunlaşır. ىمرم sözünün 

əsli يمرى ,مزغم – nin əsli isə وزغم və s. 
 

 إذَا كَانَ الْفعلُ مضارِعه مفْتوح الْعينِ أو مضمومها .2

2- Əgər felin mudarisinin II kök hərfi (felin ع –nı) ـُـ  

“damma” və ya ـَـ  “fəthə” olarsa1.  Məsələn: 
 

بلْعم Stadion (oyun vaxtı)  بلَع – بلْعي  oynadı - oynayır 

مطْعم Yeməkxana (yemək vaxtı)   مطَع – مطْعي  yedi - yeyir 

Giriş (giriş vaxtı) ٌلخدلَ مخلُ – دخدي  girdi - girir 
 

Qeyd: فوأج “Boş” fellərdən ٌلفْعم vəznində “ismu zaman 

və məkan” düzələrkən xəstə hərflər elal qaydalarına 
əsasən dəyişərək əlifə çevrilirlər. Məsələn: 
 

طَافم   Təvaf edilən yer (zaman)  طَاف – طُوفي  təvaf etdi – təvaf edir 

امنم Yatılan yer  (zaman)   امن – امني  yatdı - yatır 

 Durulan yer (məqam) قَامم   قَام – قُومي  durdu - durur 
 

طَافم sözünün əsli فطْوم – dır. Xəstə hərfin əlifə 

çevirilməsinə səbəb aşağıdakı elal qaydasıdır: 
 

 
Qayda: Hər bir hərəkəli xəstə hərfdən əvvəlki hərf “səhih” 
sukunlu olarsa, bu zaman xəstə hərf öz hərəkəsini 
özündən əvvəlki “səhih” sakin hərfə verir, özü isə 
hərəkəsinə uyğun hərfə çevrilir.  

   

                                                
1 Yəni əgər fel َللُ – فَعفْعي   və ya َللُ – فَعفْعي   bablarından  birində olarsa. 
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B. ٌلفْعم vəznində iki halda düzəlir: 

 صحيح اآلخرِ مكْسور الْعينِ في املُضارِعِإذَا كَانَ الْفعلُ  .1

1- Əgər fel sonu səhih1  hərfli, mudarisinin II kök hərfi 

(felin ع –nı) ـِـ  “kəsrə” olarsa2. Məsələn: 
 

ينزِلُ – نزلَ  Mənzil (enilən zaman) منزِلٌ  endi - enir 

مسلج Məclis (oturulan zaman)   لَسج – سلجي  oturdu - oturur 

 Bank (ödənilən zaman) مرِفص    فرص – رِفصي  ödədi – ödəyir 
 

Qeyd 1: َللُ – فَعفْعي  babında olan فوأج “boş” fellərdən 

“ismu zaman və məkan” düzəltmək üçün mudari hərfini 

fəthəli “mim”-lə (ـم) əvəz edib, son hərfini dammalı 

tənvinlə (ـٌـ ) hərəkələyirik. Məsələn: 
 

بِيتم Sığınacaq yer (zaman)  اتب – تبِيي  gecələdi – gecələyir 

عبِيم Satılan yer (zaman)    اعب – عبِيي  satdı - satır 

 

Qeyd 2: َللُ – فَعفْعي  babında olan فوأج “boş” fellərin “ismu 

məful”u və “ismu zaman və məkan”ı eyni formada 
düzəldiyi üçün hansı mənada işlənməsi yalnız cümlələrin 
məzmunundan bilinir. Məsələn: 
 

بِيعم تيالْب  Ev satılmışdır 

 ?Balıq satılan yer haradır  أين مبِيع السمك؟
 

 

 

 

 

 

                                                
1 Yəni xəstə hərf olmayan. 
2 Yəni əgər fel َللُ – فَعفْعي   babında olarsa. 
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 مثَاالً صحيح اآلخرِ,إذَا كَانَ الْفعلُ  .2

2- Əgər fel sonu “səhih” 1  hərfli ٌثَالم “misəl” 2  olarsa. 

Məsələn:  

فقوم Dayanacaq   قَفو – فقي  durdu – durur 

دعوم Vədə yeri (zamanı)    دعو – دعي  vəd etdi – vəd edir 
 

Qeyd 1: Mudarisinin II kök hərfi (felin ع –nı) ـُـ  “damma” 

olan (yəni َلفَع – فْعلُي  vəznin də olan) bəzi fellərin “ismu zaman və 

məkan”ı qaydaya uyğun olmayıb ٌلفْعم vəznində gəlmişdir. Qaydaya 

əsasən isə ٌلفْعم vəznində olmalı idi. Bu cür fellər məhdud sayda olub 

  :səməi”- dir3. Məsələn“ سماعي
 

Gündoğan (şərq) رِقشم قرش – قرشي  çıxmaq 

Məşriq (qürub vaxtı) مرِبغ  بغَر – برغي  gizlənmək 

Məscid جِدسم دجس – دجسي  səcdə etmək 
 

Qeyd 2: Üçköklü mücərrəd fellərdən düzələn “zaman və 

məkan bildirən isimlər” ُلفَاعم vəznində cəmlənirlər. Məsələn: 
 

هعمج Cəmi كَانوالْم انما الزمسا 
سالجم (məclislər) سلجم məclis 

بكَاتم (yazı stolları) بكْتم yazı stolu 

ارِسدم (məktəblər) ٌةسردم məktəb 

        
 

                                                
1 Yəni sonu و və ya ي xəstə hərflərindən biri olmayan. 

 .olan fellərə deyilir. Bax. II kitab, 26-cı dərs ي və ya و Misəl” fellər - birinci kök hərfi“ مثَالٌ 2
3 Yəni ərəblərdən belə eşidilmişdir. 
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 يماغَةُ اسيصكَانوالْم انمالِ الزاألفْع نرِ مغَي  ةيالثُّالثةدراملُج  

“Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin “ismu zaman və məkan”ı 
 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan (“dördköklü” (mücərrəd 
və məzid) və “üçköklü məzid”) fellərin “ismu zaman və məkan”ı 
“ismu məful” kimi düzəlir 1 . Yəni mudaridə (indiki zaman 

formasında) mudari (indiki zaman) hərfini ـم dammalı “mim”lə 

əvəz edib, sondan ikinci hərfi fəthələşdiririk. Sözün məhz hansı 
mənada işlənməsi isə cümlənin məzmunundan bilinir. Məsələn: 

 

يصلِّي  – صلَّى  Namazgah (namaz vaxtı) مصلى  namaz qılmaq 

كَرسعم Ordugah (hərbi düşərgə)   كَرسع – ركسعي  hərbiləşdirmək 
 

Qeyd 3: Bəzən “ismu zaman və məkan” düzələrkən ٌلفْعم və ٌلفْعم 
vəznlərinin sonuna ـة, ة “tə mərbuta” əlavə edilir. Bu cür “ismu 

zaman və məkan”lar ياعمس “səməi”2- dir və felin bu yerdə daim və 

ya tez-tez baş verməsini bildirir. Məsələn:  
 

- يدرس –درسMəktəb    مدرسةٌ  öyrəndi – öyrənir 

- يحكُم –حكَمMəhkəmə    محكَمةٌ  hökm etdi – hökm edir 

-يكْتب  –كَتبKitabxana    مكْتبةٌ  yazdı – yazır  

-ينزِلُ  –نزلَ   Dərəcə منزِلَةٌ  endi - enir 

 

 

��� 

  

                                                
1 Yəni suləsi (üçköklü) “məzid” və rubai (dördköklü) fellərin “ismu məful”u və “ismu 
zaman və məkan”ı eyni formada olur.  
2 Yəni ərəblərdən eşidilənlərə əsaslanır. 
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7. ÉÅÄÄÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

اآللَة مسا 
Alət bildirən isimlər 

 

 :رِيفُهعتاآللَة مسا – .هطَتاسلُ بِوعالْف قَعا ولَى مع اللَةلدوغٌ لصم مسا  

Tərifi: Alət bildirən isimlər (“ismu alət”) – feldən düzələn və 
felin onun vasitəsilə icra olunduğunu bildirən sözlərdir. 

 

ٱسمِ اآللَةصياغَةُ   

Alət bildirən isimlərin düzəlmə qaydası 
Qayda: Alət bildirən isimlər (“ismu alət”) əsasən mutəaddi1 

(təsirli) “üçköklü mücərrəd” fellərdən üç vəzndə düzəlir:  

 :Məsələn  مفْعلٌ .1

دربم yonan (əyə) درب yonmaq 

دعصم lift دعص çıxmaq 

قَصم qayçı قَص kəsmək 

  :Məsələn   مفْعلَةٌ .2

 süpürmək كَنسsüpürgə  مكْنسةٌ

 yalamaq لَعقqaşıq  ملْعقَةٌ

 sıxmaq عصرqısqac  معصرةٌ

 :Məsələn  مفْعالٌ .3

احفْتم açar حفَت açmaq 

 qızartmaq قَلَى tava مقْالةٌ

 ütüləmək كَوى ütü مكْواةٌ

                                                
1 Alət bildirən isimlərin ləzim (təsirsiz) fellərdən düzəlməsi çox nadirdir.  
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Qeyd 1:  َنززِنُ –وي  felinin “ismu alət”i ٌانزيم kimidir. Qaydaya 

əsasən isə ٌانزوم olmalı idi. و hərfi xəstə hərfdir və kəsrədən (ـِـ ) 

sonra gəldiyinə görə elal qaydasına əsasən ي hərfinə çevrilir. 

Qayda: Ortada gələn xəstə و hərfindən əvvəl kəsrə (ـِـ ) 

gələrsə و hərfi ي hərfinə çevrilir.  

Qeyd 2: “İsmu alət”lərin fellərdən düzəlməsi ياعمس “səməi”dir. 

Yəni hər bir felin “ismu alət”i yalnız o feldən “səməi” olana 
(ərəblərdən eşidilənə) əsaslanmalıdır. Əgər hər hansı bir felin “ismu 
alət”i ərəblərdən eşidilməyibsə, o zaman bu felin “ismu alət”ini 
yuxarıda göstərilən üç vəzndən hər hansı birində düzəltmək olar. 

Qeyd 3: Bəzi “ismu alət”lər fellərdən düzəlmir1 və müxtəlif 

vəznlərdə gəlirlər. Bu cür “ismu alət”lərə دامج “dəyişməz” “ismu 

alət”lər deyilir. Feli olmayan və alət mənasını bildirən hər bir isim bu 
növə aiddir. Məsələn: 

 

 رمحiynə,  إبرةٌ
nizə, 

فيس 

qılınc, 

قَلَم qələm, كِّنيس bıçaq, فَأس 
balta 

Qeyd 4: ٌلَةفْعم vəznində olan alət bildirən isimlər ُلفَاعم vəznində 

cəmlənir. Məsələn:  

كَانِسم süpürgələr ٌةسكْنم süpürgə 

قالعم qaşıqlar ٌقَةلْعم qaşıq 

Qeyd 5: ٌالفْعم  vəznində olan alət bildirən isimlər فَاعلُيم  

vəznində cəmlənir. Məsələn:  

يحفَاتم açarlar احفْتم açar 

  

���  

                                                
1 Yəni feli olmur. 
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8. ÑßÊÊÈÇÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

 الْمعرِفَةُ والنكرةُ
Müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik 

 

Bildiyimiz kimi ərəb dilində isimlər iki qismə bölünür: 

 .Məarifə” Müəyyən isimlər“ الْمعرِفَةُ .1

 .Nəkira” Qeyri-müəyyən isimlər“ النكرةُ .2
 

  , هو: االسم الذي دلَّ علَى معينٍ.الْمعرِفَةُ

“Məarifə” Müəyyən isimlər – müəyyənliyə dəlalət edən 
isimlərdir. 

 هو: االسم الذي دلَّ علَى غَيرِ معينٍ. ,النكرةُ

“Nəkira” Qeyri-müəyyən isimlər – qeyri-müəyyənliyə dəlalət 
edən isimlərdir.  

Bəzi isimlər öz leksik mənalarına görə “müəyyən” hesab 
olunurlar. Leksik mənalarına görə müəyyən hesab olunan isimlərə 
xüsusi isimlər (insan, şəhər və s. adları) və əvəzliklər (şəxs, işarə və 
nisbi əvəzliklər) daxildir.  

Ərəb dilində qeyri-müəyyən isimlər morfoloji və sintaktik 
yollarla da müəyyənlik kəsb edə bilirlər. Marfoloji yolla müəyyənlik, 

isimlərin əvvəlinə ْاَل (əl)  artikli (müəyyənlik ədatı) və ya müəyyən 

ədatlar əlavə edilməklə düzəlir.  
Sintaktik yolla müəyyənlik isə, qeyri-müəyyən isimlərin söz 

birləşmələri tərkibində işlənərək müəyyənlik kəsb etməsi ilə yaranır.  
 
 
 
 
 
 

   



96 
 

رِفَةعالْم امأقْس 
Müəyyənliyin növləri 

 

 الْمعارِف سبعةُ أقْسامٍ:
Müəyyənliyin yeddi növü var: 

1. رائمالض “Damirlər” (Şəxs əvəzlikləri).  

:رِيفُهعت رائمالضةاينلْكل وعضوبِ. : اللَّفْظُ الْمائاطَبِ, أوِ الْغخكَلِّمِ, أوِ الْمتنِ الْمع  

Tərifi: رائمالض “Damirlər” (Şəxs əvəzlikləri) – danışanı (I 

şəxsi), dinləyəni (II şəxsi) və ya haqqında danışılanı (III şəxsi) 
bildirmək üçün zahir (görünən) isimlərin əvəzinə qoyulmuş 

xüsusi sözlərdir. Danışan كَلِّمتالْم (اأَن - mən, نحن - biz1) birinci 

şəxs, dinləyən اطَبخالْم (تأَن ,تأَن - sən, ,نتأن ,متا أَنمتأن  - siz) ikinci 

şəxs, barəsində danışılan بائالْغ (  - يه ,وه o,  امه ,نه ,مه - onlar) 

isə üçüncü şəxsdir.  
Zahir (görünən) isimləri damirlərlə əvəz etməkdə məqsəd 

sözü qısaltmaq, ixtisar etməkdir. Ərəb dilçiliyində buna  

ارصتاالخ deyilir. 

Damirlər ُلفَصنالْم “ayrı yazılan” və  ُلصتالْم  “bitişən” olmaqla iki 

qismə bölünürlər. Həmçinin cümlədəki qrammatik mövqeyinə 

görə də ِفْعالر رائمض “raf (adlıq hal) damirləri”, ِبصالن رائمض “nasb 

(təsirlik hal) damirləri” və رالْج رائمض “cərr (yiyəlik hal) 

damirləri” olmaqla üç yerə bölünürlər. 
Damirlər barədə dördüncü kitabın 10-cu dərsində daha ətraflı 

danışılacaq. 

                                                
1 نحن “biz” damiri əsasən I şəxsin cəmi üçün işlənir. Lakin هفْسن ظِّمعالْم كَلِّمتُالْم  “özünü mədh 

edən, tərifləyən I şəxsin təki” üçün də işlənə bilir. Qurani Kərimdə Allahın � özü barədə 

نحن “biz” deməsi də məhz bu baxımdandır. Məsələn: Allah � buyurur:  

 �نحن خلَقْناكُم فَلَولَا تصدقُونَ�

“Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz?” (əl-Vaqiə, 57). 
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2. لَمالْع “Ələm” (xüsusi isimlər).  

:رِيفُهعت لَمالْع اهمسم نيعي يالَّذ ماالس :وه ,.ةبِال قَرِين  

Tərifi: لَمالْع “Ələm” – Adlandırılanı heç bir köməkçi sözə 

ehtiyac olmadan (birbaşa) müəyyən edən isimdir. 

Tərifin şərhi: لَمالْع “Ələm” (xüsusi isimlər)  – insan, məkan, 

heyvana və ya hər hansı bir əşyaya qoyulan addır. Hansı ki, bu 
ad onu, əlavə bir izahedici sözə ehtiyac olmadan sair 
həmcinslərindən fərqləndirir. “Ələm”lə müəyyənliyin digər 
növləri (damirlər, işarə əvəzlikləri, isim movsullar və s.) 
arasındakı fərq budur ki, müəyyənliyin digər növləri təyin 
etdikləri isimləri söz, işarə, artikl və s. bu kimi köməkçilər 
vasitəsilə müəyyənləşdirirlər. “Ələm” isə adlandırılan ismi özü, 
heç bir köməkçi sözə ehtiyac olmadan müəyyən edir. 

Məsələn: دمحكُلْثُومٍ ,م نِ, أُممحالر بدع,  

“Ələm” (Xüsusi isimlər) quruluşca داملُفْر “sadə adlar” və 

كَّبرالْم “mürəkkəb adlar” olmaqla iki qismə bölünür. 

1) داملُفْر “Sadə adlar” – tək bir sözdən ibarət olan adlara 

deyilir. Məsələn: دمحةُ, ممفَاط ,يماهرإب  və s. Bu növ adların 

hamısı “əl-Morab” (hallanan) olur.  

2) كَّبرالْم “Mürəkkəb adlar” – iki ismin izafətindən, 

qovuşmasından və ya tam cümlədən ibarət olan adlara 
deyilir. “Mürəkkəb adlar” üç cürdür: 

 

a. يافاإلض كَّبرالْم “İzafə formalı adlar”. Məsələn: دبع 

, عبد الرحمنِ, سيف الدينِاِهللا  və s. Bu cür adlar izafə 

tərkibli söz birləşməsi kimi hallanırlar. Yəni mudaf 
hallanır, mudafun-ileyh isə daim məcrur qalır. 

b. جِياملَز كَّبرالْم “İki sözün qovuşmasından düzələn 

adlar”. Məsələn: يس ,تومرضح ,كلَبعب ,هيواهر ,هيوب  və s. 
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Bu cür adlardan sonu هيو ilə bitənlər kəsrə üzərində 

“əl-məbni” olurlar (hallanmırlar). Digərləri isə 

tənvin qəbul etməyən افرالص نم وعنملْم  “əl-məmnu 

minəs-sarf” isimlər kimi hallanırlar. 

c. يادناإلس كَّبرالْم “Cümlə formalı adlar”. Bu adlar 

ismi və ya feli cümlələrdən ibarət olan adlardır. 
Məsələn: 

  (!hərfən: Allahın istədiyidir) ما شاَء اُهللا

 (hərfən: xeyir gəlmişdir) الْخير نازِلٌ

 (hərfən: şərri qoltuğuna almışdır) تأبطَشراً

 Bu cür adlar cümlə kimi erab olunurlar.  
 

 

“Ələm”in (xüsusi isimlərin) mənaca növləri 
 

“Ələm” (xüsusi isimlər) ümumi mənaları baxımından 
üç yerə bölünürlər: 

1) مسا  Ad - şəxsin və ya əşyanın özünə aid olan ad. 

Məsələn: نسالْح ,دالخ ,دامح və s.  

 Kunyə - övlad atası və ya anası olmasına كُنيةٌ (2

görə verilərək əsasən أَب “ata” və ya أُم “ana” sözləri ilə 

başlanan izafə şəkilli adlar1. Məsələn: ِنو احلَسكُلْثُومٍ, أب أُم və 

s. 

3) لَقَب Ləqəb – hörmət və ya istehza məqsədilə 

verilən adlar. Məsələn: hörmət məqsədilə verilən adlar:  

  وقالْفَار (haqla batili ayıran),  يقدالص (doğru danışan) 

Ələ salmaq məqsədilə verilən: كَلْب (it), احبالن (hürən) 

 

                                                
1 Kunyə həmçinin, تأُخ ,أَخ ,تبِن ,بنا sözləri ilə başlanan adlara da deyilir. 
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 الترتيب بين االسمِ والْكُنية واللَّقَبِ
Mürəkkəb adlarda “ad”, “kunyə” və “ləqəb”in 

tərtibi  
 

Adla ləqəb yanaşı gəldikdə ləqəb mütləq addan sonra 

gəlməlidir. Məsələn, وقالْفَار رمع ,يقدكْرٍ الصو بأَب və s. Çünki 

ləqəb tərif və ya nöqsan bildirdiyinə görə bir növ sifətə 
bənzəyir.  

Adla kunyə yanaşı gəldikdə adətən kunyə əvvəldə 
gəlir. Bunun əksi də mümkündür. Məsələn: 

رمفْصٍ عو حلِ أبدبِالْع رهتاش  
 Əbu Hafs (hərfən: Hafsın atası) Ömər adilliyi ilə 

tanınıb. 
Ad, kunyə və ləqəb yanaşı gələrlərsə, öncə kuyə, 

sonra ad, sonra isə ləqəbin gəlməsi daha düzgündür. 
Məsələn:  

عمر الْفَاروقاشتهر بِالْعدلِ أبو حفْصٍ   

Əbu Hafs Ömər əl-Fəruq adilliyi ilə tanınıb. 
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3. ةاراإلش مسا “İsmul-İşəra” (İşarə əvəzlikləri). 

:رِيفُهعت ةاراإلش مسا  :وهةارإش طَةاسبِو اهمسم نيعي مسا.  

Tərifi: İşarə vasitəsilə ismi1 təyin edən sözlərdir. 

İşarə olunan isim دفْرالْم təkdə, ىاملُثَن ikilikdə və ya عمالْج 
cəmdə ola bilər. Bunların hər biri də özü-özlüyündə ذَكَّرالْم 
“muzəkkər” və ُثناملُؤ “muənnəs” ola bilər. Bunların hər 

birinin özlərinə xas olan işarə əvəzlikləri vardır: 
 

o ذَكَّرالْم دفْرالْم Tək, muzəkkər ismin işarə əvəzliyi. 

Tək, muzəkkər ismə ذَا işarə əvəzliyi ilə işarə olunur.  

o ُثناملُؤ دفْرالْم Tək, muənnəs ismin işarə əvəzlikləri. 

Tək, muənnəs ismə  ,يت ,هذ ,هي, ذذ,ها, تت  işarə 

əvəzliklərindən biri ilə işarə olunur.  
 

o ىثَنالْم İkilik halın işarə əvəzlikləri. 

املُذَكَّر الْمثَنى  İkilik halın “muzəkkər” isminə ذَان işarə 

əvəzliyi ilə, ىثَنثُ الْمناملُؤ  “muənnəs” isminə isə انت işarə 

əvəzliyi ilə işarə olunur. Nasb və cərr hallarında 

çevrilib ِنذَي və ِنيت  olurlar.  
 

o ُلاقالْع عمالْج Aqil isimlərin cəminin işarə əvəzlikləri. 

Həm muzəkkər, həm də muənnəs aqil isimlərin cəmi 

 .işarə əvəzliklərindən biri ilə işarə olunur أُولَى və أُوآلِء

 hicaz (ərəb yarımadası) qəbilələrinin istifadə أُوآلِء

etdiyi işarə əvəzliyidir. Quranda da məhz bu əvəzlik 

                                                
1 İşarə olunan isim çox vaxt gözlə görünən olur. Məsələn: ابتذَا كه Bu kitabdır. Lakin gözlə 

görünməyən, mənəvi şeylər də ola bilər. Məsələn: أْيِيذَا ره  Bu mənim fikrimdir. 
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gəlib. أُولَى isə “təmim” qəbiləsinin istifadə etdiyi işarə 

əvəzliyidir.  

Bəzən أُوآلِء qeyri-aqillər üçün də istifadə olunur. 

Məsələn:  
 Allah � buyurur: 
 

 �مسئُولًا عنه كَانَ أُولَئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولَا�

“Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. 
Çünki qulaq, göz və ürək – bunların hamısı sahibinin 

əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır.” (əl-İsra, 36) 
 

 ةاراِء اإلشمأَس باترم 
İşarə əvəzliklərinin məsafəyə görə dərəcələri 

 

İşarə olunan ismin yaxın və ya uzaq olmasından asılı 
olaraq işarə əvəzliklərinin üç dərəcəsi var: yaxın, orta və 
uzaq üçün işarə əvəzlikləri.  

Əgər işarə olunan isim yaxın olarsa, yuxarıda qeyd 

etdiyimiz işarə əvəzlikləri ك və ل hərflərindən təcrid 

olunmuş halda istifadə edilir. Əksər hallarda bu işarə 

əvəzliklərinin əvvəlinə هـ hərfi əlavə olunur. Bu hərfə   

بِيهناُء الته (işarə bildirən “hə”) deyilir. Məsələn:  

ابتذَا كه  Bu, kitabdır 

 Bu, maşındır  هذه سيارةٌ

انابتك ذَانه  Bu ikisi kitabdır 

انتاريس انته  Bu ikisi maşındır 

الِء طُالبؤه  Bunlar tələbələrdir 

Əgər işarə olunan isim orta uzaqlıqda olarsa, yuxarıda 

qeyd etdiyimiz işarə əvəzliklərinə ك “kəf” hərfi əlavə 

olunur. Məsələn: 
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ذَاك ابتك   O, kitabdır 

يكةٌ تاريس   O, maşındır 

كتابان كذَانِ   O ikisi kitabdır 

سيارتان كتانِ   O ikisi maşındır 

طُالب أُولئك   Onlar tələbələrdir 

Əgər işarə olunan isim daha uzaqda olarsa, tək 

muzəkkər üçün işlənən ذَا və tək muənnəs üçün işlənən يت 
işarə əvəzliklərinin sonuna ل “ləm” və ك “kəf” hərfləri 

əlavə olunur. Digər işarə əvəzliklərində isə orta uzaqlıq 
üçün istifadə olunan əvəzliklər uzaq üçün də istifadə 
olunur. Məsələn: 

كذَل ابتك   O, kitabdır 

لْكةٌ تاريس   O, maşındır 

كتابان كذَانِ   O ikisi kitabdır 

سيارتان كتانِ   O ikisi maşındır 

طُالب أُولئك   Onlar tələbələrdir 
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كَانةُ إلَى الْماراإلش 
Məkanı işarə etmək üçün istifadə olunan əvəzliklər 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz işarə əvəzlikləri həm məkan, 
həm də qeyri-məkanlar üçün iştifadə olunur. Elə işarə 
əvəzlikləri var ki, onlardan yalnız məkanı işarə etmək 
üçün istifadə olunur. Bu işarə əvəzlikləri eyni zamanda 
məkan zərfləridir. Bu əvəzliklər aşağıdakılardır: 

 

o Yaxın məkana iki əvəzliklə انه və اناهه ilə işarə 

olunur. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

 

 أَنت فَاذْهب فيها داموا ما أَبدا ندخلَها لَن إِنا موسى يا قَالُوا�

كبرلَا وا فَقَاتا إِنناهونَ هدقَاع� 
 

“Onlar dedilər: "Ey Musa! Nə qədər ki onlar 
oradadırlar, biz ora heç vaxt girməyəcəyik. Odur ki, 
sən və sənin Rəbbin gedin, onlarla vuruşun. Biz isə 
burada oturacağıq”. (əl-Maidə, 24) 
 

o Uzaq məkana üç əvəzliklə işarə olunur:   ,كالنه ,اكنه
ثَم. Məsələn:  

Allah � buyurur: 
 

 �الْآخرِين ثَم وأَزلَفْنا�
 

“O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq”. (əş-Şuəra 64) 
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4. اال مولُسصوالْم  “İsmul-movsul” (Nisbi əvəzliklər). 

:رِيفُهعولُ, تصوالْم مساال  طَةاسنٍ بِويعلَى ملُّ عدي يالَّذ مساال :وه
  جملَة تذْكَر بعده, تسمى صلَةَ الْموصولِ.

Tərifi: İsmul-movsul (Nisbi əvəzliklər) – özündən 
sonra gələn cümlə vasitəsilə müəyyənliyə dəlalət edən 
sözlərdir. İsmul-movsuldan sonra gələn cümlə             

"املَوصول صلَةُ"  “silətul-movsul” (ismul-movsulla əlaqəli 

cümlə) adlanır.  
Keçən dərslərimizdən 1  bilirik ki, ismul-movsuldan 

sonra gələn cümlə tam, nəqli və ya şibhu cümlə olur.  

Qeyd: İsmul-movsuldan sonra gələn "ُلَةول صصاملَو"  

“silətul-movsul” cümləsində mütləq ismul-movsula 

qayıdan damir (şəxs əvəzliyi) olmalıdır2. Bu damirə دائع 
“aid” (qayıdan əvəzlik) deyilir. دائع “aid” damir aid 

olduğu ismul-movsulla cinsə və kəmiyyətə görə 
uzlaşmalıdır. Məsələn:  

جِدسي الْمف هتيي رلُ الَّذجاَء الرج 

Məsciddə gördüyüm kişi gəldi 

Bu cümlədə جِدسي الْمف هتير cümləsi “silətul-movsul”-

dur. Yəni يالَّذ nisbi əvəzliyi ilə əlaqəli cümlədir. Bu 

cümlədə ـه muttəsil damiri دائع “aid” – dir. Yəni يالَّذ 
nisbi əvəzliyinə qayıdan əvəzlikdir. Gördüyümüz kimi, 

bu damir يالَّذ ismul-movsulla cinsə və kəmiyyətə görə 

uzlaşıb.  İsmul-movsullar aşağıdakılardır: 
 

                                                
1 Bax, I kitab 9-cu dərs və II kitab 9-cu dərs. 
2 “Silətul-movsul”dakı “aid” damir, bəzən zahirdə olur, bəzən də nəzərdə tutulur. Bəzi 
hallarda da pozulur. Bu mövzunu daha ətraflı öyrənmək istəyən qrammatika kitablarına 
qayıtmalıdır. 
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 .hansı (ki)”, tək və muzəkkər (kişi cinsi) üçündür“ – اَلَّذي .1

Məsələn:  

 الْكتاب الذي علَى مكْتبِ للْمدرِّسِ  
    

xəbər silətul-movsul sifət mübtəda 
 

 Yazı stolunun üzərindəki kitab müəllimindir.  
(hərfən: kitab hansı ki, yazı stolunun üzərindədir, müəllimindir.) 

 

 .hansı (ki)”, tək və müənnəs (qadın cinsi) üçündür“ – اَلَّتي .2

Məsələn:  
 

 السيارةُ الَّتي أَمام املَدرسة للْمدرِّسِ
    

xəbər silətul-movsul sifət mübtəda 
 

Məktəbun qarşısındakı maşın müəllimindir.  
(hərfən: maşın hansı ki, məktəbin qarşısındadır, müəllimindir) 

 

3. نيالَّذ  - “hansılar (ki)”, cəm və muzəkkər (kişi cinsi) üçündür. 

Məsələn: 
 

 منِ الفتيةُ الَّذين دخلُوا الْفَصلَ اآلنَ؟
    

silətul-movsul sifət mübtəda xəbər 
                 

İndicə sinifə daxil olan gənc oğlanlar kimlərdir? 
 

تي اَلالَّ .4  – “hansılar (ki)”, cəm və müənnəs (qadın cinsi) üçündür. 

Məsələn: 
 

 منِ الفَتيات الْلَّاتي دخلْن الْفَصلَ اآلنَ؟
    

silətul-movsul   sifət mübtəda xəbər 
         

İndicə sinifə daxil olan gənc qızlar kimlərdir? 
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Qeyd 1:  ياَلالَّت nisbi əvəzliyi bəzən ياَلالَّئ (ت əvəzinə ئ) 

kimi də yazılır. Məsələn:  

اتبالطَّال ياَلالَّئ نجرخ نلِ ماآلنَ الفَص اتهِدتجم. 

İndicə sinifdən çıxan tələbə qızlar çalışqandırlar. 
 

5. اللَّذَان - “hansılar (ki)”, “təsniyə” (ikilik hal) və muzəkkər (kişi 

cinsi) üçündür. Məsələn: 

 منِ الفَتيان اللَّذَان دخال الْفَصلَ اآلنَ؟
    

silətul-movsul sifət mübtəda xəbər 
İndicə sinifə daxil olan iki gənc oğlan kimdir? 

 

6. اناللَّت “hansılar (ki)”, “təsniyə” (ikilik hal) və müənnəs (qadın 

cinsi) üçündür. Məsələn: 

 منِ الفَتيتان اللَّتان دخلَتا الْفَصلَ اآلنَ؟
    

silətul-movsul sifət mübtəda xəbər 
İndicə sinifə daxil olan iki gənc qız kimdir? 

 

7. نم - “kim ki”, “o kəs ki”, bütün kəmiyyətlər üçün (tək, ikilik 

və cəm) və hər iki cins (muzəkkər və muənnəs) aqil isimlər 
üçün  işlənir1. Məsələn:  

            Allah � buyurur: 

�نماسِ والن نقُولُ ما ينآم مِ بِاللَّهوبِالْيرِ وا الْآخمو مه نِنيمؤبِم� 

“İnsanlar arasında elələri də vardır ki, mömin olmadıqları 
halda: "Allaha və Axirət gününə inanırıq"– deyirlər.”. (əl-Bəqərə 8) 

 

 
 
 

                                                
1 Bax, II kitab 16-cı dərs. 
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 nə ki”, “o şey ki”, bütün kəmiyyətlər üçün (tək, ikilik və“ ما .8

cəm) və hər iki cins qeyri-aqil isimlər üçün  işlənir1. Məsələn:  
Allah � buyurur:  

�مون وي هالَّذ لَقخ ا لَكُمي مضِ فا الْأَريعمج ى ثُموتاِء إِلَى اسمالس� 

“Yer üzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra 
göyə tərəf yönəlib onu yeddi qat göy edən Odur”. (əl-Bəqərə 

29) 
 
Qeyd 2: Yuxarıda göstərilən ismul-movsullardan “təsniyə” üçün 

işlənən اللَّذَان və اناللَّت istisna olmaqla yerdə qalanları “əl-məbnidir” 

(hallanmır). 
  

                                                
1 Bəzi hallarda ما ismul-movsulu aqli üçün də işlənir. Bu hallar aşağıdakılardır: 

a. Əgər aqillərlə  (insan bildirən) qeyri-aqillər (insan bildirməyən) cəm 
şəklində olarlarsa. Məsələn: Uca Allah buyurur:  

�يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الْأَرا فم و اتاومي السا فم لَّهل حبس� 

“Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, 

Müdrikdir” (əl-Həşr, 1). 

b. Əgər ما ismul-movsulu ilə aqilin özü yox, sifəti nəzərdə tutularsa. Məsələn: 

Uca Allah buyurur:   

� اعبرثُلَاثَ وى وثْناِء مسالن نم لَكُم ا طَابوا محكفَان� 

“Xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin.” (ən-Nisa, 3). 

 �وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى�
“And olsun kişini və qadını yaradana!” (əl-Leyl, 3). 

c. Əgər ما ismul-movsulu ilə nəzərdə tutulan aqil naməlum olarsa. Məsələn, 

uzaqdan bir  görüntü görüb kim olduğunu dəqiqləşdirməyib deyirsən: 

 اُنظُر ما أرى
Gördüyümə bax! 

(Hərfən: Bax o şeyəki mən görürəm) 
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5. رِيفعبِـ"ال" الت فراملُع  
"ال"  Müəyyənlik ədatı ilə müəyyənləşən isimlər. 

:رِيفُهعت رِفعبِـ"ال" الت فراملُع  بسكْتي اةُ الَّذركالن مساال :وه
هلَيولِ "ال" عخبِد رِيفعالت 

Tərifi: "ال"  Müəyyənlik ədatı ilə müəyyənləşən isimlər - 

 müəyyənlik ədatı əlavə olunduqdan sonra müəyyənlik "ال"

qazanan  nəkira (qeyri-müəyyən) isimlərdir. 
 

 اعوأنرِيفعال" الت"  

 Müəyyənlik ədatının növləri "ال"

 :Müəyyənlik ədatının iki növü var "ال"

1.  ودهعٍء ميش رِفعلَى تلُّ عدي تالَّت ية: هيدهاطَبِ."ال" الْعخلْمل 

1. Məlum bir şeyin müəyyənliyini bildirən "ال" : Müraciət 

olunana bəlli (məlum) olan bir şeyin müəyyənliyini 
bildirir. Bəlli olan isim də üç cür olur:  

 

a. الذِّكْرِي دهالْع “Qeyd olunmaqla bəlli olan” – yəni ال 
artikli daxil olan isim əvvəlki cümlədə qeyd 

olunmaqla artıq bəlli olur. Sonrakı cümlədə isə ال 
daxil olub onu müəyyənləşdirir. Məsələn: 
Allah � buyurur:  
 

 �الرسولَِ فرعونُ فَعصى � رسوالً فرعونَ إِلَى أَرسلْنا كَما علَيكُم شاهدا رسوالً إِلَيكُم أَرسلْنا إِنا�
 

“Həqiqətən, Biz Firona elçi göndərdiyimiz kimi sizə də şahidlik 
edəcək elçi göndərdik. � Firon elçiyə asi oldu”. (əl-Muzəmmil 15) 

 

b. دهنِي الْعالذِّه  “Nəzərdə tutulmaqla bəlli olan” – yəni ال 
artikli daxil olan isim müraciət olunanın zehnində, 
nəzərində olmaqla bəllidir. Məsələn, yoldaşın sənə 
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məktub göndərib, sən də cavabında nəzərdə 
tutulmuş məktubu qəsd edərək deyirsən: 

 

 فَقَد وصلَتنِي الرسالَةُ
Artıq məktub mənə çatdı 

 

c. دهالْع ورِيضالْح  “Müşahidə olunmaqla bəlli olan” – 

yəni ال artikli daxil olan isim göz qabağında olmaqla 

bəllidir. Məsələn, stolun üzərindəki kitabı göstərib 
yoldaşına deyirsən:  

!أْهوٱقْر ابتالْك ذخ 

Kitabı götür və oxu! 
 

