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ÞÍ ÑÞÇ 

 

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

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 IV hissəsinə yazılmış qrammatik qaydalardır. IV 
kitab 17 dərsdən ibarətdir. Bu dərslər III kitabdakı qrammatik qaydaları daha geniş 

şəkildə öyrətməklə yanaşı, اُءثْنتساال “istisna”, ُالالْح “hal”, يدكوونُ التن “təkid bildirən 

nun” طْلَقولُ الْمفْعالْم “sərbəst məful” və s. 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. Qrammatik mövzunun daha yaxşı başa düşülməsi üçün burada 
da keçilən mövzuların sonunda “cümlə erabına” yer ayırmışam. 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 

الْالزِمي ودعتالِ الْماألفْع نم  

“Mutəaddi” (təsirli) və “Ləzim” (təsirsiz) fellər 
 

ي ودعتنِ: الْميمسإلَى ق هلمارِ عبتلُ بِٱععالْف قَِسمني الْالزِم  

Ərəb dilində fellər ismə təsir baxımından iki qismə bölünür: 

 .Mutəaddi” – təsirli fellər“ الْمتعدي .1

2. الْالزِم “Ləzim” – təsirsiz fellər. 
 

 الْفعلُ الْمتعدي
“Mutəaddi” (təsirli)  fellər 

 

 :رِيفُهعيتدعتلُ  الْمعالْف– رج فررِ حيبِغ :أَي ,فِْسهبِن ولِ بِهفْعلُ إلَى الْمصي يالَّذ وه 

Tərifi: “Mutəaddi”1 (təsirli) fellər – birbaşa – yəni hərfu-cərsiz 
“məful bihi”yə təsir edən fellərdir. Məsələn: 

 

امالطَّع أكَلْت Yeməyi yedim 

ابتالْك أتقَر Kitabı oxudum 

سرالد تفَهِم Dərsi başa düşdüm 

Bu cümlələrdə َأَكَل “yemək”, َأقَر “oxumaq” və فَهِم “başa düşmək” 

felləri “mutəaddi” (təsirli) fellərdir. Çünki bu fellər özləri birbaşa, 

hərfu-cərsiz  امالطَّع “yemək”, ابتالْك “kitab” və سرالد “dərs” ismlərinə 

təsir edərək onları nasb (təsirlikdə) etmişlər.  
 

   

                                                
1 “Mutəaddi” (təsirli) fellərə həmçinin, təsiri faildən sonra məful bihinin üzərinə düşdüyünə 

görə  عاقالْو  “düşən” və təsiri faildən məfula keşdiyinə görə اوِزجالْم “keçən” fellər də deyirlər. 
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لُ الْالزِمعالْف 
“Ləzim” (təsirsiz)  fellər 

 

 :رِيفُهعتي – الْالزِمالَّذ وولٌ ال هفْعم لَه سا لَيم أو رج فرإال بِح ولِ بِهفْعلُ إلَى الْمصي  

Tərifi: “Ləzim”1 (təsirsiz) fellər – yalnız hərfu-cərr vasitəsilə 
“məful bihi”yə təsir edən və ya məfulu olmayan fellərdir. Məsələn: 

 

ديبِز تررم Zeydin yanından keçdim 

 Bazara getdim ذَهبت إلَى السوقِ

دمحم حجن Muhəmməd uğur qazandı 
 

Bu cümlələrdə رم “keçmək”, بذَه “getmək” və حجن “uğur 

qazanmaq” felləri “ləzim” (təsirsiz) fellərdir. Çünki bu fellərdən رم 
feli ديز “Zeyd” sözünə “بِـ” hərfu-cəri ilə, بذَه feli isə وقالس “bazar” 

sözünə “إلَى” hərfu-cəri ilə təsir edərək onları cərr (yiyəlikdə) 

etmişlər. حجن felinin isə ümumiyyətlə “məfulu” yoxdur. 
 

Qeyd: Bəzi dilçi alimlər bu iki qismlə yanaşı fellərin daha bir 

üçüncü qismini – ِوماللُّزي ودعبالت فصوا ال يم “təsirli və təsirsiz olmayan” 

– fel qrupunu da qeyd edirlər. Bu qismə َكَان naqis feli və onun 

bacıları aiddir. Naqis fellər təsirli və ya təsirsiz olmur. 
 
 
 

 
 

الْمتعديعالمةُ الْفعلِ   

                                                
1 “Ləzim” (təsirsiz) fellərə həmçinin, faillə kifayətləndiyinə görə  رالْقَاص “məhdud” və məfula 

yalnız hərfu-cər vasitəsilə təsir  etdiyinə görə رج فري بِحدعتالْم “hərfu-cərlə təsir edən” fellər 

də deyirlər. 
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“Mutəaddi” (təsirli) fellərin əlamətləri 
 

: أَنْ تتصلَ بِه الضمري (ـه) تعود علَى الْمفْعولِ بِه, غَيرِ الْعائد الْمتعديعالمةُ الْفعلِ 
  علَى الْمصدرِ

“Mutəaddi” (təsirli)  fellərin əlaməti: məsdərə deyil “məful 

bihi”yə aid olan (اـه ,ـه) muttəsil damirinin (bitişən əvəzliyinin) 

sonuna qoşula bilməsidir. Məsələn:  
 

هأَغْلَقْت ابالْب Qapı, onu bağladım 

هذْتأَخ ابتالْك Kitab, onu götürdüm 

Bu cümlələrdə felə qoşulan (ـه) muttəsil damiri məfula 

qayıdan damirdir. “Ləzim” fellərə isə (ـه) muttəsil damirini qoşmaq 

mümkün olmur. Bu damir “ləzim” fellərin işləndiyi hərfu cərlərə 
qoşulur. Məsələn: 

 هإلَي تبذَه دامح Həmid, onun yanına getdim 

بِه تررم دامح Həmid, onun yanından ötdüm 

Məsdərə aid olan (ـه) muttəsil damirinə (bitişən əvəzliyinə) 

gəlincə isə bu damir həm “mutəaddi” (təsirli), həm də “ləzim” 
(təsirsiz) fellərin sonuna qoşula bilir. Məsələn: 

  

 برداًالضيز هتبرض  O zərbəni Zeydə vurdum 

هتقُم اميالْق O duruşu durdum 
 

Digər bir əlaməti: 

:هاتالمع نمو فظَر أو رج فربِح رِنقْتم رولٍ غَيفْعم مٱس هناغَ مصأَنْ ي  

“Mutəaddi” (təsirli)  fellərin dirgər bir əlaməti: bu fellərdən 
düzələn “ismu məful” hərfu-cər və ya zərfə ehtiyac duymur. 
Məsələn: 

 برض) وبرضم– (رِبضي  Vurulmuş  

 وبكْتم بكَت)– (بكْتي  Yazılmış  
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 Öyrəndiyimiz kimi, “ismu məful” (keçmiş zaman feli sifəti) 
əsasən “mutəaddi” fellərdən düzəlir. Lakin “ləzim” fellərdən də 
düzələ bilər. “Ləzim” fellərdən düzələn “ismu məful” mütləq “şibhu 
cümlə” ilə işlənməlidir. Məsələn: 

  

 بذَه) هإلَي وبذْهم– (بذْهي  Yanına gedilmiş  

 لَسج) هدنع لُوسجم– (سلجي  Yanında oturulmuş 
 

Qeyd 1: Yuxarıda qeyd etdiyimiz əlamətlərə daha bir əlaməti 
də əlavə edə bilərik ki, bu da “mutəaddi” (təsirli) fellərin adətən 
“kimi?”, “nəyi?” və ya “haranı?” mənalı suallara cavab tələb 
etməsidir. Lakin bu əlamət bəzən özünü doğrultmaya bilər. Çünki 
təsirlilik-təsirsizlik baxımından azərbaycan və ərəb dillərində fellər 
bir-birinə uyğun gəlməyə bilər. Yəni, bəzi fellər ərəb dilində “kimi?”, 
“nəyi?” və ya “haranı?” mənalı suallara cavab tələb etsə də 
“mutəaddi” (təsirli) olmaya bilər. Və ya əksinə, bəzi fellər “kimi?”, 
“nəyi?” və ya “haranı?” mənalı suallara cavab tələb etməsə də 

“mutəaddi” (təsirli) ola bilər. Buna َلخد “daxil olmaq” felini misal 

gətirmək olar. Bu fel “kimi?”, “nəyi?” və ya “haranı?” mənalı 
suallara cavab tələb etməsə də ərəb dilində “mutəaddi” (təsirli) 
feldir. Çünki hərfu-cərsiz məfula təsir edir. Məsələn:  

  

 Sinifə daxil oldum (haraya?) دخلْت الْفَصلَ
 

(نع) َثحب “axtarmaq” feli isə “kimi?”, “nəyi?” və ya “haranı?” 

mənalı suallara cavab tələb etsə də, ərəb dilində “ləzim” (təsirsiz) 

feldir. Çünki məfula نع hərfu-cəri ilə təsir edir. Məsələn: 
 

 Qələmi axtardım (nəyi?) بحثْت عنِ الْقَلَمِ
 

Qeyd 2: Ərəb dilində bəzi fellər həm “mutəaddi” (təsirli), həm 
də “ləzim” (təsirsiz) ola bilirlər. Yəni, cümlədə məfula həm özləri 
birbaşa, həm də hərfu-cər vasitəsilə təsir edə bilirlər. Mənaları isə 

dəyişmir. Buna misal كَرش “şükr etmək, təşəkkür etmək” felini misal 

gətirə bilərik. Bu fel həm özü birbaşa, hərfu-cərsiz, həm də “ـل” 
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hərfu-cəri ilə məfula təsir edə bilir. Məna baxımından isə heç bir fərq 
yoxdur. Məsələn:  

  

 شكَرت حامداً
Həmidə təşəkkür etdim دامحل تكَرش 

 

Dilçilər bu növ fellərin hansı qismə aid olmaları barədə iki 
rəydədirlər. Lakin doğru rəy budur ki, bu növ fellər “ləzim” (təsirsiz) 
fellərdir. Yəni bu növ fellərin əsli hərfu-cərlə işlənmələridir. 
Sonradan asanlıq üçün hərfu-cərr pozulmuşdur.  

 

 اعوأَنةيدعتالِ الْماألفْع  

“Mutəaddi” (təsirli) fellərin növləri 
 

:والتفْعالْم نم هدعا ببِ مسامٍ بِحأَقْس ةعبي إلَى أردعتالْم قَِسمني  

“Mutəaddi” fellər təsir etdikləri məful baxımından dörd qrupa 
bölünürlər: 

 مفْعولٍ واحد: وهو كَثري في اللُّغة الْعربِيةما يتعدى إلَى  .1

1. Bir məfula təsir edən fellər. Bu qrup təsirli fellər ərəb dilində 
çoxluq təşkil edir. Məsələn: 

 

 Əli Xalidi vurdu ضرب علي خالداً

 İnsanlar azanı eşitdi سمع الناس األذَانَ
 

 يتعدى إلَى مفْعولَينِ أَصلُهما الْمبتدأُ والْخبر: وهو "ظَن" وأخواتهاما  .2

2. Əsli mübtəda və xəbər olan iki məfula təsir edən fellər. Bu növ 

təsirli fellər “ظَن” və onun bacılarıdır. “ظَن” və onun bacıları iki 

qism felləri əhatə edir: 

a. ِالُ الْقُلُوبأَفْع “Qəlbi fellər”. Məsələn: أىر “görmək”, ملع “bilmək”, 

دجو “tapmaq”, ىرد “bilmək” ِسبح “sanmaq” və s. Bu növ 

fellərin mənaları qəlblə əlaqəli olduğu üçün belə adlanmışdır. 
Məsələn: 
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 Elmi nur gördüm رأيت الْعلْم نوراً

 Həmidi xəstə tapdım وجدت حامداً مرِيضاً

اكداً أَخامح تملع Həmidi qardaşın bildim 

 Həmidi müəllim sandım حِسبت حامداً مدرساً

b. ِوِيلحالُ التأَفْع “Çevrilmə bildirən fellər”. Məsələn: ريص “çevirmək, 

döndərmək”, َلعج “etmək”, َذختا “tutmaq” və s. Bu növ fellərin 

mənaları bir şeyin bir haldan başqa hala çevrilməsini 
bildirdiyinə görə belə adlanmışlar. Məsələn:  

 

 Unu çorəyə çevirdim صيرت الدقيق خبزاً

 Suyu buz etdim جعلْت الْماَء ثَلْجاً

اُهللا إبراهيم خليالًاتخذَ   Allah İbrahimi dost tutdu 
 

 

 ما يتعدى إلَى مفْعولَينِ لَيس أَصلُهما الْمبتدأُ والْخبر, مثْلُ: أَعطَى, كَسا  .3

3. Əsli mübtəda və xəbər olmayan iki məfula təsir edən fellər. Bu 

növ təsirli fellərə misal طَىأَع “vermək”, سألْب “geyindirmək”, َألس
“soruşmaq”, عنم “qadağan etmək”, حنم  “mükafatlandırmaq” və  
 :geyindirmək” felləridir1. Məsələn“كَسا

 

ابتداً الْكامح تطَيأَع Həmidə kitabı verdim 

 Həmidə köynək geyindirdim أَلْبست حامداً قَميصاً 

 Müəllimdən sual soruşdum سألْت الْمدرس سؤاالً

وجرنِي الْخٱب تعنم Oğluma çıxmağı qadağan etdim 

 Müdir tələbəni kitabla mükafatlandırdı منح املُدير الطَّالب كتاباً
 

 

 

 

                                                
1 Bax. III kitab 17-ci dərs. 
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4.  ,لَمثْلُ: أَعيلَ, مفَاعم ى إلَى ثَالثَةدعتا يىمأر 

4. Üç məfula təsir edən fellər. Bu qism təsirli fellərə misal  لَمأَع  

“bildirmək” və ىأر “göstərmək” fellərini gətirmək olar. Bu fellər 

ملع “bilmək” və أىر “görmək” qəlbi fellərin َلأَفْع babıdır. 

Bildiyimiz kimi َلأَفْع babının mənalarından biri təsirsiz felləri 

təsirli etməkdir. Əgər fel bir məfula təsir edəndirsə َلأَفْع babına 

salındıqdan sonra iki məfula təsir edir. Əgər fel əslən iki məfula 

təsir edən feldirsə َلأَفْع babına salındıqda üç məfula təsir edəcək. 

Məsələn: 
 

 Həmidə havanın soyuq olduğunu bildirdim أَعلَمت حامداً الْجو بارِداً

 تيالً أَرهس رسداً الدامح  Həmidə dərsin asan olduğunu göstərdim 
 

 أَعلَمت حامداً الْجو بارِداً
    

III 

məful 

II 

məful 

I 

məful 
fail 

 

الالَّزِمِ عالمةُ الْفعلِ  

“Ləzim” (təsirsiz) felin əlaməti 

: أَنْ ال تتصلَ بِه الضمري (ـه) الَّتي تعود علَى الْمفْعولِ بِه, أَما الالَّزِمِعالمةُ الْفعلِ 
لُ بِهصترِ فَتدصلَى الْمع دائالْع  

“Ləzim” (təsirsiz) fellərin əlaməti: “məful bihi”yə aid olan 

 muttəsil damirinin (bitişən əvəzliyinin) sonuna qoşula (ـه, ـها)

bilməməsidir. Məsdərə aid olan (ـه) muttəsil damiri isə “ləzim” 

fellərin sonuna birləşə bilir. Məsələn: 

هتلَسج لُوسالْج O oturuşu oturdum 

Digər bir əlaməti: 

و:هاتالمع نم فأو ظَر رج فرح طَةاسولٍ إال بِوفْعم مٱس هناغَ مصأَنْ ال ي  
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“Ləzim” (təsirsiz)  fellərin dirgər bir əlaməti: bu fellərdən 
düzələn “ismu məful” mütləq hərfu-cər və ya zərflə yanaşı gəlir. 
Məsələn: 

 بذَه) هإلَي وبذْهم– (بذْهي  Yanına gedilmiş  

 لَسج) هدنع لُوسجم– (سلجي  Yanında oturulmuş 

 

ةالِ الالزِماألفْع اعوأَن 
“Ləzim” (təsirsiz) felin növləri 

 

Ərəb dilində “ləzim” (təsirsiz) felləri əlamətlərindən savayı 
məna və növlərinə görə də müəyyən etmək olur. Bir qrup fellər var 
ki, bu fellərin məna etibarilə “ləzim” (təsirsiz) olması labüd olur. 
Digər qrup fellər isə növünə görə “ləzim” (təsirsiz) olur. Məna və 
növünə görə “ləzim” (təsirsiz) olan fellər aşağıdakılardır: 

 

 ما دلَّ علَى سجِية وطَبِيعة, وهي األفْعالُ الدالَةُ علَى صفَة تالزِم صاحبها .1

1. Təbiətcə insana xas olan xasiyyət və keyfiyyətləri bildirən fellər. 

Məsələn: فرش “əsil-nəcabətli olmaq”, عجش “cəsur olmaq”, نبج 

“qorxaq olmaq”, مكَر “səxavətli olmaq”, فظَر “yaraşıqlı olmaq”, 

نهمqısalmaq”,  “ قَصرuzanmaq”, “ طَالَ  “qarınqulu olmaq” və s. 
 

 كُلُّ فعلٍ دلَّ علَى نظَافَة أو وسخٍ .2

2. Təmizlik və ya natəmizlik bildirən fellər. Məsələn: ظُفن “təmiz 

olmaq”, ؤضو “təmiz olmaq”, رطَه “təmiz olmaq”, نِسد “çirkli 

olmaq”,  خسو - خسوي  “kirli olmaq”, رقَذ “murdar olmaq” və s. 
 

 ما دلَّ علَى لَون أو عيبٍ .3

3. Rəng və ya fiziki nöqsan bildirən fellər. Məsələn: رمحا 
“qızarmaq”, رضخا “yaşıllaşmaq”, وِرع “təkgöz olmaq”, يمع “kor 

olmaq” və s. 
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 علَى أَمرٍ عرضي طَارِئٍ يزولُ بزوالِ سببِه دلَّما  .4

4. Müəyyən səbəbdən baş verən müvəqqəti hiss və hallara dəlalət 

edən fellər. Məsələn: رِضم “xəstələnmək”, شعترا “əsmək”, َلكَس 

“tənbəlləşmək”, َطشن “fəal olmaq”, فَرِح “sevinmək”, َزِنح 

“kədərlənmək” və s. 

5.  " نزلَى واَء عا جلَلَّمفْعا  " 

 اشمأَزürpəşmək”, “ اقْشعرvəznində gələn fellər. Məsələn:  ”افْعلَلَّ“ .5
“nifrət etmək”, َّأَنطْما “sakitləşmək, rahat olmaq” və s. 

6. " نزلَى واَء عا جلَلَمفَعت" 

 تبعثَرtitrəmək”, “ تزلْزلَ :vəznində gələn fellər. Məsələn ”تفَعلَلَ“ .6
“səpələnmək” və s. 

7. " نزلَى واَء عا جلَمفَعنا " 

 انفَتحsınmaq”, “ انكَسرvəznində gələn fellər. Məsələn:  ”انفَعلَ“ .7
“açılmaq”, طَلَقنا “getmək, çəkilmək” və s. 

8.  " نزلَى واَء عا جلَلَمنفْعا " 

 sinəsini qabağa“ اقْعنسسvəznində gələn fellər. Məsələn:  ”افْعنلَلَ“ .8

çəkmək (itaətsizlik göstərmək)”, مجنرحا “bir yerə toplaşmaq”, 

قَعنفْرا “aralaşmaq” və s. 
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 طَرائق تعدية الْفعلِ الالزِمِ

“Ləzim” (təsirsiz) feli “mutəaddi” (təsirli) etməyin yolları  
 

“Ləzim” (təsirsiz) feli “mutəaddi” (təsirli) etməyin üç yolu var: 
 

  " أَفْعلَنقْلُه إلَى باب "  .1

1. “Ləzim” (təsirsiz) feli  "َلأَفْع "  vəzninə salmaqla. Məsələn: 
 

 بكَى الطِّفْلُ  أبَكَى الرجلُ الطِّفْلَ
Kişi uşağı ağlatdı  Uşaq ağladı 

 

بالطَّال سردالْم لَسأج  بالطَّال لَسج 

Müəllim tələbəni oturtdu  Tələbə oturdu 

 " فَعلَنقْلُه إلَى باب "  .2

2. “Ləzim” (təsirsiz) feli  "َلفَع "  vəzninə salmaqla. Məsələn: 

الطِّفْلَالرجلُ  بكَّى  بكَى الطِّفْلُ  
Kişi uşağı ağlatdı  Uşaq ağladı 

 

لَّسج  سردالْمبالطَّال   بالطَّال لَسج 

Müəllim tələbəni oturtdu  Tələbə oturdu 
 

 الالزِمِ بِواسطَة حرف الْجر تعديةُ .3

3. “Ləzim” (təsirsiz) feli hərfu-cər vasitəsilə “mutəaddi” (təsirli) 
etmək. Məsələn: 

 

 سردالْم ببِغَضلَى الطَّالع   سردالْم بغَض 

Müəllim tələbəyə qəzəbləndi  Müəllim qəzəbləndi 

Bu cümlədə ِبالطَّال “tələbəyə” məful bihi mənasındadır. Buna görə də 

bu sözün erabında deyirik: 
  

  ار والْمجرور في محلِّ نصبٍ مفْعولٌ بِه غَير صرِيحٍاجلَ –) علَى الطَّالبِ(
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بِيهنإِلَى ت داحولٍ وفْعي إِلَى مدعتلُ الْمعلَ الْفقنِ: إذَا نيابنِ الْبذَيه (َلفَع لَ وأَفْع) 
  تعدى إلَى مفْعولَينِ

Qeyd: Bir məfula təsir edən feli “َلأَفْع” və “َلفَع” bablarından 

birinə saldıqda fel iki məfula təsir edəcək. Məsələn: 
  

 الطُّالب عمآنَأَسالْقُر سردالْم   عمآنَسالْقُر سردالْم  

Tələbələr müəllimə Quranı dinlətdilər Müəllim Quranı dinlədi 

 سردالْم مفَهسرالد بالطَّال  سرالد بالطَّال فَهِم 
Müəllim tələbəyə dərsi başa saldı Tələbə dərsi başa düşdü 

 

 أُسلُوب التحذيرِ
“Təhzir” (çəkindirmə) üslubu 

 

 :رِيفُهعيرِ تذحالت– هنِبتجيل وهكْررٍ ملَى أَماطَبِ عخالْم بِيهنت  

Tərifi: “Təhzir” (çəkindirmə) – dinləyəni xoşagəlməz bir işdən 
çəkindirməklə (bu işdən) uzaqlaşmasını tələb etməkdir.  