2.  يةُ: هِسيولِ"ال" الْجِنملَى الشلُّ عدي تالَّت اطَةواإلح 

2. Eynicinsli əşyaların ümumiliyini bildirən "ال" : Bu növ 

"ال"  eynicinsli əşyaların ümumiliyini və bu cinsə aid olan 

əşyaların hamısını əhatə etməsini bildirir. Bu növ "ال"  – 

in özü də iki növə bölünür: 
 

a.  "سِ"الالْجِن اداقِ أفْررغتسي الالَّت  “Eynicinsli isimlərin hər 

birini əhatə etmək üçün işlənən”. Bu növ "ال"  eyni 

cinsdən olan ümumi isimlərin hər birini əhatə etmək 

üçün işlənir. Bu növ "ال"  – in əlaməti "ُّكُل" “hər” 

sözünün onu əvəz edə bilməsidir. Yəni "ال"  artiklinin 

bu mənada işlənməsini bilmək üçün, artikli götürüb 

yerinə "ُّكُل" “hər” sözünü qoyuruq. Əgər məna düz 

gələrsə, deməli, "ال"  artikli eynicinsli əşyaların hər 

birini əhatə etmək üçündür. Məsələn:  
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Allah � buyurur:  

 �خسرٍ لَفي الْإِنسانَ إِنَّ � والْعصرِ�

“And olsun axşam çağına! � Həqiqətən, insan ziyan 
içərisindədir”. (əl-Əsr 1-2) 

Əgər bu ayədə َانسالْإِن sözündəki "ال"  artiklini 

götürüb yerinə "ُّكُل" “hər” sözünü qoysaq cümlə belə 

olar: 

خسرٍ لَفي كُلَّ إِنسان إِنَّ  

Həqiqətən, hər insan ziyan içindədir 
 

Bu da cümlənin mənasına uyğundur. Deməli, َانسالْإِن 
sözündəki "ال"  artikli (ِسالْجِن اداقِ أفْررغتسي الال" الَّت") 
eyni cinsli əşyaların hər birini əhatə etmək, həmin 
əşyaların ümumi olmasına dəlalət etmək üçündür. 
 

b. يقَةقالْح رِيفتعي لال" الَّت" “İsmin mahiyyətini, əsasını 

bildirmək üçün işlənən”. Bu növ "ال" fərdlərindən 

asılı ismin mahiyyətini, əsasını bildirir. Məsələn: 
 

بالذَّه ةضالْف نأغْلَى م  

Qızıl gümüşdən bahadır 
Yəni qızılın materialı gümüşdən bahadır. 
 

الزائدةُ "ال"  

 “Zəid” (əlavə) olan "ال" artikli 
 

:رِيفُهعةُ "ال" تدائالز :رِيفعت يدفي ال تالَّت يا هم هلَيع لَتخد 

Tərifi: “Zəid” (əlavə) olan "ال" artikli – daxil olduğu sözə 

müəyyənlik verməyən "ال" artiklinə deyilir. “Zəid” (əlavə) olan "ال" 
artikli əsasən aşağıdakı növ isimlərdə olur: 
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 .artikli "ال" indi” zaman zərfinə daxil olan“ اآلنَ .1

 "ال" ismul-movsullarına daxil olan الَّذي, الَّتي, الَّذين, اللَّاتي, .2
artikli. 

3. Əslən tərkibində "ال" artikli olan bəzi adlar. Məsələn: 

ى, اللَّاتزالع  (cahiliyyə dövründə büt adlarıdır). 
 

 

فَةحِ الصلَمي لال" الَّت" 
Adlarda sifət mənasını saxlamaq üçün işlənən "ال" artikli 

 

Bildiyimiz kimi bəzi adlar sifətlərdən düzəlmişlər. Məsələn, 

,عادلٌ  “adil”  نسح , “gözəl” ٌارِثح ,  “əkinçi”  ورصنم,  “yenilməz” və s. Bu 

sifətlər adlara çevirilməmişdən əvvəl müəyyən sifətlərə dəlalət 
edirlər. Adlara çevirildikdən sonra isə yalnız adlandırılan şəxsə 
dəlalət edirlər və sifət mənalarını itirirlər. Əgər biz sifət mənalı 
adlarda adla yanaşı sifət mənasını da qoruyub saxlamaq istəsək, bu 

zaman bu adlara "ال" artikli əlavə edirik. Bununla da söz "ال" artikli 

vasitəsilə həm ad, həm də sifət mənasını vermiş olur. Məhz buna 

gərə də “sifət mənasını saxlamaq üçün işlənən "ال" artikli” 

adlanmışdır. Məsələn: ,نيسالْح ,نسارِثُ, الْحلُ, الْحادالْع və s. 

Qeyd: "ال" artikli ilə başlayan adlara xitab olunarkən, "ال" artikli 

düşür. Məsələn:  

  نسالْح-  نسا حي  

حارِثُ يا  -الْحارِثُ    

يا عادلُ  - الْعادلُ    
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6. رِفَةعإلَى م افضالْم “Müəyyənliyə izafə olunmuş isimlər”.  

:رِيفُهعت ,رِفَةعإلَى م افضالْم  رِيفعالت بسةُ الذِّي اكْتركالن مساال :وه
 .ابِقَةالس ارِفعالْم نم داحإلَى و هافَتبِإِض  

Tərifi: Müəyyənliyə izafə olunmuş isimlər – əvvəl qeyd 
etdiyimiz beş növ müəyyən isimlərdən birinə izafə 
olunmaqla müəyyənlik qazanan nəkira (qeyri-müəyyən) 
isimlərdir. Məsələn: 

كابتك- Sənin kitabın 

دمحم ابتك- Muhəmmədin kitabı 

 Bunun kitabı -كتاب هذَا

 Sinifdən çıxanın kitabı -كتاب الَّذي خرج من الْفَصلِ

 Müəllimin kitabı -كتاب الْمدرسِ

Yuxarıdakı söz birləşmələrində ابتك sözü əslən nəkiradır 

(qeyri-müəyyəndir). Lakin müəyyənlikdə olan ـك damirinə, 

دمحم Muhəmməd adına, ذَاه işarə əvəzliyinə, يالَّذ ismul-

movsuluna və سردالْم “müəllim” sözünə izafə olunmaqla 

müəyyənlik qazanaraq izafə olunduğu isimlərin dərəcəsinə 
qalxmışdır. 

 

Qeyd: Nəkira (qeyri-müəyyən) isim nəkira ismə izafə 
olunduqda isə nəkira (qeyri-müəyyən) olaraq qalır. Lakin 
xüsusiləşərək müəyyənliyə yaxınlaşır. Məsələn: 

 Hər hansı bir tələbənin kitabı -كتاب طَالبٍ

 Hər hansı bir müəllimin kitabı -كتاب مدرسٍ

Yuxarıdakı söz birləşmələrində ابتك sözü müəyyənlik 

qazanmasa da tələbəyə və ya müəllimə məxsusluğu 
bildirməklə xüsusiləşmişdir.  
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 Müəyyən bir şəxsi nəzərdə tutmaqla“ النكرةُ الْمقْصودةُ بِالنداِء .7

nəkira ismə edilən xitab”. 

:رِيفُهعي  تةُ الَّذركالن مساال :واِء هدةُ بِالنودقْصةُ الْمركالن هيِينعت داِء.قُصدبِالن  

Tərifi: “Müəyyən bir şəxsi nəzərdə tutmaqla nəkira ismə 
edilən xitab – müəyyən bir şəxsi nəzərdə tutmaqla xitab 
olunan və bununla da müəyyənlik qazanan nəkira (qeyri-
müəyyən) isimlərdir.  

Tərifin şərhi: Bildiyimiz kimi xitab ədatları (اهتها, أيأي ,ا, أيي) 
vasitəsilə isimlərə müraciət olunmaqla bu isimlər “ىادنالْم” 

“munədə”yə çeviririlirlər. “Munədə” - xitab olunanı bildirən 
isimdir. “Munədə” həm məarifə (müəyyənlikdə), həm də 
nəkira (qeyri-müəyyənlikdə) ola bilər. Nəkira ismə xitab iki 
cür olur: 

a. اِءدةُ بِالنودقْصةُ الْمركالن “Müəyyən bir şəxsi nəzərdə 

tutmaqla nəkira ismə edilən xitab”. 

b. اِءدبِالن ةودقْصالْم رةُ غَيركالن “Müəyyən bir şəxsi nəzərdə 

tutmamaqla nəkira ismə edilən xitab”. 
Müəyyən bir şəxsi nəzərdə tutmaqla nəkira ismə edilən 

xitabda xitab ədatından sonra tək isim1 damma üzərində “əl-
məbni” olur. Məsələn: 

يا رجلُ –رجلٌ   

Müəyyən bir şəxs nəzərdə tutmayaraq edilən xitabda isə 
xitab ədatından sonra tək isim nasbda (təsirlikdə) olur. 
Məsələn: 

يا رجالً –رجلٌ   

Qayda: Nəkira (qeyri-müəyyən) “munədə” vasitəsilə 
müəyyən bir şəxs nəzərdə tutulmuşsa, bu nəkira isim 
“məarifə” (müəyyənlikdə) sayılır. Məsələn:  

                                                
1 Yəni izafə olmayan isim. 
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 sözü nəkiradır (qeyri-müəyyəndir). Əgər biz müəyyən رجلٌ

bir şəxsi nəzərdə tutmaqla ُلجا ري (ey kişi!) deyə xitab etsək, 

  .sözü müəyyənləşər رجلٌ

Qayda: Nəkira (qeyri-müəyyən) “munədə” vasitəsilə 
müəyyən bir şəxs nəzərdə tutulmamışsa, nəkira isim nəkira 
qalır, müəyyənlik qazanmır. Məsələn, kor kişinin yoldan 

keçənlərə ًالجا ري (ey kişi!) deməsində, ٌلجر sözü müəyyənlik 

qazanmır. 
Qeyd: Xüsusi isimlər (insan adları) xitab olunarkən xitab 

vasitəsilə deyil, əslən müəyyənlikdə olduqları üçün 

müəyyən sayılırlar. Məsələn,   ايدمحم  (ey Muhəmməd!) 

dedikdə دمحم sözü xitabla müəyyənlik qazanmış olmur. 

Çünki o əslən müəyyənlikdədir. 
 
 

 

 

 

��� 
  



115 
 

9. ÄÎÃÃÓÇÓÍÚÓ ÄßÐÑ 

افَةإلضمِ لالذَكَّرِ السعِ الْممج ى وثَنالْم ونن ذْفح 

“Təsniyə” və “düzgün kişi cinsi cəmi”ndəki ن “nun” hərfinin izafə 

səbəbindən düşməsi 
 

Bildiyimiz kimi ىثَنالْم “təsniyə” (ikilik hal) isim və sifətlərin 

sonuna  ( َـ ان  ) şəkilçisini, مالذَكَّرِ السالْم عمج “düzgün müzəkkər cəm” 

isə isim və sifətlərin sonuna ( ونَـ ُ ) şəkilçisini artırmaqla düzəlir1. 

Bu şəkilçilərdə ا və و hərfləri ismin raf (adlıq hal) hal əlamətini 

bildirir. Nasb (təsirlik) və cərr (yiyəlik) hallarında bu hərflər ي 

hərfinə çevrilirlər. Şəkilçilərin sonundakı ن hərfi isə bir növ “tənvin” 

rolunu oynayır2.  

  عند اإلضافَة مذَكَّرِ السالمِجمعِ الْ: تحذَف نونُ الْمثَنى و الْقَاعدةُ

Qayda: İzafə zamanı “təsniyə” və “düzgün müzəkkər cəm”də 

hər iki şəkilçinin ( ان َـ  və ونَـ ُ) sonuncu ن “nun”u pozulur. Məsələn: 

Raf halda: 

ذَانه داما حابتك  Bu ikisi həmidin kitablarıdır 

الْجامعةهؤالِء مدرسو   Bunlar Universitetin müəllimləridir  

Nasb halda: 

دامح يابتك أتقَر Həmidin iki kitabını oxudum 

تأير يمسرد ةعامالْج  Universitetin müəllimlərini gördüm 

Cərr halda: 

تيبِ أتدامح يابتك  Həmidin iki kitabını gətirdim 

مدرسي الْجامعة سلَّمت علَى  Universitetin müəllimlərinə salam verdim 

                                                
1 Bax, I kitab 10 və 18-ci dərslər.  
2 Bax, II kitab 20-ci dərs. 
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Qeyd: Raf və nasb hallarında “təsniyə” şəkilçisinin “nun”-u 

düşdükdən sonra sonundakı َـ ي  hərfi “həmzətul-vasl” (birləşdirici 

həmzə) ilə yanaşı düşdükdə çevirilib يِ َـ  olur. Məsələn: 

كتابيِ الْمدرسِ -كتابي الْمدرسِ   

Müəllimin iki kitabı 
 

 إضافَةُ االسمِ الَّذي آخره ألف, أو ياٌء ساكنةٌ إلَى ياِء الْمتكَلِّمِ
Sonu sakin “əlif” və ya “yə” ilə bitən isimlərin I şəxsin təkinin ـِي  

bitişən əvəzliyinə izafə olunması 
 

آخره ألف, أو ياٌء ساكنةٌ إلَى ياِء الْمتكَلِّمِ فَإنَّ ياَء : إذَا أُضيف االسم الَّذي الْقَاعدةُ
  الْمتكَلِّمِ تكُونُ مفْتوحةً.

Qayda: Sonu sakin “əlif” (ـى, ـا) və ya sakin “yə” (ـي) ilə 

bitən isimlər I şəxsin təkinin ـِي  bitişən əvəzliyinə izafə olunduqda 

“yə” ـِي  bitişən əvəzliyi fəthələşib ي olur. Məsələn:  

Allah � buyurur:  

 �أُخرى مآرِب فيها ولي غَنمي علَى بِها وأَهش علَيها أَتوكَّأُ عصاي هي قَالَ�

“Musa dedi: "Bu mənim əsamdır. Ona söykənir və onunla 
qoyunlarıma yarpaq silkələyirəm. Bu, mənim üçün başqa işlərə də 
yarıyır”. (Taha 18) 

 �يشقَى وال يضلُّ فَال هداي اتبع فَمنِ�

“Hər kəs Mənim doğru yol göstərən bələdçimin ardınca getsə, nə 
yolunu azar, nə də bədbəxt olar”. (Taha 123) 

 

Bu ayələrdəki ايصع və ايده sözləri اصع və  دى ه sözlərinin ـِي  

bitişən əvəzliyinə izafəsindən ibarətdir. 

Qeyd: İkilik halda olan isimlər də I şəxsin təkinin ـِي  bitişən 

əvəzliyinə izafə olunduqda, “yə” hərfi fəthələşir. Çünki izafə zamanı     

ان َـ  və ya َـ نِي   şəkilçilərindən ن düşür və isim sakin “əlif” və ya “yə” 
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ilə bitir. Bu səbəbdən ـِي  bitişən əvəzliyinə izafə olunduqda, “yə”  

ـِي  bitişən əvəzliyi fəthələşir. Məsələn:  

Raf halda:        ذَانه ايوأخ  - Bu ikisi mənin qardaşlarımdır 

Nasb halda:      يوأخ تأير - İki qardaşımı gördüm 

Cərr halda:       يولَى أخع تلَّمس - İki qardaşıma salam verdim 
 

 
 

 كالَ وكلتا

 isimləri كلتا və كالَ
 

 cümlədə “təsniyəni” (ikilik halı) təkid etmək üçün كلتا və كالَ

istifadə olunan, ləfzən1 təkdə, mənaca isə ikilikdə olan isimlərdir. 

Mənaları “hər iki” və ya “ikisi də” deməkdir. َالك müzəkkər üçün, 

 .isə muənnəs üçün işlənir كلتا

 sözünün ikilik formasına كُلُّ zahirən və mənaca كلتا və كالَ

bənzəsə də əslində ondan düzəlməyiblər. Yalnız izafə olunmaqla 
işlənirlər. İzafə olunduqları isim ikiliyə dəlalət edən və 
müəyyənlikdə olmalıdır. Həm damirlərə (şəxs əvəzliklərinə), həm 
də adi isimlərə izafə oluna bilirlər.  

Damirlərə izafə olunarkən ikilik hal kimi erab olunurlar. Yəni 

raf əlaməti ا “əlif”, nasb və cərr əlaməti isə ي “yə” olur. Məsələn: 
 

هِدتجا ممالهك Onların hər ikisi çalışqandırlar 

 Onların hər ikisini gördüm رأيت كلَيهِما

كلَيهِماسلَّمت علَى   Hər ikisinə salam verdim 

                                                
1 Yəni quruluşca.  
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Adi isimlərə izafə olunduqda isə “maqsur” isimlər kimi 
nəzərdə tutulan hərəkələrlə erab olunurlar. Məsələn: 

  

هِدتجنِ ميبال الطَّالك Hər iki tələbə çalışqandır 

 Hər iki tələbəni gördüm رأيت كال الطَّالبينِ

كال الطَّالبينِسلَّمت علَى   Hər iki tələbəyə salam verdim 
 

Gördüyümüz kimi, cümlələrdəki الك ismi dəyişmədi. Raf halın 

əlaməti nəzərdə tutulan “damma”, nasb halın əlaməti nəzərdə 
tutulan “fəthə”, cərr halın əlaməti isə nəzərdə tutulan “kəsrə”dir. 

Qeyd: Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, َالك və التك isimləri 

quruluşca “mufrad” (təkdə), mənaca isə “musənnə”dir 

(ikilikdədirlər). Uzlaşma tələb olunan yerlərdə َالك və التك isimlərini 

həm quruluşuna görə “mufrad” (təkdə), həm də mənasına görə 
musənnə (ikilikdə) kimi götürmək olar. Lakin quruluşuna görə 
“mufrad” götürülməsi daha çoxdur. Qurani Kərimdə də məhz 
quruluşu nəzərə alınaraq “mufrad” götürülmüşdür. Məsələn: 

 

o Quruluşu nəzərə alınaraq “mufrad” götürülməsinə misal: 
 

مجتهِدكال الطَّالبينِ   Hər iki tələbə çalışqandır 

Allah � buyurur:  

 �شيئًا منه تظْلم ولَم أُكُلَها آتت الْجنتينِ كلْتا�

“Hər iki bağ öz barını verdi və bu bardan heç bir şey 
əskilmədi”. 

(əl-Kəhf 18) 

Ayədən görürük ki, � الْجنتينِ كلْتا � “Hər iki bağ” cümləsində الْتك 

isminin quruluşu nəzərə alınaraq تآت “verdi” feli təkdə işlənmişdir. 
 

o  Mənası nəzərə alınmaqla “musənnə” götürülməsinə misal: 
 

انهِدتجنِ ميبال الطَّالك Hər iki tələbə çalışqandırlar  
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يأْتي) –صوغُ األمرِ من الْفعلِ (أتى   

يأْتي  - أتى   “Gəldi – gəlir” felinin əmr forması 

 

 feli madidir (keçmiş zamandadır), mudardə (indiki-gələcək أتى

zamanda)  يأْتي olur. Mənası, “gəldi – gəlir” deməkdir. Məsələn:   
 

Allah � buyurur:  

�مولَا ي فَعنالٌ يلَا مونَ ونإِلَّا � ب نى مأَت يمٍ بِقَلْبٍ اللَّهلس� 

“O gün ki, nə var-dövlət, nə də oğul-uşaq bir fayda verməyəcək. 
� Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa!".   

(əş-Şuəra, 88-89) 
 

يأْتي  -أتى   felinin əmr forması يتا “gəl!” - dir. Əslində isə ئْتا 
formasında olmalı idi. Dilə asan olsun deyə əmr formasındakı ئـ 
“həmzə” ي “yə” ilə əvəz olunub və əmr forması يتا şəklini almışdır. 

Bu fel بِـ hərfu-cəri ilə işləndikdə “gətirmək” mənasını verir. 

Məsələn:  

داما حابِ يتبِالْك يتا!  

Kitabı gətir, ey Həmid! 
Allah � buyurur:  
 

 �مسلمني يأْتونِي أَنْ قَبلَ بِعرشها يأْتينِي أَيكُم الْملَأُ أَيها يا قَالَ�
 

“Süleyman dedi: "Ey əyanlar! Onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş 
hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər?”.   

(ən-Nəml, 38) 
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Qeyd: يتا əmr felindən əvvəl و və ya فَـ bağlayıcılarından biri 

gəldikdə felin ا əmr həmzəsi pozulur, ي hərfi isə öz əvvəlki 

vəziyyətinə qayıdır, yəni ئـ “həmzəyə” çevrilir. Məsələn:  

Allah � buyurur:  
 

 �كَفَر الَّذي فَبهِت الْمغرِبِ من بِها فَأْت الْمشرِقِ من بِالشمسِ يأْتي اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ�

 

“İbrahim: "Allah günəşi məşriqdən gətirir. Sən də onu məğribdən 
gətir!"– dedikdə, o kafir çaşıb qalmışdı".   

(əl-Bəqərə, 258) 
Allah � buyurur:  
 

 �تفْلحونَ لَعلَّكُم اللَّه واتقُوا أَبوابِها من الْبيوت وأْتوا�
 

“Evlərə qapılarından daxil olun! Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat 
tapasınız".  (əl-Bəqərə, 189) 

 
 
 
 
 
 
 

��� 
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10. ÎÍÓÍÚÓ ÄßÐÑ 

 لَةُ وماالْجهاعوأن  

Cümlə və növləri 
 

:رِيفُهعلَةُ تمالْج - ام كَتونت من مبتدأ وخرٍب أو من فلٍع فَولٍاع، أو ام نلُيز 

ملَزِنتهام  

Tərifi: Cümlə - mübtəda və xəbərdən, və ya fel və faildən, və 
ya fel və faili əvəz edən sözlərdən ibarət olan sözlərin birləşməsinə 
deyilir.  

Tərifin şərhi: Məsələn, بطَال دمحم cümləsində, دمحم 
“mübtəda”, بطَال “xəbərdir”. اَءج دمحم   cümləsində, اَءج “fel”, دمحم 
“fail”dir”.  

Tərifdə “fel və faili əvəz edən sözlər” dedikdə, felin məchul növü 

ilə “naib fail”, və ya fel mənasını verən ٍلعف ماس “feli isimlər” nəzərdə 

tutulur. Çünki “naib fail” əslində “məful bihi”dir, faili əvəz edir. 
“Feli isimlər” isə həm fel həm də fail mənasını daşıyırlar.  

 

لَةمالْج اعوأن 
Cümlənin quruluşca növləri 

 

Cümlənin tərifindən göründüyü kimi cümlələr quruluşuna 
görə iki cürdür. Birinci: mübtəda və xəbərdən ibarət olan cümlə, 
ikinci: fel və faildən, və ya fel və faili əvəz edən sözlərdən ibarət olan 

cümlə. Mübtəda və xəbərdən ibarət olan cümləyə ٌةيمسلَةٌ امج “ismi 

cümlə”, fel və faildən ibarət olan cümləyə isə, ٌلَةمةٌ جيلعف  “feli cümlə” 

deyilir. Beləliklə, cümlənin iki növü var: 

 ;”İsmi cümlə“ جملَةٌ اسميةٌ .1

فعليةٌ جملَةٌ .2  “Feli cümlə”; 

İndi isə cümlənin bu iki növünü ayrı-ayrılıqda öyrənək. 
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 الْجملَةُ االسميةُ
Birinci: İsmi cümlə 

:رِيفُهعةُ تيمسلَةُ االمالْج - :ةياِء اآلتياألش دا أحهردكُونُ صي يالَّت يه  

Tərifi: İsmi cümlə - aşağıda qeyd olunanlardan biri ilə 
başlayan cümlələrdir: 

1. رِيحص مسا “Aşkar isim”. Aşkar isim dedikdə - müəyyən 

edilə bilən, adi isimlər nəzərdə tutulur. Məsələn, 
görünən damirlər (şəxs əvəzlikləri), işarə əvəzlikləri, 
xüsusi adlar, və s. Məsələn: 

يددج ابتالْك Kitab yenidir 

 با طَالأن  Mən tələbəyəm 

هذه مدرسةٌ   Bu məktəbdir 

 رِيضم دالخ  Xalid xəstədir 

Bu cümlələrdə ابتا ,الْكأن, هذه, دالخ sözləri رِيحص مسا 
“aşkar” isimlərdir.  

”Masdar muəvval“ مصدر مؤولٌ .2 1  (törəmə məsdər). 

“Masdar muəvval” - ةرِيد(أنْ) املَص məsdər bildirən “ْأن” və 

ارِعضلٌ معف mudari felindən (ْأن + mudari feli) ibarət olub 

və məsdər mənasını bildirən söz birləşməsinə deyilir. 
Məsələn:  
Allah � buyurur:  

 �لَكُم خير تصوموا وأَنْ�

“Oruc tutmaq sizə daha xeyirlidir” (əl-Bəqərə , 184) 
 

 

                                                
1 Bax II kitab 17-ci dərs. 
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 Felə oxşar hərf”1. Felə oxşayan hərflər“ حرف مشبه بِالْفعلِ .3

dedikdə َّإِن və onun bacıları ( تلَي ,نلَّ, كَأَنَّ, لَكإِنَّ, أنَّ, لَع  ) 

nəzərdə tutulur. Bildiyimiz kimi َّإِن  və onun bacıları 

خاسوالن ən-Nəvasix (nəsx edən sözlər) adlanır. َّإن  və onun 

bacıları ( تلَي ,نلَّ, كَأَنَّ, لَكإِنَّ, أنَّ, لَع  ) ismi cümlələrə daxil 

olub, mübtədanı mənsub (təsirlik halda), xəbəri isə 
mərfu (adlıq halda) edir. Bu zaman mübtəda dəyişərək 
daxil olduğu “ən-Nəvasix” sözün ismi, xəbər isə xəbəri 
adlanır2.  

) və onun bacılarının  إنَّ تلَي ,نلَّ, كَأَنَّ, لَكإِنَّ, أنَّ, لَع  ) “felə 

oxşar hərf” adlanmasına səbəb bu hərflərin fel mənası 
daşımalarıdır. Məsələn: 

أنَّإِنَّ,   فرح يدوكالت , təkid (təsdiq) bildirir və “təkid 

etmək” mənasını verir.  

الترجِي حرف - لَعلَّ  ümid və arzu bildirir və “ümid 

etmək”, “arzu etmək” mənasını verir. 

نلَك – فرح اكردتساال  tamamlama bildirir və 

“tamamlamaq” felinin mənasını verir. 

التشبِيه حرف – كَأَنَّ  bənzətmə bildirir və “bənzətmək” 

felinin mənasını verir. 

تلَي – فري حنمالت  Arzu, istək, dilək bildirir və “arzu 

etmək” felinin mənasını verir. Bu hərflərdən biri ilə 
başlayan cümlə də ismi cümlədir. Məsələn:  

 Həqiqətən, dərs asandır إنَّ الدرس سهلٌ

الْكتاب مدرس نَّأَكَ  Sanki kitab müəllimdir 

 

                                                
1 Bu mövzu IV kitabda daha ətraflı keçiləcək inşəallah. 
2 Bax: II kitab 1-ci dərs. 



124 
 

 الْجملَةُ الْفعليةُ
İkinci: Feli cümlə 

:رِيفُهعلَةُ  تمةُالْجيلعالْف - :ةيالِ اآلتاألفْع دا أحهردكُونُ صي يالَّت يه  

Tərifi: Feli cümlə - aşağıda qeyd olunan fel növlərindən biri ilə 
başlayan cümlələrdir: 

1. املٌ تعف “Tam fel”. Tam fel - həm hərəkəti, həm də 

zamanı bildirən və “fail” (feli icra edən isim) tələb edən 
fellərdir1. Məsələn: 

دامح جرخ Həmid çıxdı 

الطِّفْلُ يبكي  Uşaq ağlayır 

ْتطَلَع سمالش  Günəş doğdu 

Bu cümlələrdəki fellərin hər biri (جري خكبي,  تطَلَع, ) امت 
“tam feldir”. Çünki hər biri həm hərəkəti, həm də 
zamanı bildirir. Həmçinin, hər bir fel “fail” (feli icra 
edən) tələb edir. Fail olmasa bu fellərlə cümlə 
tamamlanmaz. 

جرخ feli həm “çıxmaq” hərəkətini, həm də bu 

hərəkətin keçmiş zamanda baş verməsini bildirir. 

Həmçinin, feli icra edən fail دامح sözünü tələb edir. 

 feli “ağlamaq” hərəkətini və bu hərəkətin indiki يبكي

zamanda baş verməsini bildirir. Fail isə ُالطِّفْل (uşaq) 

sözüdür. 

تطَلَع feli də həm “doğmaq” hərəkətini, həm də bu 

hərəkətin keçmiş zamanda baş verməsini bildirir. 

Həmçinin, سمالش (günəş) faili olmasa cümlə 

tamamlanmır. 

                                                
1 Təsirli fel olduqda isə “fail”lə yanaşı “məful bih” tələb edirlər. 
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2. صاقلٌ نعف “Naqis fel”1. Naqis fel - hərəkəti deyil, yalnız zamanı 

bildirən və “fail” (feli icra edən isim) deyil, isim və xəbər tələb 
edən fellərdir. Yəni “naqis fellər” məna baxımından hərəkət 
bildirməyib, yalnız zamanı bildirir. Həmçinin “fail” (feli icra 
edən isim) deyil, rafda (adlıqda) olan isim və nasbda (təsirlikdə) 

olan xəbər tələb edir. “Naqis fellər” َكَان və onun bacılarıdır. 

Bildiyimiz kimi َكَان və onun bacıları “ən-Nəvasix”lərdir. Yəni 

ismi cümlələrə daxil olub mübtədanı mərfu (adlıq halda), xəbəri 
isə mənsub (təsirlik halda) edir. Bu zaman mübtəda dəyişərək 
daxil olmuş “naqis felin” ismi, xəbər isə “naqis felin” xəbəri 
adlanır. Məsələn: 

 Hava soyuq idi  كَان الْجو بارِداً

ي الطِّفْلُ كَادكبي  Uşaq az qala ağlamışdı 

 Həmid hələ də xəstədir ما زالَ حامد مرِيضاً

 Dərs çətin deyil لَيس الدرس بِصعبٍ

Bu cümlələrdəki كَان, الَ ,كَادا زم, سلَي felləri naqis fellərdir. 

Diqqət etsək görərik ki, bu fellər hərəkətə deyil, yalnız zamana 

dəlalət edir. Məsələn, كَان feli xəbəri keçmiş zamana aid edir və 

“idi” mənasını verir. كَاد feli də xəbərin yaxın olduğunu bildirir 

və “az qala” mənasını verir. االَ مز  feli xəbərin davam etməsini 

bildirir və “hələ də” mənasını verir. سلَي feli xəbəri indiki 

zamanda inkar edir və “deyil” mənasını verir. Gördüyümüz 
kimi bu fellərin heç biri hərəkətə dəlalət etmir. Bu fellərin faili 
yoxdur. Hər birinin ismi və xəbəri vardır. Digər yerdə qalan 

                                                
1 Burada “naqis” dedikdə III kök hərfi xəstə hərf (و ي) olan fel növü nəzərdə tutulmur. 

Ümumiyyətlə, “naqis fel” termini ilə ərəb dili qrammatikasında iki şey nəzərdə tutulur: 

1- “Səhih” felin qarşılığında işlənən və III kök hərfi xəstə hərf (و ي) olan fel növü; 

2- “Tam” felin qarşılığında işlənən və cümlədəki roluna və mənasına görə naqis olan fel 
növü. Bu dərsdə də məhz bu növ “naqis fel” nəzərdə tutulur. 
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naqis fellər də belədir. Bu fellərin “fel” adlanmasına səbəb isə 
felin əlamətlərini qəbul etməsidir.  

Qeyd: Naqis fellər təsrif olunub-olunmama1 baxımından da 
iki yerə bölünürlər: 

1- فرصتالْم “Təsrif olunan” – “madi” (keçmiş zaman), 

“mudari” (indiki-gələcək zaman), “əmr” və “məsdər” 

formaları olan naqis fellərə deyilir. Məsələn:  ,كَانَ, كَاد
َزال  və s. 

2- دامالْج “Cəmid” (dəyişməz) – yalnız “madi” (keçmiş 

zaman) formasında gələn və “mudari” (indiki-
gələcək zaman), “əmr” və “məsdər” formaları 

olmayan naqis fellərə deyilir. Məsələn: سلَي “deyil”, 

 nə pis” naqis“ بِئْسnə gözəl” və “ نِعمola bilsin”, “ عسى

felləri nəzərdə tutulur. Bu fellərin yalnız “madi” 
forması mövcuddur.  

 

   

                                                
1 “Təsrif olunma” dedikdə - felin madi (keçmiş), mudari (indiki-gələcək), əmr və məsdər 
formalarının olması nəzərdə tutulur. 
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 أفْعالُ الشروعِ
Başlanğıc bildirən fellər 

 

“Başlanğıc bildirən fellər” -  خاسوالن “ən-Nəvasix”lərin ikinci 

növü olan “َكَان”- nin bacılarındandırlar. Başlanğıc bildirən fellər 

çoxdur. Lakin ən çox istifadə olunanları bunlardır:  َأشذَ  –أنأَخ– لَ جع– 
 قلع– قطَف  

Bu fellər tam fel kimi ayrı-ayrılıqda müxtəlif mənalar versələr 
də, naqis fel kimi yalnız bir mənada “başladı” mənasında işlənirlər1. 
Əsl mənaları aşağıdakılardır: 

 Tikmək, əsasını qoymaq - أنشأَ

 Götürmək - أَخذَ

 Etmək - جعلَ

قلع - Sallanmaq  

قطَف - Başlamaq  

Əməli və mənası: “Başlanğıc bildirən fellər”- ismi cümləyə 

təsiri baxımından “َكَان”- nin əməlini edirlər. Yəni ismi cümlələrə 

daxil olub mübtədanı rafda (adlıqda), xəbəri isə nasbda (təsirlikdə) 
edir və xəbərin başlanmasını bildirirlər. Bu zaman mübtəda və 
xəbər dəyişib yuxarıda qeyd olunan fellərdən birinin ismi və xəbəri 

adlanır. Lakin َكَان – dən fəqrli olaraq başlanğıc bildirən fellərin 

xəbəri mütləq mudari (indiki zaman) feli olmalıdır. Yəni xəbər indiki 
zaman feli ilə başlayan feli cümlə olmalıdır. Başlanğıc bildirən 
fellərin mənasını daha yaxşı başa düşmək üçün, iki cümləni 
müqayisə edək: 

 

                                                
1 Necə ki, َالز felinin əsl mənası “yoxa çıxmaq, aradan qalxmaq, zəvala yetmək”- 

dir. Naqis fel kimi inkarda  işlənməklə “hələ də” mənasını verir. Bax, II kitab 25-ci 
dərs. 
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1- سرالد بكْتي دامح  Həmid dərsi yazır 

2- سرالد بكْتي دامذَ حأخ Həmid dərsi yazmağa başladı 

Birinci cümlədə Həmidin artıq dərsi yazdığı başa düşülür. 

İkinci cümləyə isə َذأخ “başlanğıc bildirən fel” daxil olmaqla Həmidin 

dərsi yazmağa başladığı başa düşülür. Cümləyə “başlanğıc” 

mənasını vermək üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz  َأشذَ  –أنأَخ– لَ جع– 
 قلع– قطَف  fellərindən istənilən birini qoya bilərik.  

Qeyd:  َأشذَ  –أنأَخ– لَ جع–  قلع– قطَف  “başlanğıc bildirən felləri” 

yalnız “madi” (keçmiş zaman) formasında işlənirlər. Bu fellərin naqis 
fel kimi “mudari” (indiki zaman) formasında işlənməsi eşidilməyib. 

 

Allah � buyurur:  

 � الْجنة ورقِ من علَيهِما يخصفَان وطَفقَا سوآتهما لَهما فَبدت منها فَأَكَال�

“İkisi də ondan yedilər və ayıb yerləri özlərinə göründü. Onlar 
üstlərinə Cənnət ağaclarının yarpaqlarından örtməyə başladılar.”  

(Taha, 121) 
 

ابراإلع : دامذَ حأخسرالد بكْتي  
  

  : فعلٌ ماضٍ ناقص من أخوات (كَانَ) مبنِي علَى الْفَتحِأخذَ

دامح) مسذَ: اةُأخرةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالموع فُوعرم ,(  

بكْتيةُ, ورةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالموع فُوعرم ارِعضلٌ معف : هيرقْدت رتتسم ريملُ ضالْفَاع
 ,(وه)  

سرةُالدرةُ الظَّاهحالْفَت بِهصةُ نالموع وبصنم ولٌ بِهفْعم :  

 ).أخذَ) في محلِّ نصبٍ خبر (يكْتب الدرساجلُملَةُ الْفعليةُ (

 

��� 
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11. ÎÍ  ÁÈÐÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

والْخبرالْمبتدأُ   

Mübtəda və xəbər 
 

Keçən dərsimizdə ُةيمسلَةُ االمالْج “ismi cümlə” barədə danışdıq və 

bildik ki, “ismi cümlə” ya isimlə ya da ِلعبِالْف هبشم فرح “felə oxşar 

hərf” (َّإِن və onun bacıları) ilə başlayan cümlələrə deyilir. İsim 

dedikdə həm رِيحص مسا “aşkar isim”, həm də ٌلوؤم ردصم “masdar 

muəvval” (törəmə məsdər) nəzərdə tutulur. İsimlə başlayan “ismi 

cümlə”lərdəki bu isim ُأدتبالْم “mübtəda” adlanır.  

“Mübtəda” cümlədə haqqında danışılan şəxsi, əşyanı və s. 
bildirən isimdir.  

Mübtədaya aid hərəkət və ya hökmü bildirən və cümlənin 

faydasını, fikrin bitməsini tamamlayan isə ربالْخ  “xəbər”dir.   

İndi isə “mübtəda” və “xəbər” barədə daha ətraflı danışaq: 
 

 Mübtəda الْمبتدأُ

:أدتبالْم رِيفعت  

  مخبراً عنه. –غَير الزائدة  –هو االسم الْمرفُوع, الْمجرد من الْعواملِ اللَّفْظية  - الْمبتدأُ

Mübtədanın tərifi: 
Mübtəda -  haqqında danışılan, ləfzi amillərdən təcrid olunmuş 

– “zəid” (əlavə) olanlar istisna olmaqla – mərfu isimdir.  
Tərifin şərhi: 

“Mərfu isim” dedikdə, həm رِيحص مسا “aşkar isim”, həm də 

 .masdar muəvvəl” (törəmə məsdər) nəzərdə tutulur“ مصدر مؤولٌ

Deməli, “mübtəda” həm “aşkar isim”, həm də “masdar muəvval” 
(törəmə məsdər) ola bilər. 
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“Ləfzi amillər” dedikdə, ِلعبِالْف هبشم فرح “felə oxşar hərf”  və  إِنَّ

onun bacıları (  ,نلَّ, كَأَنَّ, لَكإِنَّ, أنَّ, لَعتلَي  ) nəzərdə tutulur. Deməli, َّإِن  

və onun bacıları ilə başlayan ismi cümlələrdə mübtəda olmur. Çünki 

 və onun bacıları ismi cümlələrə daxil olduqdan sonra mübtədanı  إِنَّ

“nəsx” edirlər, yəni itirirlər. 
“Zəid” (əlavə) olanlar istisna olmaqla” dedikdə, yəni, əgər 

ismi cümləyə hər hansı bir ةدائالز “zəid” (əlavə) amil girərsə, bu 

zaman mübtəda öz hökmünü itirmir. Məsələn (ُةدائالز نم) kimi 1 . 

Bildiyimiz kimi ةدائالز “zəid” (əlavə) amillər ləfzən sözün halını 

dəyişsələr də məna baxımından sadəcə cümlənin məzmununu 
gücləndirirlər. Məsələn: 

  

سؤالٍ عندك؟ (أصلُه: هلْ سؤالٌ عندك؟) من هلْ  

Bir sualın varmı? 
 

Bu cümlədə ٍالؤس sözü ləfzən (zahirən) نم hərfu-cəri ilə məcrur 

olmasına baxmayaraq  ٍفْعلِّ رحي مأٌفدتبم  “adlıq halın yerində olan 

mübtədadır”. كدنع isə xəbərdir. 
 

  

                                                
1 Bax, bu kitabın 2 -ci dərsinə. 
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اعوأن أدتبالْم   

Mübtədanın növləri 
 

Tərifdən göründüyü kimi mübtəda iki növdür: 

1. رِيحص مسا “Aşkar isim”. Məsələn:  

يددج ابتالْك Kitab yenidir 

ممنوعالْجلُوس هنا   Burada oturmaq qadağandır 

 .Masdar muəvvəl” (törəmə məsdər)“ مصدر مؤولٌ .2

Məsələn: 
Allah � buyurur: 

 �لَكُم خير تصوموا وأَنْ�

“Oruc tutmağınız sizin üşün daha xeyirlidir” (əl-Bəqərə, 184) 
  

 �للتقْوى أَقْرب تعفُوا وأَنْ�

“Bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır” (əl-Bəqərə, 237) 
 

Bu iki ayədəki “ تصوموا أَنْ ” və “ تعفُوا أَنْ ” “masdar muəvvəl”ləri 

mübtədadırlar. 
 

هريكنتو أدتبالْم رِيفعت 
Mübtədanın “məarifə” (müəyyənlikdə) və “nəkira” (qeyri-

müəyyənlikdə) olması 
 

Mübtəda adətən “məarifə”, yəni, müəyyənlikdə olur. Çünki 
mübtəda, barəsində məlumat verilən və ona aid hökm, fikir bildirilən 
bir isimdir. Əgər biz hər hansı bir şəxs və ya əşya barəsində 
danışırıqsa və ona aid fikri bildiririksə, deməli bu şəxs və ya əşya 
“məarifə” (müəyyənlikdə) olmalıdır. “Nəkira” (qeyri-müəyyən) isim 
barədə verilən məlumat isə adətən faydalı məna kəsb etmir.  
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  بِه الْفَائدةُ: يجوز أنْ يكُونَ الْمبتدأُ نكرةً إِذَا حصلَ باالبتداِء الْقَاعدةُ

Qayda: Əgər “nəkira” barədə verilən məlumat hər hansı bir 
faydalı məna kəsb edərsə, bu halda mübtəda “nəkira” ola bilər.  

Mübtədanın “nəkira” ola bilməsi hallarını dilçi alimlər غَاتوسالْم 
“əl-musavviğat”1 (mümkün ola bilən hallar) adlandırmışlar. Alimlər 
qrammatika kitablarında mübtədanın “nəkira” ola bilməsinin 30-a 
yaxın halını qeyd edirlər. Bu halların hamısının ümumiləşdirici 
xüsusiyyəti var ki, o da “nəkira” barədə verilən məlumatın fayda 
kəsb etməsidir.  

Bu halların hamısını qeyd etmək çox geniş olduğu üçün biz 
yalnız əsas olan 9 halı qeyd edəcəyik. Digər halları ətraflı bilmək 
istəyənlər qrammatika kitablarına müraciət edə bilərlər.  

 

ةركاِء بِالندتباال غَاتوسم 
“Nəkira”nın mübtəda olması halları 

 

 

1. ربالْخ مقَدلَى  إذَا تعةركالن ارج) لَةمج هبكَانَ شفاً)وظَر وراً أورجاً وم 

1. Əgər xəbər لَةمج هبش “şibhu cümlə” olarsa və “nəkira”dan önə 

keçərsə; 
Yəni əgər xəbər cərr və məcrurdan2 və ya zərfdən ibarət olub 

“nəkira” isimdən önə keçərsə, bu halda “nəkira” mübtəda ola 
bilər3. Məsələn:  

ي أخل Mənim qardaşım var 

ابتي كدنع Məndə kitab var 

 
                                                
1 “əl-Musavviğat” sözü سوغَ   felindən götürülmüş mənası “mümkün ola bilmək” 

deməkdir. Yəni mübtədanın “nəkira” ola bilməsi halları. 
2 “Cərr və məcrur” dedikdə, hərfu-cər və məcrur isim nəzərdə tutulur. Məsələn:   

تيي الْبف , بِك və s. Burada cərr يف və  بِـ , məcrur isə تيالب ismi və ك damiridir. 

3  Burada həmçinin  şərtdir ki, şibhu cümlədəki məcrur isim “məarifə” 
(müəyyənlikdə) olsun. Əgər məcrur isim “nəkira olarsa, mübtəda “nəkira” ola 

bilməz. Məsələn:  ٌلجر تيي بف demək olmaz. 
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Allah � buyurur: 

�ملَهو ذَابع يمظع� 

“Onlar üçün böyük bir əzab var.” (əl-Bəqərə 7 ayə) 
 

 الْمبتدأُ من أسماِء االستفْهامِ أوِْ الشرطإذَا كَانَ  .2

2. Əgər mübtəda sual əvəzliyi və ya şərt ədatlarından biri olarsa; 
Bildiyimiz kimi, sual əvəzlikləri və şərt ədatları “nəkira” 

isimlərdir və həmişə cümlənin əvvəlində gəlirlər. Əgər mübtəda 
sual əvəzlikləri və ya şərt ədatlarından biri olarsa, bu zaman 
öndə gələcək. Məsələn: 

 ?Sənə nə olub ما بِك؟

 ?Sinifdə kim var من في الْفَصلِ؟

Bu cümlələrdə ام və نم sual əvəzlikləri ٌأدتبفْعٍ ملِّ رحي مف “raf 

halın yerində olan mübtədadırlar”, بِك və ِلي الْفَصف şibhu 

cümlələri isə,  ربفْعٍ خلِّ رحي مف “raf halın yerində olan xəbərdirlər”. 
 

3. قَعإذَا وةُ  تركفْيٍالنن دعب 

3. Əgər “nəkira” isim inkardan sonra gələrsə; 
Yəni əgər “nəkira” isimdən əvvəl inkar bildirən bir ədat 

olarsa, bu zaman “nəkira” isim mübtəda ola bilər. Məsələn:  

بغَائ دا أحم Heç kəs qaib deyil 

 هلْ) أ وبعد استفْهامٍ مثْلُ (وقَعت النكرةُ إذَا  .4

4. Əgər “nəkira” isim أ və ْله sual ədatlarından sonra gələrsə; 

Yəni əgər “nəkira” isimdən əvvəl أ və ْله kimi sual ədatları 

gələrsə, bu zaman “nəkira” isim mübtəda ola bilər. Məsələn: 

 ?Bir sözünüz varmı هلْ كَالم عندكُم؟

Allah � buyurur: 

�أَإِلَه عم وا قُلْ اللَّهاته كُمانهرإِنْ ب متكُن نيقادص� 

“Heç Allahla yanaşı başqa bir məbudmu var?" De: "Əgər 
doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin".” (ən-Nəml 64) 
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 إذَا وصفَت النكرةُ, .5

5. Əgər “nəkira” isim sifətləşmiş (mənut) olarsa; 
Yəni əgər “nəkira” isim sifətləşmiş (mənut) olarsa, bu zaman 

“nəkira” isim mübtəda ola bilər. Çünki “nəkira” isim 
şifətlənməklə az da olsa müəyyənlik kəsb edir. Məsələn: Allah � 
buyurur: 

 �حليم غَنِي واللَّه أَذًى يتبعها صدقَة من خير ومغفرةٌ معروف قَولٌ�

“Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq, minnətlə verilən 
sədəqədən daha yaxşıdır. Allah Zəngindir, Həlimdir.” (əl-Bəqərə 
263) 
 

 إذَا كَانت النكرةُ مضافَةً, .6

6. Əgər “nəkira” isim “mudaf” olarsa; 
Yəni əgər “nəkira” izafə tərkibində “mudaf” olarsa, bu zaman 

“nəkira” mübtəda ola bilər. Çünki, nəkiranın nəkiraya izafəsi 
zamanı mudaf olan nəkira az da olsa xüsusiləşir. Məsələn: 

Allah Elçisi � buyurur: 
 

"خمس لَصوكَ اتتبهاُهللا ن الْ ىلَععباد الْ يفيمِو اللَّولَية, من ظَافَح لَعهِيانَكَ ن 

 دنع دهع هلَ نكُي ملَ نهِيلَع ظْافحي ملَ منو ,ةَاجلن هلَخدي أنْ اِهللا دنع دهع هلَ
  (أخرجه أصحاب السننِ)" هلَ رفَغَ اَءش وإنْ هبذَّع اَءش إنْ ,اِهللا

“Allah � qullarına gün ərzində beş vaxt namaz vacib etmişdir. 
Bu namazları Allah əmr etdiyi kimi vaxtında qılanın, Allah 
yanında Cənnətə daxil etməsi üçün bir əhdi olar. Onları vaxtında 
qılmayanın isə Allah yanında heç bir əhdi olmaz. Allah istəsə ona 
əzab verər, istəsə bağışlar.” (Əbu Davud, ət-Tirmizi, ən-Nəsəi və 
İbni Məca) 

 

Hədisdəki, سمخ اتلَوص  “beş vaxt namaz” izafə tərkibli söz 

birləşməsi “nəkiradır”və mübtədadır. 
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 إذَا كَانت الْجملَةُ دعاًء, .7

7. Əgər ismi cümlə dua mənasında olarsa; 
Yəni əgər ismi cümlə dua mənasında olarsa, bu cümlədə 

mübtəda “nəkira” gələ bilər. Məsələn: Allah � buyurur: 

�لَامس كُملَيلُوا عخةَ ادنا الْجبِم متلُونَ كُنمعت� 

“Sizə salam olsun! Əməllərinizə görə Cənnətə girin!”  
(ən-Nəhl, 32) 

 

 �للْمطَفِّفني ويلٌ �

“Çəkidə və ölçüdə aldadanlara vay1 olsun!” (əl-Mutaffifin, 1) 
 

 إذَا دلَّت النكرةُ علَى الْعمومِ .8

8. Əgər “nəkira” isim ümumiliyə dəlalət edən sözlərdən olarsa; 
Yəni əgər “nəkira” isim ümumiliyə dəlalət edən sözlərdən biri 

olarsa, bu zaman o mübtəda ola bilər. Ümumiliyə dəlalət edən 

sözlər ٌّكُل “hamı”, “hər şey” və يعمج “bütün” və s. bu kimi 

sözlərdir. Məsələn: Allah � buyurur: 

 �قَانِتونَ لَه كُلٌّ�

“... Hamısı onun itaətindədir.” (əl-Bəqərə, 116) 
 

 إذَا قُصدت بِالنكرة التنوِيع و التقِْسيمِ, .9

9. Əgər “nəkira” isimlə “müxtəliflik” və “bölgü” nəzərdə 
tutularsa; 

Yəni əgər ismi cümlədə “nəkira” isimlə bir şeyin müxtəlifliyini 
və ya bölgüsünü bildirmək nəzərdə tutularsa, bu “nəkira” isim 
mübtəda ola bilər. Məsələn: 

 الْجو منقَلب, فيوم بارِد, ويوم معتدلٌ
Hava dəyişkəndir, bir gün soyuq, bir gün isə mülayimdir 

Bu cümlədə, موي “bir gün” mübtədadır, nəkiradır. 

Gördüyümüz kimi, bu sözlə havanın müxtəlifliyi bildirilib.  
                                                
1  sözünün mənası “həlak, əzab, kədər” deməkdir. Yəni “çəkidə və ölçüdə ويلٌ 

aldadanlara əzab olsun!” 
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 ربالْخ Xəbər 

 رِيفعرِتبالْخ:  

ربالْخ :.أدتبالْم عةُ مدالْفَائ بِه متي يالَّذ فُوعرالْم ماالس وه  

Xəbərin tərifi: 
Xəbər - Mübtəda ilə birlikdə mənanı (bitmiş fikri) tamamlayan 

mərfu (adlıqda olan) isimdir. 
Tərifin şərhi: 
“Mübtəda ilə birlikdə” deməklə, biz “fail” və “naib faili” 

tərifdən çıxarırıq. Çünki onlar da mərfu olmaqla mənanı 
tamamlayırlar, lakin “xəbər”dən fərqli olaraq, fellə tamamlayırlar. 
“Fail” məlum fellə, “naib fail” isə məchul fellə cümləni tamamlayır. 

 

 اعورِأنبالْخ  

Xəbərin növləri 
 

Xəbər cümlədə mübtədaya aid hökmü bildirir. Mübtədaya aid 
hökm bəzən bir sözlə, bəzən cərr və məcrurla, bəzən də bütöv bir 
cümlə ilə ifadə edilə bilər. Bu baxımdan xəbər üç növdür: 

1. دفْرم  ربخ “Xəbər mufrad”– bir sözdən ibarət olan xəbərə 

deyilir. Məsələn:  

يددج بالطَّال Tələbə yenidir 

وحفْتم ابالْب Qapı açıqdır 

 Xəbər cümlə” – tam cümlədən ibarət olan“ خبر جملَةٌ .2

xəbərə deyilir. İsmi cümlənin tərkibində xəbər rolunu 

oynayan cümlə qrammatikada ىرغلَةُ الصمالْج “kiçik 

cümlə” adlanır. Mübtəda və “xəbər cümlə”dən ibarət 

olan cümlə isə      ىرلَةُ الْكُبمالْج “böyük cümlə” adlanır.  

Qayda: Əgər cümlə özü-özlüyündə digər bir “böyük 
cümlənin” tərkib hissəsi olub, onu tamamlayırsa, belə 

cümlə ىرغلَةُ الصمالْج “kiçik cümlə” adlanır.  
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Qayda: Xəbəri bütöv bir cümlədən ibarət olan cümləyə 

 .böyük cümlə” deyilir“ الْجملَةُ الْكُبرى

 Bildiyimiz kimi cümlələr də iki növdür: ismi və feli 
cümlələr. “Xəbər cümlə” də həmçinin, iki növdür:  

a) İsmi cümlədən ibarət olan xəbər. Məsələn: 

ريغص ابن لَه دامح Həmid, onun kiçik oğlu var 

b) Feli cümlədən ibarət olan xəbər. Məsələn: 

هوسرد بكْتي دامح Həmid dərslərini yazır 
 

Qeyd: “Xəbər cümlə”nin tərkibində mütləq mübtəda ilə 

xəbəri biri-birinə bağlayan ُابِطالر “ər-rabit” (əlaqə) 

olmalıdır. Yəni “kiçik cümlə”nin tərkibində “kiçik 
cümlə”ni “böyük cümlə”nin mübtədası ilə bağlayan 

əlaqə olmalıdır. Bu əlaqə zəruridir. Çünki ُابِطالر “ər-rabit” 

xəbərlə mübtədanı bağlayır və cümlənin mənasını 

tamamlayır. ُابِطالر “ər-rabit” – in bir neçə növü var: 

Birinci: ريمالض “Damir” (şəxs əvəzliyi) – yəni “xəbər 

cümlə”nin tərkibində I mübtədaya qayıdan damir olur. 

Bu damir həm رظَاه “zahir” (aşkar), həm də رتتسم 
“nəzərdə tutulan” ola bilər. Məsələn: 

 

ريغص ا ابنةُ  لَهمفَاط Fatimə, onun kiçik oğlu 
var 

 نم جرخ دامح
 الْفَصلِ

Həmid sinifdən çıxdı 

Birinci cümlədə ُةمفَاط I mübtəda, “ الَه ريغص ابن  ”  ismi 

cümlə isə xəbərdir (kiçik cümlədir). Bu xəbərin 

tərkibindəki, اـه damiri I mübtədaya qayıdan ُابِطالر “ər-

rabit”-dir.  
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İkinci cümlədə isə دامح I mübtəda, “ِلالْفَص نم جرخ” feli 

cümləsi isə xəbərdir (kiçik cümlədir). Xəbərin 

tərkibindəki جرخ felinin faili təqdirdə olan “وه” 

damiridir (وه هيرقْدت رتتسم ريمض). Bu damir (وه) I 

mübtədaya qayıdan  ُابِطالر “ər-rabit” dir. 

İkinci: أدتةُ إلَى املُباراإلش “Mübtədaya edilən işarə əvəzliyi” 

– bu əsasən xəbərin “ismi cümlə” növündə olur. İsmi 
cümlənin mübtədası əsas mübtədaya qayıdan “işarə 
əvəzliyi” olur. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

�اسبلى وقْوالت كذَل ريخ� 

“Təqva libası, xeyirli olan da budur.” (əl-Əraf, 26) 

Bu ayədə كذَل işarə əvəzliyi “ər-rabit” rolunu oynayır. 
 

Üçüncü: إهأ بِلَفْظدتبةُ الْمادع  “Mübtədanın təkrarlanması” – 

yəni “böyük cümlə”nin mübtədası xəbərin tərkibində 
(kiçik cümlədə) təkrarlanır. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

 �الْقَارِعةُ ما � الْقَارِعةُ�

“Qəlbləri Qorxuya salan! � Qəlbləri Qorxuya salan 
nədir?” (əl-Qariə, 1-2) 

Bu ayədə ُةالْقَارِع birinci mübtədadır, “ الْقَارِعةُ ما ” ismi 

cümlə isə birinci mübtədanın xəbəridir. ام xəbər, ُةالْقَارِع 
isə ikinci mübtədadır. Birinci mübtəda ilə ikinci mübtəda 
ararsında əlaqə birinci mübtədanın “kiçik cümlədə” 
təkrarlanmasıdır. 

Mübtədanın təkrarlanması üslubu çox vaxt bir şeyin 
mühimliyini, böyüklüyünü və əhəmiyyətli olmasını 
bildirmək üçün istifadə olunur. Necə ki, yuxarıdakı 
ayədə. Bəzən isə təhqir və alçaltma üçün də istifadə 
olunur. Məsələn:  
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نم دي؟ زديز  Zeyd, Zeyd kimdir? 

Qeyd: “Xəbər cümlə” ilə mübtəda arasında ُابِطالر “ər-

rabit” - in (əlaqənin) digər növləri də vardır. Bu barədə 
daha ətraflı öyrənmək istəyənlər qrammatika kitablarına 
müraciət etsinlər. 

 

3. لَةمج هبش ربخ “Xəbər şibhu cümlə” – cərr və məcrurdan 

və ya zərfdən ibarət olan xəbərə deyilir. Cərr dedikdə 
hərfu-cərlər, məcrur dedikdə isə məcrur isim nəzərdə 

tutulur. Məsələn: ِبكْتلَى الْمع, فتيي الْب , və s. Burada, لَىع  

və يف  cərr, تيالْب və  ِبكْتالْم isə məcrurdur. Zərf dedikdə 

isə izafə şəklində işlənən zərflər ( امأم ,لْفخ ,تحت ,دنع və 

s.) nəzərdə tutulur.  

لَةمج هبش “Şibhu cümlə” sözünün mənası “cümləyə 

bənzər” deməkdir. Cərr - məcrur və ya zərfdən ibarət söz 
birləşməsinin belə adlanmasına səbəb budur ki, bu cür 
söz birləşmələri zahirən tam cümlə olmasalar da mənaca 
cümləyə bənzəyirlər. Çünki həm cərr - məcrur, həm də 

zərf əslində pozulmuş, lakin təqdirdə olan نكَائ 

(mövcuddur) və ya رقتسم (yerləşmişdir) sözlərinə 

aiddirlər1.  

Məsələn, دمحم فتيي الْب  “Muhəmməd evdədir” dedikdə, 

دمحم فتيي الْب رقتسم  “Muhəmməd evdə yerləşmişdir” 

nəzərdə tutulur. Həmçinin, zərf də belədir.  

Məsələn, دمحيرِ مدالْم دنع  “Muhəmməd müdirin 

yanındadır” dedikdə, دمحم نيرِ  كَائدالْم دنع  “Muhəmməd 

müdirin yanında mövcuddur” nəzərdə tutulur. 
                                                
1 Bəzi qrammatika alimləri “çibhu cümlənin” قَرتسا “yerləşdi” felinə aid olduğunu deyirlər. 

Yəni cərr-məcrur və zərf  قَرتسا "yerləşdi” feli ilə əlaqəlidir. 
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لَةمالْج هبش اعوأن 
Şibhu cümlənin növləri 

 
Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən görürük ki, “şibhu 

cümlə”nin iki növü var: 

a. وررجوم ارج “Cərr və məcrur” – yəni hərfu-cər və 

məcrur isimdən ibarət olan şibhu cümlə. Məsələn:      

ي الْبيتف ,علَى الْمكْتبِ , və s. Burada, لَىع və يف  cərr  

hərfləri, تيالْب və  ِبكْتالْم isimləri isə məcrurdur. 

b. فظَر “Zərf” – yəni izafə şəklində işlənən zərflərdən 

( امأم ,لْفخ ,تحت ,دنع və s.) ibarət olan şibhu cümlə. 

Məsələn: ِباملَكْت تحتةسردالْم امابِ, أمالْب دنع ,  və s. 

 

 الترتيب بين الْمبتدأ والْخبرِ
İsmi cümlədə mübtəda və xəbərin tərtibi 

 

İsmi cümlənin əsl tərtibi budur ki, əvvəl mübtəda, sonra isə 
xəbər gəlsin. Çünki xəbər mənaca bir növ mübtədanın vəsfidir və 
buna görə də vəsf ərəb dilində vəsf olunmuş isimdən sonra gəlir. 
Lakin bəzi hallarda xəbər mübtədadan əvvəl gələ bilər. Xəbərin 
mübtədadan əvvəl gəlməsinin üç halı var: 

 Xəbərin əvvələ keçməsinin caiz (icazəli)“ جواز تقْدميِ الْخبرِ .1

olması”; 

 ;Xəbərin əvvələ keçməsinin vacib olması”1“ وجوب تقْدميِ الْخبرِ .2

3. عنرِ مبميِ الْخقْدت  “Xəbərin mübtədadan əvvələ keçməsinin 

qadağan olması”2. 

                                                
1 Caiz olması – Yəni icazəli olması. 
2 Bil ki: “xəbərin önə keçməsinin vacib olması” eyni zamanda “mübtədanın xəbərdən sonra 
gəlməsini vacib edən hal”dır, “xəbərin mübtədadan önə keçməsinin qadağan olması” isə, 
eyni zamanda “mübtədanın xəbərdən əvvəl gəlməsini vacib edən hal”dır. Bəzi qrammatika 
kitablarında bu cür də yazıla bilər. 
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İndi isə, bu üç halın hər birini təfsilatı ilə öyrənək. 
 

 

جواز تقْدميِ الْخبرِأَوالً:   

Birinci: Xəbərin mübtədadan əvvələ keçməsinin caiz (icazəli) 
olması 

 

Xəbərin mübtədadan əvvəl gələ bilməsi müəyyən şərtlər 
daxilində mümkündür. Bu şərtlər aşağıdakılardır: 

 

1.  سلَب هميقْدلْ بِتصحي كَالٌإذَا لَمإشو, 

1. Əgər xəbərin önə keçməsi ilə mübtədanı müəyyən 
etməkdə dolaşıqlıq və çətinlik olmazsa. Məsələn:      

 xəbəri جميلٌ kitabın gözəldir” cümləsində“ كتابك جميلٌ

önə keçirmək كابتك mübtədanı müəyyən etməkdə heç 

bir çətinlik törətmir. Çünki كابتك müəyyənlikdədir, ٌيلمج 

isə qeyri-müəyyənlikdədir. Biz də bilirik ki, ismi 
cümlədə “məarifə” və “nəkira” isim yanaşı gəldikdə 

“məarifə” mübtəda olur. Deməli, bu cümləni كابتيلٌ كمج 

kimi də demək olar. 
 

2.  هبش ربرِفَةً,إذَا كَانَ الْخعأُ مدتبالْمو لَةمج 

2. Əgər xəbər şibhu cümlə, mübtəda isə “məarifə” 
(müəyyənlikdə) olarsa. Məsələn:  

سردلِ الْمي الْفَصف Müəllim sinifdədir. 
 

 إذَا كَانَ الْخبر ٱسم فَاعلٍ مسبوقٍ بٱستفْهامٍ, .3

3. Əgər xəbər “ismu fail” olarsa və cümlə sual cümləsi 
olarsa. Məsələn: 

 ?Sən tələbəsənmi أطَالب أنت؟

 ?Qardaşın müsafirdirmi أمسافر أخوك؟
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وجوب تقْدميِ الْخبرِثَانِياً:   

İkinci: Xəbərin əvvələ keçməsinin vacib olması 
 

Xəbərin mübtədadan önə keçməsini vacib edən bir çox hallar 
var. Bu hallardan iki əsas olanı qeyd edək: 

 

1. ,لَةمي الْجةُ فاردا الصي لَهاِء الَّتماألس نم ربإذَا كَانَ الْخ  

1. Əgər xəbər daim cümlənin əvvəlində gəlməsini tələb edən 
isimlərdən olarsa. “Daim cümlənin əvvəlində gəlməsini tələb 

edən isimlər” dedikdə, ِامفْهتساُء االمأس “sual əvəzlikləri” və     

طراُء الشمأس “şərt ədatları”1 nəzərdə tutulur. Yəni əgər xəbər 

sual və ya şərt ədatlarından biri olarsa, bu halda xəbərin 
mübtədadan önə keçməsi vacib olur. Məsələn: 

 ?Sən kimsən من  أنت؟
 

   Mübtəda     Xəbər 

 ?Halın necədir كَيف حالُك؟
 

Mübtəda     Xəbər 

Bu cümlələrdə نم və فكَي sual əvəzlikləri مقَدم ربخ “önə 

keçmiş xəbər”dirlər. Çünki sual əvəzlikləri daim cümlənin 

əvvəlində gəlir. Bu cümlələri من؟     تأن və ya فكَي الُك؟ح  kimi 

demək olmaz.  
 

 نكرةً,إذَا كَانَ الْخبر شبه جملَة والْمبتدأُ  .2

2. Əgər xəbər “şibhu cümlə” (cərr-məcrur və ya zərf), mübtəda 
isə nəkira (qeyri-müəyyənlikdə) olarsa. Yəni əgər xəbər 
“şibhu cümlə”, mübtəda isə nəkira olarsa, xəbərin 
mübtədadan önə keçməsi vacib olur. Məsələn: 

 
 

                                                
1 طراُء الشمأس “şərt ədatları” barədə 15 – ci dərsdə söhbət açacağıq. 
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 Mənim maşınım var عندي سيارةٌ
 

  Mübtəda     Xəbər 
 

فيض تيي الْبف Evdə qonaq var 

 
      Mübtəda     Xəbər  

 

Yuxarıdakı cümlələrin heç birində xəbər mübtədadan 
sonra gələ bilməz.  
 

Qeyd: Əgər mübtəda sifətlə xüsusiləşmiş nəkira olarsa1, bu 
halda xəbərdən əvvələ keçə bilər. Çünki sifətləşmiş nəkira 
bir növ məarifəyə (müəyyənliyə) yaxındır. Məsələn: 
 

             تيي الْبف   كَرِمي  فيض  Evdə səxavətli qonaq var 
 

     Xəbər      Sifət    Mübtəda      

 

منع تقْدميِ الْخبرِثَالثاً:   

Üçüncü: Xəbərin mübtədadan əvvələ keçməsinin qadağan olması2 
 

İsmi cümlədə mübtəda ilə xəbərin əsl tərtibinin qorunmasını – 
yəni mübtədanın əvvəl, xəbərin isə sonra gəlməsini – vacib edən 
hallar aşağıdakılardır: 

1. تبي إذَا كَانَ الْمةُ فاردا الصي لَهاِء الَّتماألس نأُ مد,لَةمالْج 

1. Əgər mübtəda daim cümlənin əvvəlində gəlməsi tələb 
edilən isimlərdən olarsa. “Daim cümlənin əvvəlində 

gəlməsi tələb edilən isimlər” dedikdə, ِامفْهتساُء االمأس “sual 

əvəzlikləri” və طراُء الشمأس “şərt ədatları” nəzərdə 

tutulur. Yəni əgər mübtəda sual və ya şərt ədatlarından 
biri olarsa, bu halda vacibdir ki, mübtəda xəbərdən əvvəl 

                                                
1 Yəni mübtəda تعالن “sifət” olarsa.  
2 Bu hal həmçinin أدتبميِ الْمقْدت وبجو “Mübtədanın xəbərdən əvvəl gəlməsi” halı da adlanır. 
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gəlsin və xəbərin mübtədadan önə keçməsi qadağan 
olur. Məsələn:  

 ?Sinifdə kim var من  في الْفَصلِ؟
 

  Xəbər     Mübtəda 
  

2.  نإذَا كَانَ كُلٌّ مو أدتبنِ, الْميتركن نِ أويرِفَتعرِ مبالْخ 

2. Əgər mübtəda və xəbərin hər ikisi “məarifə” (müəyyən-
likdə) və ya “nəkira” (qeyri-müəyyənlikdə) olarsa. Yəni 
əgər ismi cümlədə iki “məarifə” (müəyyən) isim və ya iki 
“nəkira” (qeyri-müəyyən) isim yanaşı gələrsə bu halda 
birinci gələn isim mübtəda olur. İkinci isim isə xəbər 
olur. Məsələn: 

 Əli dostumdur  علي صديقي
 

   Xəbər   Mübtəda  
 

 ?Kim mühəndisdir  من مهندس؟

 

  Xəbər     Mübtəda  
 

  أكْبر منك سناً أكْثَر منك تجربةً
 

                  Xəbər              Mübtəda       

Yaşca səndən böyük olan təcrübəcə səndən daha üstündür 
 

 فَاعلُها ضمري مستتر يعود علَى الْمبتدأ إذَا كَانَ الْخبر جملَةً فعليةً .3

3. Əgər xəbər, faili   ريمضرتتسم “nəzərdə tutulmuş damir” 

olan və mübtədaya qayıdan feli cümlə olarsa. Yəni əgər 
mübtədanın xəbəri feli cümlə olarsa, bu halda xəbər 
mübtədadan əvvələ keçə bilməz. Çünki əgər fel önə 
keçərsə, bu zaman cümlə feli olar və mübtəda failə 
çevriləcək. Məsələn:  

ةسردإلَى الْم بذَه   دامح Həmid məktəbə getdi 
 

         Xəbər              Mübtəda        
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 حذْف الْمبتدأ والْخبرِ

Mübtəda və xəbərin düşməsi 
 

  إذَا علمالْخبرِ : يجوز حذْف الْمبتدأ أوِالْقَاعدةُ

Qayda: Əgər cümlədə və ya danışıq əsnasında mübtəda və 
xəbərdən biri, yaxud hər ikisi məlum (bəlli) olarsa, düşə bilər.  

Qaydanın şərhi:  
Yəni əgər cümlədə və ya danışıq əsnasında mübtəda və 

xəbərdən biri yaxud hər ikisi məlum olarsa, məlum olan mübtədanı 
və ya xəbəri və ya hər ikisini pozmaq olar. Məsələn: 

 

o Mübtədanın düşməsinə misal:  

 ”Muhəmməd“ محمدadın nədir?” sualına cavabda “ ما اسمك؟

deyə cavab verirsən. دمحم xəbərdir. Mübtəda isə يمسا 
düşüb Yəni دمحي ممسا “adım Muhəmməddir”. Mübtəda 

danışıq əsnasında məlum olduğu üçün düşmüşdür.  
 

o Xəbərin düşməsinə misal:  

ن؟ مدمحم  “Muhəmməd kimdir?” sualına cavabda اأن “Mən” 

deyə cavab verirsən. اأن mübtədadır. Xəbər isə دمحم 
düşmüşdür. Yəni دمحا مأن “Mənəm Muhəmməd”.  
 

o Mübtəda və xəbərin birlikdə düşməsinə misal:  
Həmçinin, mübtəda və xəbərin hər ikisi birlikdə məlum 

olarsa düşə bilər. Necə ki, bir nəfərin sənə ت؟ أأندمحم  

“Muhəmməd sənsən?” sualına, معن “bəli” deyə cavab 

verirsən. Bu cavabla sən həm mübtədanı, həm də xəbəri 
düşürmüş olursan. Çünki hər ikisi məlumdur. Yəni: 

معا, نأن دمحم   “Bəli, Muhəmməd mənəm”. 
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أدتبرِ للْمبقَةُ الْخطَابم 
Xəbərin mübtəda ilə uzlaşması 

 

 دفْرم ربخ “Mufrad xəbər”1 mübtəda ilə iki şeyə görə uzlaşır: 

 في اإلفْراد والتثْنِية والْجمعِ .1

1. Kəmiyyətə görə: “Tək, təsniyə və cəmə görə”. Yəni 
mübtəda tək olduqda xəbər də təkdə işlənir, mübtəda 
təsniyə (ikilikdə) olduqda xəbər də təsniyədə işlənir, 
mübtəda cəm olduqda isə xəbər də cəmdə işlənir. 
Məsələn: 

فاقو سراملُد Müəllim ayaq üstədir 

انسالج انبالطَّال İki tələbə oturmuşdur 

 Tələbələr çalışqandırlar الطُّالب مجتهِدونَ
 

 تذْكريِ والتأنِيثفي ال .2

2. Cinsə görə: “muzəkkər və muənnəsə görə”. Yəni 
mübtəda muzəkkər olduqda xəbər də muzəkkər olur. Və 
ya əksinə mübtəda muənnəs olduqda xəbər də muənnəs 
olur. Məsələn:  

يددج بالطَّال Tələbə oğlan yenidir 

 Tələbə qız yenidir الطَّالبةُ جديدةٌ

Qeyd: Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ərəb dilində “mufrad 
xəbər”i mübtədaya bağlayan xüsusi şəkilçi yoxdur2.  

 
 

���  

                                                
1 Yəni “cümlə” və ya “şibhu cümlə” olmayan xəbər.  
2 Azərbaycan dilində xəbər şəkilçisi –dır4 dördvariantlı şəkilçisidir.  



147 
 

12. ÎÍ ÈÊÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

فأوِ الظَّر يهولُ ففْعالْم 
“Məful fihi” və ya “Zərf” 

 

رِيفُهعت :فأوِ الظَّر يهولُ ففْعالْم  -  ماس لِ أوعالْف انمز انيبل ذْكَري وبصنم
.ادبِاطِّر ( يف ) ىنعم نمضتو ي كَانِهم  

Tərifi: “Məful fihi” və ya “Zərf” – felin baş vermə zamanını və 

ya məkanını bildirmək üçün qeyd olunan və daim “يف“ (içində, -da, -

də) hərfu-cərin mənasını daşıyan, mənsub (təsirlikdə) isimdir.  
Tərifin şərhi:  
“Məful fihi” sözünün hərfi mənası “orada yerinə yetirilmiş” 

deməkdir. Felin baş vermə zamanını və ya məkanını bildirdiyinə 

görə belə adlanıb1. “Məful fihi” həmçinin, فالظَّر “zərf” də adlanır. 

Çünki zərfə qoyulan məktub zərfin çərçivəsindən kənara çıxmadığı 
kimi baş verən hadisə də qeyd olunan zaman və ya məkan 
çərçivəsindən kənara çıxmır.  

Tərifdə deyilir ki, “məful fihi” “daim “يف “ (“içində” “-da, -də”) 

mənasını daşıyan, mənsub (təsirlikdə) isimdir”.  
Yəni “məful fihi” nasbda (təsirlikdə) olmalıdır. Əgər zamana və 

ya məkana dəlalət edən hər hansı bir isim nasbda deyilsə, deməli, bu, 
“məful fihi” deyil.  

Həmçinin, “məful fihi” daim “يف” hərfu-cərinin mənasını 

daşımalıdır. Əgər zamana və ya məkana dəlalət edən hər hansı bir 

isim “يف” hərfu-cərinin mənasını daşımırsa deməli, o, “məful fihi” 

deyil. Məsələn:  

 Səhər çıxdım خرجت صباحاً

Bu cümlədə ًاحابص “səhər” sözü “məful fihi” və ya “zərf”dir. 

Çünki çıxmaq felinin “səhər” baş verməsinə dəlalət edərək özündə 

                                                
1 Necə ki, ولُ بِهفْعالْم “məful bihi” -nin hərfi mənası “onunla yerinə yetirilmiş” deməkdir və fel 

onun vasitəsi ilə icra edildiyinə görə belə adlanmışdır. 
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 səhər“ خرجت في الصباحِ hərfu-cərinin mənasını daşıyır. Yəni ”في“

vaxtında çıxdım”. Həmçinin, ًاحابص sözü bu mənanı ادبِاطِّر “daim” 

verir. Yəni cümlədə جرخ “çıxdı” felini götürüb yerinə hər hansı bir 

digər fel qoysaq ًاحابص “səhər” sözü ilə işlənə bilər. Tərifdə, ادبِاطِّر 
“daim” deməklə məhz bu nəzərdə tutulur. Məsələn: 

 

 Səhər qayıtdım رجعت صباحاً

 Səhər getdim ذَهبت صباحاً

 Səhər yedim أكَلْت صباحاً
 

Əgər cümlədəki mənsub isim daimilik mənasına dəlalət 

etmirsə, yəni, bütün fellərlə işlənərkən  “يف“ hərfu-cərin mənasını 

daşımırsa, deməli, o, “məful fihi” deyil. Məsələn: 
 

تيالْب لْتخد Evə daxil oldum 
 

Bu cümlədə تيالْب sözü “يف“ hərfu-cərin mənasını daşımasına 

baxmayaraq hər fellə işlənə bilməz. Məsələn, تيالْب أكَلْت , تجرخ تيالب  

demək düzgün deyil.  
  