“Təhzir” (çəkindirmə) həm əmr, həm də qadağa formasında 
işlənə bilər.  

Əslində “təhzir” (çəkindirmə) üslubu özündə aşağıdakıları cəm 
etməlidir: 

1. ذِّرحالْم Çəkindirən şəxs 

2. ذَّرحالْم Çəkindirilən şəxs 

3. (ذُورحالْم) هنم ذَّرحالْم Çəkinməsi tələb olunan iş (və ya bir şey) 

Məsələn: 

برِْ الْكَذذٱحو كذِّرأُح  
Səni çəkindirirəm ki, yalandan çəkin! 

 

Bu cümlədə ذِّرحالْم “çəkindirən şəxs” ذِّرأُح “çəkindirirəm” 

felindəki (رتتسم ريمض) nəzərdə tutulan  اأَن şəxs əvəzliyidir. 
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ذَّرحالْم Çəkindirilən şəxs isə كذِّرأُح “səni çəkindirirəm” felindəki 

ـك “səni” əvəzliyidir.  

(ذُورحالْم) هنم ذَّرحالْم Çəkinməsi tələb olunan iş isə بالْكَذ “yalan” 

sözüdür.  

Lakin bu mövzuda məqsəd müəyyən qaydalara əsaslanaraq 

ərəblərin işlətdiyi “təhzir” üslubunu bəyan etməkdir. 

Ərəblər danışığı asanlaşdırmaq məqsədilə “təhzir” üslubunu 

əsasən aşağıdakı kimi istifadə edirlər: 

1. ذَّرحالْم Çəkindirilən şəxsi – müraciət olunandan asılı olaraq – اكإِي ,
 munfasil nasb (ayrı yazılan təsirlik hal)1 إيك, إياكُم, إيكُن, إيكُما

damirlərindən biri ilə ifadə edib çəkinməsi tələb olunan işi 

(هنم ذَّرحالْم) nasbda (təsirlik halda) و bağlayıcısı ilə və ya cərdə 

(yiyəlik halda) نم hərfu-cəri ilə ona (munfasil nasb damirlərinə)  

bağlamaqla. Məsələn: 

بالْكَذو اكإِي – Yalandan çəkin! 

 !Yalandan çəkin – إِياك من الْكَذبِ

Bu cümlədə اكإِي munfasil nasb damiri pozulmuş ذِّرأُح 
“çəkindirirəm” felinin məfulu kimi erab olunur. Əsli كذِّرأُح “səni 

çəkindirirəm” felinin ـك muttəsil (bitişən) damiridir. ذِّرأُح feli 

pozulduğundan munfasil damirə çevrilmişdir. و bağlayıcısından 

sonra gələn mənsub isim isə ذَرحا “çəkin!” əmr felinin məfuludur. 

 

2. Çəkinməsi tələb olunan iş (هنم ذَّرحالْم) nasbda (təsirlik halda) 

bağlayıcısız təkrar olunmaqla gətirilir. Məsələn: 

بالْكَذ بالْكَذ – Yalandan çəkin! 

                                                
1 Bu növ damirlər və onların işlənmə şəraiti barədə ətraflı 10-cu dərsdə gələcək inşə-Allah. 
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Bu halda birinci gələn بالْكَذ sözü pozulmuş ذِّرأُح “çəkindirirəm” 

felinin məfulu kimi erab olunur. İkinci بالْكَذ sözü isə birincini 

təkid etmək (gücləndirmək) üçün gətirilib. 

3. Çəkinməsi tələb olunan iki iş (هنم ذَّرحالْم) nasbda (təsirlik halda) و 
bağlayıcısı vasitəsilə gətirilir. Məsələn: 

 

رِقالْغانَ وضالْفَي  
Seldən çəkindirirəm, batmaqdan qorun! 

 

Bu halda birinci gələn َانضالْفَي “sel” sözü pozulmuş ذِّرأُح 
“çəkindirirəm” felinin məfulu, و bağlayıcısından sonra gələn 

ikinci رِقالْغ “batmaq” sözü isə نِبتجا “çəkin!” felinin məfulu kimi 

erab olunur. Allah � buyurur: 

 �وسقْياها اللَّه ناقَةَ اللَّه رسولُ لَهم فَقَالَ�

və  toxunmayınAllahın bu dişi dəvəsinə “Allahın elçisi onlara dedi: “
ms, 91)əŞ-şə( ”!mane olmayınonun su içməsinə  

 

 

عراباإل  

Erab 
 

  إياك والْغيبةَ

 : اكإي ريمض ,ذُوفحلٍ معفل ولٌ بِهفْعبٍ مصلِّ نحي محِ فلَى الْفَتع نِيبلٌ مفَصنبٍ مصن
." ذِّرأُح " هيرقْدت  

 : ابِوراإلع نم لَّ لَهححِ ال ملَى الْفَتع نِيبم طْفع فرح  

بِه الْفَتحةُ الظَّاهرةُ, وفعلُه محذُوف تقْديره مفْعولٌ بِه منصوب وعالمةُ نصالْغيبةَ : 
."ذَرحا"    
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(لَقَد) قَدو  بِـالالمِتأْكيد الْفعلِ الْماضي   

Madi felinin لَقَد (لَـ və قَد ədatları) ilə təkid olunması 
 

Ötən dərslərimizdən birində ِمالقَس وفرح “and ədatları” barədə 

danışdıq1 və bildik ki, and bildirən üç ədat var. Bunlar: بِـ ,و və ـت 
ədatlarıdır. And ədatlarından sonra gələn cümlə معليه املُقْس  “and içilən 

cümlə” və ya ِمالْقَس ابوج “andın cavabı” adlanır. “And içilən cümlə” 

həm ismi, həm də feli cümlə ola bilər. 
 

  بِـالالمِ و قَدفعالً ماضياً مثْبتاً أُكِّد  جواب الْقَسمِ: إِذَا كَانَ الْقَاعدةُ

Qayda: Əgər and cümləsi təsdiqdə olan madi (keçmiş zaman) 

feli ilə başlayan cümlə olarsa لَقَد (لَـ və قَد ədatları) ilə təkid olunması 

vacib olur. Məsələn:  
Allah � buyurur: 
 

  �لَخاطئني كُنا وإِنْ علَينا اللَّه آثَرك لَقَد تاللَّه قَالُوا�
 

“Onlar dedilər: "Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün 
tutmuşdur. Biz isə günahkar olmuşuq”. (Yusuf, 91) 

 

   

                                                
1 Bax: II kitab 27-ci dərs. 
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يمِسي –أَمسى   “axşamlamaq” feli  
 

يمِسي –أَمسى   “axşamlamaq” feli naqis fel olub, fel olub َكَان –nin 

bacılarındandır. Yəni َكَان kimi ismi cümlələrə daxil olub mübtədanı 

rafda (adlıqda), xəbəri isə nasbda (təsirlikdə) edir. Mənası: xəbərin 
axşam baş verməsini bildirir. Məsələn: 

 Həmid xəstə axşamladı – أَمسى حامد مرِيضاً
    

    اسم أَمسى  خبر أَمسى

 feli tam fel kimi də işlənir və “axşama çıxmaq” mənasını أَمسى

verir. Məsələn:  

..." "أَمسينا و أَمسى الْملْك ِهللا  

“Axşama çıxdıq, hökm də Allahın olaraq axşama çıxdı ...” 
 

 

 

 

 

 

��� 
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2. ÈÊÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

الفعلِ الثُّالثي الْمزِيد باب "فَاعلَ"من أبوابِ   

“Suləsi məzid” felin bablarından “َلفَاع” babı 
 

Düzəlmə qaydası: "َلفَاع" babı “suləsi mücərrəd” felin I kök 

hərfinin (felin ف - sinin) əvvəlinə ا (əlif) artırmaqla düzəlir. Məsələn: 

 .çağırmaq” və s“ نادى ,”səfər etmək“ سافَرdöyüşmək”, “ قَاتلَ

انِيهعم نم Bəzi mənaları:  

 :Qarşılıqlı hərəkət bildirir. Məsələn الْمشاركَةُ .1

vuruşdu بارض برض -  vurdu 

döyüşdü َللَ  قَاتقَت-  öldürdü 

əllə görüşdü افَحص  فَحص-  bağışladı 

 :Münasibət, yanaşma tərzi bildirir. Məsələn الْمناسبةُ .2

gözəl rəftar etdi َلاملَ جمج  -  gözəl oldu 

səbrli rəftar etdi رابص  ربص-  səbr etdi 

kobud rəftar etdi َغَلَظَ  غَالَظ-  kobud oldu 

 :babının mənasını verir. Məsələn ”فَعلَ“ Bəzən بِمعنى فَعلَ .3

səfərə çıxdı افَرس فَرس  -  səfərə çıxdı 

hicrət etdi راجه  رجه-  hicrət etdi 

aşdı, keçdi زاوج  ازج -  aşdı, keçdi 
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"فَاعلَ"مصدر بابِ   

 :babının məsdəri "فَاعلَ"
 

 :babının məsdəri iki vəzndə gəlir "فَاعلَ"  �

“) مفَاعلَةٌ .1 علَافَ ” babının əvvəlinə ـم dammalı “mim”, sonuna isə 

 :tə mərbuta” əlavə olunur). Məsələn“ ـة

qarşılamaq ٌلَةقَابلَ مقَاب  qarşıladı  

şərik olmaq ٌكَةارشم كارش  şərik oldu 

əllə görüşmək ٌةافَحصم افَحص  əllə görüşdü 

 .(əlavə olunur (əlif) ا I kök kəsrələşir, II kökdən sonra) فعالٌ .2

Məsələn: 

döyüşmək ٌالتلَ ققَات  döyüşdü 

çağırmaq اٌءى نِدادن  çağırdı 

münafiq olmaq نِفَاق افَقن  münafiq oldu 

Qeyd 1: “ علَافَ ” babında olan fellərin məsdərinin bu iki 

vəznlərdən hər hansı birində gəlməsi “səməi”dir. Bəzi fellərin 
məsdəri yuxarıda qeyd etdiyimiz iki vəznin hər ikisində də gələ bilir. 
Məsələn: 

döyüşmək  / ٌالتلَةٌققَاتم  döyüşdü  قَاتلَ 

çağırmaq ٌاةادناٌء / مى نِدادن  çağırdı 

ötüşmək ٌقَةابسم / اقبس قابس  ötüşdü 

Qeyd 2: “ علَافَ ” babında olan bəzi fellərin məsdəri yalınız ٌلَةفَاعم 
vəznində gəlir. Məsələn: 

(birlikdə) öyrənmək  ٌةساردم  سارد  öyrəndi 

məsləhətləşmək ٌةراوشم راوش  məsləhətləşdi 

sağa getmək ٌةناميم نامي sağa getdi 



22 
 

ارِعضابِ  مبهرأَملَ" وفَاع"  

"فَاعلَ"  babının mudarisi və əmri 
 

 .babında düzəlir فَاعلْ əmri isə ,يفَاعلُ babının mudarisi "فَاعلَ" �

Məsələn: 
  

döyüş!    ْلقَات يقَاتلُ -قَاتلَ    döyüşdü - döyüşür 

çağır!      ادى  نادي - نادني  çağırdı - çağırır 

ötüş!   ابِقس  قابس - ابِقسي  ötüşdü - ötüşür 

 

 جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ "فَاعلَ"

 babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl "فَاعلَ"
 

 ماس انمالز
واملَكَان 
“İsmu 

zaman və 
məkan” 

 مولِاسفْعالْم  
İsmu 
məful 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

فَاعلٌم  فَاعلٌم  مفَاعلٌ 
 مفَاعلَةٌ
 فعالٌ

لُيفَاع فَاعلْ  فَاعلَ 

 مقَاتلٌ
döyüş 

yeri, vaxtı 

 مقَاتلٌ
döyüşülən 

 مقَاتلٌ
döyüşçü 

 قتالٌ
 مقَاتلَةٌ

döyüşmək 

 قَاتلْ
döyüş! 

 يقَاتلُ
döyüşür 

 قَاتلَ
döyüşdü 

 منادى
çağırış 

yeri, vaxtı  

 منادى
çağırılmış 
çağırılan 

 ادنم 
 (الْمنادي)
çağıran 

 نِداٌء
 مناداةٌ

çağırmaq 

ادن 
çağır! 

 ينادي
çağırır 

 نادى
çağırdı 
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"انِي "قَدعم 
"قَد" ədatının mənaları 

 

 مٍلِ املُتصرف اخلَبري، املُثبت، املُجرد من ناصبٍ، وجازِفعتص بالْتخ قَد احلَرفية:
ت رفوحنيسٍف  

"قَد" ədatı - xəbər formasında1 olan, “təsrif olunan”2, təsdiqdə 

olan3, cəzmedici, nasbedici amillərdən və qəti gələcək zaman bildirən 

 .sin” ədatından təcrid olunmuş fellərə xasdır. İsimlərlə işlənmir“ س

"قَد" ədatı işləndiyi fellə sanki vəhdət təşkil edib, onun ayrılmaz 

hissəsi kimi işlənir. Buna görə də "قَد" ədatı feldən biləvasitə əvvəl 

gəlir və fellə onun arasında heç nə işlənmir4.  

"قَد" ədatı işləndiyi felin zamanından (madi və ya mudari 

olmasından) asılı olaraq müxtəlif məna bildirir.  

A. "قَد" ədatı mudari (indiki-gələcək zaman) feli ilə işlənərkən 

aşağıdakı mənaları verir: 

 ,”Gözləmə və güman bildirir və “gözlənilir التوقُّع واالحتمالُ .1

“güman edilir” mənasını verir. Məsələn: 

يردي الْمأْتي قَد 
Müdirin gəlməsi güman edilir (gözlənilir) 

 Felin az və nadir hallarda baş verməsini bildirir və التقْليلُ .2

“hərdən”, “bəzən”, “nadir halda” mənasını verir. Məsələn: 

 قَدهِدتجالْم بسري  

Bəzən (nadir halda) çalışqan da kəsilir 

                                                
1 Felin “xəbər forması” dedikdə - əmr, cəzm və nasb halında olmayan fel nəzərdə tutulur. 
2 “Təsrif olunan” fellər dedikdə - “madi” (keçmiş zaman), “mudari” (indiki-gələcək zaman), 
“əmr” və “məsdər” formaları olan fellərə deyilir. Bax. III kitab 10-cu dərs. 
3 Yəni inkarda olmayan. 
4 Yalnız and istisnadır. Ərəblərin belə deməsi eşidilib: !تنساِهللا أحو قَد “Allaha and olsun ki, 

afərin sənən!” 
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3. ريكْثالت Felin çox baş verməsini bildirir və “tez-tez” mənasını 

verir. Məsələn: Allah � buyurur: 

�ى قَدرن قَلُّبت هِكجي واِء فمالس كنلِّيولَةً فَلَنبا قاهضرت� 

“Biz sənin üzünün tez-tez göyə tərəf çevrildiyini görürük və Biz səni 
razı qalacağın qibləyə tərəf döndərəcəyik”. (əl-Bəqərə, 144) 

 

4. يققحالت Yəqinlik bildirir. "قَد" ədatının mudari feli ilə bu mənanı 

verməsi yalnız Qurani Kərimə aiddir. Məsələn: Allah � 
buyurur: 

�قَد لَمعي اللَّه ينلَّلُونَ الَّذستي كُمناذًا موذَرِ لحفَلْي ينفُونَ الَّذالخي نع رِهأَنْ أَم 

مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي ذَابع يمأَل�  

“Allah sizin aranızdan daldalanaraq xəlvətcə çıxıb gedənləri bilir. 
Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən, 
yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar”.  

(ən-Nur, 63) 
 

B. "قَد" ədatı madi (keçmiş zaman) feli ilə iki mənada işlənir: 

1.  يدوكالت Feli təkid edir (təsdiqləyir) və “artıq”, “həqiqətən” 

mənasını verir. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

� قَد ونَ أَفْلَحنمؤالْم �  

“Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar”. (əl-Muminun, 1) 

2. قْالترِيب  Yaxınlıq bildirir. Yəni felin indiki zamana yaxın 

olduğunu bildirir və “az qalıb”, “yaxındır” mənasını verir. 
Məsələn, iqamədə deyirik: 

 

 Namazın qılınmasına az qalıb – قَد قَامت الصالَةُ
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ولَكن" –تخفيف "إِنَّ   

 hərflərinin sadələşdirilməsi لَكنvə  إِنَّ 
 

və كَأنَّ – أَنَّ – إِنَّ və onun bacılarından  إِنَّ نلَك  hərflərinin özəl 

xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bu hərflər sadələşə bilirlər. Yəni 

tərkiblərindəki “şəddəli nun” ( َّن ) sadələşərək “sakin nun” ( ْن ) ola 

bilir. Sadələşmədən sonar َّإِن çevrilib ْأَنَّ ,إِن çevrilib ْكَأنَّ ,أَن çevrilib 

,كَأنْ نلَك  çevrilib نلَك olur. Tərkibində “şəddəli nun” ( َّن ) olan ən-

nəvasixlər ُيلَةالثَّق “mürəkkəb”1, sadələşərək “sakin nun” ( ْن ) olanlar 

isə ُيفَةفالْخ “sadə”2 adlanır.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz nəvasixlər sadələşərkən mənaları 
dəyişməsə də yeni qrammatik xüsusiyyətlər kəsb edirlər. İndi isə bu 

hərflərdən ikisinin - َّإِن və نلَك  hərflərinin - sadələşərkən kəsb 

etdikləri qrammatik xüsusiyyətləri öyrənək: 
 

 sadələşərkən kəsb etdiyi xüsusiyyətlər إِنَّ
 

  الْمكْسورةُ الْهمزةُ جاز إهمالُها بِكَثْرة وإعمالُها بِقلَّة  : إِذَا خفِّفَت "إنَّ"(إِنْ)أوالً

Birinci: Sadələşmiş َّ(إِنْ) إِن çox vaxt ismi cümləyə təsiri etmir. 

Yəni mübtədanı nasb (təsirlikdə) etmir. Çox nadir hallarda ismi 
cümləyə təsir edir. İsmi cümləyə təsir etmədiyi halda xəbərin 

əvvəlinə لَـ ədatı əlavə olunur. Məsələn: 
 

طَالب   إِنْ حامداً      -1  - Həqiqətən, Həmid tələbədir 

          xəbər  َّإِن        ismu  َّإِن  

إِنْ بيتك  لَـجميلٌ   -2   - Həqiqətən, evin gözəldir 

          xəbər       mübtəda  
 

                                                
1 Hərfən  ُيلَةالثَّق “ağır” düməkdir. 

2 Hərfən  ُيفَةفالْخ “yüngül” düməkdir. 
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Gördüyümüz kimi birinci cümlədə ْإِن ismi cümləyə təsir 

etmişdir. Bu cümlədə ًداامح sözü ْإِن مسا (ismu ْإِن),  بطَال isə ربإِنْ خ  

(xəbər ْإِن) kimi erab olunur.  

İkinci cümlədə isə ْإِن ismi cümləyə təsir etməmişdir. Bu 

cümlədə كتيب “evin” sözü ُأدتبالْم (mübtəda), ٌيلملَـج “gözəldir” sözü 

isə راخلَب (xəbər) kimi erab olunur. Verilən bu cümlədə xəbərin önünə 

 nin– إِنَّ ədatı əlavə olunub. Bu ədatı xəbərə əlavə etməkdə məqsəd لَـ

sadələşdirilmiş ْإِن forması ilə inkar mənasında işlənən ْإِن ədatlarını 

fərqləndirməkdir. Birinci cümlədə isə ْإِن mübtədanı nasb etdiyi üçün 

inkar mənasında işlənən ْإِن ədatı ilə qarışıq salmaq ehtimalı yoxdur.  

Həmçinin, əgər cümlənin məzmunu təsdiq mənasında olarsa və 

sadələşdirilmiş ْإِن ilə inkar mənasında işlənən ْإِن ədatlarını qarışıq 

salmaq ehtimalı olmazsa bu halda xəbərə لَـ ədatı əlavə etmək 

ehtiyac olmur. Məsələn: 
 

الْمجتهِد ناجِحإِنْ   - Həqiqətən çalışqan uğur qazanır 
 

Bu cümlədə ْإِن ismi cümləyə təsir etməsə də xəbər لَـ ədatı ilə 

yanaşı gəlməmişdir. Çünki cümlənin məzmunundan aydındır ki, 
cümlə təsdiqdədir.  

علَى الْجملَة الْفعلية و وجب أو كَثُر أنْ يكُونَ : إِذَا خفِّفَت "إنَّ" جاز إدخالُها ثَانِياً
 ارِعاً أمضاٌء أَكَانَ موا", سهاتوأخو ظَن" ا" أَوهاتوأخكَانَ و" ةخاسالِ الناألفْع نلُ معالْف

  كَانَ ماضياً وهو أَكْثَر من الْمضارِعِ.

İkinci: Sadələşmiş ِنَّإ  .feli cümlələrə də daxil olur (إِنْ) 

Sadələşmiş َّ(إِنْ) إِن – nin daxil olduğu feli cümlə adətən (əksər halda) 

 və onun bacılarından biri ilə ظَنvə onun bacılarından və ya  كَانَ
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başlamış olur. İstər madi (keçmiş zaman) olsun, istər mudari (indiki 
zaman). Lakin madi ilə gəlməsi daha çoxdur. Məsələn:  

Allah � buyurur: 

�إِنْو كَادي ينوا الَّذكَفَر كقُونلزلَي مارِهصا بِأَبوا لَمعمس الذِّكْر�  

“Həqiqətən, kafirlər Zikri (Quranı) eşitdikləri zaman öz baxışları ilə 
az qala səni gözə gətirələr”. (əl-Qaləm, 51) 

Allah � buyurur: 

� إِنْو تةً كَانلَى إِلَّا لَكَبِريع ينى الَّذده اللَّه �  

“Həqiqətən, bu (qiblənin dəyişməsi), Allahın doğru yola yönəltdiyi 
şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi”. (əl-Qaləm, 51) 

 

Sadələşmiş َّ(إِنْ) إِن – nin ən-nəvasix olmayan tam fellə başlayan 

feli cümləyə daxil olması çox nadir haldır. Məsələn: 
Ərəblərdən eşidilən bir hikmətli kəlamda deyilir: 

هلَهِي كينشإنْ يو ,كفْسلَن كزِينإِنْ ي 
Həqiqətən, səni bəzəyən də, səni bədnam edən də nəfsindir 

 

نلَك sadələşərkən kəsb etdiyi xüsusiyyətlər 
 

" فِّفَتإِذَا خ نا  لَكهاصصتالَ ٱخز و ةيماالس لَةمي الْجا فلُهمطُلَ عبو (نلَك) "
 ازج و ةيماالس لَةمبِالْجةيلعالْف لَةملَى الْجا عالُهخإد  

نلَك ədatı sadələşdirilərsə (نلَك) ismi cümləyə təsirini itirir və feli 

cümlələrə də daxil ola bilir. Məsələn: 
 

� İsmi cümləyə təsirini itirməsinə misal: 
Allah � buyurur: 

  � مبِنيٍ ضلَالٍ في الْيوم الظَّالمونَ لَكنِ �

“ ... lakin zalımlar bu gün açıq-aydın azğınlıq içindədirlər”. 
(Məryəm, 38) 

Gördüyümüz kimi ayədə نلَك hərfi َونمالظَّال “zalımlar” sözünə təsir 

etməmişdir. 
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� Feli cümləyə daxil olmasına misal:  
Allah � buyurur: 

 

  � تشعرونَ لَا لَكنو أَحياٌء بلْ أَموات اللَّه سبِيلِ في يقْتلُ لمن تقُولُوا ولَا �

“Allah yolunda ölənlərə: "Ölüdürlər!" deməyin. Əksinə, onlar 
diridirlər, lakin siz bunu duymursunuz”. (əl-Bəqərə, 154) 

 

Gördüyümüz kimi ayədə نلَك hərfi ونَ لَارعشت  “duymursunuz” feli 

cümləyə daxil olmuşdur. 