فالظَّر امأقْس 
Zərfin növləri 

 

Zərfin tərifindən göründüyü kimi, zərflər iki qismə bölünür: 

1. انمالز فظَر “Zaman zərfi”; 

2. فظَر كَانالْم  “Məkan zərfi”. 
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انمالز فظَر “Zaman zərfi” 
 

رِيفُهعتانمالز فلُّ - : ظَردي يالَّذ وبصنالْم ماالس ولَى هع  انمز
  (في) بِاطِّراد.يتضمن معنى  الْفعلِ

Tərifi: “Zaman zərfi” – felin zamanına dəlalət edən və daim 

 .hərfu-cərinin mənasını daşıyan, mənsub (təsirlikdə) isimdir ”في“

Məsələn:  

ةعمالْج موي لْتصو Cümə günü çatdım 

سافر غَداًسأُ  Sabah səfər edəcəm 

 Dünən axşam səni gördüm رأيتك الْبارِحةَ
 

Bu cümlələrdəki  ةعمالْج موي “cümə günü”,  ًغَدا “dünən”, َةارِحالْب 
“dünən axşam” sözləri  mənsub, “يف” hərfu-cərinin mənasını daşıyan 

zaman zərfləridir.  
Zaman zərfləri mənaca iki qismə bölünürlər: 
 

1- صتاملُخ: ام لَّد ىلَع قْمارٍد معنٍي, محدود من الزمان 

1- “əl-Muxtas”: Müəyyən, məhdud vaxta dəlalət edən 

zaman zərfləri. Məsələn: رهالش “ay”, موالْي “gün”, وعباُألس 
“həftə”, امالْع “il” və s. bu kimi konkret zamana dəlalət 

edən zərflərdir. 
 

 انمالز نم وددحم , و النٍيعم غَيرِ ارٍدقْم ىلَع لَّد ام : بهماملُ -2

2- “əl-Mubhəm”: Qeyri-müəyyən, məhdud olmayan bir 

vaxta dəlalət edən zaman zərfləri. Məsələn: ُظَةاللَّح “an”, 

قْتالْو “vaxt”, ُانمالز “zaman”, نيالْح “çağ” və s. bu kimi 

qeyri-müəyyən vaxta dəlalət edən zərflərdir. 
 

Qeyd: Həm müəyyən zamana, həm də qeyri-müəyyən zamana 
dəlalət edən sözlərin hamısını nasbda (təsirlikdə) işlətməklə zaman 
zərfi etmək olar.   
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 وفضِ الظُّرعانِي بعمةصتاملُخ  

Müəyyən zamana dəlalət edən bəzi sözlərin mənaları 
 

Ərəb dilinin genişliyindəndir ki, hər vaxtın özünə xas olan adı 
vardır. Bu sözlərdən bəzilərini qeyd edək: 

� موالْي “Gün” – dan yeri söküləndən gün batana qədər olan 

zaman nəzərdə tutulur.  

 gecə” – gün batandan dan yeri sökülənə qədər olan“ اللَّيلَةُ �

zaman nəzərdə tutulur. 

 səhər tezdən, erkəndən” – sübh namazından sonra“ غُدوةٌ �

günəş çıxana qədər olan zamandır. 

 .səhər” – günün əvvəli nəzərdə tutulur“ بكْرةٌ �

� رحس – gecənin sonundan dan yeri sökülənə az qalmışa 

kimi olan zaman nəzərdə tutulur. 

دغَ �  “sabahkı gün” – hazırki gündən sonra gələn gün 

nəzərdə tutulur. 

 .gecənin ilk üçdə birinə deyilir – عتمةٌ �

� احبص – gecənin ikinci yarısından günəş zeniti keçənə 

kimi1 olan vaxt nəzərdə tutulur. 

 axşam” – günəş zeniti keçəndən gecənin ikinci“ مساٌء �

yarısına kimi olan vaxt nəzərdə tutulur. 

 hava ilk qaralandan2 gecənin ilk üçdə birinə qədər – عشاٌء �

olan vaxt nəzərdə tutulur. 
Bu və digər zamana dəlalət edən isimləri zərf kimi nasb 

(təsirlikdə) etmək olar. Allah � buyurur: � يبكُونَ عشاًء أَباهم وجاُءوا � 

“Onlar axşam ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəlidilər” 
(Yusif 16) 

                                                
1 Zöhr namazı girənə kimi. 
2 Və ya Məğrib namazı girəndən. 
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كَانالْم فظَر “Məkan zərfi” 
 

رِيفُهعتكَانالْم فلَى  : ظَرلُّ عدي يالَّذ وبصنالْم ماالس وهكَانلِ معالْف 

  (في) بِاطِّراد.يتضمن معنى 

Tərifi: “Məkan zərfi” –  felin məkanına dəlalət edən və daim 

 .hərfu-cərinin mənasını daşıyan, mənsub (təsirlikdə) isimdir ”في“

Məsələn:  

ةرجالش تحت تنِم Ağacın altında yatdım 

 Müdirin yanında oturdum جلَست عند الْمديرِ

 Burda otur اجلس هنا

Bu cümlələrdəki تحت “altında”, دنع “yanında”, انه “bura” 

sözləri “يف” hərfu-cərinin mənasını daşıyan məkan zərfləridir. 

Zaman zərfləri kimi məkan zərfləri də mənaca iki qismə 
bölünürlər: 

1- صتاملُخ: لَ امه صوةٌر وحدود محصةٌور 

1- “əl-Muxtas”: Müəyyən forma və hüduda malik olan məkan 

zərfləri. Məsələn: ارالد “ev”, جِدسالْم “məscid”, ُيقَةدالْح “bağça” 

və s. bu kimi müəyyən forma və hüdudu olan məkan 
zərfləridir. 

 

 ةٌورصحم دودحو ةٌروص هلَلَيس  ام : بهماملُ -2

2- “əl-Mubhəm”: Müəyyən forma və hüduda malik olmayan 
məkan zərfləri. Bu növ məkan zərfinə tərəf bildirən sözlər 

və ona oxşar sözlər aiddir. Tərəf bildirən sözlər altıdır: امأم 
“qabaq”, لْفخ “arxa”, تحت “alt”, قفَو “üst”, نيمي “sağ”, ٌالمش 
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“sol”. Tərəflərə oxşar sözlər isə, دنى, علَد  “yanında”, طَرةَ, شجِه  

“tərəf”, نيب “arasında”1 عم “birlikdə” və s.  

Qeyd: Məkan zərfinin bu iki növündən yalnız ikinci olan ُاملمهب  

“əl-mubhəm” növünü mənsub (təsirlikdə) edərək məkan zərfi kimi 

işlətmək olar. Birinci növ صتاملُخ “əl-Muxtas” məkan zərfini isə yalnız 

  :hərfu-cəri vasitəsilə məcrur etməklə işlətmək olar2. Məsələn ”في“
 

جِدسي الْمف تلَّيص Məsciddə namaz qıldım 

الدارِنِمت في   Evdə yatdım 

هتيي باً فيلع ترز Əlini evində ziyarət etdim 

 

وفالظُّر نم نِيبوالْم برعالْم 
“əl-Morab” (hallanan) və “əl-Məbni” (hallanmayan) zərflər 

 
Zərflərin əksər hissəsi “əl-Morab” (hallanan) olduğu halda az 

bir qisim zərflər “əl-Məbni”dirlər (hallanmırlar). “əl-Məbni” zərflər 

erab olunarkən ٍبصلِّ نحي مف “təsirlik halın yerində” erab olunurlar. 

Zərflərdən “əl-Məbni” olanlar aşıdakılardır: 
 
 

                                                
1 نيب “arasında” zərfi, iki və daha artıq saya dəlalət edən sözlərə izafə olunmaqla işlənir. Tək 

halda olan sözlərə izafə olunarkən و bağlayıcısı ilə digər söz də ona bağlanmalıdır. Məsələn: 

 İnsanlar arasında oturdum - جلَست بين الناسِ

دامح و دالخ نيب تررم - Xalidlə Həmidin arasından keçdim 

Zaman bildirən sözlərə izafə olunduqda zaman zərfi, məkan bildirən sözlərə izafə 
olunduqda isə məkan zərfi rolunu oynayır. Məsələn: 

ةسردالْم و جِدسالْم نيب تيالب - Ev məscidlə məktəbin arasındadır (məkan zərfi) 

ِأزورك بين الظُّهرِ و الْعصر  - Zöhrlə Əsr arasında səni ziyarət edəcəm (zaman zərfi) 

2 “əl-Muxtas”  məkan zərflərindən امالش “Şam” sözü istisnadır. Bu sözü mənsub etməklə zərf 

kimi işlətmək olar. Məsələn: تيذَه امالش  Şama getdim. 
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 :Zaman zərflərindən əl-Məbni olanlar ظُروف الزمان الْمبنِيةُ -1

o ىتم “nə zaman” – sual əvəzliyi kimi tanıdığımız bu əvəzlik 

bəzən cümlədə zaman zərfi kimi erab olunur və sukun 
üzərində əl-məbni olur1. Məsələn: 

 ?Nə zaman çıxdın متى خرجت؟

 نصبٍفي محلِّ ظَرف زمان مبنِي علَى السكُون  ) متى( 

o ِسأم “dünən “ Bu zərf daim kəsrə ( ِــ  ) üzərində əl-məbni 

olur. Məsələn:  

 Dünən gəldim جِئْت أمسِ

 في محلِّ نصبٍظَرف زمان مبنِي علَى الْكَسرِ  )(أمسِ

o ُّقَط “heç vaxt, qəti, əsla, qətiyyən” – bu zaman zərfi daim 

damma ( ُــ  ) üzərində əl-məbni olub, yalnız inkar 

cümlələrində işlənir və keçmiş zamanı tam əhatə etmək 
üçündür2. Məsələn:  

 Heç vaxt Pakistana getməmişəm لَم أذْهب إلَى باكستانَ قَطُّ

 في محلِّ نصبٍظَرف زمان مبنِي علَى الضم  )(قَطُّ

o َاآلن “indi” – bu zaman zərfi daim fəthə ( َــ  ) üzərində əl-

məbni olur və danışılan vaxtı bildirmək üçündür. Məsələn: 

لْتصاآلنَ و İndi çatdım 

 في محلِّ نصبٍ فَتحِ) ظَرف زمان مبنِي علَى الْاآلنَ(

Qeyd: Həmçinin, iki zaman zərfinin birləşməsindən əmələ gələn 

 gecə-gündüz” kimi mürəkkəb“ لَيلَ نهارsəhər-axşam” və “ صباح مساَء

zərflər də fəthə üzərində “əl-Məbni” olurlar. Məsələn: 

ارهلَ نلَي دمحم هِدتجي  - Muhamməd gecə-gündüz çalışır 

                                                
 zaman zərfi kimi erab متى ,nə zaman?” sual əvəzliyindən sonra feli cümlə gələrsə“ متى 1

olunur.  
2 Bax. II kitab 29-cu dərs. 
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2-  وفةُظُرنِيبالْم كَانالْم  Məkan zərflərindən əl-Məbni olanlar: 
 

o نأي “hara” - sual əvəzliyi kimi tanıdığımız bu əvəzlik 

cümlədə bəzən məkan zərfi kimi erab olunur və fəthə ( ــَ )  

üzərində əl-məbni olur1. Məsələn: 
 

 ?Harada oxuyursan أين تدرس؟

)نأي فظَر (كَانبٍ مصلِّ نحي محِ فلَى الْفَتع نِيبم 
 

o انه “bura” – bu məkan zərfindən yaxın məkanı işarə etmək 

üçün istifadə olunur və daim sukun üzərində əl-məbni olur. 
Məsələn: 

 Burda otur اجلس هنا

 في محلِّ نصبٍمبنِي علَى السكُون  ظَرف مكَان) هنا(
 

o اكنه “ora” - bu məkan zərfindən uzaq məkanı işarə etmək 

üçün istifadə olunur və daim fəthə ( ــَ ) üzərində əl-məbni 

olur. Məsələn: 

اكنه هتأير Onu orada gördüm 

)اكنه ( فظَركَانبٍ مصلِّ نحي محِ فلَى الْفَتع نِيبم 
 

o ثَم “ora” - bu məkan zərfindən də uzaq məkanı işarə etmək 

üçün istifadə olunur və daim fəthə ( ــَ ) üzərində əl-məbni 

olur. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 

 �الْآخرِين ثَم وأَزلَفْنا�

“O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq”. (əş-Şuəra, 64) 

)بٍثَمصلِّ نحي محِ فلَى الْفَتع نِيبم كَانم فظَر ( 

                                                
1 نأي “hara?” sual əvəzliyindən sonra feli cümlə gələrsə, نأي “məkan zərfi” kimi erab olunur. 
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o ُثيح “harada” – məkan zərfidir 1 , daim damma ( ــُ ) 

üzərində əl-məbni olur. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 � أَتى حيثُ الساحر يفْلح ولَا ساحرٍ كَيد صنعوا إِنما�

“Onların qurduqları sadəcə sehrbaz hiyləsidir. Sehrbaz 
isə, hara gedirsə-getsin, uğur qazanmaz”. (Taha, 69) 

 

 في محلِّ نصبٍمبنِي علَى الضم مكَان ظَرف ) حيثُ(

 

فنِ الظَّرع بائالن 
Zərfi əvəz edən isimlər 

 

Bəzi isimlər cümlədə zərfi əvəz edirlər və فنِ الظَّرع بائالن “zərfi 

əvəz edən isim” kimi erab olunurlar. Zərfi əvəz edən isimlər 
aşağıdakılardır: 

 

 الْمضاف إلَى الظَّرف مما دلَّ علَى كُلِّية الزمان أوِ الْمكَان أو جزئيتهِما -1

1- Zərfə izafə olunmuş və zərfin tamlığını və ya bir hissəsini 

bildirən isimlər. Zərfin tamlığını bildirən sözə ُّكُل “bütün” 

sözünü misal gətirmək olar. Zərfin bir hissəsini bildirən 

sözlərə isə: فنِص “yarı”, عبر “dörddə bir”, və s. bu kimi 

hissələrə dəlalət edən sözləri misal gətirmək olar. Məsələn: 
 

 Bütün gündüzü yol getdik مشينا كُلَّ النهارِ

ةاعس عبر كتظَرتنا Səni on beş dəqiqə gözlədim 

 Yarım kilometr getdim مشيت نِصف كيلُومترٍ
 

Bu cümlələrdəki َّكُل عبر və فنِص sözləri فنِ الظَّرع بائن “zərfi 

əvəz edən isim” kimi erab olunurlar.  
 

                                                
1 Nadir hallarda zaman zərfi kimi də istifadə oluna bilir. Məsələn: اُءشثُ تيالَ حعت “nə zaman 

istəyirsən gəl”.  
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 الظَّرف, صفَةُ -2

2- Zərfin sifəti. Məsələn:  
 

)جلَست طَوِيالً (أي: وقْتاً طَوِيالً  Uzun müddət oturdum 

تيالً نِمقَل (ًيالقْتاً قَلو :أي)  Az yatdım 

Bu cümlədə ًطَوِيال və ًيالقَل sözləri pozulmuş ًقْتاو zərfinin 

sifətləridir. Yəni قْتاً طَوِيالو və ًيالقْتاً قَلو. Cümlələrdəki طَوِيال və 

 zərfi əvəz edən isim” kimi erab“ نائب عنِ الظَّرفsözləri  قَليالً 

olunurlar. 

3- ,ةاراإلش مسا 

3- İsmul-işərati (işarə əvəzliyi). Məsələn: 
 

وعبذَا األسه جِئْت Bu həftə gəldim 
  

Bu cümlədə ذَاه işarə əvəzliyi فنِ الظَّرع بائن “zərfi əvəz edən 

isim” kimi erab olunur. وعباألس isə “bədəl”dir. 

4- ,ددالْع 

4- Ədəd. Məsələn: 
 

 Otuz gün səfər etdik سافَرت ثَالثني يوماً

اترتيلُومةَ كعبأر تيشم Dörd kilometr yol getdim 
 

Bu cümlələrdə نيثَالث və َةعبأر ədədləri فنِ الظَّرع بائن “zərfi 

əvəz edən isim” kimi erab olunur.  
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 sonra” zərfləri“ بعدöncə” və “ قَبلَ
 

 ”sonra” zərfləri “əl-mubhəm“ بعدöncə”, “əvvəl” və “ قَبلَ

(müəyyən zamana və ya məkana dəlalət etməyən) zərflərdəndir. 
Yalnız izafə olunmaqla işlənirlər. Həm zaman, həm də məkan zərfi 
kimi işlənə bilirlər. Konkret hansı mənanı vermələri isə izafə 
olunduqları isimdən asılıdır. Zaman bildirən isimlərə izafə 
olunduqda zaman zərfinin, məkan bildirən isimlərə izafə olunduqda 
isə məkan zərfinin mənasını verirlər. Məsələn:  

 

Məkan zərfi mənasında işlənmələrinə misal:  
 

قَبلَ مكَّةَالْمدينةُ   Mədinə Məkkədən əvvəldir 

 Məscid xəstəxanadan sonradır الْمسجِد بعد الْمستشفَى
 

Zaman zərfi mənasında işlənmələrinə misal: 
 

 Evdən Zöhr namazından öncə çıxdım خرجت من الْبيت قَبلَ الظُّهرِ

 İşa namazından sonra səni ziyarət edəcəm سأزورك بعد العشاِء
 

Qeyd:  .zərfləri “əl-Morab” (hallanan) zərflərdəndirlər بعدvə   قَبلَ

Yəni amilin təsiri ilə sonları dəyişir. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

 

�نفَم ابت نم دعب هظُلْم لَحأَصفَإِنَّ و اللَّه وبتي هلَيإِنَّ ع اللَّه غَفُور يمحر� 

“Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, 
şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən, Allah 

Bağışlayandır, Rəhmlidir” (əl-Maidə, 39) 
Allah � buyurur: 

 

   �أَعقَابِكُم علَى انقَلَبتم قُتلَ أَو مات أَفَإِنْ الرسلُ قَبله من خلَت قَد رسولٌ إِلَّا محمد وما�

“Muhəmməd ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. 
Məgər o ölərsə və ya öldürülərsə siz gerimi dönəcəksiniz?”. 

(Ali İmran, 144) 
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  : إذَا حذف الْمضاف من "قَبلَ" و "بعد" لَفْظاً ال معىن بنِيا علَى الضمالْقَاعدةُ

Qayda: Əgər َلقَب və دعب zərflərinin izafə olunduqları isim 

(mudafun ileyh) mənaca deyil ləfzən (tələffüzdə) pozularsa, َلقَب və 

دعب damma (ـُـ ) üzərində əl-məbni olur. Yəni ُلقَب və دعب olurlar. 

Məsələn: 
Allah � buyurur: 

 

   �الْمفِْسدين من وكُنت قَبلُ عصيت وقَد آلْآنَ�

“Firona deyildi: "İndimi? Sən ki əvvəllər asilik etmiş və fəsad 
törədənlərdən olmuşdun”. (Yunus, 91) 

 

� نقَبلُوم فوسم يف يطتا فَرم�   

“Bundan əvvəl də Yusufa qarşı haqsızlıq etdiyiniz yadınızdadırmı?”. 
(Yusuf, 80) 

 من أَحدا أُعذِّبه لَا عذَابا أُعذِّبه فَإِني منكُم بعد يكْفُر فَمن علَيكُم منزلُها إِني اللَّه قَالَ�

نيالَمالْع�   

“Allah dedi: "Mən onu sizə endirəcəyəm. Amma bundan sonra 
aranızdan kafir olanlara aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı 

verəcəyəm” (əl-Maidə, 115) 

Bu ayələrdə ُلقَب və دعب zərflərinin damma (ـُـ ) üzərində əl-

Məbni olmalarına səbəb izafə olunduqları ismin (ذَاه) ləfzən 

pozulmasıdır. Mənaca isə bu isim nəzərdə tutulur. Yəni ذَالَ هقَب 
“bundan öncə” və  ذَاه  دعب  “bundan sonra”.  
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 "لَو" الشرطيةُ
"لَو" “Əgər” şərt bağlayıcısı 

"لَو" “Əgər” şərt bağlayıcısıdır. Yəni “şərt budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlə”lərdə budaq cümləni baş cümləyə bağlamaq üçün 
istifadə olunur və şərt mənasını verir. Eyni zamanda feli keçmiş 
zamana aid edir. Ərəb dilində şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb 
cümlələrdə budaq cümlə çox vaxt baş cümlədən əvvəl gəlir və 

onunla şərt bağlayıcılarından biri ilə bağlanır. "لَو" bu 

bağlayıcılardan biridir. 
Şərt cümlələrində şərt bağlayıcılarından sonra gələn budaq 

cümlə طرلُ الشعف “şərt feli”1, baş cümlə isə طرالش ابوج “şərtin cavabı” 

adlanır. طرالش ابوج “şərtin cavabı”2 həm təsdiqdə, həm də inkarda 

ola bilər. Təsdiqdə gələn طرالش ابوج “şərtin cavabı”, adətən, لَـ 
“əlbəttə, şübhəsiz” təsdiq ədatı ilə işlədilir. Nadir hallarda təsdiqdə 

gələn “şərtin cavabı” لَـ ədatından xali olur. Məsələn:  

تحجلَن 
 

تدهتاج 
 

  لَو 
 

Şərtin cavabı Şərt feli Şərt bağlayıcısı 

       Əgər calışsaydın müvəffəqiyyət qazanardın 
 

Bu cümlədə تدهتاج “calışsaydın” feli طرلُ الشعف “şərt feli”3 , 

تحجن “müvəffəqiyyət qazanardın” feli isə طرالش ابوج “şərtin 

cavabı” 4 -dır. “Şərtin cavabı” təsdiqdə olduğu üçün لَـ ədatı ilə 

işlənmişdir. Həmçinin, şərt keçmiş zamana aiddir. 

“Şərtin cavabı” inkarda olduqda isə adətən, لَـ təsdiq ədatı ilə 

işlənmir. Məsələn: 

                                                
1 Və ya طرلَةُ الشمج “şərt cümləsi” adlanır. 
2 Yəni baş cümlə. 
3 Yəni budaq cümlədir. 
4 Yəni baş cümlədir. 
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تحجا نم تدهتا اجم لَو 
Əgər çalışmasaydın, müvəffəqiyyət qazanmazdın 

 

Çox nadir hallarda inkarda gələn “şərtin cavabı” لَـ təsdiq ədatı 

ilə işlənir. Məsələn: 

 لَو تأخرنا لَما رأيناك هنا
Əgər geciksəydik, səni burada görməzdik 

 

"لَو" “Əgər” şərt bağlayıcısına həmçinin, ٍاعنتاعٍ المنتام فر1ح - “şərt 

cümləsi baş vermədiyinə görə cavabın da baş verməməsinə dəlalət edən hərf” 

-deyilir. Bu cür adlanmasına səbəb budur ki, "لَو" bağlayıcısı işlənən  

şərt cümləsində həm şərt, həm də şərtin cavabı reallıqda baş vermir. 
Yəni şərt olmadığına görə cavab da olmur.  

Məsələn, yuxarıdakı تحجلَن تدهتاج لَو “əgər çalışsaydın 

müvəffəqiyyət qazanardın” cümləsində “çalışmaq” şərti olmadığına2 
görə, “müvəffəqiyyət qazanmaq” cavabı da olmamışdır.  

Digər تحجا نم تدهتا اجم لَو “əgər çalışmasaydın, müvəffəqiyyət 

qazanmazdın” cümləsində isə “çalışmamaq” şərti olmadığına görə 
“müvəffəqiyyət qazanmamaq” cavabı da olmamışdır.  

Beləliklə, "لَو" “əgər” şərt bağlayıcısı daxil olduğu şərt 

cümləsinə üç məna verir: 

 işlənən mürəkkəb "لَوŞərt mənasını verir”. Yəni "“ الشرطيةُ -1

şərt cümləsi iki cümlədən ibarət olmalıdır. Birinci: طرلُ الشعف 
“şərt feli”, ikinci:   ابوجطرالش  “şərtin cavabı”.  

 Şərtin mənasını keçmiş zamana“ تقْيِيد الشرطية بالزمنِ الْماضي -2

aid edir”. Yəni şərtin və cavabın keçmiş zamanda baş 

verməməsinə dəlalət edir. Hətta "لَو" bağlayıcısından sonra 

                                                
1 اعنتما sözünün hərfi mənası “yol verməmək” deməkdir.  
2 Yəni baş vermədiyinə görə. 
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gələn طرلُ الشعف “şərt feli” mudari (indiki zaman feli) olsa 

belə keçmiş zaman mənasını verəcək. Məsələn: Allah � 
buyurur: 
 

�اُء لَوشن اهلْنعا لَجطَامح� 

“Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərərdik”.  
(əl-Vaqiə 65) 

3- اعنتماال “Cavabın yoxluğuna dəlalət edir”. Yəni şərt 

cümləsinin  baş verməməsi səbəbindən cavab cümləsi də 
baş verməmişdir.  

Qeyd: "لَو" hərfinin digər növləri də vardır. Bu növlərdən biri 

də ُةرِيدصالْم "لَو" “məsdər mənasını verən لَو” növüdür.  "لَو" hərfinin bu 

növü  ْةُأنرِيدصالْم  “məsdər bildirən ْأن” ədatının mənasını verir. Yəni 

özündən sonra gələn mudari felini məsdərə çevirir. ُةرِيدصالْم "لَو" 
adətən  دو– دوي  “istəmək, arzulamaq” felindən sonra gəlir. Məsələn: 

Allah � buyurur: 
 

�دو ينوا الَّذكَفَر فُلُونَ لَوغت نع كُمتحلأَس كُمتعتأَمو� 

“Kafirlər silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olmağınızı istərdilər”. 

(ən-Nisa 102) 

 

 

 

��� 
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13. ÎÍ Ö×ÖÍÚÖ ÄßÐÑ 
 ازِموارِعِجضالْم  

Mudari felini cəzm edən ədatlar 
 

Mudari (indiki-gələcək zaman) felini cəzm edən ədatlar iki 
növdür: 

”Bir feli cəzm edən ədatlar“ ما يجزِم فعالً واحداً .1  ;  

2. زِمجا ينِ ملَيعف  “Eyni zamanda iki feli cəzm edən ədatlar”. 
 

 ما يجزِم فعالً واحداً
Bir feli cəzm edən ədatlar 

 

Bir feli cəzm edən dörd ədat var: 

الناهيةُ ال .1  “Qadağan” və ya “inkarlı əmr” bildirən ال ədatı. 

يهالن “qadağa” və ya “inkarlı əmr” – bir şeydən əl çəkib, 

onu etməməyi tələb etməkdir. Qadağan (inkarlı əmr) 

bildirən təkcə bir ədat var ki, o da ة الياهالن  “qadağa bildirən 

  .ədatıdır ”ال

الناهية ال  “qadağa bildirən ال” ən çox اطَبخالْم (II şəxsdə 

olan) fellərə daxil olur. Məsələn: 

داما حي بذْهالَ ت Ey Həmid, getmə! 

 !Ey qardaşlar, getməyin الَ تذْهبوا يا إخوانُ

زينبالَ تذْهبِي يا   Ey Zeynəb, getmə! 

اتنا بي نبذْهالَ ت Ey qızlar, getməyin! 

Lakin بائالْغ (III şəxs) və bəzən də كَلِّمتالْم (I şəxsdə olan) 

fellərlə də işlənə bilir1. Məsələn:  

                                                
الناهية ال 1  “qadağan” bildirən ال  ədatı I şəxsin təkində olan fellərlə çox nadir hallarda işlənir, 

çünki adətən insan özü-özünə qadağan etmir. Felin I şəxsin cəmi ilə işlənməsi I şəxsin təkinə 
nisbətən daha çoxdur. 
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ةداحالو ةاعلَ السمِ قَبطْعإلَى الْم دأح بذْهال ي 

Saat birdən əvvəl heç kəs yeməkxanaya getməsin 
 

Bu ədata ة الالطَّلَبِي  “tələb bildirən ال” – də deyirlər. Əgər 

inkarlı tələb yuxarı təbəqədən aşağıya olarsa, يالنه 
“qadağa” adlanır, əgər aşağı təbəqədən (məxluqdan) 

yuxarı təbəqəyə (Allaha) olarsa, اءعالد “dua” adlanır. Əgər 

hər ikisi eyni təbəqədən olarlarsa, اسمااللْت  “xahiş” adlanır1. 

الناهية ال �  – nin النيه  “qadağa” (inkarlı əmr) mənasında 

işlənməsinə misal: Allah � buyurur: 
 

  �منهم خيرا يكُونوا أَنْ عسى قَومٍ من قَوم يسخر اليا أَيها الَّذين آمنوا �
 

“Ey iman gətirənlər! Bir camaat digərini məsxərəyə qoymasın. 
Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar” 

(əl-Hucurat, 11) 
 

الناهيةال  �  – nin اُءعالد “dua” mənasında işlənməsinə misal: 

Allah � buyurur: 
 

  �قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا تزِغْال ربنا �
 

“Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən 
sonra qəlbimizi sapdırma“ (Ali-İmran, 8) 

 

الناهية ال �  – nin االاسملْت  “xahiş” mənasında işlənməsinə 

misal iki tələbədən birinin digərinə: 
 

 !Ey qardaş, elmi tərk etmə ال تتركِ العلم يا أخي,

deməsini misal gətirmək olar. 
 

                                                
1  Dilçi alimlər bu növ “�”– nin ةال الطَّلَبِي “tələb bildirən �” adlanmasını daha münasib 

görürlər. Çünki “tələb” yuxarıda qeyd olunan növlərin (qadağa, dua və xahiş) hər üçünü 
əhatə edir. 
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 .”ədatı "لِ" Əmr bildirən“ الَم األمرِ  .2

Qayda: Əmr bildirən "ِل" ədatı - yalnız بائالْغ (III şəxs) və 

كَلِّمتالْم (I şəxs) mudari fellərinə daxil olub feli cəzm edən 

və əmr mənasını bildirən kəsrəli ِل “ləm”-dir. اطَبخالْم (II 

şəxsdə olan) mudari felinə isə daxil olmur. Çünki felin II 
şəxsdə əmrini bildirmək üçün xüsusi forma “əmr forması” 
mövcuddur1. Məsələn:  

مكَانِه ليجلس كُلُّ طَالبٍ في  - Hər tələbə öz yerində otursun! 

 !Burada oturaq - لنجلس هنا

موالي ِبأذْهل - Qoy bugün gedim! 

Qeyd 1: Nadir hallarda "ِل" əmr ədatı اطَبخالْم (II 

şəxs) mudari fellərinə də daxil olur və əmri gücləndirir. 

Məsələn, rəvayət olunan bir hədisdə Peyğəmbər � 
buyurur: 

  

“كَكُماسني منذُوا عأختل” 

“Həccinizin əhkamlarını məndən götürün!”2. 
 

Burada  "ِل" əmr ədatı اطَبخالْم (II şəxsdə olan) َذُونأخت 
mudari fellərinə daxil olmuşdur. 

Qeyd 2: Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi əmr bildirən 

 ədatı kəsrəlidir, necə ki, misallardan gördük. Lakin "لِ"

( فَـ ,و  ثُم, ) bağlayıcılarından sonra gəldikdə dilin 

rahatlığı üçün sakinləşir (sukun olur)3. Məsələn: 
 

هبكْتلْي ثُم سربٍ الدأْ كُلُّ طَالقْرفَلْي 
Hər tələbə dərsi oxuyub sonra yazsın! 

                                                
1 Bax, II kitab 14-cü dərs. 
2 Muslim rəvayət etmişdir. 
3 Bu bağlayıcılardan sonra "ِل" ədatının sakinləşməsi vacib deyil. Kəsrəli də işlənə bilər. 
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Allah � buyurur: 

 دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا�

  �يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنوا لي فَلْيستجِيبوا
 

“Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən 
onlara yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı 

vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul 
edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ 

bilsinlər“. (əl-Bəqərə, 186) 

3 , 4. لَم və الَم ədatları. Bu iki ədata ٍفْيٍ و قَلْبمٍ و نزج فرح 

“cəzm, inkar və çevirən” ədat deyirlər.  ٍمزج فرح ”cəzm 

ədatıdır” çünki mudari felini cəzm edir, ٍفْين فرح  “inkar 

ədatıdır” çünki feli inkar edir,  ٍقَلْب فرح ”çevirən ədatdır”, 

çünki indiki zaman felini keçmiş zamana aid edir.  

لَم və الَم ədatları mudari felini cəzm etmək, inkar mənasını 

bildirmək və feli keçmiş zamana aid etmək kimi 
xüsusiyyətlərdə biri-birinə oxşasalar da məna baxımından 

aralarında fərq vardır. Belə ki, لَم ədatı “-ma/-mə” mənasını 

verərək feli bitmiş keçmiş zamana aid etdiyi halda, الَم ədatı 

“hələ -ma/-mə” mənasını verərək felin danışılan vaxta qədər 
inkar olunduğunu, lakin sonradan bu inkarın aradan 
qaldırıla biləcəyinin mümkünlüyünü bildirir. Məsələn: 
  

سروا الدبكْتي لَم الطُّالب - Tələbələr dərsi yazmadılar 

سروا الدبكْتا يلَم الطُّالب -Tələbələr hələ dərsi yazmamışlar 

لَم və الَم ədatları arasında olan başqa bir fərq danışıq 

əsnasında sualı الَم ədatı ilə cavablandırarkən məlum olan feli 

pozub yalnız الَم ədatı ilə kifayətlənməyin mümkün 

olmasıdır. لَم ədatında isə mütləq fel qeyd olunmalıdır. Yəni 
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cavab cümləsində الَم ədatı feldən ayrı işlənə bilər,  لَم ədatı 

isə bu cür işlənə bilməz. Məsələn:  
 

(با أكْتلَم :أي) .ا؟ لَمسرالد تبأ كَت  

Dərsi yazdınmı? Hələ yox. (yəni: hələ yazmamışam) 
 

Qeyd: ِنلَيعف زِمجا يم “Eyni zamanda iki feli cəzm edən ədatlar” 

barəsində gələn dərslərimizdə danışacağıq. 
 

 جزم الْمضارِعِ بِالطَّلَبِ

Mudari felinin “tələb”in cavabında cəzm olunması 
 

  .مٍدقَتم بٍلَطَل اًءزجو اباًوج انَكَ اإذَ عارِضمالْ مزجي: الْقَاعدةُ

Qayda: Əgər mudari feli öndə gələn tələb cümləsinin cavabı 
olarsa, cəzm olunur.  

Qaydanın şərhi: “Tələb cümləsi” dedikdə - özündə tələb 
mənası daşıyan cümlələr nəzərdə tutulur. “Tələb” cümləsinin yeddi 
növü var. Bu növlərdən beşini qeyd edək: 

1- راألم “Əmr”. Məsələn: 

حجنت هِدتاج Çalış ki, uğur qazanarsan! 

جِدثْ تحبا Axtar, taparsan! 

Allah � buyurur: 

  �لَكُم أَستجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ�
 

“Rəbbiniz dedi: "Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim!“. 
(Ğafir, 60) 

2- يهالن “Qadağa”. Məsələn: 

 !Allaha şərik qoşma, Cənnətə girərsən ال تشرِك بِاِهللا تدخلِْ اجلَنةَ

3- امفْهتاالس “Sual”. Məsələn: 

؟تؤجر خرياً، تفعلُ هلْ  Xeyir iş görüb, əcr qazanarsanmı? 
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 :Arzu”. Məsələn“ التمني -4

وراًرسم نأَكُ تدهتاج يتنِيلَ  Kaş ki, calışıb, şad olardım! 

 :Ümid”. Məsələn“ الترجي -5

 كُنت هِدتجت لَّكلَعمسوراًر  Ümid edirəm çalışıb, şad olarsan! 

Tələb cümləsinin digər iki növünü: 6- ضرالْع “təklif”, 7- يضضحالت 
“təşviq” və bu cümlələrin düzəlmə qaydasını gələcək 
dərslərimizdən biləcəyik.1 Bu növ cümlələr tələb mənasını daşıdığı 
üçün belə adlanır.  

“Tələb cümləsinin cavabı” dedikdə - yəni öndə gələn tələb 
cümləsi, cavab cümlənin səbəbi olmalıdır. Məsələn, yuxarıdakı 

misallara diqqət etsək görərik ki, َةلِْ اجلَنخدبِاِهللا ت رِكشال ت “Allaha şərik 

qoşma, Cənnətə girərsən!” cümləsində “Allaha şərik qoşmamaq” 

“Cənnətə girməyin”, ْلفعلُ هخرياً، ت رجؤ؟ت  “Xeyir iş görüb, əcr 

qazanarsanmı?” cümləsində “xeyir iş görmək” “əcr qazanmağın”,    

جِدثْ تحبا “Axtar, taparsan!” cümləsində isə “axtarmaq” “tapmağın” 

səbəbidir. Həmçinin, digər cümlələrə də diqqət etsək görərik ki, tələb 
cümləsi cavab cümlənin səbəbidir.  

Qeyd 1: Əgər tələb cümlə cavab cümlənin səbəbi olmazsa, bu 
halda cavab cümləni cəzm etmək olmaz. Məsələn: 

 

بسرلْ تكْسال ت  

Tənbəllik etmə, kəsilərsən 
 

Bu cümlədə بسرت “kəsilərsən” mudari felini cəzm etmək olmaz, 

çünki “tənbəllik etməmək” “kəsilməyin” səbəbi deyil. Əksinə tənbəllik 
etmək kəsilməyin səbəbidir. Deməli, bu halda mudari felini cəzm 
edə bilmərik. 