Qeyd: Bəzən نلَك hərfinin əvvəlinə افئْنتاالس اوو (yenidən 

başlama bildirən و hərfi) qoşulur. 

ابراإلع 
Erab 

  إِنْ بيتك  لَـجميل

  ال محلَّ لَها من اإلعرابِ مبنِي علَى السكُون: حرف توكيد مهملٌ إِنْ

تيبافضم وهةٌ, ورةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمع فُوعرأٌ مدتبم :  

كهإلَي افضم رلِّ جحي مرِ فلَى الْكَسع نِيبلٌ مصتم ريمض :  

  لَها من اإلعرابِمبنِي علَى الْفَتحِ ال محلَّ  توكيد: حرف لَـ

  : خبر مرفُوع عالمةُ رفْعه ضمةٌ ظَاهرةٌجميلٌ
  

  جاَء الْمدرس لَكنِ الطُّالب غَابوا

  : فعلٌ ماضٍ مبنِي علَى الْفَتحِجاَء

سردةٌالْمرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمع فُوعرلٌ مفَاع :  

ِنلٌ : لَكمهم اكردتسا فرابِحراإلع نلَّ لَها محال م كُونلَى السع نِيبم  

ةٌالطُّالبرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمع فُوعرأٌ مدتبم :  

  متصلٌ مبنِي : فعلٌ ماضٍ مبنِي علَى الضم التصاله بِواوِ الْجماعة والْواو ضمري غَابوا

ربفْعٍ خلِّ رحي مةُ فيلعلَةُ الْفمالْجلٌ وفْعٍ فَاعلِّ رحي مرِ فلَى الْكَسع 
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بِه قلْحا يمو مالذَكَّرِ السالْم عمج 

Muzəkkər düzgün cəm və bu cəmə aid olan sözlər 
 

  السالمِ:تعرِيف جمعِ الْمذَكَّرِ 

هو: ما دلَّ علَى أَكْثَر من اثْنينِ بِزِيادة واوٍ و نون في حالَة الرفْعِ و ياٍء و نون في 
 ربِ و الْجصالن :يالَتيِريِ. –حغالت نم يهف دفْراُء الْمبِن ملسو  

Muzəkkər düzgün cəmin tərifi: 

“Muzəkkər düzgün cəm” مالذَكَّرِ السالْم عمج - təki dəyişmədən1 

sonuna rafda ونَ ـُـ  şəkilçisi, nasb və cərrdə isə  ِ ني ــ  əlavə edilməklə üç 

və ya daha artıq sayı bildirən isimlərə deyilir. Məsələn:  
 

 müəllim  مدرسmüəllimlər     مدرسونَ

ملسونَم  müsəlmanlar   ملسم   müsəlman 
 

“Muzəkkər düzgün cəm”in raf əlaməti "و" “vav”, nasb və cərr 

əlaməti isə "ي" “yə”-dir. Yəni hallanarkən ونَ ـُـ  şəkilçisi nasb və cərr 

hallarında çevrilib  ِ ني ــ  olur. Məsələn: 
 

الْمدرسونَجاَء   - 

Müəllimlər gəldilər - 

اوفْعِ الوةُ الرالمع 

raf əlaməti "و" 

نيسردإلَى الْم تبذَه - 
Müəllimlərin yanına getdim - 

ياُءالْ الْجرعالمةُ   

cərr əlaməti "ي" 

نيسردالْم تأير - 
Müəllimləri gördüm - 

ياُءالْ النصبِعالمةُ   

nasb əlaməti "ي" 

 شروطُ ما يجمع بِجمعِ الْمذَكَّرِ السالمِ

                                                
1  “Təki dəyişmədən” dedikdə - cəm forması düzələrkən təkin tərkibindəki hərf və 
hərəkələrin dəyişməyib, sabit qalması nəzərdə tutulur. 
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Muzəkkər düzgün cəm formasında cəmlənə bilən isimlərin şərtləri 
 

Muzəkkər düzgün cəm formasında cəmlənə bilən isimlər iki 
növdür:  

1. دامالْج Sabit (dəyişməz) isimlər 

2. فصالْو Sifətlər  

Bu növ isimlər yalnız müəyyən şərtlər daxilində müzəkkər 
düzgün cəm formasında cəmlənirlər. Bu şərtlər aşağıdakılardır: 

 

داموطُ الْجرش 

Sabit ismin şərtləri 
 

أَنْ يكُونَ علَماً لمذَكَّرٍ  – يشترطُ في االسمِ الْجامد الذِّي يجمع بِجمعِ الْمذَكَّرِ السالمِ
  عاقلٍ, خالياً من تاِء التأْنِيث ومن التركيبِ, ومن عالمة التثْنِية والْجمعِ

Müzəkkər düzgün cəm formasında cəmlənən isim – mürəkkəb 

olmayan, sonu ـة “tə mərbutadan”, təsniyə (ikilik hal) və cəm 

şəkilçilərindən xali olan  aqil (insan bildirən), müzəkkər ad (xüsusi 
isim) olmalıdır. Məsələn: 

 

 Xalid خالدXalidlər       خالدونَ

 Muhəmməd محمدMuhəmmədlər        محمدونَ

 Aqil عاقلٌ       Aqillər  عاقلُونَ
 

Əgər hər hansısa isimdə yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlər 
tamamlanarsa, yəni, əgər isim mürəkkəb olmayan aqil, müzəkkər ad 
olub, sonu “tə mərbutadan”, təsniyə (ikilik hal) və cəm 

şəkilçilərindən xali olarsa bu ismin sonuna ونَ ـُـ  şəkilçisi əlavə 

etməklə müzəkkər düzgün cəmdə cəm edə bilərik.  
Əgər isim yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlərdən hər hansı biri ilə 

tamamlanmasa bu ismi müzəkkər düzgün cəmdə cəm etmək olmaz.  
Əgər isim ad (xüsusi isim) olmazsa, bu ismi müzəkkər düzgün 

cəm formasında işlətmək olmaz. Məsələn: لَدلٌ, وجر və s. kimi. 
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Əgər isim qadın adı (xüsusi isimi) olarsa, bu ismi müzəkkər 

düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. Məsələn: بنيز ,ميرم və s. 

kimi. 
Əgər isim sonu “tə mərbuta” ilə bitən ad (xüsusi isim) olarsa, 

bu ismi müzəkkər düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. Məsələn: 

 .və s. kimi طَلْحةُ, أُسامةُ

Əgər isim qeyri-aqil (insan olmayan) ismin adı (xüsusi ismi) 
olarsa, bu ismi müzəkkər düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. 

Məsələn: ِسيمن (qayıq adı), قالح (at adı)  və s. kimi. 

Əgər isim جِياملَز كَّبرالْم “iki sözün qovuşmasından düzələn” və 

ya يادناإلس كَّبرالْم “cümlə formalı” mürəkkəb ad olarsa, bu ismi 

müzəkkər düzgün cəm formasında işlətmək olmaz 1 . Məsələn: 

هيويبس ,تومرضح və s. kimi. 

Əgər ismin sonu cəm və ya təsniyə şəkilçisi ilə bitən ad olarsa, 
bu ismi müzəkkər düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. Məsələn: 

محمدان, محمدونَ  və s. kimi. 

   

                                                
1 İzafə tərkibli mürəkkəb adlara gəlincə isə, bu adların birinci hissəsini (mudaf) düzgün 
müzəkkər cəmdə işlətmək olar. İkinci hissə (mudafun ileyh) isə dəyişməz qalır. Məsələn: 

عبدو اهللا –عبد اِهللا   ,  
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فصوطُ الْورش 

Sifətin  şərtləri 
 

أَنْ تكُونَ صفَةً لمذَكَّرٍ عاقلٍ,  – يشترطُ في الصفَة التي تجمع بِجمعِ الْمذَكَّرِ السالمِ
 زنلَى وال عالُء", وفَع" ثُهنؤي ملُ" الَّذأَفْع" نزلَى وع تسلَي ,أْنِيثاِء التت نةً ميالخ

  عالنُ" الَّذي مؤنثُه "فَعلَى", وال مما يستوِي بِها الْمذَكَّر والْمؤنثُ."فَ

Müzəkkər düzgün cəm formasında cəmlənən sifətlər - sonu ـة 

“tə mərbuta”dan xali olan, "ُلأَفْع" və "ُالنفَع" vəznlərində və həm 

müzəkkər, həm də müənnəs üçün işlək olmayan, aqil (insan bildirən), 
müzəkkər ismə aid olan sifət olmalıdır. Məsələn: 

 

 az  قَليلٌ   azlar  قَليلُونَ

 böyük   كَبِريböyüklər     كَبِريونَ
 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlərdən hansısa biri 

tamamlanmayan sifəti ونَ ـُـ  şəkilçisi əlavə etməklə müzəkkər düzgün 

cəmdə işlətmək olmaz. 
Əgər sifət müənnəs aqil ismə aid olarsa, bu sifəti müzəkkər 

düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. Məsələn: ضائح (heyzli), 

عضرم (uşaq əmizdirən) və s. 

Əgər sifət "ُلأَفْع" və "ُالنفَع" vəznlərindən birində olarsa, bu sifəti 

müzəkkər düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. Məsələn: رمأَح 
(qırmızı), ُالنكَس (tənbəl) və s. 

Əgər sifət ـة “tə mərbuta” ilə bitərsə, bu sifəti müzəkkər 

düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. Məsələn: ٌيلَةمج (gözəl), ٌةريغص 

(kiçik) və s. 
Həmçinin, əgər sifət həm müzəkkər, həm də müənnəs üçün 

işlənirsə, bu sifəti müzəkkər düzgün cəm formasında işlətmək olmaz. 

Məsələn: وربص (səbrli), رِيحج (yaralı), راقع (sonsuz, qısır), ومؤر (həddən 
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artıq sevən) və s. Bu sifətlər həm müzəkkər, həm də müənnəs üçün 
işlənirlər. Məsələn: 

 səbrli kişi  رجلٌ صبورsəbrli qadın     صبور امرأةٌ- 

 yaralı kişi  رجلٌ جرِيحyaralı qadın      جرِيح امرأةٌ- 

 sonsuz kişi   رجلٌ عاقرsonsuz qadın       عاقر امرأةٌ- 

 sevən kişi  رجلٌ رؤومsevən qadın       رؤوم امرأةٌ- 

 

 الْملْحق بِجمعِ الْمذَكِّرِ السالمِ
Muzəkkər düzgün cəmə aid olan sözlər 

 

 نم لَه داحا ال وم :وه ابِهري إِعمِ فالذَكِّرِ السعِ الْممبِج قلْحالْم ا لَهم أو ,هلَفْظ
  واحد غَير مستكْملٍ لشروط الْجمعِ

Hallanmada muzəkkər düzgün cəmə aid edilən sözlər – təki 
olmayan və ya təki olub yuxarıda qeyd etdiyimiz cəm şərtlərini 
tamamlamayan sözlərdir. Bu sözlərin əksəriyyəti “səməi”dir. Bu 
sözlər müzəkkər düzgün cəmin şərtlərini tamamlamasalar da 
hallanmada ona (müzəkkər düzgün cəmə) bənzəyirlər. Belə ki, raf 

əlamətləri "و" “vav”, nasb və cərr əlaməti isə "ي" “yə” olur. 

Müzəkkər düzgün cəmə aid edilən isimlər iki növdür: 
 

1.  لَه داحا ال ومنيعسثَالثُونَ ... إلَى ت ونَ ورشو ع ,ابحى أَصنعثْلُ: "أُولُو" بِمم هلَفْظ نم 

1. Təki olmayan müzəkkər düzgün cəmə aid edilən sözlər. Məsələn:  

 .... ”otuz“ ثَالثُونَ  ,”iyirmi“ عشرونَ sahib, malik” sözü və“ "أُولُو"

“doxsana” kimi onluq saylar. "أُولُو" “sahib, malik” sözü ümumi 

isimlərə izafə olunmaqla işlənir. Məsələn: Allah � buyurur: 

� بِرا فَاصكَم ربمِ أُولُو صزالْع نلِ مسالر �  

“Elçilərdən möhkəm iradə sahiblərinin səbir etdiyi kimi, sən də səbir 
et!” (əl-Əhqaf, 35) 

Bu ayədə أُولُو sözü raf halındadır, raf əlaməti isə "و" “vav”dır. 
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Başqa bir ayədə Allah � buyurur: 
 

  �الْأَلْبابِ وليُأل لَآيات والنهارِ اللَّيلِ واختلَاف والْأَرضِ السماوات خلْقِ في إِنَّ �

“Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-
birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır”  

(Ali İmran, 190) 

Bu ayədə يأُول sözü cərr halındadır, cərr əlaməti isə "ي"  “yə”dir.  
 

Başqa bir ayədə Allah � buyurur: 
 

  �تفْلحونَ لَعلَّكُم الْأَلْبابِ أُولي يا اللَّه فَاتقُوا �

“ Ey ağıl sahibləri! Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız”.  (əl-
Maidə, 100) 

Bu ayədə يأُول sözü nasbdadır, nasb əlaməti isə "ي"  “yə”dir. 

 

2. هنلَكو ,هلَفْظ نم داحو ا لَهونَ,  مضونَ, أرالَمو, عثْلُ: ذَوم وطرللش فوتسم رغَي
 أَهلُونَ, علِّيونَ وسنونَ

2. Təki olan, lakin müzəkkər düzgün cəmin şərtlərini ödəməyən 

sözlər. Məsələn: وذَو “sahib, malik, -lı4”, َونالَمع “aləmlər”, َونضأر 
“yerlər”, َلُونأَه “ailələr”, َونلِّيع “İlliyyun” (Cənnət adı), َوننس “illər” 

kimi. Bu sözlərin təki olsa da yuxarıda qeyd etdiyimiz müzəkkər 
düzgün cəmin şərtlərini tamamlamırlar. Məsələn: 

 nun– ذَوsahib, malik, -lı4” sözü beş isimdən biri olan “ ذَوو •

cəmidir. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlərdən “aqil 
müzəkkər ismin adı” olmadığına görə müzəkkər düzgün cəm 
sayılmır. Bu cəmə aid edilir. Çünki hallanmada ona bənzəyir. 

 ”illər“ سنونَ ,”ailələr“ أَهلُونَ ,”yerlər“ أرضونَ ,”aləmlər“ عالَمونَ

sözlərinin də müzəkkər düzgün cəmə aid edilməsi məhz bu 
səbəbdəndir. Məsələn: 

  

جاَء الطُّالب ذَوو الْخلُقِ -    Əxlaqlı tələbələr gəldilər 

الْخلُقِ يذَوِ بِالطُّالسلَّمت علَى  -  Əxlaqlı tələbələrə salam verdim 
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-  تأَيالطُّالرلُقِ يذَوِ بالْخ  Əxlaqlı tələbələri gördüm 
 

Birinci cümlədə وذَو rafdadır, raf əlaməti  "و" “vav”dır, ikinci cümlədə 

يذَوِ  cərrdədir, cərr əlaməti "ي"  “yə”dir, üçüncü cümlədə ِيذَو  

nasbdadır, nasb əlaməti "ي"  “yə”dir. 
 

 sözünün cəmidir. Bu Cənnətin ən علِّيİlliyyun” sözü “ علِّيونَ •

yüksəyk mərtəbəsinin adıdır. Bu isim ad olsa da qeyri-aqil (insan 
olmayan) ismə aiddir. Müzəkkər düzgün cəmin şərtlərində isə 
aqil ismin adı olması şərtdir. Bu səbəbdən müzəkkər düzgün 
cəmə aid edilmişdir. Məsələn: Allah � buyurur: 

 

 

 � علِّيونَ ما أَدراك وما � علِّيني لَفي الْأَبرارِ كتاب إِنَّ كَلَّا�
  

“Xeyr! Həqiqətən, itaətkarların kitabı İlliyyundadir! �  Sən 
haradan biləsən ki, İlliyyun nədir?!”  (əl-Mutaffifin, 100) 
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 كذَل) ةاري اإلشمي ٱسطَابِ فالْخ كَاف فرصت(لْكتو  

(لْكتو كذَل) işarə əvəzliklərində xitab bildirən ك hərfinin dəyişməsi 
 

Ötən dərslərimizdən bilirik ki, uzaqlığı işarə edərkən işarə 

əvəzliklərinin sonuna طَابِ كَافالْخ  (xitab bildirən ك) adlanan hərf 

əlavə olunur. Məsələn:   ,ذَاككأولئ ,انِكت ,ذَانِك ,يكت  

Əgər işarə olunan isim daha uzaqda olarsa bu zaman ذَاك və يكت 
işarə əvəzliklərinin sonuna ك – lə yanaşı “uzağı bildirən ل (ləm)” 

hərfi də əlavə olunur. Məsələn: لْكت ,ذَلك 

İşarə əvəzliklərinin sonuna əlavə olunan طَابِ كَافالْخ  (xitab 

bildirən ك) hərfi şəxs əvəzliyi deyil. Çünki erab olunmur. Lakin buna 

baxmayaraq bu hərf يكت ,ذَاك və لْكت ,ذَلك işarə əvəzliklərinin 

tərkibində şəxs əvəzliyi kimi müraciət olunana uyğun olaraq dəyişə 
bilir. Yəni şəxs əvəzliyi kimi müraciət olunana uyğun olaraq dəyişib 

 ا, كُنكُم ,كُم ,ك ,ك formalarını ala bilir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 �مقْضيا أَمرا وكَانَ منا ورحمةً للناسِ آيةً ولنجعلَه هين علَي هو ربك قَالَ كَذَلك قَالَ�
  

“Mələk dedi: “Bu belədir, lakin Rəbbin buyurdu: "Bu, Mənim üçün 
asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə və Öz tərəfimizdən bir 
mərhəmət edəcəyik. Bu, hökmü verilmiş bir işdir".  (Məryəm, 21) 

 

Bu ayədə Məryəmə � xitab olduğundan işarə əvəzliyi ككَذَل 

kimi işlənmişdir. 
 

�يماهرإِبقَالَ إِذْ و همقَووا لدباع اللَّه قُوهاتو كُمذَل ريخ إِنْ لَكُم متونَ كُنلَمعت� 
  

“İbrahimi də xatırla! Bir zaman o öz qövmünə demişdi: "Allaha 
ibadət edin və Ondan qorxun! Heç bilirsinizmi bu sizin üçün nə qədər 

xeyirlidir?".  (əl-Ənkəbut, 16) 
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Bu ayədə İbrahim � öz qövmünə müraciət etdiyindən işarə 

əvəzliyi كُمذَل formasını almışdır. 
 

 �مبِني عدو لَكُما الشيطَانَ إِنَّ لَكُما وأَقُلْ الشجرة تلْكُما عن أَنهكُما أَلَم ربهما وناداهما�
  

“Rəbbi onlara (Adəm və Həvvaya) belə müraciət etdi: "Mən sizə o 
ağacı qadağan etmədimmi və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, 

demədimmi?".  (əl-Əraf, 22) 
 

Bu ayədə Allah  � Adəm və Həvvaya xitab etdiyindən işarə 

əvəzliyi الْكُمت formasını almışdır. 

�قَالَت كُني فَذَلنِي الَّذنتلُم يهف � 
  

“Qadın (çağırdığı qadın qonaqlara) dedi: "Barəsində məni qınadığınız 
oğlan bax budur!".  (Yusif, 32) 

 
Bu ayədə vəzirin arvadı Yusifi göstərərək qonaq çağırdığı 

qadınlara xitab etdiyindən işarə əvəzliyi  كُنذَل formasını almışdır. 

 

 الالم الْمزحلَقَةُ
Sürüşmüş َل “ləm” ədatı 

Ötən dərslərin birində1 اِءدتاإلب الم “cümlənin əvvəlinə qoşulan لَـ 
ədatı” barədə danışdıq və bildik ki, bu ədatı daim cümlələrin ilk 
sözünün əvvəlinə qoşulur və cümlənin mənasını gücləndirir. Bu 

ədata يدكوالت الم “təkid bildirən لَـ” ədatı da deyilir.  

Bu ədat həmçinin, َّإِن (həqiqətən) ədatının xəbərinə də qoşula 

bilir. Məsələn: 

هِدتجاً لَميلإنَّ ع - Həqiqətən Əli çalışqandır 

ةسردالْم يردداً لَمامإنَّ ح - Həqiqətən Həmid məktəbin müdiridir 

                                                
1 Bax. III kitab 17-ci dərs اِءدتاإلب لَام “Cümlənin əvvəlinə qoşulan لَـ ədatı”. 
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Əslində لَـ ədatı cümlənin ilk sözünün əvvəlinə qoşulmalı idi. 

Çünki bu ədat daim cümlənin əvvəlində gəlməlidir və əslində َّإِن 
(həqiqətən) ədatına qoşulmalı idi. Cümlə belə olmalı idi: هِدتجم يالإلنَّ ع 

və  داًنَّ لَإامح يردم ةسردالْم . Lakin لَـ və َّإِن ədatlarının hər ikisi təkid 

bildirdikləri üçün ərəblər iki təkid hərfin yanaşı gəlməsini uyğun 

görməyib لَـ ədatını sürüşdürüb xəbərəin əvvəlinə qoşurlar. Buna 

görə də َّإِن -nin xəbərinə qoşulan  لَـ ədatına ُلَقَةحزالْم الالم “sürüşmüş 

 .ədatı” deyilir (ləm) لَ

Qeyd: Bu لَـ ədatı َّإِن –yə xasdır. َّإِن –nin yerdə qalan bacılarının 

xəbərlərinə qoşulmur.  
 