                                                
1 Bəzi kitablarda tələb cümləsinə اُءعالد “dua” növünü də əlavə edib sayını səkkizə çatdırırlar. 

Lakin dua əmrin növlərindən olduğu üçün əmr cümləsinə aiddir. 
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Qeyd 2: Əgər tələb cümləsinin cavabı ةبِيبفَاُء الس “səbəb bildirən” 

ـفَ  bağlayıcısı ilə başlayarsa, bu zaman mudari feli ُةرمضأنْ الْم 
(pozulmuş ْأن) ilə nasb olur. Məsələn:  

 !Allaha şərik qoşma ki, Cənnətə girəsən ال تشرِك بِاِهللا فَتدخلَ اجلَنةَ

 

ةبدالن لُوبأس 
Ağrı və acını ifadə etməyin üslubu 

 

رِيفُهعةُ : تبدالن– هنعِ مجوتأوِ الْم هلَيعِ عفَجتاُء الْمنِد  

Tərifi: ُةبدالن “Nudbə” – dərd çəkənin və ya ağrıyanın 

çağırışıdır.  

يندب –ندبsözü lüğətən   الندبةُ  “ölüyə ağlamaq” felinin 

məsdəridir. Ərəb dili qrammatikasında isə “dərd çəkənin və ya 
ağrıyanın çağırışı” deməkdir.  

الندبة أداةُ  “Nudbə” bildirən ədat " او " ədatıdır. Bəzən اي xitab 

ədatı da “nudbə” üçün istifadə olunur. Lakin bu şərtlə ki, xitabla 
səhv salınmasın.  

 nudbə ədatından sonra gələn və halına yanılan və ya ağrısı وا

çəkilən isim وبدنالْم “məndub” adlanır. “Məndub”un hökmü 

xitabdakı “munədə”nin hökmü kimidir. Yəni əgər mufrad (tək) isim 
olarsa, damma üzərində əl-məbni olur. Əgər izafə tərkibli söz 
birləşməsi olarsa, nasb olur. Məsələn:  

!دمحا مو Vay, Muhəmməd! 

!نِنيمؤالْم ريا أمو Vay, möminlərin əmiri! 

Əksər hallarda “məndub” ismin sonuna فأل ةبدالن  “nudbə 

bildirən əlif” əlavə olunur. Əgər “məndub” isimdən sonra söz bitirsə, 
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nudbə bildirən əlifdən sonra كْتاُء السه “sükut”1 bildirən هاء əlavə 

olunur. Məsələn:  

!اهأسا رو Vay, başım! 

!اهطْنا بو Vay, qarnım! 

Qeyd: فأل ةبدالن  “nudbə bildirən əlif” əlavə olunarkən 

“məndub” ismin sonunda aşağıdakılar pozulur: 
1. “Maqsur” isimlərin sonundakı əlif maqsura. Məsələn:  

!اهوسا مى  ووسم -  

!طَفَاهصا مطَفَى  وصم-  

2. “Məndub” ismin sonundakı damma (ـُـ ). Məsələn:  

إسالماه!وا    المإس-  

!اهانثْما عانُ  وثْمع-  

3. “Məndub” ismin sonundakı tənvin ( ــٌ ). Məsələn: 

!اهالما إسو  المإس-  

!اهدمحا مو  دمحم -  

4. İzafə tərkibli “məndub”larda “mudaf ileyh”in kəsrəsi ( ــِ ). 

Məsələn: 

!اهالمالس دبا عالمِ والس دبع -  

!ابن حامداهوا    دامح نبا-  

 

   

                                                
1 Bax, II kitab 6-cı dərs.  
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آه İsim-feli 

  

آه ريمض لُهرِ, فَاعلَى الْكَسع نِيبم ,(عجوأت) ىنعارِعٍ, بِمضلٍ معف مسا :
  مستتر تقْديره "أنا". 

آه sözü عجوأت “ağrayıram” mudari felinin mənasını verən “isim-

fel”dir. Faili nəzərdə tutulmuş اأن “mən” damiridir. آه “isim-feli” 

kəsrə üzərində əl-məbnidir.  

Əgər müəyyən bir xəstəlik nəzərdə tutulursa آه işlənir. Əgər 

müəyyən bir şey nəzərdə tutulmursa, o zaman آه “tənvinlə” işlənir. 

Bu tənvinə “ِريكنالت وِيننت” “qeyri-müəyyənlik tənvini” deyilir. 

 

 

 

 

 

��� 
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14. ÎÍ ÄÞÐÄÖÍÚÖ ÄßÐÑ 
 إذَا الشرطيةُ

Şərt mənasını verən إذَا “əgər, -sa2”, “vaxt”, “zaman” bağlayıcısı 

 

Bildiyimiz kimi ərəb dilində “şərt budaq cümləli tabeli 
mürəkkəb cümlə”lərdə budaq cümlə çox vaxt baş cümlədən əvvəl 
gəlir və onunla şərt bağlayıcılarından biri ilə bağlanır. Keçən 

dərsimizdə "لَو" “əgər” bağlayıcısı barədə danışdıq və bildik ki, bu 

bağlayıcı budaq cümləni baş cümləyə bağlamaq üçün istifadə olunur 
və şərt mənasını verir. Eyni zamanda, şərti keçmiş zamana aid edir.  

Həmçinin, bildik ki, şərt cümlələrində şərt ədatlarından sonra 

gələn budaq cümlə ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi” 1 , baş cümlə isə        

طرالش ابوج “şərtin cavabı” adlanır. 

Bu dərsimizdə şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə 

işlənən إذَا “əgər, -sa2”, “vaxt”, “zaman” bağlayıcısını öyrənəcəyik.  

رِيفُهعةُإذَا  :تيطرالش – طرى الشنعم نمضلِ, تقْبتسلْمل انمز فو ظَر ,
 واةُهازِمٍ أَدج رغَي طرش.هطرإلَى ش افضالً, يحم وبصنم ,   

Tərifi:  ةُإذَايطرالش  “şərt mənasını verən إذَا” – gələcək zaman 

bildirən və şərt mənasını verən zaman zərfidir. إذَا - mudari felini 

cəzm etməyən, nasb halının yerində olan və özündən sonra gələn 
“şərt cümləsi”nə izafə olunan ədatdır. Mənası: “əgər, -sa2”, “vaxt”, 
“zaman”. 

Tərifin şərhi: 
“Şərt mənasını verən zaman zərfidir” – dedikdə, yəni bu 

bağlayıcı iki cümləni - ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi”ni və طرالش ابوج 

“şərtin cavabı”nı - biri-birinə bağlayır və “əgər, -sa2”, “vaxt”, 
“zaman” mənalarını verir.  

                                                
1 Və ya  ُلعفطرالش  “şərt feli” adlanır. 
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 nasb“ في محلِّ نصبٍ əgər, -sa2”, “vaxt”, “zaman” bağlayıcısı“ إذَا

halının yerində olan” “əl-məbni” (hallanmayan) zaman zərfidir. Bu 

zərf daim özündən sonra gələn ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi”nə          

izafə olunur və özündən sonra gələn feli cümlə (şərt cümləsi)            

ِفي محلِّ جر مضاف إلَيه  “cərr halın yerində olan mudafun ileyh” kimi 

erab olunur. 

“Gələcək zaman bildirən” – yəni "لَو" bağlayıcısından fərqli 

olaraq إذَا bağlayıcısı əsasən madi (keçmiş zaman) feli ilə işlənir, lakin 

gələcək zaman bildirir və şərti gələcək zamana aid edir. 

الشرطيةُإذَا   – nin işləndiyi cümlədə ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi” feli 

cümlə olmalıdır, طرالش ابوج “şərtin cavabı” isə həm feli, həm də 

ismi cümlə ola bilər. Adətən, “şərt cümləsi” madi (keçmiş zaman) 
felindən ibarət olur. Lakin mudari (indiki zaman) feli də ola bilər. 
Məsələn: 

تحجن   تدهتإذَا  اج Əgər çalışsan, uğur qazanarsan 
 

     طرالش ابوج   طرلَةُ الشمج   طراةُ الشأد 

)     (Şərt ədatı ٍاضلٌ معاضٍ        فلٌ معف  

(Şərtin cavabı     (Şərt cümləsi     
madi felidir)       madi felidir)        

بسررياً   تكَث يبغإذَا  ت Əgər çox qaib etsən, kəsilərsən 

 

  طرالش ابوج    طرلَةُ الشمج   طراةُ الشأد 

   (Şərt ədatı)     ارِعضلٌ معف   ارِعضلٌ معف  

(Şərtin cavabı      (Şərt cümləsi     
mudari felidir)    mudari felidir) 
 

Birinci misalda ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi” və طرالش ابوج “şərtin 

cavabı” madi fellərindən ibarətdir. Buna baxmayaraq, şərtin mənası 

gələcək zamandadır. İkinci misalda isə ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi” və 
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طرالش ابوج “şərtin cavabı” mudari fellərindən ibarətdir. Məna isə 

yenə də gələcək zamandadır.  
Qeyd 1: Şərt mənasını bildirən “bağlayıcılar” mudari felinə 

təsir baxımından iki növdürlər: 

1. ةازِمالْج رط غَيراةُ الشأد “Mudari felini cəzm etməyən 

bağlayıcılar”. Məsələn:  إذَا kimi. 

 .”Mudari felini cəzm edən bağlayıcılar“ أداةُ الشرط الْجازِمةُ .2

Məsələn: ثُ, أييح ,نى, أيتا, ممها, مم ,نا, مإنْ, إذْم kimi. Bu 

şərt bağlayıcılar barədə gələn dərsimizdə danışacağıq. 

Qeyd 2:  ةُإذَايطرالش  və yerdə qalan digər şərt ədatlarından sonra 

gələn ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi” fellə başlayan feli cümlə olmalıdır, 

necə ki, yuxarıdakı misallarda qeyd etdik. Lakin bəzi hallarda إذَا – 

dən sonra isim gəlir. Belə halda isim pozulmuş, lakin nəzərdə 
tutulmuş felin faili kimi erab olunur. Pozulmuş feli isə isimdən sonra 
gələn fel müəyyən edir. Məsələn: Allah � buyurur: 

 

 � فُجرت الْبِحار وإِذَا � انتثَرت الْكَواكب وإِذَا � انفَطَرت السماُء إِذَا�

  �بعثرت الْقُبور وإِذَا 
 

“Göy parçalanacağı zaman, � ulduzlar səpələnəcəyi zaman, � 
dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman, � qəbirlər çevriləcəyi 

zaman“. (əl-İnfitar, 1-4) 
 

Bu ayələrin təqdiri belədir: 
 

� انفَطَرت السماُء إِذَا انفَطَرت انفَطَرت السماُء إِذَا - �  

� انتثَرت الْكَواكب وإِذَا انتثَرت انتثَرت الْكَواكب وإِذَا - �  

� فُجرت الْبِحار وإِذَا فُجرت فُجرت الْبِحار وإِذَا - �  

� بعثرت الْقُبور وإِذَا بعثرت بعثرت الْقُبور وإِذَا - �  
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 وجوب ٱقْتران جوابِ الشرط بِٱلْفَاِء
“Şərtin cavabı”na فَـ qoşulmasını vacib edən hallar 

 
Şərt ədatının “cəzm edən” və ya “cəzm etməyən” olmasından 

asılı olmayaraq, bəzi hallarda tabeli mürəkkəb cümlələrdə            

طرالش ابوج “şərtin cavabı”nın1  فَـ “onda, elə isə” hərfi ilə başlaması 

vacib olur. “Şərtin cavabı”nın  فَـ hərfi ilə başlamasını vacib edən 

ümumilikdə 8 hal var. Bu dərsimizdə bu hallardan ikisini 
öyrənəcəyik. Yerdə qalan 6 halı gələn dərsimizdən biləcəyik.  

Beləliklə, aşağıdakı hallarda “şərtin cavabı”nın فَـ “onda, elə isə” 

hərfi ilə başlaması vacib olur: 

�  طرابِ الشوانُ جرٱقْت جِبا:يهنم عاضوبِٱلْفَاِء يف م  

 أنْ يكُونَ الْجواب جملَةً اسميةً .1

1. “Şərtin cavabı” ismi cümlə olduqda. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

  �قَرِيب إِنيفَ عني عبادي سأَلَك وإِذَا�
 

“Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən onlara 
yaxınam“. (əl-Bəqərə, 186) 

 

 أنْ يكُونَ الْجواب فعالً طَلَبِياً .2

2. “Şərtin cavabı” tələb cümləsi olduqda.  
Tələb cümləsi və onun növləri barədə keçən 

dərsimizdə danışdıq və bildik ki, tələb cümləsi tələb 
mənasını daşıyan 7 növ cümlələrdir. Bu növlərdən beşini 

öyrəndik. Bunlar: 1- راألم “Əmr”, 2- يهالن “Qadağa”, 3- 

امفْهتاالس “Sual”, 4- ينمالت “Arzu”, 5- يجرالت “Ümid”. 

Məsələn:  
 

                                                
1 Yəni baş cümlənin. 
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• “Şərtin cavabı”nın “əmr” cümləsi olmasına misal: Allah 
� buyurur: 

  �فَانصب فَرغْت فَإِذَا�
 

“İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış!“ (əş-Şərh, 7) 
 

• “Şərtin cavabı”nın “qadağa” olmasına misal.  
Allah � buyurur: 
 

  �غَيرِه حديث في يخوضوا حتى معهم تقْعدوا فَال بِها ويستهزأُ بِها يكْفَر اللَّه آيات سمعتم إِذَا�

 

“Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istehza olunduğunu 
eşitdiyiniz zaman, günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə 

onlarla bir yerdə oturmayın“. (ən-Nisa, 140) 
 

Hədislərin birində Allah Elçisi � buyurur: 

 تخرجوا فَالَ بِها وأَنتم بِأَرضٍ وقَع وإِذَا ,تدخلُوها فَال"إذَا سمعتم بِالطَّاعون في أرضٍ 

  رواه الْبخارِي "امنه فرارا

“Əgər bir yerdə Taun xəstəliyinin düşdüyünü eşitsəz, o yerə girməyin. 
Əgər bu xəstəlik siz olduğunuz yerdə yayılarsa, ondan qaçıb (canınızı qur-

tarmaq məqsədilə) oranı tərk etməyin.” (əl-Buxari, 3473) 
 

 

• “Şərtin cavabı”nın “sual” olmasına misal: 

 إذَا رأيت محمداً فَماذَا أقُولُ لَه؟
Əgər Muhəmmədi görsəm, ona nə deyim? 

حامد فَأين يجلس؟إذَا جاَء   

Əgər Həmid gəlsə, harada otursun? 
 

Qeyd: طرالش ابوج “şərtin cavabı”nın  فَـ  hərfi ilə başlamasını 

vacib olan yerdə qalan 6 halını gələn dərsimizdən biləcəyik. 
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ةيطرابِ إذَا الشرلَةُ إلعثاَألم 
الشرطيةُإذَا   – nin erabına misallar 

تدهتإذَا  اج تحجن  

: ظَرف زمان مستقْبلٍ متضمن معنى الشرط مبنِي علَى السكُون في محلِّ نصبٍ وهو إذَا
افضم,  

 تدهتلَةُ (اجمو ج ,طرلَةُ الشملٌ جفَاعلٌ وعف :تدهتاج(  رلِّ جحي مفهإلَي افضم  

تحجابِ: نراإلع نا ملَّ لَهحلٍ ال مفَاعلٍ وعف نةٌ ميلعلَةٌ فمج ,طرالش ابوج  

  

  

  

���  
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15. ÎÍ  ÁÅØÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

  ما يجزِم فعلَينِ, جوازِم الْمضارِعِ

Eyni zamanda iki feli cəzm edən ədatlar 
 

Eyni zamanda iki feli cəzm edən doqquz ədat var:  

, أيما, إذْما, من, ما, مهما, متى, أين, حيثُإنْ  

Bu ədatlar müxtəlif növ tabeli mürəkkəb cümlələrdə “bağlayıcı 
sözlər” rolunu oynayır və aşağıdakı mənaları verirlər: 

إذْما  və  إنْ - “əgər, –sa2” mənasını verib “şərt budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlə”lərdə işlənərək şərti gələcək zamana aid 
edirlər.1 Məsələn: 

  

كعم جرأخ جرخإنْ ت Əgər çıxsan, məndə səninlə çıxaram 

أقُم قُما تإذْم Əgər qalxsan, məndə qalxaram 
 

نم – kim, ام – nə, ىتم – nə zaman, نأي – hara, أي – hansı, امهم – nə 

qədər, nə, اثُميح – harada, ədatları isə əslən “öz funksiyasını itirmiş 

sual əvəzlikləridir”. Bu ədatlar müxtəlif növ tabeli mürəkkəb 
cümlələrdə “bağlayıcı sözlər” rolunu oynayırlar. 

Bu bağlayıcılara həmçinin, طرالش اتوأد “şərt ədatları” da 

deyilir. Çünki bu bağlayıcıların daxil olduqları mürəkkəb cümlə iki 
cümlədən ibarət olur. Bağlayıcıdan sonra gələn birinci cümlə        

الشرط جملَةُ  “şərt cümləsi”, ikinci cümlə isə طرالش ابوج “şərtin 

cavabı” adlanır. “Şərtin cavabı”nın baş verməsi “şərt cümləsi”ndən 
asılı olur. Məhz bu baxımdan şərt mənasını verirlər. Məsələn: 

 

حجتن َ     هِدتجإنْ     ت Əgər çalışsan, uğur qazanarsan 

 
 الشرط  جملَةُ الشرط  جواب الشرطأداةُ    

Şərt ədatı        Şərtin cavabı     Şərt cümləsi   

                                                
إذْما  və إن 1 “əgər, –sa2” mənası verməkdə إذَا ilə eynidirlər. Yəni hər üçü şərti gələcək zamana 

aid edir. Ararlarındakı fərq budur ki, إذَا mudari felini cəzm etmir. 
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Qeyd: Sual əvəzlikləri kimi “şərt ədatları” da أي “hansı” istisna 

olmaqla “əl-məbni”dirlər (hallanmırlar) və daim cümlənin əvvəlində 
gəlirlər.  

İndi isə digər şərt ədatlarına aid misalları nəzərdən keçirək: 

• نم – “kim” şərt ədatı “aqil”1 isimlər üçün işlənir. Allah 

� buyurur: 

�نلْ فَممعثْقَالَ يم ةا ذَرريخ هري�  

“Kim zərrə qədər yaxşılıq etsə, əvəzini alacaqdır “. (əz-Zəlzələ, 7) 
 

 .nə” şərt ədatı “qeyri-aqil”2 isimlər üçün işlənir“ – ما •

Allah � buyurur: 

  �اللَّه يعلَمه خيرٍ من تفْعلُوا وما�

“Nə yaxşılıq etsəniz, Allah onları  bilir“. (əl-Bəqərə, 197) 
 

  .nə zaman” şərt ədatı zaman bildirir“ – متى •

كعم بأَذْه بذْهى تتم Nə zaman getsən, səninlə 

gedəcəm 
 

• نأي – “harada” şərt ədatı məkan bildirir. Çox vaxt bu 

ədatın sonuna ُةدائا الزم əlavə olunur.  Allah � buyurur: 

  �الْموت يدرِكْكُم تكُونوا أَينما�

“Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaq“. (ən-Nisa, 78) 
 

• أي – “hansı” şərt ədatı izafə olunmaqla işlənir və izafə 

olunduğu sözdən asılı olaraq məna verir. Bu ədat 

hallanandır və bəzən ُةدائا الزم ilə işlənir. Məsələn: 

دفتسأْ تقْرابٍ تتك أي Hansı kitabı oxusan, faydalanarsan 

Allah � buyurur: 

                                                
1 Aqil isimlər – insan anlayışı bildirən isimlərdir. Məs: Tələbə, həkim, müəllim, Muhəmməd 
və s.  
2 Qeyri-aqil isimlər – heyvan, bitki və s. kimi insan anlayışı bildirməyən isimlərdir. 
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  �الْحسىن الْأَسماُء فَلَه تدعوا ما أَيا الرحمن ادعوا أَوِ اللَّه ادعوا قُلِ�

“De: "İstər Allah deyib çağırın, istərsə də Mərhəmətli deyib çağırın. 
Hansını çağırsanız da, hər halda ən gözəl adlar Ona məxsusdur”. 

 (əl-İsra, 110) 
 

 nə qədər”, “nə” şərt ədatı “qeyri-aqil” isimlər“ – مهما •

üçün işlənir. Məsələn: 

 مهم يكُن سبب غيابِك تفْصلْ
Qaib olmağının səbəbi nə olursa olsu, qovulacaqsan 

 

Allah � buyurur: 

  �بِمؤمنِني لَك نحن فَما بِها لتسحرنا آية من بِه تأْتنا مهما وقَالُوا�

“Kafirlər dedilər: "Sən bizi sehrləmək üçün nə qədər möcüzə gətirsən 
də, biz sənə inanan deyilik!“. (əl-Əraf, 132) 

 

 hara” şərt ədatı məkan bildirir. Bu şərt ədatı“ – حيثُما •

yalnız ام ilə yanaşı gəldikdə mudari felini cəzm edir. ام – 

dən təcrid olunduqda isə mudari felini cəzm etmir. 
Məsələn: 

  حيثُما تذْهب يرك اُهللا

Hara getsən, Allah səni görür 
 

Allah � buyurur:  �هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحو� 

“Harada olursunuzsa olun, üzünüzü ona (Kəbəyə) tərəf çevirin!“ 
(əl-Bəqərə, 144) 

Yuxarıdakı misallara diqqət etsək görərik ki, şərt ədatları daxil 
olduqları cümlələrdə iki mudari felini cəzm etmişlər. Bu iki fellərdən 

biri ُلَةمج طرالش  “şərt cümləsi”ndə, digəri isə طرالش ابوج “şərtin 

cavabı”ndadır. Məsələn, yuxarıdakı cümlələrdə نم – “kim” şərt ədatı 

nə” şərt ədatı“ – ما ,fellərini يرهvə  يعملْ və  تفْعلُوا  هلَمعي  fellərini, امنأَي  – 

“harada” şərt ədatı  hansı” şərt ədatı“ – أيfellərini,   يدرِكْكُمvə   تكُونوا 

və تقْرأْ   دفتست fellərini cəzm etmişdir. 
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 أنواع فعلِ الشرط والْجوابِ إنْ كَانا فعلَينِ
Feldən ibarət olan “şərt cümləsi” və “şərt cavabı”nın növləri 

 

Şərt ədatları işləndiyi tabeli mürəkkəb cümlələrdə ُلَةمج طرالش  

“şərt cümləsi” və طرالش ابوج “şərtin cavabı” feli cümlələr olarsa, bu 

zaman onlar (“şərt cümləsi” və  “şərtin cavabı”) dörd halda gələ 
bilərlər: 

 نِ مضارِعينِفعلي جواب الشرطالشرط و جملَةُ أنْ يكُونَ .1

الشرط جملَةُ .1  “şərt cümləsi” və طرالش ابوج “şərtin 

cavabı”nın hər ikisi mudari (indiki-gələcək zaman) feli 
ola bilər. Bu halda hər iki mudari felini cəzm etmək 
vacib olur. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

  �نعد تعودوا وإِنْ�

“Yox əgər qayıtsanız (möminlərə qarşı vuruşsanız), Biz də qayıdarıq 
(sizi yenə məğlub edərik)“ (əl-Ənfal, 19) 

 

2. لَةُكُونَ أنْ يمج و طرالشطرالش ابونِ جليعنِ فيياضم 

الشرط جملَةُ .2  “şərt cümləsi” və طرالش ابوج “şərtin 

cavabı”nın hər ikisi madi (keçmiş zaman) feli ola bilər. 

Bu halda hər iki madi feli ٍمزلِّ جحي مف “cəzm halın 

yerində” olur. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

  �لأَنفُِسكُم أَحسنتم أَحسنتم إِنْ�

“Yaxşılıq etsəniz, özünüzə yaxşılıq etmiş, olursunuz“.  
(əl-İsra, 7) 

 

  فعالً مضارِعاً جواب الشرطالشرط فعالً ماضياً و جملَةُأنْ يكُونَ  .3

الشرط جملَةُ .3  “şərt cümləsi” madi (keçmiş zaman) feli,  

طرالش ابوج “şərtin cavabı” isə mudari (indiki-gələcək 

zaman) feli ola bilər. Bu halda “şərtin cavabı”nı cəzm 
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etmək vacib olmur. Yəni “şərtin cavabı” olan mudari 
felini rafda (adlıq halda) da işlətmək olar. Məsələn: 

 

يلع قُمي دامح إنْ قَام  
Əgər Həmid qalxsa, Əli də qalxacaq 

 

Bu cümləni “يلع قُومي دامح إنْ قَام” kimi də işlətmək olar. 

Yəni قُمي cəzm halda olan “şərtin cavabı”nı قُومي kimi də 

işlətmək olar. Lakin cəzm etmək qrammatik cəhətdən 
daha yaxşıdır. Qurani Kərimdə də məhz belə gəlmişdir. 
Allah � buyurur: 

�نكَانَ م رِيدثَ يرح ةرالْآخ زِدن ي لَهف هثرح نمكَانَ و رِيدثَ يرح 

  �نصيبٍ من الْآخرة في لَه وما منها نؤته الدنيا

“Biz axirət savabını istəyənin savabın artırar, dünya qazancını 
istəyənə də ondan verərik. Lakin onun axirətdə heç bir payı olmaz“ 

(əş-Şura, 20) 
 

 ماضياً فعالً  جواب الشرطو مضارِعاًالشرط فعالً  جملَةُأنْ يكُونَ  .4

الشرط جملَةُ .4  “şərt cümləsi” mudari (indiki-gələcək zaman) 

feli, طرالش ابوج “şərtin cavabı” isə madi (keçmiş zaman) 

feli ola bilər. Bu hal çox nadir işlənir. Məsələn: Allah 
Elçisi � buyurur: 

 نم"قُملَ يقَالْ ةَلَيرِد إميانٱا وحتسغُا ابفلَ ره مقَا تدم مذَ نبِنه "رأخا تمو 

.ملسم اهور  

“Kim Qədr gecəsini imanla və savabını Allahdan umaraq 
ibadətdə keçirərsə, əvvəlki və sonrakı günahları bağışlanar”.  

Müslim rəvayət etmişdir. 
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ٱقْتران جوابِ الشرط بِٱلْفَاِء بقيةُ الْمواضعِ لوجوبِ  

“Şərtin cavabı”na فَـ qoşulmasını vacib edən digər hallar 

 

Keçən dərsimizdə tabeli mürəkkəb cümlələrdə طرالش ابوج 

“şərtin cavabı”nın1  فَـ “onda, elə isə” hərfi ilə başlamasını vacib edən 

hallardan danışdıq və bildik ki, “şərtin cavabı”nın  فَـ hərfi ilə 

başlamasını vacib edən ümumilikdə 8 hal var. Bu hallardan ikisini 

keçən dərsimizdə öyrəndik və bildik ki, əgər طرالش ابوج “şərtin 

cavabı” “ismi” və ya “tələb” cümlələrindən biri olarsa, bu halda فَـ 
hərfi ilə başlaması vacib olur.  

Bu dərsimizdə “şərtin cavabı”nın فَـ “onda, elə isə” hərfi ilə 

başlamasını vacib edən yerdə qalan 6 halını öyrənəcəyik. Bu hallar 
aşağıdakılardır: 

 ,جامداًأنْ يكُونَ الْجواب فعالً  .3

3. “Şərtin cavabı” دامج “cəmid” (dəyişməz) fellərdən biri 

ilə başladıqa. “Cəmid” (dəyişməz) fellər dedikdə سلَي 
“deyil”, ىسع “ola bilsin”, منِع “nə gözəl” və بِئْس “nə pis” 

naqis felləri nəzərdə tutulur. Bu naqis fellərin “cəmid” 
(dəyişməz) adlanmasına səbəb digər fellər kimi təsrif 
olunmamalarıdır. Yəni bu fellər yalnız bir formada – 
keçmiş zaman formasında – qalırlar. Bu fellərin mudari 
və əmr formaları yoxdur. Məsələn: Allah Elçisi � 
buyurur:  

 "من غَشنا فَلَيس منا"
“Bizi (müsəlmanları) aldadan bizdən deyil” 

 
 
 

                                                
1 Yəni baş cümlənin. 
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4. ابوكُونَ الْجأنْ ي ,(قَد)وقاً بِـبسم 

4. “Şərtin cavabı” قَد “artıq” təkid ədatı ilə başladıqda. 

Məsələn: Allah � buyurur: 

�نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَويمظع�  

“Kim Allaha və Onun Elçisinə itaət etsə, böyük bir uğur 
qazanar“. (əl-Əhzab, 71) 

 

5. ,(لَن)وقاً بِـبسم ابوكُونَ الْجأنْ ي 

5. “Şərtin cavabı” لَن inkar ədatı ilə başladıqda. Məsələn: 

Allah Elçisi � buyurur: 

"نا  ميني الدف رِيرالْح لَبِسفَلَن "ةري اآلخف هسلْبي  

“Kim dünyada ipək geyinərsə, Axirətdə onu geyinməyəcək“. 
 

6. ,(ةيافا النم)وقاً بِـبسم ابوكُونَ الْجأنْ ي 

6. “Şərtin cavabı”  ام inkar ədatı ilə başladıqda. Məsələn: 

Allah � buyurur: 

  � رِسالَته بلَّغت فَما تفْعلْ لَم وإِنْ�

“Əgər belə etməsən, Onun göstərişini (sənə tapşırdığı elçilik vəzifəsini) 
yerinə yetirmiş olmazsan“. (əl-Maidə, 67) 

 

 ),س) أو بِـ(سوفأنْ يكُونَ الْجواب مسبوقاً بِـ( .7

7. “Şərtin cavabı” س və ya فوس ədatlarından biri ilə 

başladıqda. Məsələn: Allah � buyurur: 

�نمو فكنتسي نع هتادبع كْبِرتسيو فَسمهرشحي ها إِلَييعمج �  

“Allah Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və 
təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna 

toplayacaqdır“. (ən-Nisa, 172) 
 

�نملْ وقَاتي يبِيلِ فس لْ اللَّهقْتفَي أَو بلغي فوفَس يهتؤا نرا أَجيمظع �  

“Kim Allah yolunda vuruşub öldürülərsə və ya qalib gələrsə, 
Biz ona böyük bir mükafat verəcəyik“. (ən-Nisa, 74) 
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 الْجواب مسبوقاً بِـ(كَأنما), أنْ يكُونَ .8

8. “Şərtin cavabı” امكَأن “sanki” 1  ədatı ilə başladıqda. 

Məsələn: Allah � buyurur: 
 

�نمو رِكشي ا بِاللَّهمفَكَأَن رخ ناِء ممالس طَفُهخفَت رالطَّي وِي أَوهت بِه يحي الرف كَانيقٍ محس �  

“Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o, göydən düşər, quşlar onu alıb 
aparar, yaxud külək onu sovurub uzaq bir yerə atar“.  

(əl-Həcc, 31) 
 

Qeyd: Mudari felini cəzm edən “şərt ədatları”nın işləndiyi 

mürəkkəb cümlələrdə “şərtin cavabı” فَـ hərfi ilə başlanarsa, bu 

zaman ədatlar feli cəzm etmir və “şərtin cavabı” ٍمزلِّ جحي مف “cəzm 

halın yerində” olur. 
  

                                                
1 Əslində bu ədat َّكَأن “sanki” ədatıdır, sonuna ةدائا الزُم  əlavə olunub. 
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طرالش اتوأد ابرإع 
“Şərt ədatları”nın erabı 

 

Öyrəndiyimiz  طرالش اتوأد “şərt ədatları”na diqqət etsək görərik 

ki, “şərt ədatları” üç cürdür: 

1. Bəziləri hərfdir. Məsələn: ْإن və اإذْم kimi1. 

2. Bəziləri şərt mənasını verən مهبم “mubhəm”2 isimlərdir. 

Məsələn: ام ,نا, ممهم  və أي kimi. 

3. Bəziləri şərt mənasını verən zaman və ya məkan 

zərfləridir. Məsələn:  مىت və ا إذ   ədatları  فظَرانمز  “zaman 

zərfləri”dir. ُيثح və نأي isə  فظَركَانم  “məkan zərfləri”dir. 

“Şərt ədatları”, növündən və işləndiyi cümlənin “şərt felindən” 
asılı olaraq müxtəlif cür erab olunurlar. “Şərt ədatları”nı erab etmək 
üçün aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

Qayda: “Şərt ədatları”ndan كَانم فظَر “məkan zərfləri” və ya       

 فظَر انمز “zaman zərfləri” olanlar cümlədə: ٍبصلِّ نحي ملِ فعفل يهولٌ ففْعم طرالش  

“nasb halın yerindədir və “məful fih”dir, erabda da şərt felinin zərfi kimi 
erab olunur. Məsələn: 

مىت كعم رافأس رافست   

Nə zaman səfər etsən, mən də səninlə edəcəm 

مىت كُونلَى السع نِيبم طراةُ الشأد : طرلِ الشعفل يهولٌ ففْعبٍ مصلِّ نحي مف (رافست)  

تذْهب يرك اهللا ماحيثُ  

Hara getsən, Allah səni görür 

  (تذْهب) في محلِّ نصبٍ مفْعولٌ فيه لفعلِ الشرط أداةُ الشرط مبنِي علَى الضم : حيثُ

                                                
 .nin hərf və ya isim olması ixtilaflıdır– إذْما 1
2  Mubhəm isimlər – mənaları yalnız özündən sonra gələn söz və ya cümlə vasitəsilə 
müəyyənləşən isimlərdir. İsmul-movsullar (nisbi əvəzliklər) və ismul-işəralar (işarə 
əvəzlikləri) kimi. 
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Qeyd: Əgər طرلُ الشعف “şərt feli” naqis fel olarsa1, bu zaman 

məkan və ya zaman zərfi olan “şərt ədatları” naqis felin xəbəri kimi 
erab olunurlar2. Məsələn: 

 أينما تكُن يرك اهللا
Harada olsan, Allah səni görür 

  (تكُن) في محلِّ نصبٍ خبرأداةُ الشرط مبنِي علَى السكُون : أينما

Qayda 2: ام ,نا, ممهم  və أي isim olan “şərt ədatları” işləndiyi cümlədə 

“şərt feli” “məful bihi” tələb edən يدعتالْم “təsirli” fel olub məfulsuz 

gələrsə3, “şərt ədatları”  طرلِ الشعفل ولٌ بِهفْعبٍ مصلِّ نحي مف “nasb halın 

yerində şərt felinin məfulu” kimi erab olunur. Məsələn: 

مهام فْتلْع سألْت عنه  

Nə etsən, barəsində soruşulacaqsan 

  )لْعفْت( في محلِّ نصبٍ مفْعولٌ بِه لفعلِ الشرط أداةُ الشرط مبنِي علَى السكُون : مهما

Gördüyümüz kimi, فْتلْع  “şərt feli” təsirlidir və məfulu yoxdur. 

Buna görə də مهام  ədatı “şərt feli”nin “məful bihi”si kimi erab 

olunub. 

Qayda 3: Əgər “şərt feli” الالزِم “təsirsiz” və ya məfulu olan “təsirli” 

fel olarsa, ام ,نا, ممهم  və أي isim olan “şərt ədatları” ٌأدتبفْعٍ ملِّ رحي مف “raf 

halın yerində mübtəda” kimi erab olunur. “Şərt feli” isə onun xəbəri olur. 
Məsələn: 

 من جاَء متأخراً فال يدخلِْ الْفَصلَ
Kim gec gəlsə, sinfə daxil olmasın 

نم : كُونلَى السع نِيبم طراةُ الشي أدفأدتبالْم ربخ (اَءج) طرلُ الشعأٌ وفدتبفْعٍ ملِّ رحم  

                                                
1 Yəni: َكَان və onun bacılarından biri olarsa. 
2 Çünki zərflər heç vaxt isim və ya mübtəda ola bilməzlər. 
3 Yəni “şərt feli” məfulu olmayan təsirli fel olarsa. 
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Bu cümlədə اَءج “şərt feli” təsiriz olduğundan نم şərt ədatı 

“mübtəda” kimi erab olunub, اَءج “şərt feli” isə xəbərdir. 
 

�نمقِ وتي لْ اللَّهعجي ا لَهجرخم � 

“Allahdan qorxana, Allah çıxış yolu göstərər “. (ət-Taləq, 2) 
 

نم : كُونلَى السع نِيبم طراةُ الشأد) طرلُ الشعأٌ وفدتبفْعٍ ملِّ رحي مقِفتي اللَّه ربخ (
أدتبالْم  

 

Bu cümlədə ِقتي “şərt feli” təsirlidir اللَّه kəliməsi (اللَةِلَفْظُ الْج ) 

“məful bihidir”. Buna görə də نم şərt ədatı “mübtəda” kimi erab 

olunub, ِقتي اللَّه  “şərt feli” isə xəbərdir.  