 شروطُ دخولُ الالمِ علَى خبرِ "إِنَّ"

 nin xəbərinə qoşulma şərtləri- إِنَّ ədatının لَـ
 

 nin xəbərinə müəyyən şərtlər daxilində qoşulur. Bu– إِنَّ ədatı لَـ

şərtlər aşağıdakılardır: 
 

 الْخبرِ الْمتقَدمِأَنْ يكُونَ الْخبر متأَخراً, فَال يجوز دخولُها علَى  .1

 nin xəbəri– إِنَّ nin  xəbəri isimdən sonra gəlsin. Əgər– إِنَّ .1

isimdən əvvələ keçmişsə لَـ ədatı xəbərə qoşula bilməz. 

Məsələn: ًساردلِ مي الْفَصإِنَّ ف “Həqiqətən sinifdə müəllim var” bu 

cümlədə  ِلي الْفَصف “sinifdə” şibhu-cümlə xəbərdir. ًساردم 
“müəllim” isə isimdir. Xəbər isimdən əvvələ keçib. Bu səbəbdən 

 إِنَّ  لَفي الْفَصلِ مدرساً ədatı xəbərə qoşula bilməz. Yəni bu cümləni لَـ
kimi demək olmaz. 
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2.  هلَيلْ عخدت اً لَميفناً, فَإنْ كَانَ ميفنتاً, ال مثْبم ربكُونَ الْخأَنْ يالالم 

 nin  xəbəri inkarda– إِنَّ nin  xəbəri təsdiqdə olsun. Əgər– إِنَّ .2

olarsa لَـ ədatı xəbərə qoşula bilməz. Məsələn:  َّد إنالخ مفْها ياً م
سرالد “Həqiqətən, Xalid dərsi başa düşmür” cümləsində  مفْها يم
سرالد “başa düşmür” feli cümləsi َّإِن –nin  xəbəridir, inkardadır. 

Bu səbəbdən لَـ ədatı xəbərə qoşula bilməz. Yəni bu cümləni       

سرالد مفْهداً ملَا يالإنَّ خ  kimi demək olmaz. 
 

3. "رِناً بِـ"قَدقْتياً ماضم داً, أَوامالً جعف ارِعاً, أوضم ربكُونَ الْخأَنْ ي 

 "قَدnin  xəbəri mudari feli, cəmid (dəyişməz) fel1 və ya "– إِنَّ .3
(artıq) ədatı ilə yanaşı gələn madi feli olsun. Yəni əgər َّإِن –nin  

xəbəri təsrif olunan (dəyişən) və "قَد" (artıq) ədatı ilə yanaşı 

gəlməyən madi feli olarsa لَـ ədatı xəbərə qoşula bilməz. 

Məsələn: افَرداً سامإِنَّ ح “Həqiqətən, Həmid səfərə çıxdı” 

cümləsində افَرس feli təsrif olunan (dəyişən) və "قَد" (artıq) ədatı ilə 

yanaşı gəlməyən madi felidir. Bu cümləni افَرداً لَسامإِنَّ ح kimi 

demək olmaz.   
 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz şərtlər َّإِن –nin xəbərində olarsa bu 

xəbərə لَـ ədatı qoşula bilər. İstər xəbər mufrad olsun, istər şibhu-

cümlə olsun, istərsə də cümlə (feli və ya ismi) olsun. 
 

Qeyd: Əgər َّإِن –nin xəbəri isimdən əvvəl gələrsə لَـ ədatı َّإِن –

nin isminə də qoşula bilir. Məsələn:  Allah � buyurur: 
                                                
1 “Cəmid” (dəyişməz) fellər dedikdə سلَي “deyil”, ىسع “ola bilsin”, منِع “nə gözəldir” və بِئْس “nə 

pisdir” 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 və məsdər formaları yoxdur. 
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 �يخشى لمن لَعبرةً ذَلك في إِنَّ�
  

“Həqiqətən, bunda Allahdan qorxanlardan ötrü işarə var".   
(ən-Nəziət, 26) 

Beləliklə, لَـ ədatı aşağıdakı xəbərə aşağıdakı hallarda qoşulur: 

1. Əgər xəbər دفْرالْم “mufrad” (bir sözdən ibarət olan) olarsa. 

Məsələn: 
 

هِدتجلَم بإِنَّ الطَّال - Həqiqətən, tələbə çalışqandır 
 

2. Əgər xəbər mudari feli ilə başlayan feli cümlə olarsa. Məsələn: 
 

 Həqiqətən, Həmid sabah səfər edəcək - إِنَّ حامداً لَيسافر غداً
 

3. Əgər xəbər əvvəlinə "قَد" (artıq) ədatı qoşulmuş madi feli ilə 

başlayan feli cümlə olarsa. Məsələn: 
 

 افَرس داً لَقَدامإِنَّ ح - Həqiqətən, Həmid artıq səfər etdi 

4. Əgər xəbər دامالْج (dəyişməz) fellə başlayan feli cümlə olarsa. 

Məsələn: 
 

 بالطَّال مداً لَنِعامإِنَّ ح - Həqiqətən, Həmid nə yaxşı tələbədir 
 

5. Əgər xəbər ُةيملَةُ االسمالْج ismi cümlə və ya لَةمج هبش şibhu-cümlə 

olarsa. Məsələn: Allah � buyurur: 

�كإِنلَى ولُقٍ لَعيمٍ خظع� 
  

“ (Ey Peyğəmbər) Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən!"  
(əl-Qaləm, 4) 

 
��� 
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3. Ö×ÖÍÚÖ ÄßÐÑ 

فَعلَ"تالفعلِ الثُّالثي الْمزِيد بِحرفَينِ باب "من أبوابِ   

İki hərf əlavə olunmuş suləsi məzid felin bablarından  

“ لَتفَع ” babı 
 

Əvvəlki dərslərimizdə داحو فربِح دزِيالْم يالثُّالث “bir hərf əlavə 

olunmuş suləsi məzid (üçköklü düzəltmə)” fellərin bablarını keçdik 
və bildik ki, bir hərf əlavə olunmuş suləsi məzid fellərin üç babı var: 

 iki hərf əlavə“ الثُّالثي الْمزِيد بِحرفَينِ Bu dərsimizdə isə .فَاعلَ və أَفْعلَ ,فَعلَ 

olunmuş suləsi məzid (üçköklü düzəltmə)” fellərə keçid alırıq. İki 
hərf əlavə olunmuş suləsi məzid fellərin ümumilikdə beş babı var. 

Bunlar: َلفَعلَ , تفَاعلَ , تعفْتلَ , افَعنلَّ , افْعا bablarıdır. İndi isə bu babları 

bir-bir öyrənək. 

Birinci: “ لَتفَع ” babı 

Düzəlmə qaydası: "لَ"تفَع  babı َلفَع babının əvvəlinə ـت  (fəthəli 

“tə”) artırmaqla düzəlir. Məsələn: لَّمعت “öyrənmək”, كَلَّمت “danışmaq”, 

 .təvəkkül etmək” və s“ توكَّلَ

انِيهعم نم Mənalarından:  

 sözünün lüğəti الْمطَاوعةُ .Mutavaə” (qayıdış) bildirir“ الْمطَاوعةُ

mənası “itaət etmək”, “tabe olmaq” deməkdir. İstilahi mənada isə: 

  الْفعلِ. أَثَر الْفَاعلِ هي قَبولُ: الْمطَاوعةُ

Tərifi: “Mutavaə” (felin qayıdış növü) – felin təsirinin failin 
üzərində icra olunması və failin də felin təsirini qəbul etməsidir. 
Məsələn: 

الطَّالب علَّمتفَ  ,بالطَّال سردالْم لَّمع 

Müəllim tələbəni öyrətdi və tələbə öyrəndi 
 

"لَ"تفَع  babı َلفَع babının “mutavaə” (qayıdış) mənasını bildirir. 

Bu cümlədə تعلَّم  “öyrəndi” feli لَّمع “öyrətdi” felinin “mutavaə” 
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(qayıdış) mənasıdır. Yəni بالطَّال “tələbə” لَّمع “öyrətdi” felinin təsirini 

qəbul etmişdir. 

الْمطَاوعةُ تجعلُ الْفعلَ الْمتعدي إلَى مفْعولٍ واحد الزِماً, فَيصري الْمفْعولُ الْقَاعدةُ: 
 فَاعالً, و تجعلُ الْفعلَ الْمتعدي إلَى مفْعولَينِ متعدياً إلَى مفْعولٍ واحد, فَيصري الْمفْعولُ

  عولُ الثَّانِي مفْعوالً. األولُ فَاعالً, الْمفْ
 

Qayda: Bir məful tələb edən təsirli fel “mutavaə” (qayıdış) 
forması təsirsiz olur. Yəni təsirli felin məfulu “mutavaə” mənasında 
fail olur. Əgər təsirli fel iki məful tələb edirsə “mutavaə” mənasında 
birinci məful failə çevrilir, ikinci məful isə məful olaraq qalır. 

"لَ"تفَع  babı َلفَع babının “mutavaə” mənası olduğundan َلفَع 
babında olan təsirli fel "لَ"تفَع  babına salındıqda təsirsiz olur. َلفَع 
babında məful olan "لَ"تفَع  babında failə çevrilir. Əgər َلفَع babında 

olan təsirli fel iki məful tələb edirsə, "لَ"تفَع  babına salındıqda birinci 

məful failə çevrilir, ikinci məful isə qalır. Məsələn: 
 

  كَلَّمت الرجلَ فَتكَلَّم الرجلُ

 
                                                    fail              məful 

Kişini danışdırdım və kişi danışdı 
 

Bu cümlədə ُلجالر “kişi” sözü كَلَّم felinin məfulu, كَلَّمت felinin isə 

failidir.  

  علَّمت  حامداً  الْقُرآنَ  فَتعلَّم  حامد  الْقُرآنَ
 

                                   məful     fail               II məful    I məful  

Həmidə Quranı öyrətdim və Həmid Quranı öyrəndi 
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 Mutavaə” mənalı fellərin azərbaycan dilinə“ الْمطَاوعةُ

tərcüməsi 
 

 Mutavaə” mənalı fellər azərbaycan dilinə felin qayıdış“ الْمطَاوعةُ

növü kimi tərcümə olunurlar. Bu növ fellərdə fail işi öz üzərində icra 
edir. Yəni fail eyni zamanda mənaca öz felinin məfulu olur1. Felin 
qayıdış növü məchul növdə olduğu kimi təsirli fellərə -ıl4 , ın4 (-n) 
şəkilçiləri artırmaqla düzəlir. Məsələn:  

 

  الْمطَاوعةُ
Qayıdış növü 

  الْفعلُ
Təsirli fel 

- لَّمعت   diənöyr  لَّمع  öyrətdi  

- حفَتت   dıılaç  حفَت  açdırdı 

 tərbiyə etdi  ربى  di   əntərbiyəlتربى -
 

Qeyd: Azərbaycan dilində isə fellərin məchul və qayıdış 
növləri eyni şəkilçilərlə  -ıl4 , ın4 (-n) düzəldiyindən felin məchul və ya 
qayıdış növdə olduğunu müəyyənləşdirməkdə çətinlik yaranır. 
Azərbaycan dilində belə fellərin hansı növdə olması cümlədəki 
mənasından bilinir. 

Ərəb dilində isə fellərin məchul və qayıdış növlərinin hər 
birinin özlərinə xas forması olduğu üçün onların məchul və ya 
qayıdış növdə olmalarını müəyyənləşdirmək heç də çətin deyil 2 . 

Məsələn: حفُت “açıldı” feli məchul növdədir, çünki felin forması 

məchuldadır. حفَتت “açıldı” feli isə qayıdış növdədir. Çünki fel "لَ"تفَع  

babındadır və bu bab qayıdış bildirir.  
 

  

                                                
1 Başqa sözlə fail və məful mənaca bir isimdə birləşmiş olur. 
2 Bu məqam, ərəb dilinin nə qədər dəqiq dil olmasına dəlalət edir. 
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"تفَعلَ"مصدر بابِ   

"فَعلَ"ت  babının məsdəri: 

"تفَعلَ"  �  babının məsdəri لٌتفَع  vəznində düzəlir. Yəni keçmiş zaman 

formasında axırdan əvvəlki hərfin ـُـ  dammalaşması ilə düzəlir.  

Məsələn:  

öyrənmək  لُّمعت لَّمعت öyrəndi  

təvəkkül etmək ٌكُّلوكَّلَ توت təvəkkül etdi 

danışmaq ٌثدحثَ تدحت danışdı 

 tə” ilə başlayan bütün düzəltmə babların məsdəri bu“ تـ

qaydada (yəni axırdan əvvəlki hərfi ـُـ  dammalaşdırmaqla) düzəlir. 

: كُلُّ فعلٍ مزِيد بدئ بِتاٍء زائدة يجِيُء مصدره علَى وزن الْماضي مع ضم ما الْقَاعدةُ
 .رِهلَ آخقَب  

Qayda: Əvvəlinə ـت “tə” əlavə olunmuş hər bir düzəltmə babın 

məsdəri keçmiş zaman formasında axırdan əvvəlki hərfi ـُـ  

dammalaşdırmaqla düzəlir.  
Bu qayda “tə” ilə başlayan bütün düzəltmə bablara şamil edilir. 

“Tə” ilə başlayan düzəltmə bablar bunlardır: "َلفَاعلَ", "تفَعلَلَ""تفَعت" ,  
 

 

ارِعضابِ  مبهرأَملَ" وفَعت"  

 babının mudarisi və əmri "تفَعلَ"
 

 

 تفَعلْ əmri isə ,يتفَعلُ babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) "تفَعلَ" �
babında düzəlir. Məsələn:  

 

öyrən!    لَّمعت   لَّمعت- لَّمعتي  öyrəndi – öyrənir 

xatırla! ذَكَّرت  ذَكَّرت- ذَكَّرتي  xatırladı  - xatırlayır 

düşün!   ربدت  ربدت- ربدتي  düşündü - düşünür 
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ننِ ماَءيى التدإح ذْفح ازوارِعِ جضلَ" مفَعابِ "تب  

 tə” hərfindən“ تـ babının mudarisinin əvvəlində gələn iki تفَعلَ

birinin düşməsi 
 

-تاُء الْمضارِعة تاُء و تاُء الْوزن  – اناَءت عِارِضمالْ لِعفالْ لِوأَ يف عمتجٱ اإذَالْقَاعدةُ: 

جاز ذْحإِ فحداهام  يففخلتل  

Qayda:  Əgər düzəltmə babların mudarisinin əvvəlində iki ـت 
“tə” hərfi – mudari hərfi və vəzndəki hərf – yanaşı gələrsə, 
yüngüllük üçün bu “tə” hərflərindən birini düşürmək olar. 

Bu qayda əvvəlinə ـت “tə” əlavə olunmuş bütün düzəltmə 

bablara - َلفَعفَ تتلَاع, تفَعلَلَ,   bablarında tətbiq olunur. Məsələn:  
  

 اتبالطَّال لَّمعةَتبِيرةَ الْعاللُّغ  

Tələbə qızlar ərəb dilini öyrənirlər 
 

Bu cümlədə لَّمعت felinin əsli لَّمعتت kimidir. Yüngüllük üçün 

əvvəlində gələn ـت hərflərindən biri düşüb. Allah � buyurur: 
 

 �أَمرٍ كُلِّ من ربهِم بِإِذْن فيها والروح الْملَائكَةُ تنزلُ�
  

“O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və Ruh (Cəbrail) hər işə görə yerə 
enirlər." (əl-Qadr, 4) 

 

Bu ayədə ُلزنت “enirlər” felinin əsli لُتزنت  kimidir. Yüngüllük üçün 

əvvəlində gələn ـت hərflərindən biri düşüb. 

  



46 
 

 
 

"تفَعلَجدولٌ يبين مشتقَّات بابِ "  

 babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl "تفَعلَ"

 
 

 ماس انمالز
واملَكَان 
“İsmu 

zaman və 
məkan” 

 مولِاسفْعالْم  

İsmu 
məful 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

لَتفَع يتفَعلُ تفَعلْ تفَعلٌ متفَعلٌ متفَعلٌ متفَعلٌ  

ملَّتعم  

öyrənilən 
yer, vaxt 

ملَّتعم  

öyrənilmiş 
ملِّتعم  

öyrənən 
لُّمعت 

öyrənmək 
لَّمعت 

Öyrən! 
لَّمعتي 

öyrənir 
لَّمعت 

öyrəndi 

 متمنى
Arzu 

olunan 
yer, vaxt  

 متمنى
arzu 

olunmuş 

نمتم 
)الْمتمني(  

arzulayan 

 نمت
 (التمني)

arzulamaq 

نمت 
Arzula! 

 يتمنى
arzulayır 

 تمنى
arzuladı 
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 لَما الْحينِيةُ
 zaman”, “vaxt” –dıqda4  zaman zərfi“ لَما

 

Əvvəlki dərslərimizdə mudari feli ilə işlənən və feli cəzm edən 

 yalnız mudari (indiki-gələcək لَما .hələ -ma/-mə” ədatını keçdik1“ لَما

zaman) feli ilə işlənərkən bu mənanı verir və hərf olur. 

 لَما zərf mənasını bildirən لَما الْحينِيةُ nin növlərindən biri də– لَما
zaman zərfidir. Zərf mənasını verən الَم yalnız madi felləri ilə işlənir. 

 

رِيفُهعةُ: تينِيا الْحلَم  انمز فيظَراضالْم انمبِالز صتخت ,طرى الشنعم نمضت فَهِي ,
منصوب محالً, وهو  فَشرطُها وجوابها ماضيان. ,تحتاج إِلَى فعلِ الشرط وإلَى جوابٍ

.هطرإلَى ش افضي   

Tərifi: Zərf mənasını bildirən الَم – şərt mənasını daşıyan və 

keçmiş zaman bildirən zərfidir. Şərt mənasını daşıdığı üçün 

işləndiyi cümlədə madi felindən ibarət ِلعف طرالش  “şərt feli” və      

طرالش ابوج “şərtin cavabı” olmalıdır. الَم zaman zərfi nasb halının 

yerində olur və özündən sonra gələn “şərt feli”nə izafə olunur2 . 
Mənası: “zaman”, “vaxt” –dıqda4 . Məsələn:  

 

 لَما سمع حامد األذَانَ توضأَ
Həmid azanı eşitdikdə dəstəmaz aldı 

Bu cümlədə عمس “şərt feli”, َأضوت isə “şərtin cavabı”dır. Hər ikisi 

madi felidir.  

Bəzən الَم –nin cavabı فَـ hərfi ilə başlayan ismi cümlə olur. 

Məsələn:  
Allah � buyurur: 
 

 �مقْتصد فَمنهم الْبر إِلَى نجاهم فَلَما الدين لَه مخلصني اللَّه دعوا كَالظُّلَلِ موج غَشيهم وإِذَا�

  

                                                
1 Bax. II kitab 21-ci və III kitab 13-cü dərslərə. 
2 Bu xüsusiyyətinə görə الَم zərfi إذَا bağlayıcısına bənzəyir. Bax. III kitab 14-cü dərs. 
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“Dağların saldığı kölgələr kimi dalğalar onları çulğadığı 
zaman onlar dini məhz Allaha məxsus edərək Ona yalvararlar. 

Allah onları xilas edib quruya çıxartdıqda isə aralarından bəziləri 
küfrlə iman arasında orta yol tutar". (Loğman, 32) 

 

Bu ayədə ماهجن “şərt feli”, مهنفَم دصقْتم  ismi cümləsi isə “şərtin 

cavabı”dır. İsmi cümlə فَـ hərfi ilə başlamışdır. 

Qeyd: Əgər الَم –nin cavabı mudari (indiki-gələcək zaman) feli 

olarsa, madi (keçmiş zaman) mənasını verir. Məsələn: 
Allah � buyurur: 
 

 �لُوط قَومِ في يجادلُنا الْبشرى وجاَءته الروع إِبراهيم عن ذَهب فَلَما وإِذَا�
  

“İbrahimdən qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə Lut qövmü 
barəsində Bizimlə mübahisə etməyə başladı". (Loğman, 32) 

 

Bu ayədə الُنادجي mudari feli الَنادج mənasındadır. 

 

ابراإلع 
Erab 

  لَما سمع حامد األذَانَ توضأَ

ظَرف زمان ماضٍ متضمن معنى الشرط مبنِي علَى السكُون في محلِّ نصبٍ وهو : لَما
افضم,  

عمس :طرلُ الشعحِ,  فلَى الْفَتع نِيباضٍ ملٌ معف  

داملٌ: حةٌ, فَاعرةٌ ظَاهمض هفْعةُ رالمع فُوعرلَةُ ( ممو جدامح عمس(  رلِّ جحي مف
هإلَي افضم  

فعلٌ ماضٍ مبنِي علَى الْفَتحِ والْفَاعلُ ضمري مستتر تقْديره هو,  جواب الشرط: توضأَ
  والْجملَةُ الْفعليةُ من فعلٍ وفَاعلٍ ال محلَّ لَها من اإلعرابِ
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اصصتاالخ 
Xüsusiləşdirən isim  

 

اصصتاالخ sözünün lüğəti mənası “xüsusiləşdirmək”, 

“məhdudlaşdırmaq” deməkdir. İstilahi mənası isə: 
 

 :رِيفُهعتاصصتي  – االخالَّذ رالظَّاه ماالس وه وبصالْمن ,لَهقَب مقَدتالْم ريمالض رفَسي
ذْفاجِبِ الْحو "صبِـ"أَخ  

Tərifi: Xüsusiləşdirən isim – damirdən (şəxs əvəzliyindən) 
sonra gələn, onun (damirin) mənasını açıqlayan və pozulması vacib 

olan "صأَخ" “xüsusiləşdirirəm” felinin təsirindən mənsub hala düşmüş 

aşkar ismə deyilir. 
Tərifin şərhi: 
“damirdən (şəxs əvəzliyindən) sonra gəlib, onun (damirin) 

mənasını açıqlayan” dedikdə, yəni, xüsusiləşdirən isim damirlərdən 
sonra gəlir və bu damirlərdəki ümumi mənanı xüsusiləşdirir. 

Xüsusiləşdirən isimdən əvvəl gələn damir əksər hallarda كَلِّمتالْم (I 

şəxs) damirləri اأَن və نحن olur. Çox az hallarda اطَبخالْم (II şəxs) 

damirləri تأن,  متأَن və s. olur1. Həmçinin, bu damirlər həm ُلصتالْم 
“bitişik yazılan”, həm də ُلفَصنالْم “ayrı yazılan” ola bilir. Damirdən 

sonra gələn ismə gəlincə isə bu isim ُرِفَةعالْم müəyyənlikdə olan رالظَّاه 
aşkar isim olmalıdır.  