Qayda 4: أي şərt ədatı hallanandır və izafə olunduğu ismə uyğun 

erab olunur. Əgər izafə olunduğu isim zaman və ya məkan zərfidirsə    

يهولٌ ففْعم “məful fihi” kimi, adi isimdirsə yuxarıdakı qaydalara uyğun isim 

kimi erab olunur. Məsələn: 

كنِي أكْرِمرزمٍ توي أي  

Hansı gün məni ziyarət etsən sənə ikram edəcəm 
 

:أي  وبصنم يهولٌ ففْعم افضم (ٍموي) ,افضم وةُ و هرةُ الظَّاهحالْفَت بِهصةُ نالمعو
...هإلَي  

 

كعم بأذْه بذْهت لَدب أي  

Hansı ölkəyə getsən, mən də səninlə birlikdə gedərəm 
 

:ةُ أيرةُ الظَّاهحالْفَت بِهصةُ نالمعو وبصنم يهولٌ ففْعم  افضم (لَدب) ,افضم وو ه
...هإلَي 

 

دفتسأْ تقْرابٍ تتك أي  

Hansı kitabı oxusan, faydalanarsan 
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:أي  افضم (ٍابتك) ,افضم وةُ و هرةُ الظَّاهحالْفَت بِهصةُ نالمعو وبصنم ولٌ بِهفْعم
...هإلَي  

 أتبٍ يطَال لَأيلِْ الْفَصخدراً فال يأختم  

Hansı tələbə gec gəlsə, sinifə daxil olmasın 
 

:أي ...هإلَي افضم (ٍبطَال) ,افضم وةُ و هرةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالمعو فُوعرأٌ مدتبم  
 

Qayda 5: Şərt ədatlarından hərf olanlar (ْإن və اإذْم kimi) erab 

olunmurlar. Yəni digər hərflər kimi bu ədatların erabında da                        

  .erabda yeri yoxdur” deyilir“ ال محلَّ لَها من اإلعرابِ
 

Qeyd: Sual əvəzlikləri kimi “şərt ədatları” da hərfu-cərlərlə və 
izafə tərkibində işlənə bilərlər. Bu zaman “əl-məbni” (hallanmayan) 

“şərt ədatları” رلِّ جحي مف “cərr halın yerində” kimi erab olunurlar. 

Məsələn:  

عام تلْأَس نهع أجِب  

Nə barədə soruşsan cavab verərəm 
 

 في محلِّ جر مجرور بِـ(عن)أداةُ الشرط مبنِي علَى السكُون ما: 
  

كتاب من قْتقْأَ أْرأْر  

Kimin kitabını oxusan, oxuyaram 
 

:ابتك ,افضم وةُ و هرةُ الظَّاهحالْفَت بِهصةُ نالمعو وبصنم ولٌ بِهفْعم 
  

نم : كُونلَى السع نِيبم طراةُ الشأد,هإلَي افضم رلِّ جحي مف 
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 كَم االستفْهاميةُ و كَم الْخبرِيةُ

كَم “sual əvəzliyi” və “çoxluq bildirən” كَم 

 

Keçən dərslərimizdə ُةيامفْهتاالس كَم “sual əvəzliyi” olan كَم 

barədə danışdıq1. Bildik ki, كَم “sual əvəzliyi” sual cümlələrində 

bilinməyən, naməlum sayı müəyyən etmək üçün istifadə olunur və 

cavab tələb edir. Bu sual əvəzliyi özündən sonra gələn ismin يِيزمالت 
“təmyiz” 2  - yəni, tək, mənsub (təsirlikdə) və nəkira (qeyri 
müəyyənlikdə) isim - olmasını tələb edir. Məsələn: 

 

 ?Səndə neçə kitab var - كَم كتابا عندك؟
 

Əgər كَـم (neçə?) sual əvəzliyindən əvvəl hərfu-cər (ön qoşma) 

gələrsə, bu zaman əvəzlikdən sonra gələn isim iki halda ola bilər: 

nasbda (təsirlikdə) və ُةرمضالْم نم “təqdirdə olan نم” hərfu-cərinin 

təsiri ilə cərrdə (yiyəlikdə). Məsələn:  
 

 علَى كَم صفْحةً (صفْحة) يشتملُ هذَا الْكتاب؟

Bu kitab neçə səhifədən ibarətdir? 
 

Əgər كَـم (neçə?) sual əvəzliyindən əvvəl hərfu-cər (ön qoşma) 

gəlməzsə, bu zaman əvəzlikdən sonra gələn ismin دفْرالْم tək,  وبصنالْم 

mənsub (təsirlikdə) və  ةركُالن nəkira (qeyri müəyyənlikdə) olması 

vacib olur. 

 

 

 
 

                                                
1 Bax: I kitab 18-ci dərs. 
2 Bax: II kitab 3-cü dərs. ييزمالت “Təmyiz” mövzusu. 
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 كَم الْخبرِيةُ

“Çoxluq bildirən” كَم 

 :رِيفُهعةُترِيبالْخ ي - كَمالَّت يمٍ, ههبريٍ مكَث ددع نع بِه ربخإلَى  ت اجتحال يو
  فَهِي بِمعنى "كَثري". جوابٍ.

Tərifi: “Çoxluq bildirən” كَم - cümlədə naməlum çoxluğu 

bildirmək üçün işlənən və cavab tələb etməyən əvəzlikdir.  
Mənası: “neçə-neçə”, “nə çox” “nə qədər”. Məsələn: 
 

 :أي !تأيمٍ رالع اِءكَملَمالْع نرياً مكَث تأير  

Nə qədər alim görmüşəm! Yəni: Çox alimlər görmüşəm 
 

 dən sonra gələn isim – كَم الْخبرِيةُ ,dən fərqli olaraq - كَم االستفْهاميةُ

(yəni, təmyiz) izafə səbəbindən məcrur (yiyəlik halda) olur və bu 
zaman təkdə və cəmdə gələ bilər. Məsələn: 

!قَرأْت (كُتبٍ) كَم كتابٍ  

Neçə-neçə kitab (kitablar) oxumuşam 
 

 dən sonra gələn ismin təkdə olmasına daha çox – كَم الْخبرِيةُ

təsadüf edilir.  

Qeyd 1: Bəzən ُةرِيبالْخ كَم – dən sonra gələn isim نم hərfu-cəri ilə 

məcrur olur. Məsələn: Allah � buyurur: 

�كَم نم ئَةف يلَةقَل تئَةً غَلَبةً فريكَث بِإِذْن اللَّه اللَّهو عم ابِرِينالص�  

“Neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib 
gəlmişdir!" Allah səbir edənlərlədir“. (əl-Bəqərə 249) 

Qeyd 2: ُةرِيبالْخ كَم – dən başqa çoxluq mənasını bildirən digər 

əvəzliklər də var. Bu əvəzliklərdən biri də َكَأ) نيٍّكَأَي(  “neçə-neçə”, 

“nə çox” “nə qədər” əvəzliyidir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

�نكَأَيو نم ةابلُ لَا دمحا تقَهرِز ا اللَّهقُهزري اكُمإِيو�  

“Neçə-neçə canlılar vardır ki, ruzisini öz yanında daşıya bilmir. 
Onların da, sizin də ruzinizi Allah verir“. (əl-Ənkəbut 60) 
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 نيب الفتفَاقِ واإلخاالت هجأوةرِيبالْخو ةيامفْهتاالس كَم  

 arasında oxşar və fərqli cəhətlər كَم الْخبرِيةُ və كَم االستفْهاميةُ

 

 .arasında bir sıra oxşar cəhətlər var كَم الْخبرِيةُ və كَم االستفْهاميةُ

Bunlar aşağıdakılardır: 

1. مٱس مالهك Hər ikisi isimdir. 

2.  مالهكمهبم  Hər ikisi مهبم “mubhəm”1 isimdir. Yəni hər 

ikisi onları açıqlayan “təmyizə”2  ehtiyac duyur. 

3.  مالهكنِيبم  Hər ikisi “əl-məbni” (hallanmayan) isimdir. 

4.  مالهك ةُلَهاردالص  Hər ikisi cümlənin əvvəlində gəlir. Yalnız 

hərfu-cərlər onlardan önə keçə bilir. 
 

 arasında fərqli cəhətləri aşağıdakı cədvəl كَم الْخبرِيةُ və كَم االستفْهاميةُ

göstərir: 

 كَم االستفْهاميةُ  كَم الْخبرِيةُ

 اجتحابٍال توإلَى ج  

Cavab tələb etmir 
 تحتاج إلَى جوابٍ

Cavab tələb edir 
أكْثَر اداإلفْرو ,عمو ج دفْرا مهيِيزمت 

“Təmyizi” təkdə və cəmdə ola bilər. 
Ən çox təkdə olur. 

 تميِيزها مفْرد دائماً
“Təmyizi” daim təkdədir 

مجرور بِاإلضافَة إلَيها, أو مجرور  تميِيزها
(نم)بِـ 

“Təmyizi” izafə və ya نم hərfu-cəri ilə 

məcrur olur 

 رج فربِح بِقَتإال إذَا س وبصنا مهيِيزمت
 ةرمضالْم (نم)بِـ روالْج بصالن وزجفَي

(أكْثَر بصوالن) 
“Təmyizi” mənsubdur, yalnız əgər 

önündə hərfu-cər gələrsə təqdirdə olan 

نم ilə məcrur olur 

                                                
1  Mubhəm isimlər – mənaları yalnız özündən sonra gələn söz və ya cümlə vasitəsilə 
müəyyənləşən isimlərdir. İsmul-movsullar (nisbi əvəzliklər) və ismul-işəralar (işarə 
əvəzlikləri) kimi. 
2 “Təmyiz” dedikdə “mubhəm” əvəzliyi açıqlayan isim nəzərdə tutulur. 
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(كَم) ابرإع 
 əvəzliyinin erabı كَم

Qayda 1: Əgər كَم əvəzliyindən sonra zaman və ya məkan 

bildirən isim (təmyiz) gələrsə, كَم əvəzliyi يهولٌ ففْعم “zaman və ya 

məkan zərfi” kimi erab olunur. Məsələn: 

؟ كَمتافَرماً سوي  

Neçə gün səfər etdin? 

كَم:  كُونلَى السع نِيبامٍ مفْهتاس ماس(تافَرس) ِلعفل يهولٌ ففْعبٍ مصلِّ نحي مف  

؟ كَمتفَرراً حتم  

Neçə metr qazdın? 

كَم:  كُونلَى السع نِيبامٍ مفْهتاس ماس(تفَرح) ِلعفل يهولٌ ففْعبٍ مصلِّ نحي مف  

Qayda 2: Əgər كَم əvəzliyindən sonra zamana və ya məkana 

dəlalət etməyən isim (təmyiz) və bu isimdən sonra ya لَةمج هبٍش  “şibhu 

cümlə”, ya اللَّازِم “təsirsiz” fel və yaxud da məfulu olan يدعتالْم 
“təsirli” fel gələrsə, كَم əvəzliyi أدتبالْم “mübtəda” kimi erab olunur. 

Məsələn: 

اباً كَمتك كدن؟ع  

Səndə neçə kitab var? 

كَم:  كُونلَى السع نِيبامٍ مفْهتاس ملِّ اسحي مأُفدتفْعٍ املُبواخلَ ررب )كدنع( 

باً كَماَء طَال؟ج  

Neçə tələbə gəldi? 

كَم:  كُونلَى السع نِيبامٍ مفْهتاس ماس(اَءج) رأُ واخلَبدتفْعٍ املُبلِّ رحي مف 

باً كَمداً طَالامح بر؟ض  

Həmidi neçə tələbə vurdu? 

كَم:  كُونلَى السع نِيبامٍ مفْهتاس ماس) رأُ واخلَبدتفْعٍ املُبلِّ رحي مداًفامح برض( 
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Qayda 3: Əgər كَم əvəzliyindən sonra zamana və ya məkana 

dəlalət etməyən isim (təmyiz) və bu isimdən sonra məfulu olmayan 

 məful bihi” kimi“ مفْعولٌ بِهəvəzliyi  كَم ,təsirli” fel gələrsə“ الْمتعدي

erab olunur. Məsələn: 

؟ كَمتأيباً رطَال  

Neçə tələbə gördün? 
 

كَم:  كُونلَى السع نِيبامٍ مفْهتاس مولٌ اسفْعبٍ مصلِّ نحي مفبِه (تأير) ِلعفل 
 

Qayda 4: Əgər كَم əvəzliyindən sonra zamana və ya məkana 

dəlalət etməyən isim (təmyiz) və bu isimdən sonra naqis fel gələrsə, 

 :əvəzliyi naqis felin ismi kimi erab olunur. Məsələn كَم
 

لِ؟ كَمي الْفَصباً كَانَ فطَال  

Sinifdə neçə tələbə var idi? 
 

كَم:  كُونلَى السع نِيبامٍ مفْهتاس م(كَانَ)اس مسفْعٍ الِّ رحي مف 
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 معانِي "حتى"
 hərfu-cərinin mənaları حتى

 .hərfu-cərdir və cümlədə əsasən iki mənada işlənir حتى

 انتهاُء الْغاية, أي: بِمعنى (إلَى) .1

1. Həddin sonluğuna dəlalət edir. Yəni إلَى “... qədər” “... 

kimi”, “-dək”, “... cən” “-ca, -cə” hərfu-cərinin mənasını 

verir. Bu mənada gələn ىتح həm aşkar isimlərlə, həm də 

mudari feli ilə işlənə bilir. Aşkar isim ىتح – dən sonra 

məcrur olur. Mudari feli isə ىتح – dən sonra təqdirdə olan 

  :məsdər ədatı ilə mənsub olur. Məsələn أنْ

Allah � buyurur: 

�لَامس يى هتطْلَعِ حرِ مالْفَج�  

“O gecə sübh açılanadək əmin-amanlıq olur“. (əl-Qadr 5) 
Allah Elçisi � buyurur: 

 كُمدأح نمؤى"ال يتح بحي "فِْسهنل بحا بم يهألخ  

“Biriniz özü üçün istədiyini (müsəlman) qardaşı üçün istəmədikcə, 

(tam şəkildə) iman etmiş olmaz.” (əl-Buxari, 13) 
 

 التعليلُ, أي: بِمعنى (لـ) .2

2. Səbəb bildirir. Yəni ـل “üçün ki,” “ötrü ki,”, “görə ki,”, “... 

ki,” hərfu-cərinin mənasını verir. Bu mənada gələn ىتح 

yalnız mudari feli ilə işlənir və fel təqdirdə olan ْأن məsdər 

ədatı ilə mənsub olur. Məsələn:  
 

  شغلَكشغلَك, أي: لئَال أُدخلْت بِهدوٍء حتى ال أُ

Səni narahat etməmək üçün sakitcə daxil oldum  
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"هااسم فعلٍ أمرٍ "  

  Feli ismi ها

  

 götür!”, “al!” əmr felinin“ (خذْ) .feli isim”dir“ اسم فعلٍ – ها

mənasını verir. اه feli isim اَءه kimi də işlənə bilir. Yəni sonundakı 

əlifi həm       ٌةورقْصم فأل əlif maqsura (ـا), həm də فةٌ ألوددمم  “əlif 

məmdudə” (ـاء) kimi işlətmək olar. Bu feli isim həm ِطَابالْخ كَاف 

“xitab bildirən ك kəf”1 ـكُن ,ـكُم ,ـك ,ـك ilə, həm də ك “kəf”siz 

işlənə bilir. Məsələn: 

 (اكه) اه!داما حي ,ابتالْك  - Kitabı götür, ey Həmid! 

الْكتاب, يا فَاطمةُ!(هاك)  ها  - Kitabı götür, ey Fatimə! 

الْكتاب, يا إخوانُ!(هاكُم)  ها  - Kitabı götürün, ey qardaşlar! 

الْكتاب, يا أخوات!(هاكُن)  ها  - Kitabı götürün, ey bacılar! 

Feli ismi اَءه kimi işlənərsə, “II şəxs bitişən əvəzlikləri” əvəzinə 

ـاَء, ـاِء, ؤمəlif məmdudə”nin həmzəsini şəxslərdə dəyişərək  ,“ (ـاء)
, ؤماؤنَّ  formalarında da işlətmək olar. Məsələn: 

َء الْكتاب, يا حامد!ها  - Kitabı götür, ey Həmid! 

ِء الْكتاب, يا فَاطمةُ!ها  - Kitabı götür, ey Fatimə! 

ؤم الْكتاب, يا إخوانُ!ها  - Kitabı götürün, ey qardaşlar! 

ؤنَّ الْكتاب, يا أخوات!ها  - Kitabı götürün, ey bacılar! 

ؤما الْكتاب, يا حامد و خالد!ها  - Kitabı götürün, ey Həmid və Xalid! 

Allah � buyurur:   

�هابِيتُءوا كاقْر ماؤقُولُ هفَي ينِهمبِي هابتك يأُوت نا مفَأَم� 

                                                
 kəf” barədə ətraflı bu kitabın 8-ci dərsinə bax (işarə əvəzlikləri ك xitab bildirən“ كَاف الْخطَابِ 1

mövzusuna). 
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“Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir: "Budur, oxuyun 
kitabımı!“. (əl-Həqqa, 19) 

  حذْف النون من مضارِعِ (كَانَ)

 hərfinin düşməsi ن felinin mudarisindən كَانَ

 

Bildiyimiz kimi َكَان feli اوِيالْو فواألج II kök hərfi و olan “əcvəf” 

fellərdəndir və mudarisi كُونُي  olur. Amilin təsiri ilə كُونُي  mudari feli 

cəzm olarkən sonu sukunlaşır. Bu zaman iki sakin hərf – sakin ْن və 

sakin xəstə hərf و - qarşılaşır. Ərəb dilində iki sakin hərfin yanaşı 

gələ bilməsi mümkün olmadığından elal qaydasına əsasən xəstə hərf 

و düşür1. Nəticədə fel كُني لَم şəklini alır.  

Qaydaya əsasən, bundan sonra feldən heç nə pozulmamalıdır. 

Lakin َكَان feli ərəb dilində çox istifadə olunduğundan dilin rahatlığı 

üçün mudarisinin cəzm halında ن hərfini də düşürürlər. Məsələn: 

 !Zülmkar olma   ال تك ظَالمًا

 Həmid xəstə deyildi  لَم يك حامد مرِيضاً

Allah � buyurur:  
  

 �قَالَت أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا�

“Məryəm dedi: "Mənə bir insan toxunmadığı və özüm də zinakar 
olmadığım halda, necə mənim övladım ola bilər?“ (Məryəm, 20) 
 

 ن felinin mudarisinin cəzm halında felin kök hərfi olan كَانَ

hərfinin düşməsi caizdir2, vacib deyil. Lakin iki halda ن hərfinin 

düşməsi qadağan olur: 

1. Əgər feldən sonra sakin hərf gələrsə. Yəni ال artikli ilə 

başlayan soz gələrsə. Məsələn: 

                                                
1 Bax: II kitab 27-ci dərs 3-cü elal qaydası. 
2 Yəni icazəlidir. 
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ًلَم يكُنِْ الرجلُ قَائما  Kişi ayaq üstə deyildi 

Bu cümlədə كُني felindən ن hərfini pozub  لَمكلُ يجالر  

demək olmaz. 

2. Əgər ن hərfindən sonra ٌلصتم ريمض “bitişən əvəzlik” 

gələrsə. Fərq etməz, istər raf (adlıq hal) damiri olsun, 
istər nasb (təsirlik hal) damiri. Məsələn: 

 Tələbələr sinifdə deyildilər  الطُّالب لَم يكُونوا في الْفَصلِ

ُلَم أكُنه الكَسالنُ   Tənbəl deyildim 

Bu cümlələrdə də كُني felindən ن hərfini pozmaq olmaz. 

 

 

 ابراإلع  
Erab 

  ًال تك ظَالما

  مبنِي علَى السكُون ال محلَّ لَه من اإلعرابِ: حرف نهيٍ وجزمٍ, ال

كلَى تكُونُ عالس همزةُ جالمعو (ةياهال الن)بِـ ومزجم ارِعضم صاقلٌ نعف :
 ,ذُوفَةحالْم ونالن  

(كت) مواس :ريمض (تأن) هيرقْدت ,رتتسم  

  وعالمةُ نصبِه الْفَتحةُ الظَّاهرةُ منصوب )تك(خبر  :ًظَالما
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 صيغُ التصغريِ

İsimlərin “təsğir” (kiçiltmə) formaları 
 

Keçən dərslərimizin birində 1  مريِ اسغصالت  “isimlərin kiçiltmə 

mənası” barədə danışdıq və bildik ki, “ريغصالت” “kiçiltmə mənası” 

isimlərin təşkil olunduqları hərflərin sayından asılı olaraq müəyyən 
vəznlərdə (formalarda) düzəlir. Həmçinin, isimlərin kiçildilməsinin 
şərtlərini və məqsədlərini öyrəndik.  

Ümumiyyətlə, isimləri müəyyən vəznə salmaqla kiçiltməyin 
əsas məqsədi danışığı ixtisar etmək və asanlaşdırmaqdır. Çünki 
isimlərin kiçiltmə forması özündə həm sifət (kiçik sifəti), həm də 
sifətləşmiş (kiçildilmiş) ismin mənasını daşıyır. Məsələn:  

صغريطفْلٌ  –طُفَيلٌ   uşaqcığaz - kiçik uşaq 

Bu dərsimizdə isimlərin kiçildilməsində istifadə olunan 
vəznləri və bu vəznlərin istifadə olunma qaydalarını öyrənəcəyik. İlk 
növbədə isimlərin kiçildilməsinin ümumi qaydasını qeyd edək. 
Ümumi qayda belədir: 

 يانِالثَّ فراحلَ دعب ادزوي ،يهانِثَ حتفْوي مِ،السٱ أولُ ميض أنْ هو -  التصغريِ :الْقَاعدةُ
اٌءي ساكةٌَن سىتصغري ياَء( مالت.( واالسيالذِّ م لْتقُحياُء ه صالتريِغ سيىم ) ًماسامراًصغ.(  

Qayda: İsimlər kiçildilərkən – birinci hərf dammalaşır (ـُـ ), 

ikinci hərf fəthələşir (ـَـ ), ikinci hərfdən sonra ( التصغري ياَء ) “kiçiltmə 

“yə”-si” adlanan  sakin ي “yə” hərfi əlavə olunur. ( التصغري ياَء ) əlavə 

olunan isim  مسامصرغ  “musağğar isim” (kiçildilmiş isim) adlanır. 

Qaydanın şərhi: Deməli, isimlər kiçildilərkən üç əməl edilir.  

Birinci: Birinci hərf dammalaşır (ـُـ ); 

İkinci: İkinci hərf fəthələşir (ـَـ ); 

                                                
1 Bax: II kitab 26-cı dərs. 
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Üçüncü: İkinci hərfdən sonra ( التصغري ياَء ) “kiçiltmə “yə”-si” 

adlanan  sakin ي “yə” hərfi əlavə olunur. 
 

التصغريِأوزانُ   

İsimlərin kiçiltmə vəznləri 
 

“Təsğirin” (kiçiltmənin) üç vəzni var. Bunlar: ٌليلٌ, فُععيفُع və ٌليعيفُع 
vəznləridir1.  

1. Üçhərfli isimlər ٌليفُع vəzninə salınmaqla kiçildilir.  

2. Dördhərfli isimlər ٌلعيفُع vəzninə salınmaqla kiçildilir. 

3. Dördüncü hərfi لَّةع فرح “xəstə hərf” olan beşhərfli 

isimlər ٌليعيفُع vəzninə salınmaqla kiçildilir. 

Açıqlama: 
 

� Əgər isim üçhərflidirsə, biz yuxarıda qeyd etdiyimiz üç 

əməllə2 kifayətlənirik və isim ٌليفُع formasını alır. Məsələn: 

 

 مجن- ميجن  ulduz – kiçik ulduz 

جبيلٌ –جبلٌ   dağ – kiçik dağ 

طُفَيلٌ –طفْلٌ   uşaq - uşaqcığaz 

 قَلَم– مقُلَي  qələm – qələmcik 

� Əgər isim dördhərflidirsə, bu zaman yuxarıdakı üç əməldən 

sonra dördüncü əmələ keçirik ki, bu da ( التصغري ياَء ) – dən 

                                                
1 Bu vəznlər “təsğir” mövzusuna xasdır. “Sarf” elmində olan vəznlər nəzərdə tutulmur. Yəni 

bu vəznlərdəki ف, ع, ل hərfləri heç də sözün kök hərflərini ifadə etmir. Məqsəd odur ki, 

“musağğar” isimdə hərflərin say və hərəkələrinin bu vəznə uyğun olduğunu bildirməkdir. 
2 Üç əməl dedikdə, ümumi qaydada qeyd edilən üç əməl - birinci hərfi dammalaşdırmaq 

ـُـ) ), ikinci hərfi fəthələşdirmək (ـَـ ) və ikinci hərfdən sonra (صغريياَء الت) “kiçiltmə “yə”-si” 

adlanan  sakin ي “yə” hərfini əlavə etmək nəzərdə tutulur. 



200 
 

sonra gələn dördüncü hərfin (ـِـ ) kəsrələnməsidir. Bu 

zaman isim  ٌلعيفُع formasını alır. Məsələn: 

 مهرد - هِميرد  dirhəm – kiçik dirhəm 

 قدفُن - قديفُن  mehmanxana – kiçik mehmanxana 

� Əgər isim dördüncü hərfi لَّةع فرح “xəstə hərf” olan beşhərfli 

isimdirsə bu zaman xəstə hərf ي “yə” hərfinə çevrilir və isim 

  :formasını alır. Məsələn فُعيعيلٌ

 احفْتم- يحتفَيم  açar – kiçik açar 

 فُورصع - ريفيصع  sərçə – kiçik sərçə 

منيديلٌ - منديلٌ  dəstmal – kiçik dəstmal 

� Əgər isim beş hərfdən ibarət olub, heç bir hərfi xəstə hərf 
olmazsa, bu halda dördüncü hərfdən sonrakı əlavə hərfi 

pozmaqla ismi dördhərfli edirik, sonra ٌلعيفُع vəzninə 

salmaqla kiçildirik. Məsələn:  
 

 heyva – kiçik heyva   سفَيرِج -سفَرجلٌ 

يبلدنلٌ – عدينع   bülbül – kiçik bülbül 

Qeyd: Beş hərfdən ibarət olub, heç bir hərfi xəstə hərf 

olmayan isimləri kiçildərkən ٌليعيفُع vəzninə salmaq da olar. 

Bunun üçün pozulmuş hərfin əvəzinə axırıncı hərfdən əvvəl 

 yə” hərfi əlavə edirik. Məsələn, yuxarıdakı isimləri bu cür“ ي

də kiçiltmək olar: 

جرِيفَيلٌ - سجفَرس 

  عندليب – عنيديلٌ
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16. ON ALTÛNCÛ DßRS 

يفرانُ الصزيٱلْمو فرالص 
Sarf və sarf meyarı 

 

Bildiyimiz kimi ərəb dilinin qrammatikası iki elmdən -  وحالن  

“Nəhv” və  فرالص “Sarf” elmlərindən ibarətdir. 

وحالن Nəhv elmi (sintaksis1) – sözlərin hallanıb - hallanmaması 

və hallanarkən son hərəkələrinin dəyişməsi barədə qaydaları 
öyrənən elmdir. 

فرالص Sarf elmi (morfoloqiya 2) – sözlərin quruluşundan və 

dəyişərkən məruz qaldığı formalardan bəhs edən elmdir. Yəni sözün 
müxtəlif formalara düşməklə yeni mənalar verməsini öyrənən 
elmdir. 

Ərəb dili “flektiv dillər”3 qrupuna aiddir. Ərəb dilində hər bir 
qrammatik forma (bab) əksər halda üç, bəzən də dörd kök hərfinə 
istinad edir. Kök hərflərin təsrif olunub dəyişməsi yolu ilə müxtəif 
mənalı sözlər əmələ gətirilir. Sarf elmi də məhz bu dəyişiklikləri 
öyrənir. 

Qrammatika alimləri sözlərin quruluşunu, quruluşundakı 

األصيل  “kök” və دائالز “əlavə olunmuş” hərfləri və dəyişərkən sözün 

məruz qaldığı dəyişiklikləri öyrənmək üçün يفرانُ الصزيٱلْم “sarf 

meyarı” qoymuşlar. Bunun üçün alimlər bütün ərəb sözlərini (fel və 
isimləri) nəzərdən keçirmiş və görmüşlər ki, ərəb sözlərinin  böyük 
əksəriyyəti üç kök hərfindən ibarətdir. Üç kök hərfindən ibarət olan 

sözlər يالثُّالث “üçköklü” sözlər adlanır. İsimlərin az bir qismi ياعبالر 
                                                
1 Sintaksis – yunan sözüdür, “tərtib, birləşmə” deməkdir. Söz birləşmələrini və cümlələri 
öyrənir. 
2 Morfologiya – morfologiyanın əsas mövzusu nitq hissələridir. Morfologiyada sözlər nitq 
hissələri kimi öyrənilir, onların quruluşu və dəyişmə qaydaları araşdırılır. 
3  “Flektiv dillər” – sözün kök hərflərinin fleksiya (təsrif) olunması ilə yeni qrammatik 
formalar əmələ gətirən dillərə deyilir. “Fleksiya” sözünün mənası “təsrif olunma” 
“dəyişmə” deməkdir. Yəni “flektiv dillər”də sözlərin qrammatik formaları kök hərflərinə 
istinad edir. 
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“dördköklü” və ياسمالْخ “beşköklü” olur. Fellər isə yalnız يالثُّالث 
“üçköklü” və ya ياعبالر “dördköklü” olur.  

Həmçinin, diqqət yetirmişlər ki, bəzi sözlər yalnız kök 

hərflərindən ibarət olur. Bu cür sözlərə دراملُج “mücərrəd” sözlər 

deyilir.  

Bəzi sözlərdə isə kök hərfləri ilə yanaşı دائالز “əlavə olunmuş” 

hərflər də olur. Belə sözlərə زِيدالْم “əl-məzid” (düzəltmə) sözlər 

deyilir. Həm isim həm də fellərə دائالز “əlavə olunan” hərflər سألتمونيها 

sözünün özündə cəm etdiyi 10 hərfdən ibarətdir. Yəni həm isim həm 

də fellərə əlavə olunan hərflər bunlardır:  ,(ـة) و, م, ت, ي, ن, ـها ,
 ل, أ, س 

Bütün bunları nəzərdən keçirdikdən sonra qrammatika alimləri 

sözlərin əksəriyyətinin يالثُّالث “üçköklü” olmasını nəzərə alaraq         

يفرانُ الصزيٱلْم “sarf meyarı”nın üç hərfdən ibarət olmasını qərara 

almışlar. Bunun üçün sözün I kök hərfini “ف”, II kök hərfini “ع”, III 

kök hərfini isə “ل” ilə işarə etmişlər1. Buna görə də I kök hərfə  فَاُء
ةمالْكَل “sözün fə-si”, II kök hərfə نيع ةمالْكَل  “sözün ayn-ı”, III kök hərfə 

isə  لَام ةمالْكَل  “sözün ləm-i” deyirlər. Sonra bu hərfləri isim və fellərlə 

tutuşduraraq sözün I kök hərfini “ف”, II kök hərfini “ع”, III kök 

hərfini isə “ل” ilə əvəz edib دائالز “əlavə olunan” hərfləri və 

                                                
1 Qrammatika alimlərinin “sarf meyarı” kimi niyə məhz فعل hərflərini seçmələrini belə izah 

edirlər: 

1. Çünki fellərdə dəyişmələr daha çox baş verir. Buna görə də ( فلٌع ) “fel” sözünün 

köklərini götürmüşlər. 

2. ( لَعفَ ) sözü “etmək” deməkdir. Bu söz bütün fellərə aiddir. Çünki hər bir fel nəyisə 

“etmək”dir. 
3.  Hərflərin məxrəci üçdür: boğaz, dodaq və dil. Hər məxrəcə aid olan bir hərf 

seçmişlər. ف dodaq, ع boğaz, ل isə dil hərflərindəndir. 
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hərəkələri isə olduğu kimi saxlamaqla sözü vəznə salmışlar. Əgər 

söz ياعبالر “dördköklü” və ya ياسمالْخ “beşköklü”dürsə IV və V kök 

hərflərini vəzndə “ل” hərfini artırmaqla işarə etmişlər1 . Məsələn: 

ابتك sözünü vəznə salaq. İlk növbədə sözün kök hərflərini müəyyən 

etmək lazımdır. Bu sözün kök hərfləri كتب –dir. ك hərfini “ت ,”ف 

hərfini “ب ,”ع hərfini isə “ل” ilə əvəz edib دائالز “əlavə olunan” ا 
“əlif” hərfini və hərəkələri olduğu kimi saxlayaq. Nəticədə ابتك 

sözünün ٌالعف vəznində olması aydınlaşır.  

Həmçinin, fellər də belədir. Məsələn: َلقَاتت “vuruşmaq” felini 

vəznə salaq. Bu felin kök hərfləri َقلَت  –dir.  ق hərfini “ت ,”ف hərfini 

 ت əlif” və“ ا ”əlavə olunan“ الزائدilə əvəz edib  ”ل“ hərfini isə ل ,”ع“

“tə” hərflərini və hərəkələri olduğu kimi saxlayaq. Nəticədə َلقَاتت 
felinin َلفَاعت vəznində olması aydınlaşır. Sözləri vəznlərə salmağı 

daha yaxşı bilmək üçün alimlər qaydalar qoymuşlar. Bu qaydalardan 
əsasları aşağıdakılardır:  

1. Əgər söz yalnız üç يلاألص “kök” hərflərdən ibarət olarsa, I 

kök hərfi “ف”, II kök hərfi “ع”, III kök hərfi isə “ل” ilə əvəz 

edib hərəkələri olduğu kimi saxlamaqla vəznə salınır. 
Məsələn: 

لَسلَ - جفَع  oturdu 

فَهِم – لَفَع  başa düşdü 

 نسلَ - حفَع  yaxşılaşdı 

                                                
1 Ortaya belə bir sual çıxır. Niyə “sarf meyarı” üçköklüdür?  
Cavab: Əgər “sarf meyarı”nı dördköklü və ya beşköklü etsəydilər bu zaman çoxluq təşkil 
edən üçköklü sözləri vəznə salmaq çətin olardı. Bunun üçün meyarın bir və ya iki hərfini 
pozmaq lazım gələrdi. “Sarf meyarı” üçköklü olduqda isə azlıq təşkil edən dördköklü və ya 
beşköklü sözləri vəznə salmaq asandır. “Sarf meyarı”na hərf əlavə etmək, pozmaqdan daha 
asandır.  
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Bu sözlər yalnız üç kök hərflərdən ibarətdirlər. Tərkibində 

دائالز “əlavə olunan” hərflər yoxdur. 

2. Sözün tərkibində üç يلاألص “kök” hərflərdən əlavə hərflər 

varsa, bu əlavə hərflər üç cür ola bilər: 
a) Əgər əlavə hərf sözün kök hərflərindən olarsa və söz də 

“dördköklü” və ya “beşköklü” olarsa, vəznə saldıqda 

əlavə hərflərin sayı qədər “ل” hərfi əlavə edilir. Məsələn:  

 جرحلَلَ –دفَع  diyirləndi 

لٌفَعلْلَ – سفَرجلٌ  heyva  

b) Əgər əlavə olunan hərf sözün kök hərflərindən hər hansı 
birinin təkrarlanması (yəni şəddələnməsi) ilə olarsa, 
vəzndə də təkrar hərfə uyğun olan hərf təkrarlanır 
(şəddələşir). Məsələn: 

 لَّملَ –عفَع  öyrətdi 

لَ – كُلِّمفُع  dindirildi  

c) Əgər əlavə olunan hərf sözün kökündən olmayan دائالز 
“əlavə olunan” ( ل, أ, ست (ـة), ي, ن, و, م, ها, ـ ,  ) 

hərflər olarsa, vəznə saldıqda əlavə hərflər olduğu kimi 
saxlanılır1. Məsələn:   

 

 فَرغتسلَ –افْعتسا  bağışlanma dilədi 

 وحفْتولٌ -مفْعم  açıq 

3. Əgər sözün tərkibində لَّةالْع فرِح  xəstə hərf (و, ي) 

səbəbindən dəyişmə baş vermişsə, bu zaman bu 
dəyişmənin növünə baxılır: 

a) Əgər dəyişmə nəticəsində الْقَلْب “çevrilmə” (elal 

nəticəsində bir hərfin başqa hərfə çevrilməsi) və ya ُقْلالن 
                                                
1 Əlavə hərflər سألتمونيها (hərfən: “onu məndən soruşdunuz”) sözünün özündə cəm etdiyi 

hərflərdir. Bu hərflərin bir sözdə cəm edilməsində məqsəd asan yadda saxlanmasıdır. 
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“yerdəyişmə” (elal nəticəsində hərəkələrin yerdəyişməsi) 
baş vermişsə, söz, “çevrilmə” və ya “yerdəyişmə” baş 
verməzdən əvvəlki əsl formasına uyğun vəznə salınır1. 

Məsələn, َقَال və اعب felləri َلفَع kimi vəznə salınır. Çünki 

əslləri َلقَو və عيب olmuşdur. ُلقُوي feli ُلفْعي vəznində,  عبِيي isə 

فْعلُي  vəznindədir. Çünki əslləri ُلقْوي və يِعِبي olmuşdur. Elal 

nəticəsində dəyişmiş digər sözlər də bu qaydada vəznə 
salınır. 

b) Əgər dəyişmə nəticəsində sözdə ذْفالْح “pozulma” (hər 

hansı kök hərfin pozulması) baş vermişsə, vəznə 
salarkən pozulmuş kök hərfə uyğun hərfi vəzndə  

pozmaq lazımdır. Məsələn: ْذخ (götür!) və رم (əmr et!) 

felləri ْلع kimi, فق (dur) feli ْلع kimi, ْقُل feli isə ْفُل kimi 

vəznə salınır. 

c) Əgər sözdə املكَانِي الْقَلْب “hərf yerdəyişməsi” baş verərsə 

(kök hərflərdən biri digərindən önə keçərsə) vəzndə də 
yerini dəyişmiş kök hərflərə uyğun hərfləri dəyişmək 

lazımdır. Məsələn, أَيِس (ümidini itirmək) feli َلفع kimi 

vəznə salınır. Çünki bu fel سئي felinin çevrilmiş 

formasıdır. 

                                                
1 Fellərdə xəstə hərfin əslini bilmək üçün felin mudarisinə və ya məsdərinə qayıtmaq 
lazımdır. 
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 أَبواب الْفعلِ
Felin babları 

Bildiyimiz kimi isimlər kök hərflərinin sayına görə  يالثُّالث  

“üçköklü”, ياعبالر “dördköklü” və ياسمالْخ “beşköklü” olur. 