“pozulması vacib olan "صأَخ"  “xüsusiləşdirirəm” felinin 

təsirindən mənsub hala düşmüş” dedikdə, yəni, xüsusiləşdirən isim 
mənsub olur. Onun mənsub olmasına səbəb isə vacib olaraq 

pozulmuş, amma nəzərdə tutulmuş "صأَخ"  “xüsusiləşdirirəm” 

felidir. Bu feli "نِيأَع" “nəzərdə tuturam”, "دأَقْص" “qəsd edirəm” felləri 

                                                
1 بائالْغ (III şəxs) damirləri وه ,مه  və s. olmur. 
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də əvəz edə bilər. Lakin ən çox məşhur olan "صأَخ"  

“xüsusiləşdirirəm” felidir. Məsələn:  
 

فيالض كْرِمن برالْع نحن 
Biz, ərəblər qonağa hörmət edirik 

 

Bu cümlədə برالْع “ərəblər” sözü نحن “biz” damirindəki ümumi 

mənanı xüsusiləşdirərir. Çünki “biz” deyəndə kimlərin nəzərdə 
tutulduğu məlum olmur. “Ərəblər” sözü isə bu damiri 

xüsusiləşdirərək kimin nəzərdə tutulduğunu bildirir. برالْع sözünün 

mənsub olmasına səbəb isə təqdirdə olan "صأَخ"  “xüsusiləşdirirəm” 

felidir. Yəni صأَخ برالْع  “ərəbləri xüsusiləşdirirəm”. 
 

 أنواع االختصاصِ
Xüsusiləşdirən ismin növləri 

 

Damirlərdən sonra gələn və onları xüsusiləşdirən isim dörd 
növdə olur: 

1. رِيفعفاً بِـ"الْ" الترعم صتخالْم مكُونَ االسأنْ ي 

1. Xüsusiləşdirən isim "ْال" artikli ilə müəyyənləşmiş olur. Məsələn: 

لْمالْع بحن الْطُّالب نحن 
Biz, tələbələr elmi sevirik 

 

2. افَةفاً بِاإلضرعم صتخالْم مكُونَ االسأنْ ي 

2. Xüsusiləşdirən isim izafə tərkibində müəyyənləşmiş olur. 

Məsələn: Allah Elçisi � buyurur: 
 

 "إِنا معشر األنبِياِء ال نورثُ, ما تركْنا صدقَةٌ" 
“Biz Peyğəmbərlər miras qoymuruq, qoyub ketdiyimiz sədəqədir” 

(əl-Buxari, 3094) 

 أنْ يكُونَ االسم الْمختص علَماً .3
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3. Xüsusiləşdirən isim adlar (xüsusi isimlər) olur. Bu növ digər 
növlərə nisbətən azdır. Məsələn: 

 داما حأَنبال أَكْذ  

Mən, Həmid yalan danışmaram 

 بِك اَهللا نرجو الْفَضلَ!
Səndən, Allah lütf dilərik! 

 

ابراإلع 
Erab 

 

لْمالْع بحن الْطُّالب نحن  
  

نحفْعٍ : نلِّ رحي مف ملَى الضع نِيبلٌ, مفَصنفْعٍ, مر ريمأٌضدتبم  

الْطُّالب :بِهصةُ نالمعو وبصنم "صأَخ" هيرقْدوباً تجو ذُوفحلٍ معفل ولٌ بِهفْعم  

  الْفَتحةُ الظَّاهرةُ           

بحن :رم ارِعضلٌ معفرتتسم ريملُ ضالْفَاعةُ, ورةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالمعو فُوع  

        ."نحن" هيرقْدت  

لْمالْع :وبصنم ولٌ بِهفْعم بِهصةُ نالمعلَةُ (  ومجةُ ورةُ الظَّاهحالْفَتلْمالْع بحي) نف   

  خبرمحلِّ رفْعٍ         

  

  

  

  

���  
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4. ÄÞÐÄÖÍÚÖ ÄßÐÑ 

فَاعلَ "تالفعلِ الثُّالثي الْمزِيد بِحرفَينِ باب " من أبوابِ   

İki hərf əlavə olunmuş suləsi məzid felin bablarından  

“  لَ تفَاع ” babı 
 

Düzəlmə qaydası:  " لَ"تفَاع babı َلفَاع babının əvvəlinə ـت  (fəthəli 

“tə”) artırmaqla düzəlir. Məsələn: رظَاهت “kömək etmək”, َناوعت 
“köməkləşmək”, َلامعت “əməkdaşlıq etmək” və s. 

Mənaları:  
 

 :Qarşılıqlı hərəkət bildirir. Məsələn الْمشاركَةُ .1
 

vuruşdu تبارض  برض -  vurdu 

döyüşdü َلقَاتلَ  تقَت-  öldürdü 

əllə görüşdü افَحصت  فَحص-  bağışladı 
 

 .Əslən baş verməyən hərəkəti izhar etmək إِظْهار ما لَيس في الْباطنِ .2

Yəni hərəkətin süniliyini, saxtalığını bildirir. Məsələn: 
 

özünü xəstəliyə vurdu ضارمت رِضم  -  xəstələndi 

özünü ağlayan göstərdi اكَىبكَى تب -  ağladı 

özünü korluğa vurdu ىامعت يمع -  kor oldu 
 

 :Hərəkətin tədricən artdığını bildirir. Məsələn التدرج في الْفعلِ .3
 

get-gedə çoxalmaq كَاثَرت كَثُر  -  çox oldu 

yavaş-yavaş enmək, 
güzəştə getmək 

- نزلَ تنازلَ  aşağı düşdü 
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"تفَاعلَ"مصدر بابِ   

"تفَاعلَ"  babının məsdəri: 

"لَ"تفَاع  babının məsdəri لٌتفَاع  vəznində düzəlir. Yəni felin madi 

formasında axırdan əvvəlki hərfi ـُـ  dammalaşdırmaqla düzəlir. 

Əvvəlki dərsimizdə öyrəndiyimiz qaydaya əsasən: 

: كُلُّ فعلٍ مزِيد بدئ بِتاٍء زائدة يجِيُء مصدره علَى وزن الْماضي مع ضم ما الْقَاعدةُ
 .رِهلَ آخقَب  

Qayda: Əvvəlinə ـت “tə” əlavə olunmuş hər bir düzəltmə babın 

məsdəri keçmiş zaman formasında axırdan əvvəlki hərfi ـُـ  

dammalaşdırmaqla düzəlir.  Məsələn: 

kömək etmək رظَاهت رظَاهت  kömək etdi 

qarşılıqlı anlaşmaq مفَاهت مفَاهت  qarşılıqlı anlaşdı 

özünü korluğa vurmaq (يامعالت) ٍامعى  تامعت  özünü korluğa vurdu 

Bu qayda “tə” ilə başlayan bütün düzəltmə bablara şamil edilir. 

“Tə” ilə başlayan düzəltmə bablar bunlardır:  "َلَلفَعلَ", "تفَاعلَ", "تفَعت" 
 

وأمره" تفَاعلَ"مضارِع بابِ   

"تفَاعلَ"  babının mudarisi və əmri 
 
 

"تفَاعلَ" �  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) ُلفَاعتي, əmri isə 

   :babında düzəlir. Məsələn تفَاعلْ
 

vuruş!  بارضت  بارضت - يبارضت  vuruşdu – vuruşur 

döyüş! ْلقَاتلَ تقَاتت  - لُيقَاتت  döyüşdü - döyüşür 

özünü korluğa vur! امعت 
 

تعامىي -تعامى   özünü korluğa vurdu - 
özünü korluğa vurur 
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ننِ ماَءيى التدإح ذْفح ازوارِعِ جضابِ  ملَ"بفَاعت"  

 tə” hərfindən“ تـ babının mudarisinin əvvəlində gələn iki تفَاعلَ

birinin düşməsi 
 

 babında da yüngüllük üçün تفَاعلَ babında olduğu kimi تفَعلَ

mudarinin əvvəlində gələn iki ـت “tə” hərfindən birinin düşməsi 

caizdir.  

-تاُء الْمضارِعة تاُء و تاُء الْوزن  – اناَءت عِارِضمالْ لِعفالْ لِوأَ يف عمتجٱ اإذَالْقَاعدةُ: 

جاز ذْحإِ فحداهام  يففخلتل  

Qayda: Əgər düzəltmə babların mudarisinin əvvəlində iki ـت 
“tə” hərfi – mudari hərfi və vəzndəki hərf – yanaşı gələrsə, 
yüngüllük üçün bu “tə” hərflərindən birini düşürmək olar. Məsələn: 

Allah � buyurur: 
 

 �والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا والتقْوى الْبِر علَى وتعاونوا�
  

“Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. 
Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi 

olmayın" (əl-Maidə, 2) 
 

Bu ayədə  واالناوعت  “köməkçi olmayın” felinin əsli  الواتناوعت  

kimidir. Yüngüllük üçün əvvəlində gələn iki ـت hərfindən biri 

düşüb. 

Allah Elçisi � buyurur: 

 نسِعنِ أَنب كالولَ أَنَّ � مسر وا الَ" :قَالَ � اللَّهاغَضبالَ توا وداسحالَ توا ورابدت 

  )رواه البخاري("  أَيامٍ ثَةثَالَ فَوق أَخاه يهجر أَنْ لمسلمٍ يحلُّ والَ إِخوانا اللَّه عباد وكُونوا

 

Ənəs ibn  Malik � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə həsəd aparmayın, bir-birinizə arxa 
çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun! Heç bir müsəlmana üç gündən 
artıq qardaşı ilə küsülü qalması halal sayılmaz.”  (əl-Buxari, 6065) 
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"تفَاعلَ"جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

"تفَاعلَ"  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 

اعلٌمتفَ اعلٌمتفَ   فَملٌتاع اعلٌتفَ  لْاعتفَ  لُاعيتفَ  لَعاتفَ   

رظَاهتم 

kömək 
edilən 

yer, vaxt 

رظَاهتم 

kömək 
edilmiş 

رظَاهتم 

kömək 
edən 

رظَاهت 

kömək 
etmək 

رظَاهت 

Kömək 
et! 

رظَاهتي 

kömək 
edir 

رظَاهت 

kömək 
etdi 
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 ال النافيةُ للْجِنسِ

Mütləq inkar bildirən ال ədatı 
 

Əvvəlki dərslərimizdən ال ədatının üç növünü bilirik: 

ال  Sual cümlələrində cavabı inkar edən حرف جوابٍ .1 ədatı; 

 ;ədatı1 ال qadağa (inkarlı əmr) bildirən ال الناهيةُ .2

 ال Mudari (indiki-gələcək zaman) felini inkar edən ال النافيةُ .3

ədatı2; 

 mütləq inkar ال النافيةُ للْجِنسِ ədatının bu üç növü ilə yanaşı ال

bildirən növü də vardır. Mütləq inkar dedikdə - eynicinsli əşyaların3 
bütünlüklə inkarı nəzərdə tutulur. 

رِيفُهعسِ ال : تةُ للْجِنيافالن- هي حرخِ فاسوالن نم يدلُخ الْ ىلَعجلَمة االسميفَ ةيعلُم 
فياه عإِنَّ" لَم "من نالْ بِصمبتدأ والْ عِفْرخرِب، وتفيد فْنالْ يمِكْح جِ ىلَعٱ سِنسما.ه  

Tərifi: Mütləq inkar bildirən ال ədatı – ən-Nəvasix4 sözlərdən 

olub ismi cümlələrə daxil olur və "َّإِن" –nin təsirini edir. Yəni 

mübtədanı nasb (təsirlikdə), xəbəri isə raf (adlıqda) edir. 
Mənası: mütləq inkar bildirir – yəni öz ismi ilə eynicinsli 

əşyaların tam inkarını bildirir və “(heç) yoxdur” mənasını verir.  
Məsələn:  

 

غَةري الْغف  ابتال  ك – Otaqda heç bir kitab yoxdur 

  
اسم ال       خبر ال             

 

Bu cümlədə ابتك sözü ال ədatının ismidir. ال ədatı otaqda kitab 

və kitabla eynicinsdə olan bütün əşyaları inkar etmişdir.  

                                                
1 Bax. II kitab 15-ci və III kitab 10-cu dərslər.  
2 Bax. II kitab 10-cu dərs.  
3 Qrammatikada “əşya” dedikdə bütün isimlər – aqil, qeyri-aqil, canlı və cansız hər şey – 
nəzərdə tutulur. Məsələn: insan, qardaş, kitab, heyvan və s. 
4 Bax. II kitab 1-ci dərs. 
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"إِنَّ"  ədatının ال –nin təsirini etməsi şərtləri 
 

 ədatı” yalnız müəyyən ال Mütləq inkar bildirən“ ال النافيةُ للْجِنسِ

şərtlər daxilində mübtədanı təsirlikdə edir. Bu şərtlərdən biri 

pozularsa ال ədatı ismi cümləyə "َّإِن" –nin təsirini etməz.  Bu şərtlər 

aşağıdakılardır: 

 ةًفَرِعم اهمسٱ انَكَ فإنْ, ةفَرِعمالْ يف لُمعت الفَأَنْ يكُونَ اسمها وخبرها نكرتينِ  .1
خرجت عكَ ننِواه لجِالْ يِفْنسِن وصارت لالْ يِفْنواحد ووجب إهالُماه وكْتراراه 

 امشه الو دجِسمالْ يف دالخ ال:  حنو

 ədatının ismi və xəbəri ال Mütləq inkar bildirən ال النافيةُ للْجِنسِ .1

nəkira (qeyri-müəyyənlikdə) olmalıdır. Bu hal sabitdir. Çünki 
müəyyənlik ümumiliyə deyil, məhdud bir şeyə dəlalət edir. 

Nəkira (qeyri-müəyyən) isim isə ümumiliyə dəlalət edir. ال 

ədatının ismi məarifə (müəyyənlikdə) olarsa, eynicinsli əşyaları 

bütünlüklə deyil, yalnız birini inkar edir. Belə olan halda ال ismə 

təsir etmir və ال ədatının təkrarlanması vacib olur. Məsələn: 

 امشال هو جِدسيف الْم دالال خ– Məsciddə nə Xalid, nə də Hişam var 

  
   الْخبر       الْمبتدأُ       

 ىلَع ربخالْ مدقَت نْإِفَأَنْ تحتفَظَ بِالترتيبِ األصلي للْجملَة االسم أَوالً, والْخبر ثَانِياً.  .2
مِاالس وجب إهالُماه وكْتراراه. 

 

 .ədatının daxil olduğu ismi cümlənin əsl tərtibi dəyişməsin ال .2

Yəni əvvəl isim, sonra xəbər gəlsin. Əgər ismi cümlənin əsl 

tərtibi dəyişərsə, yəni, xəbər isimdən əvvələ keçərsə, ال ədatı 

ismə təsir etmir və bu halda da ال ədatının təkrarlanması vacib 

olur. Məsələn: 
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 Evdə nə kişi, nə də qadın var –ال يف الْبيت رجلٌ وال ٱمرأةٌ

  
       ربأُ       الْخدتبالْم         

 

3.  ,رج فرا حهلَيلَ عخدا  نْإِفَأَنْ ال يهعنما وهدعب ماالس رج رج فرا حهلَيلَ عخد
 عنِ الْعملِ.

 ال ədatından əvvəl hərfu cər (önqoşma) gəlməsin. Əgər ال .3

ədatından əvvəl hərfu-cər gələrsə, ال ədatından sonra gələn ismi 

məcrur (yiyəlik halda) edir və ədatın bu ismə təsirinə mane olur. 
Məsələn: 

 Heç nədən qəzəbləndim - غَضبت من ال شيٍء

ادبال ز تافَرس - Azuqəsiz səfər etdim 

 

 :بِيهناذَإِت كَتررسِ ال" تةُ للْجِنيافلَ" النم جِيإِ بعالُما،ه لْب يجإِ وزعالُماذَإِ اه 
  .هالُمهإِ وزجيو ،وطرالش ةُيقب تفَوتسٱ

Qeyd: Əgər yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün şərtlər ödənilən 

cümlədə mütləq inkar bildirən ال ədatı təkrarlanarsa bu zaman ال 

ədatının ismə təsir etməsi vacib olmur. Bu halda ال ədatı ismə təsir 

edə də bilər, etməyə də bilər. Məsələn:  

 Evdə nə bir kişi, nə də bir qadın var –ال رجلَ يف الدارِ وال ٱمرأَةً

Bu cümləni belə də demək olar: 

 Evdə nə bir kişi, nə də bir qadın var –ال رجلٌ يف الدارِ وال ٱمرأَةٌ

Allah � buyurur: 
 

 �تأْثيم وال فيها لَغو ال كَأْسا فيها يتنازعونَ�
  

“Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab 
onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik etməz".  

(ət-Tur, 23) 



59 
 

و أَحكَامهأَنواع ٱسمها   

 ədatının isminin növləri və əhkamları ال
 

Mütləq inkar bildirən ال ədatının ismi üç növdə ola bilər. Hər 

növün isə özünə aid xüsusiyyətləri var. Bu üç növ aşağıdakılardır: 
 

1. وبصنم ,برعم الَةالْح لْكي تال" ف" مافاً, فَٱسضكُونَ مأَنْ ي 

 ال ədatının ismi izafə tərkibli söz birləşməsi ola bilər. Bu halda ال .1

ədatının ismi morab (hallanan) və mənsub (təsirlikdə) olur. 
Məsələn: 

يقَةدي الْحفَّاحٍ  فَة  ترجال ش– Bağçada heç bir alma ağacı yoxdur 

  
       مسال  ا ربال                خ   

أَنْ يكُونَ شبِيهاً بِالْمضاف, الْمراد بِه: ما ٱتصلَ بِه شيٌء من تمامِ معناه, فَٱسم "ال"  .2
 لْكي تضاً.فأَي وبصنم ,برعم الَةالْح 

 .ədatının ismi izafə tərkibinə bənzər söz birləşməsi ola bilər ال .2

“İzafə tərkibinə bənzər söz birləşməsi” izafə tərkibli olmayan iki 
sözün yanaşı gələrək biri-birilərinin mənalarını tamamlaması 
nəzərdə tutulur. Bu iki söz zahirən izafə tərkibli söz birləşməsi 
(təyini söz birləşməsi) olmasa da mənaca izafə tərkiblidirlər. Bu 

halda da ال ədatının ismi morab (hallanan) və mənsub 

(təsirlikdə) olur. Məsələn: 

ومذْمم  لْمباً الْعال طَال– Məzəmmət olunan heç bir elm 
tələbəsi yoxdur 

  
       مسال  ا ربال           خ   

Bu cümlədə ًباطَال لْمالْع  “elmi tələb edən” sözü افضبِالْم بِيهش izafə 

tərkibinə bənzər söz birləşməsidir. Çünki mənası ِلْمالْع بطَال “elm 

tələbəsi” deməkdir.  
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مفْرداً, أي: لَيس مضافاً وال شبِيهاً بِالْمضاف, فَيشملُ الْمثَنى, والْجمع, أَنْ يكُونَ  .3
 حكْمه: يجِب بِناؤه علَى ما ينصب بِه, ولَكن محلَّه النصب بِـ"ال" ألنه ٱسمها

 ədatının ismi mufrad ola bilər. “Mufrad” dedikdə izafə və ال .3

izafə tərkibinə bənzər söz birləşməsi olmayan tək söz nəzərdə 

tutulur. “Mufrad” isim təsniyə və cəm də ola bilər. Bu halda ال 

ədatının ismi mənsub olduğu hal əlamət üzərində “əl-məbni” 

olur. Əgər ismin nasb əlaməti ـَـ  fəthədirsə, tənvinsiz fəthə 

üzərində əl-məbni olur 1 , دفْرالْم mufrad 2  və  sınıq  جمع التكِْسريِ

cəmlərdə olduğu kimi. Məsələn: 

 Sinifdə heç bir tələbə yoxdur –ال طَالب   في الْفَصلِ

  
       مسال  ا ربال      خ   

 Əgər ismin nasb əlaməti ي “yə” hərfidirsə, “yə” üzərində əl-

məbni olur,  ىثَنالْم təsniyə və  مالذَكَّرِ السالْم عمج müzəkkər düzgün 

cəmlərdə olduğu kimi.  

 Yalançı müsəlmanlar yoxdur –ال مسلمني   كَاذبونَ

  
       مسال        ال   ا ربخ   

Əgər ismin nasb əlaməti ِــ  kəsrədirsə, tənvinsiz kəsrə üzərində 

əl-məbni olur,  مالالس ثنؤالْم عمج müənnəs düzgün cəmlərdə 

olduğu kimi.  

اتجربتم   اتملسال م– Açıq-saçıq olan müsəlman qadınları 
yoxdur 

  
       مسال          ال   ا ربخ   

                                                
1 Çünki tənvin üçhallı, morab (hallanan) isimlərin xüsusiyyətidir.  
2 Burada “mufrad” dedikdə təkdə olan isimlər nəzərdə tutulur. 
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Bütün bu hallarda ال ədatının ismi nasb halının yerini tutmuş 

olur.  
Allah � buyurur: 
 

�كذَل ابتال الْك بير يهى فده نيقتلْمل� 
  

“Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir 
Kitabdır". (əl-Bəqərə, 2) 

 

 �الْغي من الرشد تبين قَد الدينِ في إِكْراه ال�
  

“Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın 
fərqlənir" (əl-Bəqərə, 256) 

 

ابراإلع 

Erab 
 

 �الدينِ في إِكْراه ال�
 

  اإلعرابِ: حرف لنفْيِ الْجِنسِ مبنِي علَى السكُون ال محلَّ لَه من ال

اهإِكْر :مسسِ ال  اللْجِن ةيافبٍالنصلِّ نحي محِ فلَى الْفَتع نِيبم  

  حرف جر مبنِي علَى السكُون: في

  ) في محلِّ الدينِ فيمجرور بِـ"في" عالمةُ جره الْكَسرةُ الظَّاهرةُ و شبه جملَة (: الدينِ

  النافية للْجِنسِرفْعٍ خبر ال         

  

  مسلمات متبرجات ال
  

  : حرف لنفْيِ الْجِنسِ مبنِي علَى السكُون ال محلَّ لَه من اإلعرابِال

اتملسم :مسسِ ال  اللْجِن ةيافرِ النلَى الْكَسع نِيببٍمصلِّ نحي مف  

اتجربتال : م ربسِخللْجِن ةيافةُ النرةُ الظَّاهمالْض هفْعةُ رالمع فُوعرم    
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  الْبدلُ

Bədəl 
 

Əvvəlki dərslərimizdə ابِعوالت  “tabe olan” cümlə üzvləri barədə 

danışdıq1. Bildik ki, ərəb dilində bəzi sözlər cümlə tərkibində öz əsli 
qrammatik mövqeyinə görə hallanırlar. Məsələn, cümlədə mübtəda 
mərfudur (adlıq haldadır), fail də həmçinin mərfudur, məful bihi 
mənsubdur (təsirlik haldadır), mudaf ileyh məcrurdur (yiyəlik 
haldadır) və s.  