İsimlərdən fərqli olaraq fellər ya يالثُّالث “üçköklü”, ya da ياعبالر 
“dördköklü” olur1. يالثُّالث “üçköklü” və ياعبالر “dördköklü” fellər özü-

özlüyündə də iki yerə bölünürlər: 

 حروفه أصليةً,ما كَانت جميع  - املُجردالْفعلُ  .1

1. دراملُج “Mücərrəd” (sadə) fellər – bütün hərfləri يلاألص “kök” 

hərflərdən ibarət olan fellərə deyilir. “Mücərrəd” (sadə) 
fellər də öz növbəsində iki yerə bölünür: 

a. دراملُج يالثُّالث  “Mücərrəd suləsi” (üçköklü sadə) - yalnız 

üç kök hərfdən ibarət olan fellərə deyilir. “Mücərrəd 
suləsi” fellər madi (keçmiş zaman forma) etibarilə üç 

vəzndə olurlar: َللَ, , فَعلَفَعفَع  Bu vəznlər, həmçinin, 

“bablar” da adlanırlar. Məsələn: 

لَسج – لَفَع  oturdu 

ملفَ – علَع  bildi  

 رلَ - كَبفَع  böyüdü 

Madi (keçmiş) və mudari (indiki-gələcək zaman forma) 

etibarilə isə “mücərrəd suləsi” fellərin altı babı var. َلفَع 
babı mudaridə uç formada gələ bilər: ُلفْعلُ, يفْعلُ, يفْعي 
Yəni felin ع “aynı” mudaridə hər üç hərəkədə  ,َـُ, ـ
 :ola bilir. Məsələn ِـ

 

                                                
1 Yəni isimlərdən fərqli olaraq fellər ياسمالْخ “beşköklü” olmur. 
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جرخ  –   جرخي يفْعلُ              

 لَسج– سلجي  فَعلَ        يفْعلُ 
 بذَه- بذْهي يفْعلُ              

 يفْعلُ, يفْعلُ, :babı isə mudaridə iki formada gələ bilər فَعلَ
Yəni felin ع “aynı” mudaridə iki hərəkədə  ِـَ, ـ  ola 

bilir. Məsələn: 

 قَفو– فقي لَفَع يفْعلُ   
 فَهِم - مفْهي  يفْعلُ 

 يفْعلُ :babının isə mudaridə yalnız bir forması var فَعلَ
Yəni felin ع “aynı” mudaridə yalnız bir hərəkə ُـ olur. 

Məsələn: 

 ركَب– ركْبي يفْعلُ    فَعلَ    

b. دراملُج ياعبالر  “Mücərrəd rubai” (dördköklü sadə) – 

yalnız dörd kök hərfdən ibarət olan fellərə deyilir. 
“Mücərrəd rubai” fellərin yalnız bir babı var ki, o da 

 :babıdır. Məsələn فَعلَلَ

 مجرلَلَ –تفَع  tərcümə etdi 

فَعلَلَ – زلْزلَ  titrədi  
 

2.  دزِيلُ الْمعالْف– ةيلاألص هوفرلَى حع أكْثَر أو فرح يهف ا زِيدم 

2. دزِيالْم “Məzid” (düzəltmə) fellər – tərkibində kök 

hərflərindən başqa bir və ya daha artıq دائالز “əlavə 

olunmuş” hərflər olan fellərə deyilir. “Məzid” (düzəltmə) 
fellər də öz növbəsində iki yerə bölünür: 

A. يالثُّالث دزِيالْم  “Suləsi məzid” (üçköklü düzəltmə) - 

tərkibində üç kök hərflərdən başqa bir və ya daha artıq 

دائالز “əlavə olunan” hərflər olan fellərə deyilir. “Suləsi 
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məzid” fellərin, ümumilikdə, on iki babı var. “Suləsi 

məzid” fellər tərkibindəki دائالز “əlavə olunan” hərflərin 

sayına görə üç yerə bölünürlər:  
 

A1. داحو فربِح دزِيالْم يالثُّالث “Bir hərf əlavə olunmuş 

üçköklü düzəltmə” fellər – bu növ fellərin üç babı 

var: فْعلَ, فَعلَ, فَاعلَأَ  Məsələn: 

فْعلَأَ –خرج أَ  çıxartı 

لَّملَ – عفَع  öyrətdi   

فَاعلَ -قَاتلَ   vuruşdu 

A2. ينِ الثُّالثفَيربِح دزِيالْم  “İki hərf əlavə olunmuş üçköklü 

düzəltmə” fellər – bu növ fellərin beş babı var:  لَ, افَعن
,افْعلَّ افْتعلَ,  تفَعلَتفَاعلَ,   Məsələn: 

لَّمعلَ  – تفَعت   öyrəndi 

ماونلَ – تفَاعت  özünü yuxuluğa qoydu   

ركَسنلَ -  افَعان  sındı 

 عمتسلَ -اعفْتا  dinlədi 

 رمحلَّ -افْعا  qızardı  

A3. يالثُّالث فرأح بِثَالثَة دزِيالْم  “Üç hərf əlavə olunmuş 

üçköklü düzəltmə” fellər – bu növ fellərin dörd babı 
var: 

استفْعلَ  ,افْعالَّ   وفْعلَلَاعوفْعا ,,   Məsələn: 

 ارمحالَّ –افْعا  qızardı   

استفْعلَ  – استقْبلَ   qarşıladı 

ابشوشلَ -  ععوفْعا  sıx otlarla örtüldü 

لَافْعو - اجلَوذَ  sürətlə davam etdi 
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B. دزِيالْم ياعبالر “Rubai məzid” (dördköklü düzəltmə) - 

tərkibində dörd kök hərflərdən başqa bir və ya daha 

artıq دائالز “əlavə olunmuş” hərflər olan fellərə deyilir. 

“Rubai məzid” fellərin, ümumilikdə, üç babı var. 

“Rubai məzid” fellər tərkibindəki دائالز “əlavə olunan” 

hərflərin sayına görə iki yerə bölünürlər:  
 

B1. داحو فربِح دزِيالْم ياعبالر “Bir hərf əlavə olunmuş 

dördköklü düzəltmə” fellər – bu növ fellərin bir 

babı var: َلَلفَعت Məsələn: 
 

ضمضملَلَ – تفَعت  ağızı yaxaladı 

 B2. ياعبنِ الرفَيربِح دزِيالْم  “İki hərf əlavə olunmuş 

dördköklü düzəltmə” fellər – bu növ fellərin iki babı 

var:  فْعلَّلَا ,افْعنلَلَ   Məsələn: 
 

 

 
 
 

   

افْعلَلَّ  –اطْمأَنَّ    rahatlaşdı 

قَعنفْرلَلَ – انفْعا  aralaşdı, çəkildi   
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 يانُ الثُّالثزأودرجالْم  

“Mücərrəd suləsi” fellərin vəznlərini göstərən cədvəl 
 

اهنعم 
Mənası 

 األمثلَةُ
Misallar 

 الْوزنُ في الْمضارِعِ
Mudari vəznləri 

 الْوزنُ في الْماضي
Madi vəznləri 

getmək  بذَه- بذْهي  يفْعلُ 

يجلس -جلَسoturmaq   فَعلَ  يفْعلُ 

girmək  َلخلُ - دخدي  يفْعلُ 

başa düşmək  فَهِم - مفْهي  يفْعلُ 
 فَعلَ

varis olmaq  َرِثرِثُ - وي  يفْعلُ 

uzaqlaşmaq  دعب- دعبي  فَعلَ يفْعلُ 
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الثُّالثي الْمزِيد اَألفْعالِ أوزانُ  

“Suləsi məzid” (üçköklü düzəltmə) fellərin vəznlərini göstərən 
cədvəl 

 

اهنعم 
Mənası 

 األمثلَةُ
Misallar 

 وزنه في الْمضارِعِ
Mudaridəki 

vəzni 

دزِيالْم يانُ الثُّالثزأو 
Suləsi məzid fellərin 

vəznləri 

təslim olmaq َأ لَمس - ملسي فْعلَأَ يفْعلُ    رفبِح زِيدم
داحو 

Bir hərf 
əlavə 

olunmuş  

öyrətmək لَّمع - لِّمعي  فَعلَ يفَعلُ 
əl tutmaq  افَحص - حافصي  فَاعلَ يفَاعلُ 

xərcləmək  فرص - فرصي   تفَعلَ   يتفَعلُ  
 زِيدم
 بِحرفَينِ 
İki hərf 
əlavə 

olunmuş  

dalaşmaq  بارضت- بارضتي  تفَاعلَ يتفَاعلُ 
qazanmaq  بسكْتا- ِسبكْتي  افْتعلَ يفْتعلُ 

sınmaq  ركَسنا - كَِسرني  انفَعلَ ينفَعلُ 
yaşıllaşmaq  رضخا- رضخي  افْعلَّ يفْعلُّ 

qızarmaq  ارمحا - ارمحي  افْعالَّ  يفْعالُّ 
  بِثَالثَة زِيدم

فرأح 
Üç hərf 
əlavə 

olunmuş  

bağışlanma 
istəmək 

 فَرغتسا- رفغتسي   استفْعلَ  يستفْعلُ  
sıx otla 

örtünmək 
 بشوشعا - بشوشعي  افْعوعلَ يفْعوعلُ 

Sürətlə 
getməyə 

davam etmək 
يجلَوذُ -اجلَوذَ   لُيوفْع  افْعولَ 
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درجالْم ياعبنُ الرزو 
“Mücərrəd rubai” (dördköklü sadə) fellərin vəznini göstərən 

cədvəl  
 

اهنعم 
Mənası 

 األمثلَةُ
Misallar 

 وزنه في الْمضارِعِ
Mudaridəki vəzni 

 ياعبنُ الرزودرجالْم  

Mücərrəd rubai fellərin 
vəzni 

tərcümə 
etmək 

 مجرت- جِمرتي  فَعلَلَ يفَعللُ 
 

ياعبانُ الرزأو زِيدالْم  

 “Rubai məzid” (dördkölü düzəltmə) fellərin vəznlərini göstərən 
cədvəl 

 

اهنعم 
Mənası 

 األمثلَةُ
Misallar 

 هنزارِعِوضي الْمف  

Mudaridəki 
vəzni 

الْمزِيدالرباعي أوزانُ   

Rubai məzid fellərin 
vəznləri 

ağızı 
yaxalamaq 

 ضمضمت- ضمضمتي  تفَعلَلَ يتفَعلَلُ 
 رفبِح زِيدم 

Bir hərf 
əlavə 

olunmuş  

kənarlaşmaq  قَعنفْرا- عقنفْري  مزِيد بِحرفَينِ  افْعنلَلَ يفْعنللُ 
İki hərf əlavə 

olunmuş  rahatlaşmaq  َّأَنطْما- ينئطْم  افْعلَلَّ يفْعللُّ 
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دزِيالْم يالِ الثُّالثانُ اَألفْعزأو" ابلَ, بفَع"  

“Suləsi məzid” fellərin vəznləri, "َلفَع"  babı 

Bildiyimiz kimi دزِيالْم يالثُّالث “suləsi məzid” (üçköklü düzəltmə) 

fellər درجالْم يالثُّالث “suləsi mücərrəd” (üçköklü sadə) fellərə sabit 

əlavələr etməklə düzəlir. Bu əlavələr “suləsi mücərrəd” (üçköklü 
sadə) fellərin formalarını dəyişməklə bərabər felə müxtəlif məna və 

məna çalarlıqları da gətirir. İndi isə ayrı-ayrılıqda زِيالْم يالثُّالثد  “suləsi 

məzid” fellərin bablarını, bu babların verdiyi səciyyəvi mənaları və 

bu bablardan törənən sözləri (قَّاتتشالْم) öyrənək. 
  

 أوالً: باب "فَعلَ"
Birinci: "َلفَع" babı 

 

Düzəlmə qaydası: "َلفَع" babı “suləsi mücərrəd” (üçköklü sadə) 

feldə II kök hərfi (felin ع-nı) ikiləşdirmək (şəddələmək) yolu ilə 

düzəlir. Məsələn: ,جرخ  ملس - لَّمس    جرخ- və s. 

Mənaları: 

 :Təsirsiz feli təsirli edir. Məsələn التعديةُ .1

çıxartdı جرخ  جرخ-  çıxdı 

öyrətdi لَّمع  ملع-  bildi 

 :Felin şiddətli olduğunu bildirir. Məsələn الْمبالَغةُ .2

قرالْو تقَطَّع   
Vərəqi doğram-doğram etdim 

3. ريكْثالت Felin çox baş verdiyini bildirir. Məsələn: 

Allah � buyurur:  

 � وعدده مالًا جمع الَّذي  لُمزة همزة لكُلِّ ويلٌ�

“Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına! O şəxs ki, mal-
dövlət toplayıb onu təkrar-təkrar sayır”. (əl-Huməzə, 1-2) 
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ةدراملُج ةيرِ الثُّالثالِ غَياألفْع ردصم 
“Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin məsdəri 

 

Əvvəlki dərslərdən bildiyimiz kimi, درجالْم يالثُّالث “suləsi 

mücərrəd” (üçköklü sadə) fellərin məsdərləri “ياعمس” “səməi”- dir1. 

Yəni konkret qaydası olmayıb, ərəblərdən eşidilənlərə əsaslanır. 
Buna görə də üçköklü sadə fellərin məsdərlərini bilmək üçün lüğətə 
müraciət etmək lazım gəldiyini bildik. 

Qayda: “Suləsi mücərrəd” (üçköklü sadə) olmayan, yəni,    

دزِيالْم يالثُّالث “suləsi məzid” (üçköklü düzəltmə), ياعبالر “rubai” 

(dördköklü) və دزِيالْم ياعبالر “rubai məzid” (dördköklü düzəltmə) 

fellərin məsdərləri “ياسيق” “qiyasi”- dir. Yəni məhdud bir qrup təşkil 

edib sabit bablar (modellər) üzrə düzəlir. 

 vəznində düzəlir. Yəni I kök تفْعيلٌ babının məsdəri "فَعلَ" �

sukunlaşaraq əvvəlinə ـت əlavə olunur, II kök kəsrələşir və III 

kökdən əvvəl sakin ي əlavə olunur. Məsələn: 

öyrətmək يلعتم   لَّمع öyrətdi 

çıxartmaq رِيختج   جرخ çıxartdı 

təslim etmək يلستم   لَّمس təslim etdi 

Qeyd: Əgər "َلفَع" babının III kök hərfi (felin “ləm”-i) xəstə hərf 

 babında düzəlir. Yəni I kök تفْعلَةٌ olarsa, məsdər (ء) və ya həmzə (و ي)

sukunlaşaraq əvvəlinə ـت əlavə olunur, II kök kəsrələşir və III kök 

fəthələşir və sonuna ـة “tə mərbuta” əlavə olunur. Məsələn:  

adlandırmaq ٌةيمسى تمس  adlandırdı 

tərbiyə etmək ٌةبِيرى تبر  tərbiyə etdi 

                                                
1 Bax: II kitab 12-ci dərs. 
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ةدراملُج ةيرِ الثُّالثالِ غَياألفْع نارِعِ مضاغَةُ الْميص 

“Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin  mudarisi (indiki-gələcək 
zamanı)  

 
 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan (düzəltmə babların) 
mudarisi də öyrəndiyimiz “suləsi mücərrəd” (sadə üçköklü) fellərin 

mudarisi kimi düzəlir1. Yəni şərti məsdərin2 əvvəlinə (أ, تـ, يـ, نـ) 
mudari hərflərindən birini, bəzi şəxslərdə isə felin sonuna ( ـِني ,

ـْنـُونَ  , ) şəxs sonluqlarından birini artırmaqla düzəlir. Lakin 

“suləsi mücərrəd” fellərdən fərqli olaraq “dördköklü” və düzəltmə 

babların mudarisində II kök hərfin (ع - nın) hərəkəsi ياسيق – dir. Yəni 

“dördköklü” və düzəltmə babların mudarisi sabit bablar üzrə 
düzəlir.  

Qeyd: Keçmiş zaman forması dörd hərfdən ibarət olan 

düzəltmə bablarının mudarisində mudari hərfləri “damma” (ـُـ ) 

olur. Dörd hərfdən çox olanlarda isə mudari hərfləri “fəthə” ( ــَ ) 

olur. 

 :babında düzəlir. Məsələn "يفَعلُ" babının mudarisi "فَعلَ" �
 

لِّمعي لَّمع öyrətdi-öyrədir 

ئدهأَ يده  sakitləşdirdi- sakitləşdirir 

 adlandırdı-adlandırır سمى يسمي
 

  

                                                
1 Bax: II kitab 10-cu dərs. 
2 Felin III şəxs tək muzəkkər forması. 
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ةدراملُج ةيرِ الثُّالثالِ غَياألفْع نرِ ماغَةُ األميص 

“Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin (düzəltmə babların) əmr 
forması  

 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin (düzəltmə 
babların) əmr formasının düzəlmə qaydası “suləsi mücərrəd” (sadə 
üçköklü) fellərdəki kimidir. Yəni düzəltmə babların əmr forması da 

II şəxsdən düzəlir. Burada da ilk növbədə “mudari hərfi” (تـ) atılır. 

“Mudari hərfi” atıldıqdan sonra sakin hərfə rast gəlinərsə, felin 

əvvəlinə kəsrəli həmzə "ا"  əlavə olunur. Sonra felin sonu cəzm 

olunur. Bəzi bablarda mudari hərfi atıldıqdan sonra sakin hərfə rast 

gəlinmədiyi üçün felin əvvəlinə həmzə "ا"  əlavə olunmur. Belə 

bablardan biri də "َلفَع" babıdır. 

 :vəznində düzəlir. Məsələn "فَعلْ" babının əmr forması "فَعلَ" �
 

لِّمع لِّمعت لَّمع öyrətdi-öyrədirsən – öyrət! 

جرخ جرخت جرخ çıxartdı-çıxarırsan – çıxart! 
    

أخوات, علِّمن!يا   يا حامد, علِّم! يا إخوانُ, علِّموا! يا مريم, علِّمي! 
Ey bacılar, 
öyrədin! 

Ey Məryəm, 
öyrət! 

Ey qardaşlar, 
öyrədin! 

Ey Həmid, 
öyrət! 
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الثُّالثية املُجردةصياغَةُ اسمِ الْفَاعلِ و اسمِ الْمفْعولِ من األفْعالِ غَيرِ   

“Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin (düzəltmə babların) “ismu 
fail”i və “ismu məful”u 

 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin (düzəltmə 
babların) “ismu fail”i mudaridən (indiki zaman formasından) 
düzəlir. Bunun üçün indiki zaman formasında mudari (indiki 

zaman) hərfini ـم dammalı “mim”lə əvəz edib, axırdan ikinci hərfi 

(II kök hərfi və ya felin ع-nını) (ـِـ ) kəsrələşdiririk. Məsələn: 
 

رِجخم çıxaran رِجخي  çıxarır  

لِّمعم müəllim لِّمعي öyrədir 

داهجم mücahid داهجي cihad edir 
 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin (düzəltmə 
babların) “ismu məful”u da həmçinin mudaridən (indiki zaman 
formasından) düzəlir. Bunun üçün indiki zaman formasında mudari 

(indiki zaman) hərfini ـم dammalı “mim”lə əvəz edib, axırdan ikinci 

hərfi (II kök hərfi və ya felin ع-nını) (ـَـ ) fəthələşdiririk. Məsələn: 
 

جرخم çıxarılmış رِجخي  çıxarır  

لَّمعم öyrədilmiş لِّمعي öyrədir 
 

Qeyd 1: “Suləsi mücərrəd” fellərdə olduğu kimi düzəltmə 
bablarda da “ismu məful” əsasən “təsirli” fellərdən düzəlir. Təsirsiz 
fellərdən də “ismu məful” düzəlir. Lakin təsirsiz fellərdən düzələn 

“ismu məful”lardan sonra mütləq لَةمج هبش  “şibhu cümlə” işlətmək 

lazımdır. 
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"فَعلٌمbabının “ismu fail”i " "فَعلَ" �  vəznində, “ismu məful”u 

isə "ملٌفَع"  vəznində düzəlir. Məsələn: 

علَّمم  لِّمعم لِّمعي لَّمع 

Öyrədilmiş Öyrədən Öyrədir Öyrətdi 

Qeyd 2: "َلفَع" babında olan fellərin hamısı təsirli olur. Buna 

görə də bu babda olan istənilən felin “ismu məful”u olur. 
 

 يماغَةُ اسيصكَانوالْم انمالز ةدراملُج ةيرِ الثُّالثالِ غَياألفْع نم  

 “Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin (düzəltmə babların)  
“ismu zaman və məkan”ı 

 

Qayda: “Üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin (üzəltmə 
babların) “ismu zaman və məkan”ı “ismu məful” kimi düzəlir1. Yəni 
mudaridə (indiki zaman formasında) mudari (indiki zaman) hərfini 

 dammalı “mim”lə əvəz edib, axırdan ikinci hərfi (II kök hərfi və مـ

ya felin ع-nını) (ـَـ ) fəthələşdiririk. Sözün məhz hansı mənada - 

“ismu məful” yoxsa “ismu zaman və məkan” mənasında - işlənməsi 
isə cümlənin məzmunundan bilinir. Məsələn: 

 

يصلِّي  – صلَّى  Namazgah (namaz vaxtı) مصلى  namaz qılmaq 

كَرسعم Ordugah (hərbi düşərgə)   كَرسع – ركسعي  hərbiləşdirmək 
 

 رىالظُّهلصم  Zöhr qılınmışdır 

؟أين املُصلى  Namazgah haradadır? 

"فَعلَ"يبين مشتقَّات بابِ جدولٌ   

   

                                                
1 Yəni “üçköklü mücərrəd” olmayan fellərin “ismu məful” və “ismu zaman və məkan” eyni 
formada olur.  
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"فَعلَ"جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

 babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl "فَعلَ"
 

 ماس انمالز
واملَكَان 
“İsmu 

zaman və 
məkan” 

 مولِاسفْعالْم  

İsmu 
məful 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

 مفَعلٌ مفَعلٌ مفَعلٌ
يفْعلٌت  

 تفْعلَةٌ
 فَعلَ يفَعلُ فَعلْ

لَّمعم 
öyrədilən 
yer, vaxt 

لَّمعم 
öyrədilmiş 

لِّمعم 
öyrədən 

ميلعت 
öyrətmək 

لِّمع 

öyrət 
لِّمعي 

öyrədir 
لَّمع 

öyrətdi 
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17. ON ÉÅÄÄÈÍÚÈ DßRS 

 ثَانِياً: باب "أَفْعلَ"
İkinci: "َلأَفْع" babı 

 

Düzəlmə qaydası: "َلأَفْع"  babı “suləsi mücərrəd” (üçköklü sadə) 

felin əvvəlinə َأ artırmaq və  I kök hərfi (felin ف-ni) sukunlaşdırmaqla 

düzəlir. Məsələn: جرأَخ ,لَمأَس   və s. 

Mənaları:  

 :Təsirsiz feli təsirli edir1. Məsələn التعديةُ .1

çıxartdı جرأَخ  جرخ-  çıxdı 

bildirdi لَمأَع  ملع-  bildi 

tamamladı مأَت  مت -  tamamlandı 

 İsimlərdən düzəlmiş olduğu halda ismin الدخولُ يف الشيِء .2

mənası ilə əlaqədar olan məkana və ya zamana daxil 
olmaq. Məsələn: 

səhərə çıxdı حبأَص حبص  -  sübh 

axşama çıxdı ىساٌء  أَمسم-  axşam 

dənizə çıxdı رحأب  رحب -  dəniz 

Məsdəri: "َلأَفْع"  babının məsdəri ٌالإِفْع vəznində düzəlir. Yəni 

əvvəlindəki َأ fəthəli həmzə ِإ kəsrəli həmzəyə çevrilir, axırdan II 

hərfdən (II kök hərfi və ya felin ع-nından) sonra ا əlif əlavə olunur. 

Məsələn: 

təslim olmaq المإِس لَمأَس  təslim oldu 

çıxartmaq اجرإِخ جرأخ  çıxartdı 

göndərmək ٌالسلَ إِرسأَر  göndərdi 

                                                
 .babı  kimi "فَعلَ" 1
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Qeyd: راملِ غَيالس  “qeyri-səlim” (salamat olmayan) olan fellərin 

"أَفْعلَ"  babının məsdərində kök hərflər müəyyən dəyişməyə məruz 

qalırlar. Bu dəyişmələr aşağıdakı kimidir: 

1. Əgər "َلأَفْع"  babında olan felin I kök hərfi (ف –si) xəstə hərf ( و
) olarsa (ي الْفَاِءمعتلُّ  ) , məsdər düzələrkən xəstə hərf ي hərfinə 

şevrilir. Buna səbəb aşağıdakı elal qaydasıdır: 
Qayda: Sakin xəstə hərfdən əvvəlki hərəkə kəsrə olarsa, 

xəstə hərf kəsrəyə uyğun olan ي hərfinə şevrilir. 

Məsələn, دجأَو (icad etdi) felinin məsdəri ادجإِي (icad etmək) 

kimidir. Əslində isə ادجإِو olmalı idi. ٌالإِفْع vəzninə salınarkən 

sakin و hərfindən əvvəlki hərəkə kəsrə olduğu üçün و çevrilib 

ي olur. Məsələn:  

dayandırmaq قَافإِي قَفأَو  dayandırdı 

varis etmək ٌاثرثَ إيرأَو  varis etdi 

izah etmək احضإي حضأَو  izah etdi 

2. Əgər "َلأَفْع" babında olan felin II kök hərfi (ع –nı) xəstə hərf ( و
 ,məsdər düzələrkən xəstə hərf pozulur ,(معتلُّ الْعينِ) olarsa (ي

əvəzinə məsdərin sonuna “tə mərbuta” (ة ـة) əlavə olunur. 

Məsələn: 

cavab vermək ٌةابإِج ابأَج  cavab verdi 

iqamə vermək ٌةإِقَام أَقَام  iqamə verdi 

istəmək, iradə ٌةادإِر ادأَر  istədi 
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3. Əgər "َلأَفْع" babında olan felin III kök hərfi (ل –mi) xəstə hərf ( و
 məsdər düzələrkən xəstə hərf sakin ,(معتلُّ الالمِ) olarsa (ي

əlifdən "ا"  sonra gəldiyinə görə ء həmzəyə çevrilir1. Məsələn: 

atmaq أَلْقَى إلْقَاٌء  atdı 

razı salmaq ِاٌءإضر  razı saldı  أَرضى 

fətva vermək اٌءى إِفْتأَفْت  fətva verdi 

4. Əgər "َلأَفْع" babında olan felin I kök hərfi (ف –si) həmzə "أ"  

olarsa (الْفَاِء وزمهم), məsdər düzələrkən həmzə ( "أ" ) sakin 

(sukunlu) olub əvvəlində kəsrə gəldiyinə görə ي –yə çevrilir. 

Məsələn: 
 

iman gətirmək ٌانمإِي نآم  iman gətirdi 

üstün tutmaq ثَارإِي آثَر  üstün tutdu 
 

5. Əgər "َلأَفْع" babında olan fel فعضم “mudaaf” (qoşa hərfli) - II 

və III kök hərfləri eyni olan fel olarsa, məsdər düzələrkən 
idğam açılır. Məsələn: 

 

azdırmaq ٌالللَّ إِضأَض  azdırdı 

alçaltmaq ٌأَذَلَّ إِذْالل  alçaltdı 

 
  

                                                
1 Bax: 4-cü dərs, "əcvəf fellərin “ismu fail”inin düzəlməsi qaydası” mövzusuna. 
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 babının mudarisi və əmri "أَفْعلَ"

 babında düzəlir. Əvvəlki dərslərdə يفْعلُ babının mudarisi "أَفْعلَ" �

qeyd etdiyimiz kimi, dörd hərfdən ibarət olan düzəltmə babların 

mudarisində indiki zaman hərfləri ( ــ, ن, يـ, تأُ ) damma (ـُـ ) 

qəbul edir. Mudari hərfləri ( يـ, نـ أُ, تـ, ) əlavə olunarkən 

babın əvvəlindəki "َأ"  həmzə düşür. I kök hərfi sukunlaşır, 

axırdan ikinci hərfi (II kök hərfi) kəsrələşir. Mudari hərfləri 

əlavə olunarkən babın əvvəlinə əlavə olunmuş "َأ"  həmzənin 

düşməsinə səbəb I şəxsin təkində iki müxtəlif hərəkəli 

həmzələrin (َأُ أ) yanaşı gəlməsi nəticəsində tələffüzdə yaranan 

çətinlikdir. َلأَفْع babı I şəxsin təkində َلُأُأفْع  olmalı idi. Çətinliyi 

aradan qaldırmaq üçün babın "َأ"  həmzəsi düşmüşdür. Sonra bu 

dəyişiklik digər şəxslərdə də cərəyan etmişdir. Məsələn: 
 

 جرأَخ - رِجخي  çıxartdı-çıxardır 

 قَفأَو - فقوي  dayandırdı-dayandırır 

 أَقَام- ميقي  qaldırdı-qaldırır 
 

 babında düzəlir. Digər fellər kimi أَفْعلْ babının əmr forması "أَفْعلَ" �

burada da əmr forması II şəxsdən düzəlir. Mudari hərfi ( ـت ) 

atıldıqdan sonra "َلأَفْع" babının (çətinliyə görə mudaridən 

düşmüş) "َأ"   fəthəli “həmzətul qati” (ayırıcı həmzəsi) qayıdır. Fel 

sakin hərflə başlamadığına görə birləşdirici həmzəyə ehtiyac 
qalmır. Məsələn: 

Çıxart! رِجأَخ رِجخؤت - رِجخت – جرأَخ 
Saxla! فقأَو فقوؤت - فوقت – قَفأَو 
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"أَفْعلَ"جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

"أَفْعلَ"  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 
 

 ماس انمالز
واملَكَان 
“İsmu 

zaman və 
məkan” 

 مولِاسفْعالْم  

İsmu 
məful 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

فْعلٌم  فْعلٌم  فْعلُم لُيفْع أَفْعلْ إفْعالٌ   أَفْعلَ 
مكْرم 

hörmət 
edilən yer, 

vaxt 

مكْرم 
hörmət 
edilən 

كْرِمم 
hörmət 
edən 

امإِكْر 
hörmət 
etmək 

أَكْرِم 
hörmət 

et! 

كْرِمي 
hörmət 

edir 

مأَكْر 
hörmət 

etdi 
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"أَفْعلَ"  babında gələn bəzi fellərin mənaları 

Birinci:  طَىي –أَعطعي  “vermək” feli 

 təsirli” fel olub əsli mübtəda və“ الْمتعدي vermək” feli“ أَعطَى

xəbər olmayan iki məful tələb edir1. Ərəb dilində طَىأَع kimi əsli 

mübtəda və xəbər olmayan iki ismə təsir edən digər fellər də var. 

Bunlar: َألأَلُ - سسي  “soruşmaq”, عنم - عنمي  “qadağan etmək”,           

يكْسو - كَسا  “geyindirmək”, حنم - حنمي  “mükafatlandırmaq” və       

سألْب - لْبِسي  “geyindirmək” felləridir.  Məsələn: 
 

ابتداً الْكمحم تطَيأَع 
   

II məful I məful fail 

Muhəmmədə kitabı verdim 
 

Bu cümlədə ًدامحم “birinci məful”, ابتالْك “ikinci məful”dur. 

Əslən bu iki sözlər mübtəda və xəbər deyillər. Çünki ابتالْك دمحم 
demək düzgün deyil. Lakin bu məfullardan biri mənaca “fail” (işi 

icra edən) olur. Yuxarıdakı cümlədə دمحم mənaca “faildir”, çünki 

kitabı alan odur. Mənaca “fail” olan “məful” öndə olmalıdır. Əgər 
mənaca “fail” olanla, “fail” olmayan məfulları qarışıq salmaq 
ehtimalı yoxdursa, mənaca “fail” olmayanı öndə işlətmək olar. 

Məsələn, yuxarıdakı cümləni belə də demək olar: ًدامحم ابتالْك تطَيأع 
Allah � buyurur: 

 

 �الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا�

“Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə verdik” (əl-Kovsər, 1) 
  

                                                
1 Əvvəl öyrəndiyimiz ظَن və onun bacıları isə əsli mübtəda və xəbər olan iki məful tələb 

edirdi. 
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İkinci: حبأَص - بِحصي  feli 

حبأَص feli iki mənada işlənir: 

1.  حبأَص– بِحصي  “olmaq” mənasında. Bu mənada işlənən حبأَص feli 

naqis fel olub َكَان –nin bacılarındandır. Yəni َكَان kimi ismi 

cümlələrə daxil olub mübtədanı rafda (adlıqda), xəbəri isə 
nasbda (təsirlikdə) edir. Məsələn:  

 دامح حبساًأَصردم  - Həmid müəllim oldu. 

Allah � buyurur: 

�حبأَصو ادفُؤ ى أُموسفَارِغًا م� 

“Musanın anasının ürəyi bomboş (sevimli balasının fikrindən başqa hər 
şeydən xali) olmuşdu” (əl-Qasas, 10) 

 

2.  حبأَص– بِحصي  “səhərə çıxmaq” mənasında. Bu mənada işlənən  

حبأَص feli iki cür olur - həm tam fel kimi “fail”lə kifayətlənə bilir, 

həm də naqis fel kimi isim və xəbər tələb edə bilir. Məsələn: 

 "أَصبحنا و أَصبح الْملْك ِهللا ..."
“Səhərə çıxdıq, hökm də Allahın olaraq səhərə çıxdı ...” 

Burada  حبأَص tam feldir.  

 دامح حبرِيضاًأَصم  - Həmid səhərə xəstə çıxdı. 

Burada  حبأَص naqis feldir. 

Erab 

حبرِيضاً أَصم دامح   

  

حبحِأَصلَى الْفَتع نِيبكَانَ, م اتوأَخ نم صاقاضٍ نلٌ معف :  

دامح :مسةُ ارةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالمو ع ,فُوعرم (حبأَص)  

  (أَصبح) منصوب و عالمةُ نصبِه الْفَتحةُ الظَّاهرةُ خبر: مرِيضاً

  أَصبح الْملْك ِهللا

حبحِأَصلَى الْفَتع نِيبم ,اماضٍ تلٌ معف :  

 :لْكلٌ,الْمةُ فَاعرةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالمو ع ,فُوعرم    
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Üçüncü:  كشأَو - كوشي  naqis feli 
 

 كشأَو - كوشي  naqis feli َكَان – nin bacılarından olub,  ةبقَارالُ الْمأَفْع 
“yaxınlıq bildirən” fellərdəndir. Mənası: “az qala – az qalıb” 

deməkdir. Bu fel də كَاد – كَادي  feli kimi ismi cümlələrə daxil olub 

xəbərin yaxın olduğunu bildirir. كَاد kimi كشأَو felinin də daxil 

olduğu ismi cümlənin xəbəri mudari feli olmalıdır. كَاد -dən fərqli 

olaraq كشأَو felinin xəbəri çox vaxt ُةرِيدصأنْ الْم “məsdər bildirən ْأن“ 

ilə yanaşı gəlir. Məsələn: 
 

 أَوشك الْمطَر أنْ ينزِلَ
Yağış az qala yağmışdı 

 

 يوشك الطُّالب أنْ يتخرجوا
Tələbələrin məzun olmaqlarına az qalıb 

 
 

Erab 

 كشأَوطَرزِلَ الْمنأنْ ي  

كشاضٍأَولٌ معكَانَ : ف اتوأَخ نم صاقحِ, نلَى الْفَتع نِيبم  

طَرالْم :مسةُ ارةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالمو ع ,فُوعرم (كشأَو)  

  : أَنْ: حرف نصبٍ ومصدرٍ مبنِي علَى السكُون ال محلَّ لَه من اإلعرابِأنْ ينزِلَ

  فعلٌ مضارِع منصوب بِـ(أَنْ) عالمةُ نصبِه الْفَتحةُ الظَّاهرةُ : ينزِلَ

  (أَوشك). خبر) في محلِّ نصبٍ أنْ ينزِلَواملَصدر الْمؤولُ (
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 الم االبتداِء

Cümlənin əvvəlinə qoşulan لَـ ədatı 

 

 ədatı daim ”لَـ cümlənin əvvəlinə qoşulan“ الم االبتداِء

cümlələrin ilk sözünün əvvəlinə qoşulur və cümlənin mənasını 

gücləndirir. Bu ədata يدكوالت الم “təkid bildirən لَـ” ədatı da deyilir. 

Yalnız isimlərə və mudari (indiki zaman) fellərinə qoşulur. Madi 
fellərinə qoşulmur. Məsələn: 
• İsmə qoşulmasına misal: 

Allah � buyurur: 
 

 �يفْقَهونَ لَا قَوم بِأَنهم ذَلك اللَّه من صدورِهم في رهبةً أَشد نتملَأَ�

“Doğrusu, onlar ürəklərində Allahdan çox sizdən qorxurlar. Çünki 
onlar anlamayan adamlardır”. (əl-Həşr, 13) 

 

• Mudari felinə daxil olmasına misal: 

ِسنِنيحاُهللا الْم بحلَي  
Allah yaxşı iş görənləri sevir 

Qeyd: اِءدتباال الم “cümlənin əvvəlinə qoşulan لَـ” ədatı bəzən 

təsrif olunmayan دامالْج “dəyişməz” fellərə də daxil olur. “Cəmid” 

fellər dedikdə سلَي “deyil”, ىسع “ola bilsin”, منِع “nə gözəl” və بِئْس “nə 

pis” naqis felləri nəzərdə tutulur. Bu naqis fellərin “cəmid” 
(dəyişməz) adlanmasına səbəb digər fellər kimi təsrif 
olunmamalarıdır. Yəni bu fellər yalnız bir formada – keçmiş zaman 
formasında – qalırlar. Bu fellərin mudari və əmr formaları yoxdur. 
Məsələn: Allah � buyurur: 

 

 

 �الْعشري ئْسلَبِو الْمولَى لَبِئْس نفْعه من أَقْرب ضره لَمن يدعو�

“Həm də zərəri xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O nə pis 

köməkçi, nə pis yoldaşdır!” (əl-Həcc, 13)  
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 ما النكرةُ التامةُ املُبهمةُ
Nəkira (qeyri-müəyyən), tam, mubhəm “ام”  

 

 كُونلَى السع نِيبم ,مسةُ: امهةُ املُبامةُ التركا النم :رِيفُهعتلَهقَب ةركمٍ نستاً العن قَعي  

Tərifi: Nəkira, tam, mubhəm “ام” – cümlədə özündən əvvəl 

gələn nəkira (qeyri-müəyyən) ismin sifəti olan, əl-məbni 
(hallanmayan) isimdir.  