Bəzi sözlər isə cümlədə öz əsli qrammatik mövqeyinə görə 
deyil, digər cümlə üzvlərinə tabelik, asılılıq əlaqələrinə görə 

hallanırlar. Belə cümlə üzvləri ərəb dilində ابِعوالت  “tabe olan” cümlə 

üzvləri adlanır. “Tabe olan” cümlə üzvləri tabe olduqları sözün 
halını götürərək onun halına uyğun dəyişirlər. Əgər tabe olduqları 
söz mərfudursa, tabe olan cümlə üzvü də mərfu olur. Əgər tabe 
olduqları söz mənsubdursa, tabe olan cümlə üzvü də mənsub olur. 
Əgər tabe olduqları söz məcrurdursa, tabe olan cümlə üzvü də 
məcrur olur. Bu dəyişməyə səbəb tabe olduqları sözün dəyişməsidir.  

 

  هو االسم الْمشارِك لما قَبلَه في إعرابِه مطْلَقاً –التابِع  تعرِيف التابِعِ:

“Tabe olan” cümlə üzvlərinin tərifi: 
“Tabe olan” cümlə üzvləri - istənilən şəraitdə özündən əvvəlki 

cümlə üzvü ilə (hallanmada) uzlaşan cümlə üzvləridir.  
Tabe olan cümlə üzvləri aşağıdakılardır: 

 ;Bədəl البدلُ .1

2. تعالن Sifət; 

3. طُوفاملَع Bağlayıcı ədatlarla özündən əvvəlki sözə bağlanmış; 

4. يدكوالت Təkid.  

Tabe olan cümlə üzvlərindən biri də ُلدالْب “bədəl”dir. 

  

                                                
1 Bax. II kitab 8-ci dərs. 
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 تعرِيف الْبدلِ
Bədəlin tərifi 

 

 .Bədəl” sözünün hərfi mənası “əvəzedən” deməkdir“ الْبدلُ

İstilahi mənası isə belədir: 

  هو التابِع الْمقْصود بِالْحكْمِ بِال واسطَة, ونعنِي بِالْواسطَة حرف الْعطْف – الْبدلُ

Bədəl 1  – cümlədə özündən əvvəl gələn cümlə üzvünə 
bağlayıcısız birləşən, ona tabe olan (uzlaşan) və tabe olduğu cümlə 
üzvünün əsl məqsədini bildirməklə onu əvəz edən və hökmə birbaşa 
aid olan cümlə üzvünə deyilir. 

Tərifin şərhi: 
Tətifin “cümlədə özündən əvvəl gələn cümlə üzvünə 

bağlayıcısız birləşən” hissəsi bədəli طُوفاملَع “bağlayıcı ədatlarla 

özündən əvvəlki sözə bağlanmış” tabe olan cümlə üzvündən 
fərqləndirir.  

Tərifin “onu əvəz edən və hökmə birbaşa aid olan”  hissəsi isə 

bədəli تعالن “sifət” və يدكوالت “təkid” kimi tabe olan cümlə 

üzvlərindən fərqləndirir. Çünki تعالن “sifət” və يدكوالت “təkid” tabe 

olduqları cümlə üzvlərini yalnız tamamlayırlar. Yəni biz تعالن “sifət” 

və يدكوالت “təkid”in tabe olduqları cümlə üzvünü pozsaq cümlə 

düzgün olmaz. Bədəl isə tabe olduğu cümlə üzvünü əvəz edib 
hökmə birbaşa aid olur. Yəni bədəlin tabe olduğu cümlə üzvünü 
pozub bədəli saxlasaq məna dəyişməz. Məsələn: 

 

داموك حاَء أَخج – Qardaşın Həmid gəldi 
 

Əgər bu cümləni وكاَء أَخج “qardaşın gəldi” kimi desək cümlə 

tam olar. Lakin əgər müraciət olunanın bir neçə qardaşı varsa bu 
cümlə onun üçün tam aydın deyil və o soruşa bilər “hansı 
qardaşım?”.  

                                                
1 “Bədəl” cümlə üzvünü azərbaycan dili qrammatikasında “hansı?” sualına cavab verən 
təyin növü əvəz  edir.  
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Əgər biz داموك حاَء أَخج “qardaşın Həmid gəldi” desək bu zaman 

cümlədəki naqislik aradan qalxar və aydın olar ki, “qardaşın” 

deməkdə əsas məqsəd  دامح “Həmid”dir. Deməli, دامح sözü bədəldir.  

Gördüyümüz kimi دامح sözü وكأَخ sözündən sonra bağlayıcısız 

gələrək halda ona tabe olmuşdur. Həmçinin, دامح sözü وكأَخ sözünün 

əsl məqsədini bildirmişdir. Əgər biz cümlədən وكأَخ sözünü pozsaq 

دامح sözü onu əvəz edəcək. Yəni, داماَء حج “Həmid gəldi”. 

 

 أَنواع الْبدلِ
Bədəlin növləri 

 

Bədəlin dörd növü var: 
 

 , ويسمى الْبدلُ الْمطَابِقبدلُ كُلٍّ من كُلٍّ .1

1. Tabe olduğu cümlə üzvünü tam əvəz edən. Bu növ bədələ 
“mütabiq bədəl” də deyilir. Bu növ bədəldə tabe olan və tabe 
olunan mənaca eyni olurlar.  Məsələn:  

 Həmid müəllimi gördüm - رأَيت الْمدرس حامداً

Bu cümlədə ًداامح bədəldir və سردالْم sözünü bütünlüklə əvəz 

etmişdir. 
 

  بدلُ بعضٍ من كُلٍّ, .2

2. Tabe olduğu cümlə üzvünün bir hissəsini əvəz edən. Bu növ 
bədəl tabe olduğu cümlə üzvünü tam deyil müəyyən bir 
hissəsini bildirir. Əvəz olunan hissə tabe olunan sözün yarısı, 
çoxu və ya az hissəsi ola bilər. Bu növ bədəldə şərtdir ki, bədəl 
tabe olduğu sözün həqiqi hissəsi olub, tərkibində tabe olduğu 
ismə aid damir (şəxs əvəzliyi) daşısın.  Məsələn: 

 

فَهأَن رِيضالْم الطَّبِيب الَجع  
Həkim xəstənin burnunu müalicə etdi 
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Bu cümlədə فَهأَن “burnunu” sözü bədəldir. رِيضالْم “xəstəni” 

sözündəki əsl məqsədi açıqlayır və onun həqiqi hissəsidir. 

Həmçinin فَهأَن bədəlin tərkibində رِيضالْم “xəstəni” sözünə aid ـه 

damiri vardır. 
 

 عاملُه علَى معناهبدلُ االشتمالِ, وهو بدلُ شيٍء من شيٍء يشتملُ  .3

3. Tabe olduğu cümlə üzvünə aid xüsusiyyəti, sifəti və ya onun 
həqiqi hissəsi olmayan əşyanı əvəz edən. Bu növ bədələ “bədəl 
iştiməl” deyilir. Bu növ bədəl tabe olduğu cümlə üzvünün 
həqiqi hissəsi olmayan, lakin özündə daşıdığı hansısa bir 
xüsusiyyəti, sifəti və ya əşyanı bəyan etmək, açıqlamaq üçündür. 
Bu növ də şərtdir ki, bədəl tərkibində tabe olduğu ismə aid 
damir (şəxs əvəzliyi) daşısın. Məsələn: 

 

هلْماذُ عتنِي اُألسبجأَع  
Müəllimin elmi xoşuma gəldi 

 

Bu cümlədə هلْمع “elmi” sözü bədəldir. ُاذتاُألس “müəllim” 

sözündəki əsl məqsədi açıqlayır. Gördüyümüz kimi هلْمع “elmi” 

sözü ُاذتاُألس “müəllim” sözünün həqiqi hissəsi deyil. Həmçinin, 

هلْمع sözünün tərkibində ُاذتاُألس sözünə aid ـه damiri vardır. 
 

 بدلُ الْمبايِنِ, وهو بدلُ الْغلَط, أَوِ النسيان (يقَع كَثرياً في الْكَالمِ الْمنطُوقِ) .4

4. Səhvən deyilən sözü əvəz edərək onu düzəltmək üçün işlənən 
bədəl. Bu növ bədəl “bədəl mubəyin” adlanır və əsasən 
danışıqda işlənir. Yəni danışan bir sözü qəsd edir, lakin 
unutqanlıq və ya səhv səbəbindən başqa bir söz deyir. Sonra 
səhvini düzəldərək ardınca qəsd etdiyi sözü işlədir. Məsələn: 

 

 عاصمةُ أَذَربيجانَ شكي باكُو

Azərbaycanın paytaxtı Şəki Bakıdır 
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Bu cümlədə اكُوب “Bakı” bədəldir. Danışan Bakı demək istəyirdi. 

Lakin səhvən və ya unutqanlıqdan يكش “Şəki” deyir. Sonra 

səhvini düzəldərək  اكُوب “Bakı” deyir.  

 
• Bədəl və onun tabe olub mənasını açıqladığı cümlə üzvü əsasən 

aşağıdakı növlərdə gəlirlər: 
 

 يبدلُ االسم الظَّاهر من االسمِ الظَّاهرِ, وكَذَلك يبدلُ االسم الظَّاهر من الضمري .1

1. Aşkar isim, aşkar ismi, eləcə də aşkar isim damiri (şəxs 
əvəzliyinin) əvəz edə bilir1. Məsələn: Allah � buyurur: 

 

� كأَلُونسنِ يرِ عهامِ الشرالٍ الْحتق يهف � 
  

“Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar."  
(əl-Bəqərə, 217) 

 

 

�كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنسح نمو كَانَ لجري اللَّه موالْيو رالْآخ ذَكَرو ا اللَّهريكَث� 

1.   

“Allahın Elçisi sizlərə – Allaha və Axirət gününə ümidini 
bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir."  

(əl-Əhzab, 21) 
 

Qeyd: Damir (şəxs əvəzliyi) damiri əvəz edə bilmir. 
 

 يبدلُ الْفعلُ من الْفعلِ .2

2. Fel feli əvəz edə bilir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

�ينالَّذونَ لَا وعدي عم ا اللَّهإِلَه رلَا آخلُونَ وقْتي فْسي النالَّت مرح إِلَّا اللَّه قلَا بِالْحونَ ونزي 

نملْ وفْعي كذَل لْقا يأَثَام � فاعضي لَه ذَابالْع موي ةاميالْق لُدخيو يها فانهم� 
1.   

“Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahın haram 
etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə 

cəzalandırılar. � Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və 
onun içində zəlil olub əbədi qalar" (əl-Furqan, 68) 

                                                
1 Yəni bədəli ola bilir. 
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3. لَةمالْج نلَةُ مملُ الْجدبت 

3. Cümlə cümləni əvəz edə bilir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

�كُمدا أَمونَ بِملَمعت � كُمدامٍ أَمعبِأَن نِنيبو� 
  

“Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun. � O sizə heyvanat və 
oğul-uşaq verdi" (əl-Furqan, 68) 

 

4. دفْرمِ الْماالس نلَةُ مملُ الْجدبت 

4. Cümlə ismi əvəz edə bilir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 الْجِبالِ وإِلَى � رفعت كَيف السماِء وإِلَى � خلقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا�

فكَي تبصإِلَى � نضِ والْأَر فكَي تحطس� 
2.   

“Məgər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər? � Göyün necə 

yüksəldiyini görmürlər? � Dağların necə sancıldığını görmürlər? � 
Yerin necə döşədildiyini görmürlər?" (əl-Gaşiyə, 17-20) 

 

Bu ayələrdə � فكَي تعفر � cümləsi ِاِء , الْإِبِلمالِ , السضِ , الْجِبالْأَر isimlərini 

əvəz etmişdir. 

بِيهنريِالتكنالتو رِيفعي التف هنلَ مدبالْم طَابِقلِ أَنْ يدي الْبطُ فرتشالَ ي :  

Qeyd: Bədəlin əvəz etdiyi isimlə müəyyənlik və qeyri-
müəyyənlikdə uzlaşması şərt deyil. Məsələn: 
 

� كأَلُونسنِ يرِ عهامِ الشرالٍ الْحتق يهف � 
  

“Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar." 
 (əl-Bəqərə, 217) 

Bu ayədə ِرهالش “ay” müəyyənlikdə olsa da, ٍالتق “vuruşmaq” 

bədəli qeyri-müəyyənlikdədir. 
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 اَألحرف الْمشبهةُ بِالْفعلِ
Felə oxşar hərflər 

 

Felə oxşar hərflər1 dedikdə َّإِن və onun bacıları (  كَأَنَّإِنَّ, أنَّ, لَعلَّ,
تلَي ,نلَك) nəzərdə tutulur. Bildiyimiz kimi َّإِن  və onun bacıları خاسوالن 
ən-Nəvasix sözlərdəndirlər. َّإن  və onun bacıları 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 “felə oxşar hərflər” adlanmasına səbəb إِنَّ

bu sözlərin həm quruluşca, həm də mənaca felə oxşamalarıdır. Bu 
oxşarlıqlar əsasən beş cəhətdəndir: 

 

 ،لَّعلَ"و ،فرحأَ ةالثَثَ ىلَع" تيلَو نَّأَو نَّإِ"ـفَ ،رثَكْأَ وأَ فرحأَ ةالثَثَ ىلَع اهلُّكُ اهنأَ .1
نَّأَكَو "أَ ىلَعربعأَ ةحرف، لَ"وكن "ىلَع خمسأَ ةحرف. 

1. Fellər kimi bu hərflər də ən azı üç, ən çoxu isə beş hərfdən ibarət 

olurlar. Məsələn: ِنَّإ" , تيلَ"  , نَّأَ üç hərfdən, " لَّعلَ نَّأَكَ"  , dörd hərfdən, 

"نكلَ"  isə beş hərfdən ibarətdir. 
 

 .اِءمساَألبِ صتخي لَعفالْ نَّأَ امكَ اِءمساَألبِ صتخت اهنأَ .2

2. Fellər kimi bu hərflər də isimlərlə işlənirlər. Yəni fellər fail tələb 
etdikləri kimi, bu hərflər də isim tələb edirlər. 

 

 .حِتفَالْ ىلَع ينِبم ياضمالْ لَعفالْ نَّأَ امكَ ،حِتفَالْ ىلَع ةٌينِبم اهلُّكُ اهنأَ .3

3. Madi (keçmiş zaman) feli fəthə üzərində əl-məbni (dəyişməz) 
olduğu kimi bu hərflərin də hər biri fəthə üzərində əl-məbnidir. 

 

                                                
1 Burada “hərf” dedikdə istilahi məna nəzərdə tutulur. Yəni felin və ismin əlamətlərini 

qəbul etməyən nitq hissələri nəzərdə tutulur. Bildiyimiz kimi َّإِن və onun bacıları hərflərdir.  
2 Bax. II kitab 1-ci dərs. 
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 دنع لَعفالْ ونُالن هذه مزلْت امكَ ،مِلِّكَتمالْ اِءيبِ اهالصتٱ دنع ةايقَوِالْ ونُن اهقُحلْت اهنأَ .4
 .اهبِ هالصتٱ

4. Fellər kimi bu hərflərə də I şəxsin təkinin bitişən əvəzliyi (ـِي ) ilə 

yanaşı “qoruyucu nun” ( الوِقَاية نونُ ) qoşulur1. Lakin fellərdən fərqli 

olaraq َّإِن və onun bacılarına I şəxsin təkinin bitişən əvəzliyi (ـِي ) 

ilə işlənərkən “qoruyucu nun” ( الوِقَاية نونُ ) qoşulması vacib deyil. 

Belə ki, َّإِنَّ, أن  ,نكَأَنَّ, لَك hərflərinə “qoruyucu nun” ( الوِقَاية نونُ ) 

qoşulması caizdir (icazəlidir). Məsələn:  

ي / إِننِيإِنإِنَّ + ي =   

لَكني / لَكننِيلَكن + ي =   

كَأني / كَأَننِيكَأَنَّ + ي =   

تلَي hərfi əksər hallarda  ن- la yanaşı işlənir (نِيتلَي) və çox nadir 

hallarda ن- suz gəlir, َّللَع isə əksinə əksər hallarda ن- suz gəlir 

 .la yanaşı işlənir -ن və çox nadir hallarda (لَعلِّي)

 

 لُّدت" نَّأَكَ"و ،"تدكَّأَ" ىنعم انيدفت" نَّأَ"و ،"نَّإِ"ـفَ ،لِعفالْ ىنعم ىلَع لُّدت اهنأَ .5
ىلَع معىن "شبهت"، لَ"ويت "تلُّد ىلَع معىن "تمنيت"، لَ"ونك "تلُّد ىلَع معىن 
"كْتردتسا"، لَولَّع "تلُّد ىلَع معىن "رجولَفَ" تكَ اماناَأل تحراملُ فشبةُه تتضمن 
لْتالْ كمانِعي، علَمت عفْاَأل لَمالِع. 

5. Bu hərflərin hər biri fel mənasını daşıyırlar. Məsələn:  
 

التوكيد حرف إِنَّ, أنَّ • , təkid (təsdiq) bildirir və "َكَّأد  - كِّدؤي"  “təkid 

etmək” mənasını verir.  

                                                
1 “Qoruyucu nun” barədə daha ətraflı II kitab 9-cu dərsə bax. 
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الترجِي حرف - لَعلَّ •  ümid və arzu bildirir və "رو - ا ججري"  “ümid 

etmək”, “arzu etmək” mənasını verir. Həmçinin, qorxu və 

təəssüf bildirir və  يشى –خشخي  “qorxmaq” mənasını verir. 

• نلَك – فرح اكردتساال  tamamlama bildirir və " كردتسا- رِكدتسي"  

“tamamlamaq” felinin mənasını verir. 

التشبِيه حرف – كَأَنَّ •  bənzətmə bildirir və "شبه  - هبشي"  

“bənzətmək” felinin mənasını verir. 

• تلَي – فري حنمالت  Dilək, təmənna bildirir və "تمى -ى ننمتي"  

“arzu etmək”, “təmənna etmək” felinin mənasını verir.  

Qeyd: َّللَع və تلَي sözlərinin mənaları “arzu, istək” olmasına 

baxmayaraq aralarında fərq vardır. َّللَع yalnız baş verməsi mümkün 

olan işlərdə deyilir. Məsələn: 

اجِحن لَّكلَع - Ümid edirəm ki, sən uğur qazanmısan 

 تلَي (təmənna) – isə baş verməsi mümkün olmayan və ya çətin 

baş verən işlərdə deyilə bilər. Məsələn: 

ودعي اببالش تلَي - Kaş ki cavanlıq qayıdardı 

مالنِي عتلَي - Kaş ki mən ailm olaydım 

 

ةهبشالْم فراَألح كَاملِ أَحعبِالْف  

Felə oxşar hərflərin əhkamları 
 

 ٱسمها نكرةًيجوز أَنْ يكُونَ  .1

1. Felə oxşar hərflərin ismi nəkira (qeyri-müəyyənlikdə) ola bilər. 
Məsələn: 

 كَأنَّ شيئاً لَم يحدثْ

   

 اسم كَأَنَّ خبر كَأَنَّ
Sanki heç nə baş verməmişdi 
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2. ,لَةمج هبش ,(لَةمبِج سلَي أي) ًدافْركُونُ ما يهربةً. خيمٱسةً ويلعلَةً فمجو 

2. Felə oxşar hərflərin xəbəri mufrad (yəni cümlə olmayan), 
şibhu cümlə və ismi və ya feli cümlə ola bilər. Məsələn: Allah 
� buyurur: 

 �جميعا الذُّنوب يغفر اللَّه إِنَّ اللَّه رحمة من تقْنطُوا لَا أَنفُِسهِم علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ�
1.   

“Qullarıma mənim bu sözümü de: "Ey Mənim özlərinə qarşı həddi 
aşmış qullarım! Allahın rəhmindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, 

Allah bütün günahları bağışlayır" (əz-Zumər, 53) 
 

 ماذَا نفْس تدرِي وما الْأَرحامِ في ما ويعلَم الْغيثَ وينزلُ الساعة علْم عنده اللَّه إِنَّ�

كِْسبا تا غَدمرِي ودت فْسن ضٍ بِأَيأَر وتمإِنَّ ت اللَّه يملع بِريخ� 
1.   

“Həqiqətən, o Saat haqqında elm yalnız Allahdadır. Yağışı O 
yağdırır və bətnlərdə olanı O bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını 

bilə bilməz; heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə, şübhəsiz ki, 
Biləndir, Xəbərdardır." (Loğman, 34) 

 

 الترتيب بين ٱسمها وخبرِها
Felə oxşar hərflərin isim və xəbərinin tərtibi 

 

İsmi cümlələrdə olduğu kimi felə oxşar hərflərdə də əsl tərtib 
budur ki, əvvəl isim sonra xəbər gəlsin. Lakin bəzi hallarda xəbər 
isimdən əvvələ keçə bilər. Felə oxşar hərflərin xəbərinin isimdən 
əvvəl keçməsinin üç halı var: 

1.  وبجوِكُني إِذَا لَم كذَلو ,هميقْدت اعنتر وامبريِ الْخأْخت ربالْخ  وراً اَورجماً وارج
 ظَرفاً

1. Xəbərin isimdən sonra gəlməsini vacib edən hal. Bu, xəbərin 
şibhu-cümlə və ya zərf olmadığı hala aiddir. Yəni xəbər mufrad 
və ya cümlə (ismi və ya feli) olarsa, isimdən əvvəl keçə bilməz. 
Məsələn: 

هِدتجداً ممحإِنَّ م 
   

 اسم إِنَّ  خبر إِنَّ



72 
 

Bu cümləni  ًدامحم هِدتجإِنَّ م kimi demək olmaz. 

 جاراً ومجروراً اَو ظَرفاً واالسم معرِفَةً الْخبر كَانَ جواز تقْدميِ الْخبر, وذَلك إِذَا .2

2. Xəbərin isimdən əvvəl keçməsini caiz edən hal. Bu, ismin 
məarifə (müəyyənlikdə), xəbərin isə şibhu-cümlə (cərr-məcrur və 
ya zərf) olduğu hala aiddir. Yəni isim müəyyənlikdə, xəbər isə 
şibhu-cümlə  olarsa, xəbər isimdən əvvəl keçə bilər. Məsələn: 

 إِنَّ اإلمياَنَ في قُلُوبِنا
   

 اسم إِنَّ  خبر إِنَّ
Həqiqətən, iman qəlbimizdədir 

Bu cümlədə xəbəri isimdən əvvələ keçirib اي قُلُوبِناإلمياَنَ إِنَّ ف  kimi də 

söyləmək olar.  