Tərifin şərhi: 

Tərifdən gördüyümüz kimi, “ام” nəkira (qeyri-müəyyən) 

isimdir, fəthə üzərində əl-məbnidir. Mənası “bir”, “hər hansı bir” 
deməkdir. Bu isim cümlədə tək, qeyri-müəyyən isimlərdən sonra 

gələrək özündən əvvəlki ismin تعالن  sifəti olub, onun naməlum 

olmasını bildirir. Məsələn: 

 رأيت رجالً ما جاَء رجلٌ ما
      

sifət fail fel sifət məful  fail  fel 

Bir kişi gəldi                   Bir kişini gördüm 
 

Nəkira “ام” -nin “tam” adlanmasına səbəb budur ki, bu isimdən 

sonra onu aydınlaşdıran əlavə bir ismə ehtiyac olmur. Yəni özü 
sərbəst halda məna kəsb edir. “Mubhəm” adlanmasına səbəb isə 
sifəti olduğu ismin naməlum olmasına dəlalət etməsidir.  

 
Erab 

   جاَء رجلٌ ما
  

  : فعلٌ ماضٍ تام, مبنِي علَى الْفَتحِجاَء

  الضمةُ الظَّاهرةُمرفُوع, و عالمةُ رفْعه  ,فَاعلٌ: رجلٌ

 مبنِي علَى السكُون في محلِّ رفْعٍ نعت لـ(رجلٌ)اسم, نكرةٌ, تامةٌ, مبهمةٌ, : ما
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 حذْف همزةُ "ابن"

ناب  “oğul” sözündə həmzənin düşməsi şərtləri 
 

إذَا وقَعت صفَةً بين علَمينِ أَحدهما الْولَد, واآلخر  )ابن: تحذَف همزةُ (الْقَاعدةُ
األب, وكَانت الْكَلمات الثَّالثُ في سطْرٍ واحد. وكَذَالك تحذَف تنوِين الْعلَمِ األولِ 

  (الْولَد) تخفيفًا.

Qayda: Əgər ناب sözü biri oğul, digəri ata olmaqla biləvasitə iki ad 

arasında eyni sətirdə, sifət kimi gələrsə ا “həmzə” düşür. Bu zaman, birinci 

addan (oğulun adından) tənvin dilə rahat olsun deyə düşür. Məsələn:  
Adım, Xalid oğlu Bilaldır. .دالخ ني  بِلَالُ     بماس 
    
 sifət xəbər     mübtəda 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlərdən biri pozularsa ناب sözünün 

həmzəsi yazılır və birinci adın tənvini deyilir. Aşağıdakı hallarda həmzə 
yazılır: 

1. Əgər sifət olmazsa, yəni xəbər və s. kimi gələrsə. Məsələn:  
 

Bilal Xalidin oğludur دالخ نبِاللٌ اب 
   
 xəbər mübtəda 

2. Əgər iki ad arasında gəlməzsə. Məsələn:  
 

Bilal Şeyx Xalidin oğludur دالخِ خيالش نبِاللٌ اب 
Bu cümlədə خيالش  sözü ad olmadığı üçün   ناب  sözünün həmzəsi 

yazılıb. 

3. Əgər ناب sözü iki ad arasında sifət kimi gəlməsinə baxmayaraq yeni 

sətirdə olarsa.  
 

مت نوالَى اِهللا بِععالةُ و تو الص الملَى السا عنبِين دمحم و هآل و بِهحص نيعمأَج.  

Allahaın köməyi ilə bu kitab tamamlandı. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, 
onun ailəsinə və bütün səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun! 

Ardınca IV kitabın şərhi də Allahın izni ilə hazırlanır 

 

��� 
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3 - ÚÖ ÊÈÒÀÁÄÀ ÂÀÐÈÄ ÎËÀÍ ÉÅÍÈ ÑÞÇËßÐ 
 

ÁÈRÈNCÈ DßRS 
 

  Toplum ج: فئَات  فئَةٌ

  İstisna olmaqla عدا ما

مح Qayınata, bacanaq 

رقَد - يرقَد Nəzərdə tutmaq 

ج: أَفَاعٍ ىاألفْع Gürzə c: gürzələr 

 Əsa ج: عصي العصا

  Qazi قُضاةٌج  قَاضٍ

ادةٌج  ويدأَو Dərə, vadi c: dərələr, vadilər 

 Vəkil  محامٍ

اناةٌج  جنج Cinayətkar cəm: cinayətkarlar 

رِيحىج  جحرج Yaralı cəm: yaralılar 

  Müttəqi cəm: müttəqilər قُونَمتج  متقي

 

ÈÊÈNCÈ DßRS 
 

 Qəbul etmək يتقَبلُ - تقَبلَ

 Ümrə عمرةٌ

أَي Yəni (açıqlama bildirən ədat) 

فقْصم Bufet 

 Sərxoş cəm: sərxoşlar ج: سكَارى سكْرانُ

 Vida həcci الْوداعِ حجةُ

يعذالْم Diktor  
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 Xəbərlər yayımı نشرةُ األخبارِ

 Gələcək (zaman)  مستقْبلٌ

ابزج: أح بزح  Dəstə cəm: dəstələr 

 Sağlam cəm: sağlamlar  صحيح ج: أَصحاُء

 Cariyə, qız uşağı  جارِيةٌ ج: جوارٍ

 Mal-qara cəm: mal-qaralar  ماشيةٌ ج: مواشٍ

  Səbəb, dəvətçi  دواعٍداعيةٌ ج: 

ادوج: ن ادن  Klub, yığıncaq 

 قبس- بِقسي  Qabaqlamaq  

 قَلَب - بقْلي  Çevrilmək 

 طَبخ - طُبخي  Xütbə vermək 

  Daşımaq  يحملُ –حملَ 

 طَلَع– طْلُعي  Çıxmaq  

 بغَر– برغي  Batmaq  

 بقَر– بقْري  Yaxınlaşmaq  

 طَقن- قطني  Danışmaq  

 أَقَام- يمقي  
Yerinə yetirmək, iqamə 
vermək 
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Ö×ÖÍÚÖ DßRS 
 

نبةً انس نيتو س 63 ثَالث yaşda 

ثَنثَانٌ وج: أَو Büt cəm: bütlər 

 Gec متأَخراً

 Qayda cəm: qaydalar ج: قَواعد قَاعدةٌ

وِيحن Qrammatik  

هِمم Mühim  

ظَمعم Əksəriyyət 

يالدلْمل Miladi təqvimlə 

ةرلْهِجل Hicri təqvimlə 

ودنج: ج يدنج Əsgər cəm: əsgərlər 

يساسوج: ج وساسج Cəsus cəm: cəsuslar 

وحضو Aydınlıq  

  Yer محلٌّ

وبرج: ح برح  Müharibə cəm: müharibələr 

 Allahın köməyi ilə  بِعون اِهللا

ارحأَج ,ورحج: ج رحج  Yuva cəm: yuvalar 

 Diri-diri basdırılmış qız uşağı    موُءودةٌ

وبج: ذُن بذَن  Günah cəm: günahlar 

 Cani cəm: canilər  مجرِم ج: مجرِمونَ

سدسج:  ماتسدسم  Tapanca cəm: tapancalar 

اتناحةٌ ج: شناحش  Yük maşını 

 Pis, bərbad  رديٌء
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رذَاكةٌ ج: ترذْكت  Bilet cəm: biletlər 

اوِرج: أَس اروس  Bilərzik cəm: bilərziklər 

اتبةٌ ج: حبح  Toxum, dən cəm: toxumlar 

 Yerini tutmaq يحلُّ – حلَّ

لَدو – دلي Doğmaq  

ضوع – ضوعي Əvəzini vermək 

رأَخت –  رأَختي Gecikmək  

 طَاعتسا– يعطتسي Bacarmaq  

 Özündə daşımaq, ehtiva etmək  يحوِي –حوى 

 Sancmaq, çalmaq  يلْدغُ –لَدغَ 

  Qurtarmaq  ينتهِي –انتهى 

 لَبص– بلصي  Çarmıxa çəkmək 

 بصن– بصني  Dik qoymaq, dikəltmək 

 طَحس– طَحسي  Döşəmək, sərmək 

 رس– رسي  Sevindirmək 

 عنم– عنمي  Qadağan etmək, mane olmaq 

 ضقَب- قْبِضي  
əllə tutmaq (məchul növdə: 
ölmək) 
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DÞRDÖNCÖ DßRS 
 

 Nəticə cəm: nəticələr ج: نتائج نتيجةٌ

باسونَ رباسج: ر İmtahandan kəsilmiş 

اجِحونَ ناجِحج: ن Müvəffəqiyyət qazanmış 

 Tərəf cəm: tərəflər ج: جِهات جِهةٌ

  Qıfıl, kilid ج: قُفُولٌ, أقْفَالٌ قُفْلٌ

  Əsnasında أثْناٌء

امتامى, أيتج: ي يمتي  Yetim  

 Şəhadət barmağı  السبابةُ

 Orta barmaq  الْوسطَى

وسجج: م يوسجم  Məcusi (oda sitayiş edən) 

نيقي  Yəqinlik 

 İtaət  طَاعةٌ

 Günah cəm: günahlar  معصيةٌ ج: معاصي

رمج  köz 

باكنج: م بكنم  Çiyin cəm: çiyinlər 

 Yad, yabançı  غَرِيب ج: غُرباُء

وىاةٌ ج: نون  Toxum cəm: toxumlar 

 Qəyyumluq etmək  يكْفُلُ –كَفَلَ 

 خسن– خسني Surətini çıxarmaq 

 بكَس– كِْسبي Qazanmaq  

 Bilməmək  يجهلُ –جهِلَ 

 ارأش– ريشي  İşarə etmək 
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 جفَر– جفَري  Açmaq  

 مدخ– مدخي  Xidmət etmək 

 كَرِه– هكْري  İstəməmək 

 Dərk etmək  يعقلُ –عقَلَ 

  Yaratmaq  يبرأُ –برأ 

 رأَم– رأْمي  Əmr etmək 

 رهن– رهني  Qovmaq  

 فَند– نفدي  Dəfn etmək 

  Ayırmaq  يفْصلُ –فَصلَ 

 لَقس– لُقسي  Qaynatmaq  

 ربع– ربعي  Addamaq, keçmək 

 فَلَق– قفْلي  Yarmaq  

 Qafil olmaq, xəbərsiz olmaq  يغفُلُ –غَفَلَ 

 فأَس– فأْسي  Təəssüf etmək 

 درو– رِدي  Varid olmaq 

 فَر– رفي  Qaçmaq  

 قبس- بِقسي  Ötmək 
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BEØÈNCÈ DßRS 
 

ابش  اببانٌ, شبج: ش Cavan oğlan, gənc oğlan 

راضحم Mühazirəçi, lektor 

جهنم جاهنج: م Proqramm, metod, üsul 

  Pulsuz, havayı مجاناً

  İş cəm: işlər شؤونٌ :ج شأنٌ

رمتؤج: م اترمتؤم Konfrans 

 Fürsət cəm: fürsətlər ج: فُرص فُرصةٌ

زِيدم Əlavə, artıq  

خسةٌ ج: نخسن Nüsxə cəm: nüsxələr 

 Hədiyyə cəm: hədiyyələr  هديةٌ ج: هدايا

 كَزرمزاكرج: م  Mərkəz cəm: mərkəzlər 

 Sakin olma, məskunlaşma حلُّالْ

 Yola düşmə, yolda olma الترحالُ

ادزالْم Hərrac, auksion 

اوِيننانٌ ج: عونع  Ünvan cəm: ünvanlar 

اررج: أَس رس  Sirr cəm: sirrlər 

لَعةٌ ج: سلْعس  Əmtəə mal  
(satış üçün nəzərdə tutulan mal) 

امج: أَقْو مقَو  Qövm, xalq, qəbilə 

فُسأَن ,فُوسج: ن فْسن  Canlı, nəfs, ruh 

لَّمس (لَىع) – لِّمسي Salam vermək 

منغْتا – نِمتغي İstifadə etmək, faydalanmaq 

 زهتنا– هِزتني İstifadə etmək, faydalanmaq 
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 طَّلَعا– عطَّلي Mütaliə etmək, nəzərdən 
keçirmək 

 Doğru yola yönəltmək يهدي –هدى 

 حاورت– حاورتي  Tərəddüd etmək, dəyişmək 

 Əldə etmək, hasil etmək  يحصلُ –حصلَ 

 Suvarmaq, süzmək  يسقي –سقَى 

  Mükafatlandırmaq  يجزِي –جزى 

 بحص - بحصي  Yoldaş olmaq 

 Salamatçılıq yoldaşın olsun  صحبتك السالمةُ

  Azmaq  يضلُّ - ضلَّ 

 Göstərmək  يدلُّ -دلَّ 

 كش– كشي  Şəkk etmək 

 Meyl etmək, əyilmək  يميلُ –مالَ 

 اشع– يشعي  Yaşamaq  

 الم– لُومي  Qınamaq  

  Qorumaq  يصونُ - صانَ 

 Axmaq (maye)  يِسيلُ –سالَ 

 Xilas olmaq, nicat tapmaq  ينجو –نجا 

  Sağaltmaq  يشفي –شفَى 

  Qızartmaq  يشوِي -شوى 
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ALTÛNCÛ DßRS 
 

  Salamlamaq التحيةُ

رِكتشرِكُونَ :ج متشم İştirakçı, iştirak edən 

 Səfər cəm: səfərlər رِحلٌ رِحالت, ج رِحلَةٌ 

دعتسج م: دعتسونَم Hazır olan  

 Dayanacaq cəm: dayanacaqlar محطَّات :ج محطَّةٌ 

طَارج ق: اتطَارق  Qatar cəm: qatarlar 

امزِح )امحدزا( Basabas, basırıq 

 Allah asanlaşdırandır الْميسر اهللا

  Sığınmaq يأْوِي - أَوى

 İnkar etmək ينفي -  نفَى

مطَع - مطْعي Yemək, dadmaq 

دقَع - دقْعي Oturmaq  

عجه  - عجهي Yatmaq  

 طَاف- طُوفي Təvaf etmək 

 Yerini tutmaq يحلُّ – حلَّ

 قَر- قَري Yerləşmək, bərqərar olmaq 

  Qoymaq, 2- dayanmaq -1 يحطُّ -حطَّ 

 فرص - رِفصي İşlətmək, sərf etmək, 
xərcləmək 

 ضرع- رِضعي Gostərmək, təqdim etmək 

 Yaşamaq, olmaq, qalmaq يثْوِي -ثَوى 

 Oynamaq, əylənmək يلْهو - لَها 

 Səy etmək (Səfa və Mərva -1 يسعى -  سعى

arasında) 
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2- Can atmaq, çalışmaq 

 Əmələ gətirmək, düzəltmək يصوغُ - صاغَ

  Adlandırmaq يسمي - سمى

قلَح - قلْحي Yetişmək, çatmaq 

عضو - عضي Qoymaq  

 Görüşmək  يلْتقي - الْتقَى 

 Çağırmaq, səsləmək ينادي -  نادى

 Sığınmaq, sığınacaq atarmaq يلْجأُ -لَجأَ 

  
 

YEDDÈNCÈ DßRS 
 

فَمرةٌ جغ: ماغرِف Çömçə cəm: çömçələr 

 Tava cəm: tavalar مقَالٍ :ج مقْالةٌ

 Ütü cəm: ütülər مكَاوٍ :ةٌ جمكْوا

قَصج م: اتقَصم ,قَاصم   Qayçı cəm: qayçılar 

ازرةٌ :ج طأَطْرِز Model cəm: modellər 

 Yeni cəm: yenilər حداثٌ :ج حديثٌ

  ,Əlbəttə ki طَبعاً

دوأج Daha keyfiyyətli 

حقَم Buğda  

سدع Mərcimək 

طَفِّفطَفِّفُج:  مونَم Çəkidə və ölçüdə aldadan 

اتةٌ ج: طَلَبطَلَب Tələbat cəm: tələbatlar 

 Həlak, bəla ويلٌ
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 Tərəzi cəm: tərəzilər ج: موازِين ميزانٌ

 Mikyal (ölçü qabı) مكْيالٌ ج: مكَايِيلُ

 Pozan cəm: pozanlar   محايةٌج:  ممحاةٌ

 Cib bıçağı cəm: cib bıçaqları مبارٍج:  مبراةٌ

دعصج:  مداعصم   Lift cəm: liftlər 

دربج:  مارِدبم   Əyə, suvand cəm: əyələr  

 Süpürgə cəm: süpürgələr ج: مكَانِس مكْنسةٌ

 Güzgü cəm: güzgülər ج: مرايامرآةٌ 

 Pillə cəm: pillələr  مراقٍمرقَاةٌ ج: 

ابِرنج: م ربنم  Minbər cəm: minbərlər 

 Dəvə cəm: dəvələr  بعرانٌبعري ج: 

 Başı əyri əsa  محاجِنمحجن ج: 

 Caynaq cəm: caynaqlar  مخاليبمخلَب ج: 

 Köpək dişi cəm: köpək dişləri  أَنيابناب ج: 

 اعبج: س عبس  Vəhşi heyvan cəm: vəhşi heyvanlar 

 نجح - جِنحي  Əymək 

  Şumlamaq يحرثُ - حرثَ

رشن - رشني Mişarlamaq  

حصن - حصني Nəsihət etmək 

 لَجز - جلزي Kilidləmək, bağlamaq 

 قَاس - يسقي Ölçmək  

 Ölçmək (mikyalla) يكيلُ - كَالَ 

 درب– دربي  Yonmaq (əyə ilə) 
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 لَبح - لُبحي  Sağmaq  

 قَاد- قُودي  Sürmək 

 قَص– قُصي  Kəsmək 

 كح– كحي  Qaşımaq  

 سكَن– سكْني  Süpürmək  

 قلَع– قلْعي  Yalamaq  

 قطَر– قطْري  Döymək 

 طَرس– طُرسي  Xətt çəkmək 

 رصع– رصعي  Sıxmaq  

 فغَر– رِفغي  Ovuclamaq  

 Yağda qızartmaq  يقْلي –قَلَى 

  Pozmaq  يمحو –محا 

  Saflaşmaq  يصفُو -صفَا 

 يققَى -رري  Yüksəlmək (pilləkənlə) 

 لَمتسا- ملتسي  
Hörmətlə toxunmaq və ya 
hörmətlə öpmək (Kəbədəki qara 
daşı) 

 

SßKKÈZÈNÚÈ DßRS 
 

وربج: ح ربح  Mürəkkəb, boya  

افج  Quru  

قفَو Üzərində, üstündə 

  Karandaş قَلَم رصاصٍ

 Xəritə cəm: xəritələr خرِيطَةٌ ج: خرائطُ

 Dünya, aləm cəm: dünyalar, aləmlər عالَم ج: عالَمونَ



243 
 

اسج: أَكْي يسك Torba, kisə cəm: torbalar, kisələr 

 Alıcı, müştəri الْمشترِي

 Qiymət cəm: qiymətlər  قيمقيمةٌ ج: 

 Mağaza cəm: mağazalar  محالَّتمحلٌّ ج: 

 Lövhə cəm: lövhələr  لَوحاتلَوحةٌ ج: 

 Qalan cəm: qalanlar  باقياتباقٍ ج: 

 Şagird cəm: şagirdlər  تالَمذَةٌتلْميذٌ ج: 

 Kor cəm: korlar  عمى, عميانٌأَعمى ج: 

 لَه لَّمس– لِّمسي Təhvil vermək (ona) 

فَعدي فَعد  Ödəmək 

 دفن– فَدني  Tükənmək 

 ارأَش– ريشي İşarə etmək 

 ملس- لَمسي  Salamat olmaq 

 دأَع - دعي  Hazırlamaq  
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DOQQUZUNCU DßRS 
 

توص اتوج: أَص Səs cəm: səslər 

  Uca (مؤنثُه: عاليةٌ) عالٍ

ابصم Düçar olmuş, tutulmuş (xəstəliyə) 

هِيدش هاُءج: شد  Şəhid cəm: şəhidlər 

 İshal (xəstəlik) إِسهالٌ

توم Ölüm  

 Səndəl cəm: səndəllər نِعالٌج:  نعلٌ

ادةٌ ويدج: أَو Vadi cəm: vadilər 

سقَدم Müqəddəs 

ج: قُلُوب قَلْب Qəlb cəm: qəlblər 

اعمتجا  Yığıncaq  

افرصنا  Çıxıb getmək 

كائأَرِيكَةٌ ج: أَر  Divan cəm: divanlar 

انوأَب  Ata və ana 

 Məbləğ əm: məbləğlər  مبالغُمبلَغٌ ج: 

 Ölkə cəm: ölkələr  دولَةٌ ج: دولٌ

لَعخ – لَعخي Çıxartmaq  

 Muzdlu işçi cəm: işçilər أُجراُءأَجِري ج: 

 Böyük, hörmətli   أَجِالَُّءجليلٌ ج: 

هاكةٌ ج: فَوهفَاك  Meyvə cəm: meyvələr 

رضح – رضحي İştirak etmək 

 Gətirmək يأْتي –بِـه  أَتى
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 بحس– بحسي Çəkmək 

 ضغَم– ضمغي  Örtmək (gözləri) 

 بت - بتي  Məhv olmaq, tələf olmaq 

 Kifayət etmək, yetmək  كَفَى يكْفي

 اعض- يعضي  Zay olmaq, itmək 

 

ONUNCU DßRS 
 

ظَارتنا Gözləmək 

 Qəfil, birdən فَجأَةٌ

 Qarışıqlıq, hərc-mərclik, özbaşınalıq فَوضى

 Bina, tikili مبانج:  مبنى

باسنم Münasib, uyğun 

 Ziyarət (xəstəni) عيادةٌ

أياٌء رج: آر Rəy, fikir 

  Qalmaq بقَاٌء

كرحت  - كرحتي Hərəkət etmək, tərpənmək 

طَبخ  - طُبخي Xütbə vermək 

  Oynamaq يعبثُ - ثَعبِ

مئس  - أَمسي Darıxmaq, sıxılmaq 

 

ON BÈRÈNCÈ DßRS 
 

صغم Qarında sancı hiss etmək 

  İdman رِياضةٌ

ادن ادوج: ن Klub, yığıncaq 
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 Tənəffüs فُسحج:  فُسحةٌ

رياشطَب Təbaşir 

 Dəqiqlik ضبطٌ

 Söz, ifadə etmək لَفْظٌ ج: ألْفَاظٌ

وعنمم Qadağan olunmuş 

يدفم  Faydalı  

 Təqva, Allah qorxusu  التقْوى

 Müşrik cəm: müşriklər  مشرِك ج: مشرِكُونَ

 Şərt cəm: şərtlər  شرطٌ ج: شروطٌ

كُوسج: ع كْسع  Əks cəm: əkslər 

 Uzlaşma, uyğunluq  مطَابقَةٌ

اتبجحتةٌ ج: مبجحتم  
Hicablı qadın cəm: hicablı 
qadınlar 

 Lütf, mərhəmət  فَضلٌ 

 Danışmaq, söhbət açmaq يتحدثُ –تحدثَ 

 مقَدت - مقَدتي  Önə keçmək 
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ON ÈKÈNCÈ DßRS 
 

 Yerinə yetirmək أَداٌء

طُوِي هدقَي Qovulub  

انِعم انِعوج: م Maneə cəm: maneələr 

ةَثَمثَم , Ora (məkan zərfi)  

  An لَحظَةٌ

 Yaralı cəm: yaralılar جرِيح ج: جرحى

اددج: ش يددش  Möhkəm, güclü, qüdrətli 

رائز اروج: ز Ziyarətçi cəm: ziyarətçilər 

تثْبم Təsdiqdə olan 

صصةٌ ج: قصق  Hekayə cəm: hekayələr 

دفَاس  Korlanmış, xarab olmuş 

 Mənzərə cəm: mənzərələr  مناظرمنظَر ج: 

اتجرةٌ ج: دجرد  Dərəcə cəm: dərəcələr 

 Qiymət cəm: qiymətlər  تقَاديرتقْدير ج: 

ازتمم  Əla qiymət 

 ربص- بِرصي Səbr etmək 

ظَرتنا - رظتني Gözləmək 

  Qarşılamaq يستقْبِلُ -  استقْبلَ

 Olmaq, qalmaq يلْبثُ - لَبِثَ

 Olmaq, qalmaq يمكُثُ -  مكَثَ

رض - رضي Zərər vermək 

بحر  - بحري Salamlamaq  
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ON Ö×ÖNCÖ DßRS 
 

ضرمونَ مضرمج: م Feldşer cəm: feldşerlər 

يمطْعت Pyvənd  

فْدو فُودج: و Nümayəndə cəm: nümayəndələr 

 Qurtarmaq, bitirmək فَراغٌ

  Yazmaq  كتابةٌ

 demək (أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجِيمِ)   استعاذَةٌ

 demək (بِسمِ اِهللا الرحمن الرحيمِ)  بسملَةٌ

اعدص  Baş ağrısı 

كَنس  Mənzil, ev, məskən 

 Görüş, qəbul  مقَابلَةٌ

ةرةُ اُألجاريس Taksi 

مرحذُو م Qadının məhrəmi 

 Sol əl  شمالٌ

 Taxta parçası  أَخشابخشب ج: 

 Divar cəm: divarlar  جِدار ج: جدرانٌ

 اتةٌ ج: قَاعقَاع  Zal cəm: zallar 

اتالنالنٌ ج: إِعإِع  Elan cəm: elanlar 

اهجت  Qarşı tərəf (zərf) 

 Qonşu cəm: qonşular  جار ج: جِريانٌ

قَققَّةٌ ج: شش  Mənzil cəm: mənzillər 

 ظَرن– ظُرني  Baxmaq  

 أَفَاد– يدفي  İfadə etmək 
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 رخس– رخسي  Ələ salmaq, istehza etmək 

 بس– بسي  Söymək 

 زغَر– رِزغي  Batırmaq, dürtmək, basmaq 

 دهتجا– هِدتجي  Çalışmaq  

 حجن– حجني  Müvəffəqiyyət qazanmaq 

 ابجتسا– جِيبتسي  Cavab vermək 

 عجوت– عجوتي  Ağrımaq  

 Tənbəl olmaq  يكْسلُ –كَسلَ 

 Bitirmək, qurtarmaq  يفْرُغُ –فَرغَ 

 Kədərlənmək  يحزنُ -حزِنَ 

 كرأَش - رِكشي  Şərik qoşmaq 

 

ON DÞRDÖNCÖ DßRS 
 

وبسنم Nisbət olunmuş 

ومتخم Bitmiş, qurtarmış 

يمقم Yaşayan, sakin 

يححاُءج:  صحأَص Sağlam cəm: sağlamlar 

 Çağırış, azan النداُء

طَاسع Asqırmaq  

 Hal, əhval بالٌ

ةبسإِلَى بِالن ... ... haqqında, ... barəsində, ... 
cəhətdən 

فَقرم قافرج: م Dirsək cəm: dirsəklər 

أسر وسؤج: ر Baş cəm: başlar 

 Ayaq cəm: ayaqlar ج: أَرجلٌ رِجلٌ
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بج:  كَعوبكُع Topuq cəm: topuqlar 

 Ticarət cəm: ticarətlər بيوعبيع ج: 

 Əcəl cəm: əcəllər  آجالٌأَجلٌ ج: 

 Qab cəm: qablar  إِناٌء ج: آنِيةٌ

 Taun (xəstəlik)  طَواعنيالطَّاعونُ ج: 

 Fərz (vacib) namaz  الصالةُ الْمكْتوبةُ

 Tərif cəm: təriflər  أَمداحمدح ج: 

ذَرو – ذَري Tərk etmək, atmaq 

 عدو– عدي Əl çəkmək, boşlamaq, tərk etmək 

 ,Can atmaq, səy etmək يسعى – سعى
tələsmək 

 Çağırmaq, səsləmək ينادي – نادى

 Sağaltmaq يشفي – شفَى

حسم – حسمي Məsh etmək (yaş əli üstünə sürtmək) 

 ,Yuxudan oyatmaq يوقظُ - أَيقَظَ
durğuzmaq 

نمض – نمضتي Daxil etmək, daşımaq (məna) 

لَحأَص – حلصي İslah etmək, səhmana salmaq, avand 
etmək 

محر – محري Rəhm etmək 

دمح – دمحي Həmd etmək 

طَسع – سُطعي Asqırmaq  

 رأْختسا– رأْختسي Yubatmaq, gecikdirmək 

 مقْدتسا– مقْدتسي  Tezləşdirmək 

 سعن– سعني  Yüngül yuxulamaq 

 طَاعتسا– يعطتسي  Bacarmaq  
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 زاوج- اوِزجي  Aşmaq, keçmək 

 

ON BEØÈNCÈ DßRS 
 

 Tam, kamil كَملَةٌ :ج كَاملٌ

 Qayda, nizam   لَوائحج:  الئحةٌ

ذْرج:  عذَارأَع Üzr, bəraət 

قَاتابسقَةٌ ج: مابسم Müsabiqə 

 Məşğul olan مشغولٌ

  Mükafat   جوائزجائزةٌ ج: 

 Vaxt, zaman  حني ج: أحيانٌ

امج: أقْد مقَد  Ayaq  

يافإِض  Əlavə, izafi 

لُومم  Qınanmış  

وفج: ظُر فظَر  Vəziyyət, şərait 

 Əkin yeri  حرثٌ

 Tələsən  مستعجِلٌ

  دونَ
1- Aşağı, arxa (zərf), 2- 
səbəbindən 

كَرنم  Pis əməl, günah 

رم  Acı  

 Çeşmədən çıxan saf su  زاللٌ

يمغنت  İntonasiya, səslənmə 

 Durğu işarəsi  عالمةُ الترقيمِ

  Lampa   قَناديلُقنديلٌ ج: 
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  Silah  سالح ج: أَسلحةٌ

 Məşğul etmək  يشغلُ –أَشغلَ 

 İcazə almaq يستأْذنُ – استأْذَنَ

 Qeyd etdirmək يسجلُ –سجلَ 

 ابأَج– جِيبي Cavab vermək 

 Qəbul etmək قْبلُي –قَبِلَ 

صن – صني Təyin etmək, müəyyən etmək 

 كرتشا– رِكتشي İştirak etmək, şərik olmaq 

 ذَرتعا– رذتعي  
Üzrxahlıq etmək, təmizə 
çıxartmaq 

 رصن– رصني  Kömək etmək, qələbə qazandırmaq 

 تثَب– تثَبي  Sabit etmək, bərkitmək 

 مزج– زِمجي  Qram: cəzm etmək 

 كرأَد– رِكدي  Yetişmək, haqlamaq 

 فَادتسا– يدفتسي  Faydalanmaq  

 غَش– شغي  
Aldatmaq; tovlamaq, kələk 
gəlmək 

 أَطَاع– يعطي  İtaət etmək 

 Asi olmaq  يعصي -عصى 

 فَاز– فُوزي  Müvəffəqiyyət qazanmaq 

 دج– جِدي  Çalışamaq, ciddilik göstərmək 

 عرز– عرزي  Əkmək 

 دصح– دصحي  Biçmək 

 فَرغتسا– رفغتسي  Bağışlanma diləmək 

 غَلَب– بلغي  Üstün gəlmək 
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 عطَوت– عطَوتي  Könüllü yaxşılıq etmək 

 بقَر– بقْري  Yaxınlaşmaq  

 تمص - تمصي  Susmaq  

 رغَي- ريغي  Dəyişmək 

 مرتحا– رِمتحي  Hörmət etmək 

 Oyanmaq, yuxudan durmaq  يستيقظُ -استيقَظَ 

 

ON ALTINCI DßRS 
 

 وِيدجت آنالْقُر Quranı düzgün oxumaq 

مخض Çox iri, çox yekə 

  Fayda ج: فَوائد فَائدةٌ

ددعتم Müxtəlif 

افو Müfəssəl, ətraflı, təfsilatlı 

يحضوت Açıqlama  

لِّفؤلِّفُ ج: مؤونَ  م Müəllif 

لَّفؤلَّفَ ج: مؤم  ات Təlif edilmiş 

يعدوت Vidalaşmaq  

فكَيم Kondisioner  

ميخم  Laqer 

  Yazılmış  مسجلٌ

                                                                                                                             Maqnitofon  مسجلٌ

                                                                 Kaset  شرِيطٌ ج: أَشرِطَةٌ

  ,Rəhm, şəfqət  شفَقَةٌ

 Mərhəmət  رحمةٌ
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 Muhəddis (hədis rəvayət edən)  محدثٌ ج: محدثُونَ

 İslamı təzə qəbul edən  حديثُ عهد بِاإلسالمِ

  Qarışqa  نملٌ

ريطخ  Təhlükəli 

 Xərçəng  سرطَانٌ

عزو – عزوي Paylamaq  

 Təbrik etmək يهنئُ – هنأَ 

 أَلَّف– لِّفؤي Təlif etmək (kitab) 

 دتشا– دتشي Şiddətlənmək 

 İşə salmaq (maşını)  يشغلُ –شغلَ 

 كَلَّم– كَلِّمي  Danışdırmaq  

قِّفوي قَّفو  Durdurmaq  

 Öpmək  يقَبلُ -قَبلَ 

 Namaz qılmaq  يصلِّي –صلَّى 

 ركَب– ركَبي  Təkbir etmək 

  Varis olmaq  يرِثُ - ورِثَ 

 Çatmaq, yetişmək  يحني -حانَ 

 Azan vermək  يؤذِّنُ –أذَّنَ 

 Aydın olmaq  يبدو –بدا 

 مجرت– جِمرتي  Tərcümə etmək 

 Tələsərək yerimək, qaçmaq  يهروِلُ - هرولَ 

 ثَرعب– رثعبي  Qarışdırmaq, səpmək 

 قدص- قدصي  Doğru saymaq, təsdiq etmək 

 Qəbul etmək يتقَبلُ - تقَبلَ
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 حبس– حبسي Təriflər demək 

 حضو– حضوي  Aydınlaşdırmaq  

  Adlandırmaq  يسمي –سمى 

  Salamlamaq  يحيي –حيى 

 Tərbiyə etmək, idarə etmək  يربي –ربى 

  Danışmaq  يحدثُ –حدثَ 

 بتر– بتري  Tərtib etmək 

 لَّحس– لِّحسي  Silahlandırmaq  

 لَّقع– لِّقعي  Asmaq  

 لَّدج– لِّدجي  Cildləmək (kitab) 

 Rəngləmək  يلَونُ –لَونَ 

 دمح- دمحي  Çox həmd etmək 

 لَّمع– لِّمعي  Öyrətmək 

 بحر– بحري  Salamlamaq 

 Təxirə salmaq  يؤجلُ –أَجلَ 

 نخد - نخدي  Siqaret çəkmək 

 نيع– نيعي  Təyin etmək 

 رون– روني  İşıqlandırmaq 

  Doldurmaq  يمُأل –مَأل 

 آب - وبؤي  Qayıtmaq  
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ON YEDDÈNCÈ DßRS 
 

رِفشم Müdir, rəhbər 

 Mədəniyyət fəaliyyəti الثَّقَافي النشاطُ

طَابخ Yazılı məktub, müraciət 

فَرِيد Yeganə, tək 

هجوم Yönəldilmiş 

 Mümkün olmayan, imkansız مستحيلٌ

 Doğru yol, hidayət هدى

 !Üzr istəyirəm معذرةً

انِبج انِبوج: ج Tərəf 

اجلَانِب نماألي Sağ tərəf 

اجلَانِب رساألي Sol tərəf 

نِكَاح Nigah  

 Həyət, boş sahə  أَفْنِيةٌفناٌء ج: 

  إِزرإِزار ج: 
Bədəni dizdən göbəyə qədər 
örtən paltar 

  أَرديةٌرِداٌء ج: 
Bədəni çiyindən göbəyə qədər 
örtən paltar 

 Qul qadın  إِماٌءأَمةٌ ج: 

اتوةٌ ج: غَدوغَد  Səhər çıxmaq 

اتحوةٌ ج: رحور  Axşam qayıtmaq 

 Qəlb, ürək  فُؤاد ج: أَفْئدةٌ

 حبأَص– بِحص1  ي- Sabahlamaq, 2- olmaq 

 Söndürmək يطْفئُ –أَطْفَأَ 

 Vermək يعطي –أَعطَى 
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 فرأَش– رِفشي Rəhbərlik etmək 

 أَغْلَق– قلغي Bağlamaq  

 لَمأَس– ملسي Təslim olmaq, İslamı qəbul etmək 

 Tərifləmək  يثْنِي –أَثْنى 

 بجأَع– جِبعي  Xoşuna gəlmək 

 Əks olmaq, zidd getmək  يأْبى –أَبى 

 مأَت– متي  Tamamlamaq  

 Göndərmək  يرسلُ –أَرسلَ 

 رأَظْه– ظْهِري  Üzə çıxartmaq, zahirə çıxartmaq,  

 فَكَّر– فَكِّري  Fikirləşmək, düşünmək 

 ابأَج– جِيبي  Cavab vermək 

 كشأَو– كوشي  Az qala (naqis fel) 

 ربأَخ– بِرخي  Xəbər vermək 

 أَقَام– يمقي  Qaldırmaq, yerinə yetirmək 

 دأَع– دعي  Hazırlamaq  

 Atmaq  يلْقي –أَلْقَى 

 نآم– نمؤي  İman gətirmək, inanmaq 

 بجأَو– وجِبي  Vacib etmək 

 ارأَد– يردي  İdarə etmək 

 هأَكْر– كْرِهي  Məcbur etmək 

 برأَع– رِبعي  Erab etmək (sintaksis təhlil) 

 ابأَص- يبصي  Baş vermək, tutulmaq 

 كسأَم– ِسكمي  Tutmaq, saxlamaq 

 مرأَح - رِمحي  İhram geyinmək (həccdə) 
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 رمع– رمعي  Tikmək 

 Vermək  يؤتي –آتى 

 Qorumaq  يقي -وقَى 
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