 جاراً ومجروراً اَو ظَرفاً واالسم نكرةً الْخبر وجوب تقْدميِ الْخبر, وذَلك إِذَا كَانَ .3

3. Xəbərin isimdən əvvəl keçməsini vacib edən hal. Bu, ismin 
nəkira (qeyri-müəyyənlikdə), xəbərin isə şibhu-cümlə (cərr-
məcrur və ya zərf) olduğu hala aiddir. Yəni əgər isim nəkira, 
xəbər isə şibhu-cümlə olarsa, xəbər mütləq isimdən əvvəl 
keçməlidir. Məsələn: 

 إِنَّ في الْفَصلِ طَالباً
   

خبر إِنَّ    اسم إِنَّ  

                   Həqiqətən, sinifdə tələbə var 
Bu cümlədə xəbərin isimdən əvvələ keçməsi vacibdir və bu 

cümləni  َّباًإِنلِ طَالي الْفَصف  kimi söyləmək olmaz. Allah � buyurur: 
 

 �يسرا الْعسرِ مع إِنَّ �
1.   

“Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir" (əş-Şərh, 6) 

 الَ يجوز تقَدم اسمها والَ خبرِها علَيها .4

4. Felə oxşar hərflərin ismi və ya xəbəri bu hərflərdən əvvələ keçə 
bilməz. 
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 الْمصدر الْمؤولُ
Düzəltmə məsdər (masdar muəvval) 

 
Bildiyimiz kimi azərbaycan dilindən fərqli olaraq ərəb dilində 

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 lazımdır. Lüğət kitablarında üçköklü sadə fellərlə yanaşı 
onların məsdərləri də verilir. Məsdərlərin ümumən 23-ə yaxın 

forması (vəzni) var. Bu növ məsdərlər 2 رِيحالص ردصالْم “sadə 

məsdərlər” adlanır.  

رِيحالص ردصالْم “Sadə məsdərlər” felin kök hərflərindən ibarət 

olub, tərkibində heç bir ədat olmayan və bütün hallarda dəyişməyən 
məsdərlərdir. 

Ərəb dilində məsdərlərin digər bir növü ُلوؤالْم ردصالْم 
“düzəltmə məsdər” növü də vardır. 

 

تيفُرِعلُ : هوؤالْم ردصالْم- هو تركيب وِلُغي يكَتنُو من حرف وفأَ لٍعو حرف علٍام 
ٱوسمه وخرِبه يمكن يلُوِأْتبِ همصرٍد يحٍرِص.  

 

Tərifi: Düzəltmə məsdər  - hərf (ədat) və feldən və ya isim və 
xəbəri olan hərfdən ibarət olub məsdər mənasını verən söz 
birləşməsinə deyilir. 

Tərifin şərhi: 

Tərifdə “hərf” dedikdə ُةرِيداملَص وفرالْح “məsdər ədatları” 

nəzərdə tutulur. Məsdər ədatları aşağıdakılardır: 

ةوِيسةُ التزمه ,لَو ,ا, كَيأَنْ, أَنَّ, م 

                                                
1 Bax. II kitab 11-ci dərs. 
2 رِيحالص sözünün hərfi mənası “aşkar”, “bəlli”, “aydın” deməkdir. 



74 
 

Bu məsdər ədatlarından bəziləri yalnız mudari (indiki-gələcək 
zaman) feli ilə, bəziləri isə həm madi (keçmiş zaman), həm də 

mudari  felləri ilə gələ bilir. َّأَن isə yalnız ismi cümlələrlə işlənir. 

Tərifdə “ismi və xəbəri olan hərf” dedikdə َّأَن və onun ismi ilə 

xəbəri nəzərdə tutulur.  

Beləliklə, رِيحالص ردصالْم “sadə məsdər”lə دصلُالْموؤالْم ر  “düzəltmə 

məsdər” arasında mənaca heç bir fərq yoxdur.  

Fərq bundan ibarətdir ki, رِيحالص ردصالْم “sadə məsdər” felin kök 

hərflərindən düzəlir, bir sözdən ibarət olur və bütün hallarda bir 

formada işlənir. ُلوؤالْم ردصالْم “düzəltmə məsdər” isə bir sözdən deyil 

tərifdə qeyd olunduğu kimi söz birləşməsindən ibarətdir və 
işlənərkən bir formada qalmır, şəxslərə görə dəyişir.  

 

تركيالْ بمصالْ رِدمؤلِو  

Düzəltmə məsdərin tərkibcə növləri 
 

Düzəltmə məsdər (masdar muəvval) tərkibinə görə aşağıdakı 
növlərə bölünür: 

 

 لَمعي نْأَ ، ولَقُي نْأَ: لُثْم), عارِضمالْ لُعفالْ(أَنْ +  عارِضمالْ لُعفالْو املَصدرِية نْأَ .1

املَصدرِية أن .1  “Məsdər bildirən ْأن” ədatı və mudari felindən ibarət 

olan düzəltmə məsdər (ارِعضلُ الْمعأَنْ + الْف). Məsələn: َنْأ ولَقُي  

“getmək”, َنْأ يعلَم  “işləmək” və s. Bildiyimiz kimi ْةُ أنرِيداملَص  

mudari felləri ilə işlənən və feli nasb (təsirlikdə) edən ədatdır1. 
Məsələn:  

ريلَ الْخفْعأَنْ ت جِبي 
Xeyir əməllər etməyin vacibdir 

ريلَ الْخفْعأَنْ ت söz birləşməsinin təqdiri ِريلَ الْخعف kimidir. 

                                                
1 “Məsdər bildirən ْأن” ədatı barəsində ətraflı II kitab 11-ci dərsinə bax. 
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 دامجالْا بِلُهصويقلُّ و املُتصرفَنيِ املَاضي واملُضارِعِوتوصلُ بِ لُعفالْوما الْمصدرِيةُ  .2
  أوِ املَاضي) عارِضمالْ لُعفالْ+  ما( ويمتنِع باَألمرِ

املَصدرِية ما .2  “Məsdər bildirən ام” ədatı və feldən ibarət olan 

düzəltmə məsdər ( ارِعضلُ الْمعي الْفاضالْم أَو  +  ما Məsdər bildirən .( ما
ədatı təsriflənə bilən1 həm mudari, həm də madi feli ilə işlənir. 

Çox nadir hallarda təsriflənə bilməyən دامالْج “dəyişməz” fellərlə 

işlənir. Əmr feli ilə isə işlənmir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 �الْحسابِ يوم نسوا بِما شديد عذَاب لَهم اللَّه سبِيلِ عن يضلُّونَ الَّذين إِنَّ�
1.   

“Həqiqətən, Allahın yolundan azanları Hesablaşma gününü 
unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir" (Sad, 26) 

 
 

�ينأْكُلُونَ الَّذا يبونَ لَا الرقُوما إِلَّا يكَم قُومي يالَّذ طُهبختطَانُ ييالش نم سالْم� 
1.   

“Sələm yeyənlər qəbirlərindən şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin 
qalxdığı kimi qalxarlar" (əl-Bəqərə, 275) 

 

الْخبر فعالً  انَكَ ها إنْما مضافاً السرِهبرِ خدصمولُ بِوتؤمع ٱسمها وخبرِها,  أنَّ .3
أَو قَّاً وتشمؤلُتن" وا بـ"الكَوهمافاً إلَى ٱسضيو مأتي خبخرباً نَّأَ ر كَلْلوإنْ ن 
 , انَ جامداً أو ظَرفاًكَ

 ədatı və onun ismi və xəbərindən ibarət olan düzəltmə məsdər أنَّ .3

 ,törəmə söz” olarsa“ الْمشتقnin xəbəri - أنَّ Əgər .(أَنَّ + اسمها + خبرها)

bu halda məsdər xəbərin ismə izafəsi kimi məna kəsb edir. Əgər 

xəbər دامالْج “dəyişməz”2 söz və ya şibhu-cümlə olarsa, bu halda 

məsdər ُنكَو “olmaq” sözünün َّأن –nin isminə izafəsi kimi məna 

                                                
1 Təsriflənə bilən – yəni madi, mudari, əmr və məsdəri olan fellər. 
2 دامالْج “dəyişməz” sözlər feldən törənməyən sözlərdir. Məsələn: اٌءم ,قَلَم ,سمش və s. kimi. 
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kəsb edir, َّأن -nin xəbəri isə ُنكَو “olmaq” sözünün xəbəri olur. 

Məsələn:  

دامح ادهتجا :يرقْدالت ,هِدتجداً مامنِي أَنَّ حرسي 
Həmidin çalışmağı məni sevindirir 

 

دامح وعجر :يرقْدغَداً, الت جِعرداً يامأَنَّ ح تملع 

Həmidin sabah qayıtdığını bildim 
 

 

 ظَننت أنَّ الْحديد خشباً, التقْدير: كَونَ الْحديد خشباً

 Dəmiri taxta zənn etdim (Dəmirin taxta olduğunu zənn etdim) 
 

تيي الْبنَ أَبِي فكَو :يرقْدالت ,تيي الْبى أَنَّ أَبِي فشأَخ 
Atamın evdə olmağından qorxuram 

 

4.  ةُ لَورِيدصالْمالْوفلُع  + الْ(لَوفالْ لُعمارِضي) عأوِ املَاض قَوال تع غَالباً إالَّ با عمد
 عِارِوصلُ باملاضي واملُضوتيحب",  -يود", "حب  - مثْلُ "ود  يفيد التمين

 املُتصرفَين

4.  ةلَورِيداملَص  “Məsdər bildirən لَو” ədatı və feldən ibarət olan 

düzəltmə məsdər (ُلعالْف + لَو). Məsdər bildirən لَو ədatı təsriflənə 

bilən və arzu, istək bildirən həm mudari, həm də madi feli ilə 

işlənir. Məsələn:  دو"-  "دوي  “istəmək”  بح"- "بحي  “sevmək” 

kimi1. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 �مسلمني كَانوا لَو كَفَروا الَّذين يود ربما�

“Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar” (əl-Hicr, 2) 
 

                                                
1 Bax. III kitab 13-cü dərs. 
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5. همةُز التوِسية الْوفلُع ,وهمةُز التوِسية: هالَّ يتقَي تع بعكَ دلمواٌء ةا "سأو "م "
الرِأُبعش تني" و "لَيوِهحي" ون .ملَةُ على جاخزةُ الدها اهلَمابِط: أنلَوالض حصي ة

 حلُولُ املَصدرِ محلَّها

5. “Təsviyə” (bərabərlik) həmzəsi” və feldən ibarət olan düzəltmə 

məsdər (ُلعأَ + الْف). “Təsviyə həmzəsi”: واٌءس""  “eynidir, fərqi 

yoxdur”, الا أُبي""م  “fərq etməz”,   ِرعش تي""لَي  “kaş biləydim” və s. 

buna bənzər sözlər ilə yanaşı gələn və özündən sonarkı fellə 

birlikdə məsdər mənasını kəsb edən həmzədir. Ən çöx واٌءس""  

sözündən sonra işləndiyinə görə belə adlanmışdır 1 . “Təsviyə 
həmzəsi” əslən öz funksiyasını itirmiş sual həmzəsidir. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

 

   �يؤمنونَ لَا تنذرهم لَم أَم أَنذَرتهمأَ علَيهِم سواٌء كَفَروا الَّذين إِنَّ�

 :يرقْداٌءالتوس هِملَيع  كذَارإِنذَارِكإِن مدعو 

“Həqiqətən, kafirləri qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün fərqi 
yoxdur, iman gətirməzlər” (əl-Bəqərə, 6) 

Ayənin təqdiri: qorxutmağın və ya qorxutmamağın onlar üşün eynidir 
 

 

   � صامتونَ أَنتم أَم دعوتموهمأَ علَيكُم سواٌء يتبِعوكُم لَا الْهدى إِلَى تدعوهم وإِنْ�

 :يرقْداٌءالتوس كُملَيع توعمداهإِي كُم كُموتمص 

“Siz onları doğru yola çağırsanız, sizin ardınızca gəlməzlər. Onları 
çağırsanız da, sussanız da sizin üçün fərqi yoxdur.” (əl-Əraf, 193) 

Ayənin təqdiri: onları çağırmağınız və ya susmağınız eynidir 
  

                                                
1 Bəzi hallarda “təsviyə həmzəsi” ləfzən pozulur. Amma təqdirdə olur. Məsələn:  

ساٌءو حضوا أَرلَ وم يحضوار  

Onlar iştirak etsələr də və etməsələr də fərq etməz 
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لِوؤمالْ رِدصمالْبعض أَحكَامِ   

Düzəltmə məsdərin bəzi əhkamları 
 

 ,لِوؤمالْ رِدصمالْيجوز حذْف حرف الْجر الْواقعِ قَبلَ  .1

1. Düzəltmə məsdərdən əvvəl gələn hərfu-cəri işlətməmək olar. 
Məsələn: Allah � buyurur: 

 

�هِدش اللَّه هلَا أَن إِلَّا إِلَه وكَةُ هلَائالْمأُولُو ولْمِ وا الْعمقَائ طسبِالْق�   

بِ: أَيهلَا أَن إِلَّا إِلَه وه 

“Allah Özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına 
şahidlik etdi, mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah 
əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır” (Ali İmran, 3) 

 

   �الْجاهلني من أَكُونَ أَنْ بِاللَّه أَعوذُ قَالَ هزوا أَتتخذُنا قَالُوا�

 :نأَيأَكُونَ أَنْ م نم نيلاهالْج 

“Onlar: "Sən bizi ələ salırsan?"– dedilər Musa: "Cahil olmaqdan 
Allaha sığınıram!"– dedi” (Ali İmran, 3) 

 

 ,الًوؤم اًردصمإِذَا كَانَ  منهيجوز حذْف الْواوِ قَبلَ الْمحذَّرِ  .2

2. Təhzir (çəkindirmə) üslubunda  ذَّرحالْمهنم  (çəkinməsi tələb olunan 

iş) düzəltmə məsdər olarsa ondan əvvəl gələn و bağlayıcısı 

işlənmir. Məsələn: 
 

 بكْذأَنْ ت اكإِي   بالْكَذو اكإِي 
 إِياك والنوم في الْفَصلِ  إِياك أَنْ تنام  في الْفَصلِ
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عمةُ جثْنِيتو انلَى األلْوع الَّةاِء الدماألس  

 vəznində olan rəng və ya fiziki nöqsan bildirən sifətlərin cəmi أفْعلُ

və təsniyəsi 
 

Ötən dərslərimizdə rəng və ya fiziki nöqsan bildirən sifətlər 

müzəkkər (kişi cinsi) təkdə ُلأفْع vəznində, müənnəs (qadın cinsi) 

təkdə isə الُءفَع vəznində olur.1 Bu dərsimizdə bu növ sifətlərin cəm 

formasını öyrənəcəyik.  

  : "أَفْعلُ" الَّذي مؤنثُه "فَعالُء" يجمع علَى وزن "فُعلٌ" للْمذَكَّرِ والْمؤنثالْقَاعدةُ

Qayda: Müzəkkər təkdə "ُلأَفْع", müənnəs təkdə isə "الُءفَع" 
vəznində olan rəng və ya fiziki nöqsan bildirən sifətlər hər iki cins 

üçün eyni olan  "ٌلفُع" vəzni üzrə cəmlənirlər. Məsələn: 

Kök  

hərfləri 

 فُعلٌ
Cəm 

 (müz. və 

müən. üçün) 

  فَعالُء
Müənnəs 

   أفْعلُ 

Müzəkkər 
Mənası 

 Qırmızı أحمر حمراُء حمر محر

 Qara أسود سوداُء سود سود

 Göy أزرق زرقَاُء زرق زرق

 Sarı أصفَر صفْراُء صفْر صفر

  Yaşıl أخضر خضراُء خضر خضر

 Ağ أبيض بيضاُء بِيض بيض

 Qarayanız أسمر سمراُء سمر مسر

 Kor أعمى عمياُء عمي عمي

 Qozbel أحدب حدباُء حدب حدب

  Lal أَبكَم بكْماُء بكْم بكم

                                                
1 Bax. II kitab 16-cı dərs. 
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  Axsaq أَعرج عرجاُء عرج عرج

  Lal أخرس خرساُء خرس خرس

 Təkgöz أَعور عوراُء عور عور

 Qaragözlü أَحور حوراُء حور حور

 Çəpgöz أَحولُ حوالُء حولٌ حول

 Kar أَصم صماُء صم صمم

  

Məsələn: 

جرلُ أَعجذَا الره – Bu kişi axsaqdır 

 Bu qadın axsaqdır – هذه الْمرأَةُ عرجاُء

جرالُ عجالِء الرؤه – Bu kişilər axsaqdırlar 

جراُء عسالِء النؤه – Bu qadınlar axsaqdırlar 
 

Allah � buyurur: 
 

�مص كْمب يمع مونَ لَا فَهجِعري�   

“Onlar kar, lal və kor olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar”  
(əl-Bəqərə, 18) 

 

Qeyd: ُلأفْع vəznində olan sifətlərin təsniyəsi adi qaydada, 

sonuna ـَان  şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Lakin "الُءفَع" vəzninin 

təsniyəsində sondakı  ء həmzə و “vav” hərfinə çevrilir və "انالوفَع" 
formasını alır. Məsələn: 

 

انجرأَع النجالر ذَانه – Bu kişi axsaqdır 

اَوانجرع انأَترالْم اناته – Bu qadın axsaqdır 

 

���  
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5. ÁÅØÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

" ابـلَبـفَـعن ا "  

 babı ”ا نـفَـعـلَ“

 

Düzəlmə qaydası:  ـلَ"اـفَـعن"  babı َلفَع babının əvvəlinə ـنا 
(kəsrəli “həmzətul vasl” və sakin “nun”) artırmaqla düzəlir. 

Məsələn: حفَتنا “açıldı”, ركَسنا “sındı”, قَطَعنا “qırıldı” və s. 

انِيهعم نم Mənalarından:  

 ـلَ"اـفَـعن"  babı yalnız bir məna ُةعطَاوالْم “mutavaə” (qayıdış) 

bildirir. Yəni məfulun failin təsirinə tabe olmasına dəlalət edir. Buna 

görə də bu bab həmişə  الزِم “təsirsiz” olur və yalnız دعتم “təsirli” 

suləsi (üçköklü) mücərrəd fellərdən düzəlir1. Məsələn: 
 

الْكُوب ركَسفٱن الْكُوب تركَس Stəkanı sındırdım və stəkan sındı 

ابالْب حفَتفٱن ابالْب تحفَت Qapını açdım və qapı açıldı 

 İpi qırdım və ip qırıldı قَطَعت الْحبلَ فَٱنقَطَع الْحبلُ
 

Qeyd 1: َلفَع babının “mutavaə” (qayıdış) mənasını  ـلَ"اـفَـعن"  

və  ـلَ"اـعفْـت"  babları2 bildirir. "َلفَع" babının “mutavaə” (qayıdış) 

mənası isə "َلفَعت" babıdır. 

الْكُوب ركَسفَت الْكُوب تركَس Stəkanı sınıq-sınıq  etdim və stəkan sınıq-
sınıq oldu. 

 İpi qırıq-qırıq etdim və ip qırıq-qırıq oldu قَطَّعت الْحبلَ فَتقَطَّع الْحبلُ

 
                                                
1 Burada qeyd edilməlidir ki, bu qaydaya qiyas edib hər təsirli suləsi (üçköklü) mücərrəd feli            

ـلَ"اـفَـعن"  babına salmaq olmur. Bu yalnız “səməi”dir. Məsələn: ,برض”vurdu”,  حذَب ”kəsdi” 

kimi fellərin ـلَ"اـفَـعن"  babı gəlməyib. Bəzi dilçi alimlər qayda kimi I kök hərfi (فَـ -si)    و ,ن
"نـفَـعـلَ"اolan üçköklü mücərrəd fellərinin  , ر , ل, ي  babının olmadığını, bu hərflərlə 

başlayan fellərin “mutavaə” (qayıdış) mənasının  ـلَ"اـعفْـت"  babında düzəldiyini deyirlər. 

2 ـلَ"اـعفْـت"  babını gələn dərsimizdə ətraflı öyrənəcəyik inşə-Allah. 
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"نـفَـعـلَ"ا مصدر بابِ   

 ـلَ"اـفَـعن"  babının məsdəri: 

 vəznində düzəlir. Yəni "ا نـفـعالٌ" babının məsdəri "ا نـفَـعـلَ"

vəznin üçüncü hərfi ِــ  kəsrələşir, axırıncı hərfdən əvvəl ا əlif əlavə 

olunur. Bu babın məsdəri qiyasidir. Yəni aşağıdakı qaydaya 
əsaslanır.  

: كُلُّ فعلٍ مزِيد بدئ بِهمزة وصلٍ يجِيُء مصدره علَى وزن الْماضي مع كَسرِ الْقَاعدةُ
 .رِهلَ آخقَب فأل ةادزِيو ,ثالثَّال فرالْح  

Qayda: “Həmzətul-vasl” (birləşdirici həmzə) ilə başlayan  hər 
bir düzəltmə babın məsdəri keçmiş zaman formasında üçüncü hərfi 

(I kökü) ِــ  kəsrələyib, axırdan əvvələ “əlif” əlavə etməklə düzəlir. 

Məsələn: 

açılmaq احتفنا حفَتنا  açıldı 

sınmaq ارسكنا ركَسنا  sındı 

kəsilmək طَاعقنا   قَطَعنا  kəsildi 

Bu qayda “həmzətul-vasl” (birləşdirici həmzə) ilə başlayan 
bütün düzəltmə bablara şamil edilir. “Həmzətul-vasl” (birləşdirici 

həmzə) ilə başlayan düzəltmə bablar bunlardır: "َّلفْعا ـلَ" ,"اـفَـعن ,"
 ـلَ"اـعفْـت ـلَ", "اـفَـعـتس" , "فْعلَ" " ,لَّااعوفْعا"  

 

وأمره "نـفَـعـلَ"ا مضارِع بابِ   

 ـلَ"اـفَـعن"  babının mudarisi və əmri 
 
 

: كُلُّ فعلٍ مزِيد بدئ بِهمزة وصلٍ يجِيُء مضارِعه بِكَسرِ الْحرف الذِّي الْقَاعدةُ
.رِهلَ آخقَب  

Qayda: “Həmzətul-vasl” (birləşdirici həmzə) ilə başlayan  hər 
bir düzəltmə babın mudarisi (indiki-gələcək zaman forması) axırdan 
ikinci hərfi kəsrələməklə düzəlir. 
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�  ـلَ"اـفَـعن"  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) ُلفَعني, əmri 

isə ْلفَعنا  babında düzəlir. Məsələn:   

Uzaqlaş!   رِفصنا  ا فرصن - رِفصني  uzaqlaşdı -uzaqlaşır 

Partla!     فَجِرنا   رفَجنا - فَجِرني  partladı - partlayır 

Kəsil!       عقَطنا    قَطَعنا- عقَطني  kəsildi – kəsilir 

 

ةزمولُ هخلِ دصالْو ةزمأُ بِهدبي يلِ الَّذعلَى الْفامِ عفْهتاالس  

Sual həmzəsinin “həmzətul-vasl” ilə başlayan fellərə daxil olmasi 
 

زةُ إذَا دخلَت همزةُ االستفْهامِ علَى الْفعلِ الَّذي يبدأُ بِهمزة الْوصلِ حذفَت همالْقَاعدةُ: 
  الْوصلِ

Qayda: Sual həmzəsi “həmzətul-vasl” (birləşdirici həmzə) ilə 
başlayan fellərə daxil olduqda “həmzətul-vasl” pozulur. “Həmzətul-
vasl” (birləşdirici həmzə) ilə başlayan fellər dedikdə üç bab: 

ـلَ"اـفَـعنـلَ", "اـعفْـتـلَ", "اـفَـعـتس "  babları nəzərdə tutulur. 

Məsələn: 

Qapı açıldımı? ؟ابالْب حفَتأَن = ابالْب حفَتنأَ + ا  

İp qırıldımı? لُ؟بالْح قَطَعلُ = أَنبالْح قَطَعنأَ + ا  

Maşın aşdımı? ةُ؟اريالس ِتقَلَبةُ = أَناريالس تقَلَبنأَ + ا  
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"نـفَـعـلَ"ا جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

"انفَعلَ"  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 
 

 

 ماس انمالز
واملَكَان 

“İsmu zaman 
və məkan” 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

 انفَعلَ ينفَعلُ انفَعلْ انفعالٌ منفَعلٌ منفَعلٌ

 قَلَبنم
dönəcək yer, 

vaxt 

 بقَلنم
çevirən 

 البقنا 
çevrilmək 

 بقَلنا
Çevril! 

 بقَلني 
çevrilir 

 قَلَبنا 
çevrildi 

 

Qeyd: Bu babda gələn fellər təsirsiz olduğu üçün “ismu-məful” 
göstərilməyib. Çünki təsirsiz felin “ismu-məful”u müvafiq şibhu-
cümlə ilə işlənir.   
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الشرطيتينِ "لَو ال" و"لَو ما"  

 Əgər  –masa/-məsə” şərt bağlayıcıları“ "لَو ما" və "لَو ال"

             Əgər  –masa/-məsə” şərt bağlayıcılarına“ "لَو ما" və "لَو ال"

ودجواعٍ لنتام فر1ح  - “şərtin mövcud olması səbəbindən cavab cümlənin 

reallaşmamasına dəlalət edən hərflər” - deyilir. Bu şərt bağlayıcıları 

mənaca bir növ "لَو"  ədatının əksidir2, lakin "لَو"-dən fərqli olaraq      

 .bağlayıcılarının şərti ismi cümlə olur3 "لَو ما" və "لَو ال"

يدلَّان علَى امتناعِ حصولِ الْجوابِ لوجود  –: "لَو ال" و"لَو ما"  الشرطيتينِ تعرِيفُهما
الشرط, ويختصان بالْجملِ االسمية, فال يدخالن إال علَى مبتدأ قَد حذف خبره وجوباً, 

  وال بد لَهما من جوابٍ.

Tərifləri: "ال لَو" və "ام لَو"  bağlayıcıları yalnız ismi cümlələrlə 

işlənirlər və “şərtin olması səbəbindən cavab cümlənin baş 
verməməsinə” dəlalət edirlər. Daxil olduqları ismi cümlədə 
mübtədaya qoşulurlar, xəbər isə vacib olaraq pozulmuş, amma 

nəzərdə tutulmuş “ودجوم” (mövcuddur) sözüdür. Qoşulduqları ismi 

cümlənin mütləq cavabı (şərtin cavabı) olmalıdır.  

 :بِيهنت "ابِ "لَووكْمِ جا كَحابِهِموج كْمحإِنْ  إِنْ كَانَ –وباً, ونَ بِالَّامِ غَالرتاً ٱقْتثْبم
مضارِعاً منفياً بِـ"لَم" تجرد عنِ الالمِ  كَانَ منفياً بِـ"ما" تجرد عنِ الالمِ غَالباً, وإنْ كَانَ

  وجوباً

Qeyd: "ال لَو" və "ام لَو"  -nin cavabı "لَو" bağlayıcısının cavabı 

kimidir. Yəni əgər “şərtin cavabı” təsdiqdə olarsa çox vaxt لَـ 
“əlbəttə, şübhəsiz” təsdiq ədatı ilə işlədilir. Məsələn: 

  لَو ال فَضلُ اهللا علَينا لَضلَلْنا
 Əgər Allahın bizə lütfü olmasaydı azardıq 

                                                
1 اعنتما sözünün hərfi mənası “yol verməmək” deməkdir.  
2 Bax. III kitab 12-ci dərs. 
3 لَو şərt ədatının şərt cümləsi və cavabının hər ikisi feli cümlə olmalıdır. 
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Əgər “şərtin cavabı” "ام" ədatı ilə inkarda olarsa çox vaxt لَـ 
“əlbəttə, şübhəsiz” təsdiq ədatından təcrid olunur. Məsələn: Allah � 
buyurur: 

 يشاُء من يزكِّي اللَّه ولَكن أَبدا أَحد من منكُم زكَى ما ورحمته علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولَا�

اللَّهو يعمس يملع�   

“Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç 
vaxt təmizə çıxmazdı. Lakin Allah istədiyini təmizə çıxardır. Allah 

Eşidəndir, Biləndir.” (ən-Nur, 21) 

Əgər “şərtin cavabı” mudari feli olub   "لَم" ədatı ilə inkarda 

olarsa vacib olaraq لَـ “əlbəttə, şübhəsiz” təsdiq ədatından təcrid 

olunur. Məsələn: 

يلع مفْهي لَم لِّمعال الْم لَو  
Əgər müəllim olmasaydı Əli başa düşməzdi 

Qeyd: Bəzən  "ال لَو" və "ام لَو"  bağlayıcılarından sonra َّأَن ədatı 

ilə başlayan ismi cümlə gəlir. Məsələn: 

تيالْب نم تجرلَخ يددش درال أَنَّ الْب لَو 
Əgər soyuq şiddətli olmasaydı evdən çıxardım 

 

ابراإلع: 

ال لَوالما اإلسلَكْنلَه  

اللَو :ودجواعٍ لنتام فرابِ حرالْإع نم لَّ لَهحال م كُونلَى السع نِيبم  

المأٌ: اإلسدتبةُ مرةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالموع فُوعرم  ذُوفحم ربالْخو هيرقْدوباً تجو
"ودجوم"  

"هلَك"  الالم حرف جوابٍ و ربط, مبنِي علَى الْفَتحِ ال محلَّ لَه من الْإعرابِ,: لَهلَكْنا
 كُونلَى السع نِيبلٌ مصتم ريما" ضا", و "نبِـ"ن هالصالت كُونلَى السع نِيباضٍ ملٌ معف

" جواب الشرط ال محلَّ لَها من  لَهلَكْنا , و الْجملَةُ الْفعليةُ "لُالْفَاعفي محلِّ رفْعٍ 
    اإلعرابِ
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يبلغالت 
Təğlib  

 

يبلغالت sözünün lüğəti mənası “üstün tutmaq”, “üstün etmək” 

deməkdir. Ərəb dili qrammatikasında isə bu bir üslubdur və əsasən 
“təsniyə” (ikilik hal) və cəmdə istifadə olunur. 

رِيفُهعت وه يبلغعِ. –: التموالْج ةثْنِيي الترِ فلَى اآلخنِ عاللفْظَي دأَح ميقْدت  

Tərifi: “Təğlib” – təsniyə və cəmdə bir sözü (və ya bir qrupu) 
digərindən üstün tutmaqla qrammatik xüsusiyyətləri üstün tutulan 
ismə görə müəyyənləşdirmək deməkdir. 

Cəmdə müzəkkər (sayca azlıq təşkil etməsinə baxmayaraq) 
müənnəsdən, aqil isim isə qeyri-aqil isimdən üstün tutulur və 
qrammatik xüsusiyyətlər üstün tutulan sözə uyğun 
müəyyənləşdirilir. 

Təsniyədə isə  müzəkkər (kişi cinsi) müənnəsdən 1 , daha 
şöhrətli və ya daha hörmətli olan nisbətən az tanınandan və ya az 
hörmətli olandan, həcmcə böyük olan kiçik olandan üstün tutulur və 
müxtəlif olmalarına baxmayaraq ikilik hal şəkilçisi üstün tutulan 
sözə qoşulur və qrammatik qaydalar da bu sözə uyğun  
müəyyənləşdirilir. Məsələn: 

 

• Cəmdə müzəkkər ismin (sayca azlıq təşkil etməsinə 
baxmayaraq) müənnəsdən üstün tutulmasına misal Allahın � 
Quranda Peyğəmbərin � əhli-beytinə xitabını gətirmək olar: 

 

 وأَطعن الزكَاةَ وآتني الصلَاةَ وأَقمن الْأُولَى الْجاهلية تبرج تبرجن ولَا بيوتكُن في وقَرنَ�

اللَّه ولَهسرا ومإِن رِيدي اللَّه بذْهيل كُمنع سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيا وطْهِريت�   

“Evlərinizdə qərar tutun! İlk cahiliyyə dövründə olduğu kimi açıq-
saçıq gəzməyin. Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Onun Elçisinə 
itaət edin. Ey ev əhli! Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi 

tərtəmiz etmək istəyir.” (əl-Əhzab, 33) 

                                                
1 Çox nadir hallarda müənnəs müzəkkərdən üstün tutulur. Məsələn: فَاالص və ةُالْمور  “Səfa və 

Mərvə” انتورالْم (hərfən: iki mərva) adlanır. 
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Bildiyimiz kimi Peyğəmbərin � əhli-beytinə həm qadınlar (qızı 
Fatimə və zövcələri kimi), həm də kişilər (Əli və nəvələri Həsən və 
Hüseyn kimi) daxildir. Allah � bu ayənin əvvəlini qadınlara 

müraciətlə başlasa da ayənin sonunda �كُمنع� “sizdən” sözündə 

müzəkkər cəm damirli ilə bitirdi. 
Qeyd: Quranda Allahın � iman gətirənlərə kişi cinsində xitab 

edərək � آمنوا الَّذين أَيها يا � “Ey iman gətirənlər!” deməsi də “təğlib” 

üslubundadır.  
 

• Cəmdə aqil ismin qeyri-aqil isimdən üstün tutulmasına misal 
Allahın � bu ayəsini gətirmək olar: 

 

�اللَّهو لَقكُلَّ خ ةابد ناٍء مم مهنفَم ني مشملَى يع طْنِهب مهنمو ني مشملَى ينِ علَيرِج 

مهنمو ني مشملَى يعٍ عبأَر لُقخي ا اللَّهاُء مشإِنَّ ي لَى اللَّهٍء كُلِّ عيش يرقَد�   

“Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə 
sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə 
gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir” 
(əl-Əhzab, 33) 

Bu ayədə “canlı” sözü bütün məxluqatları şamil edir. Bildiyimiz 
kimi ərəb dilində qeyri-aqil isimlərin cəmi qadın cinsinin təki 

qrammatik xüsusiyyətlərini kəsb edir. Ayədə isə �مهنفَم� “onlardan” 

sözündəki damir III şəxsin cəmini bildirir. 
 

• Təsniyədə müzəkkərin müənnəsdən üstün tutulmasına misal 
Allah Elçisinin � bu hədisini gətirmək olar: 

 اذَإِفَ أَحد وال لحياته. تومل انفَِسكَني ال لَّجو زع اِهللا اتآي نم انتآي رمقَالْو سمالش نَّإِ"
أَريتامموا اَهللا, وهعفَٱد ووالُّص حىت ينجلي" ارِيخالْب اهور  

“Həqiqətən də, günəş və ay Allahın dəlillərindəndir. Onlar kimsənin 
ölümünə və ya dünyaya gəldiyinə görə tutulmazlar. Odur ki, onların 
tutulduğunu gördüyünüz zaman Allaha dua edin və açılana qədər namaz 
qılın” (Səhih əl-Buxari) 
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Bu hədisdəki يفَِسكَنان  “tutulmazlar” feli günəş və aya aiddir. Günəş 

müənnəs, ay isə müzəkkər isimdir. Fel isə müzəkkərdə gəlmişdir. 
Buna səbəb “təğlib” üslubuna görədir.  

Həmçinin ata - anaya انواَألب deyilməsi, günəş və aya انرالْقَم 
deyilməsi də bu səbəbdəndir. 

 
• Təsniyədə həcmcə daha böyük olanın, kiçik olandan üstün 

tutulmasına misal Allahın � Quranda dəniz və çayı انرحالْب 
(hərfən: iki dəniz) adlandırmasıdır.  Allah � buyurur: 

 تأْكُلُونَ كُلٍّ ومن أُجاج ملْح وهذَا شرابه سائغٌ فُرات عذْب هذَا الْبحران يستوِي وما�

   �تلْبسونها حلْيةً وتستخرِجونَ طَرِيا لَحما

“İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu dadlı, şirin və içməyə rahat, 
digərininki isə həddindən artıq duzlu və acıdır. Onların hər birindən 

təzə balıq yeyir, taxdığınız zinət əşyalarını çıxarırsınız.”  
(Fatir, 12) 

Qeyd: Ərəblərdən gələn bu üslub “ياعمس” “səməi”-dir və 

yalnız eşidilənlərə əsaslanır.  
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اإلشارة نعتاًإِعراب ٱسمِ   

İşarə əvəzliyinin “nəat” (sifət) kimi erab olunması 
 

  أُعرِب نعتاً لما قَبلَه معرف إِذَا وقَع ٱسم اإلشارة بعد ٱسمٍالْقَاعدةُ: 

Qayda: Əgər işarə əvəzliyi müəyyən isimdən sonra gələrsə, 
özündən əvvəl gələn ismin “nəat”ı (sifəti) kimi erab olunur. 

İşarə əvəzliyi əsasən aşağıdakı isimlərdən sonra gəldikdə 
“nəat” kimi erab olunur: 

1. لَمالْع Xüsusi isimlərdən sonra gəldikdə. Məsələn: 

 ?Bu İbrahim kimdir axı - من إبراهيم هذَا؟

2. افَةبِاإلض فرعالْم İzafə ilə müəyyənləşmiş isimdən sonra 

gəldikdə. Məsələn: 

هذه كتاعأَرِنِي س – Bu saatını mənə göstər! 

3. رِيفعبِـ(ال) الت فرع(ال) الْم artikli ilə müəyyənləşmiş 

isimdən sonra gəldikdə. Məsələn: 

 ادذَاعلُ هجالر  – Bu kişi qayıtdı (yəni işarə olunan) 

 

ابراإلع: 

 من إبراهيم هذَا؟

نامٍ: مفْهتٱس مسا مقَدم ربفْعٍ خلِّ رحي مف كُونلَى السع نِيبم  

يماهرةُ إبرةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالموع فُوعرم رخؤأٌ مدتبم :  

اسم إشارة مبنِي  - حرف تنبِيه مبنِي علَى السكُون ال محلَّ لَه من الْإعرابِ, ذَا  -: هاهذَا
 إبراهيم نعتعلَى السكُون في محلِّ رفْعٍ 
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لَةمإلَى الْج فافَةُ الظَّرإِض 
Zərfin cümləyə izafə olunması 

 

  تعرب الْجملَةُ الْواقعةُ بعد الظَّرف مضافاً إِلَيه في محلِّ جرالْقَاعدةُ: 

Qayda: Zərfdən sonra gələn cümlə cərr halın mövqeyində olan 
“mudafun-ileyh” kimi erab olunur. Zərf isə “mudaf” olur. Məsələn: 

Allah � buyurur: 
 

� بقتفَار موي يأْتاُء تمالس انخبِنيٍ بِدى � مشغي اسذَا النه ذَابع يمأَل�   

“Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə. � O tüstü ki, 
insanları bürüyəcəkdir. Bu, ağrılı-acılı bir əzabdır.”  

(əd-Duxan, 10-11) 

Bu ayədə � مبِنيٍ بِدخان السماُء تأْتي � cümləsi موي zərfindən sonra 

gəldiyinə görə هإِلَي افضم رلِّ جحي مف “cərr halın mövqeyində 

mudafun-ileyh” kimi erab olunur. موي zərfi isə mudafdır. 

 
 
 

 
 

���  
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6. ÀËÒÛÍÚÛ ÄßÐÑ 

" ابـلَبـعفْـت ا "  

 babı ”ا فْـتـعـلَ“
 

Düzəlmə qaydası: "َـلـعفْـت ا"  babı َلفَع babının I kök hərfini 

(felin فَـ - sini) sukunlaşdırmaqla əvvəlinə ا (kəsrəli “həmzətul vasl”) 

və I kökdən sonra ـت (fəthəli “tə”) əlavə etməklə düzəlir. Məsələn: 

اعمتج  “yığışdı”, نارصت  “qələbə çaldı”, نىاهت  “qurtardı” və s. 

انِيهعم نم Bəzi mənaları:  
 

 :Qarşılıqlı hərəkət bildirir. Məsələn الْمشاركَةُ .1

toplaşdı عمتجا 
iştirak etdi كرتشا 

fikir ayrılığına düşdü لَفتخا 
 

 mutavaə” (qayıdış) bildirir. Yəni məfulun failin təsirinə“ الْمطَاوعةُ .2

tabe olmasına dəlalət edir. Məsələn: 
 

qalxdı فَعترا فَعر -  qaldırdı 

doldu َألتمَأل ام -  doldurdu 

qələbə çaldı رصتنا رصن  -  qələbə çaldırdı 
 

Qeyd: َلفَع babının “mutavaə” (qayıdış) mənasını iki bab -           

 ـلَ"اـفَـعن"  və  ـلَ"اـعفْـت"  babları bildirir. Lakin felin qayıdış 

mənasının bu iki babdan hansında gəlməsi “ياعمس” “səməi”- dir. 

Məsələn: 

qalxdı فَعترا فَعر -  qaldırdı 

doldu َألتمَأل  ام-  doldurdu 

məşğul oldu َلغتشلَ  اغش-  məşğul etdi 
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 اِإلبدالُ
“İbdəl”  

 

 İbdəl” sözünün lüğəti mənası “dəyişmə” deməkdir. Sarf“ اِإلبدالُ

elmində isə “ibdəl” dedikdə - söz tərkibində bir hərfi digər bir 
hərflə əvəz edilməsi nəzərdə tutulur.  

رِيفُهعالُ تداِإلب :–  وهتيِغير حربِ فحرف  

Söz tərkibində baş verən “ibdəl” ya “səməi” olub lüğət 
kitablarına qayıtmaqla bilinir 1 , ya da “qiyasi” olub müəyyən 
qaydalara əsaslanır. İbdəlin “qiyasi” baş verdiyi yerlərdən biri də      

"ا فْـتـعـلَ"  babıdır. Bu babda aşağıdakı hallrda “ibdəl” baş verir: 
 

 " (داالً, أَو ذَاالً, أَو زاياً) أُبدلَت تاؤه (داالً)فْـتـعـلَا إِذَا كَانت فَاُء " .1

1. Əgər "َـلـعفْـت ا"  babının فَـ -si (I kökü)  د, ذ, ز hərflərindən biri 

olarsa baba əlavə olunmuş ــت “tə” hərfi د “dəl” ilə əvəz olunur. 

Bu zaman فَـ -si (I kökü)  د, ذ hərfləri olan fellərdə “idğam” 

(assimilyasiya) 2  baş verir ( ذ hərfi tələffüzcə د hərfinə yaxın 

olduğundan  د hərfinə çevrilir). Məsələn:  
 

iddia etdi ىعدى اد ع د ى اـعت د ا اعد çağırdı 

yada saldı كَردا ذْ دكَر ا ـكَرذْ ت ا ذَكَر xatırladı 

sıxlaşdı محدزا محدزا مـحت زا محز sıxdı 
 

 

 " (صاداً, أَو ضاداً, أَو طَاًء, أَو ظَاًء) أُبدلَت تاؤه (طَاًء)ا فْـتـعـلَإِذَا كَانت فَاُء " .2

2. Əgər "َـلـعفْـت ا"  babının فَـ -si (I kökü) ص, ض, ط və ya ظ
hərflərindən biri olarsa baba əlavə olunmuş ــت “tə” hərfi ط 

                                                
1 Bu növ “ibdəl” bizim mövzuya aid deyil. 
2
 “İdğam” sözünün lüğəti mənası “daxil etmək” deməkdir. İstilahi mənası isə - iki eyni cinsli 

hərfləri biri-birinə qovuşdurub birgə tələffüz etməkdir.  
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“ta” ilə əvəz olunur. Bu zaman فَـ -si (I kökü) ط hərfi olan fellərdə 

iki ط (felin I kökü və çevrilmiş ط) hərfi yanaşı düşərək “idğam” 

olunur. Məsələn:  
 

seçdi طَفَىصـفَى اـتصفَا  اص aydın oldu 

uzandı عطَجضا عـجـتضا  عجض dincəldi 

tanış oldu طَّلَعا ـلَعطْـتا طَلَع xəbər verdi 

zülmə məruz qaldı ظْطَلَما ـلَمظْـتا ظَلَم zülm etdi 
 

Qeyd: فَـ -si (I kökü) ظ hərfi olan fellərin "َـلـعفْـت ا"  babında 

əlavə olunmuş ــت “tə” hərfi bəzən ظ hərfi ilə də əvəz edilir. Bu 

zaman iki ظ (felin I kökü və çevrilmiş ظ) hərfi yanaşı düşərək 

“idğam” olunur. Məsələn:  

ظَّلَما ظْظَلَما ـلَمظْـتا ظَلَم 
 

 

 (تاًء)  أَوِ الْهمزةُ أُبدلَت الْواو أَو همزةً " (واواً)ا فْـتـعـلَإِذَا كَانت فَاُء " .3

3. Əgər "َـلـعفْـت ا"  babının فَـ -si (I kökü) و “vav” və ya  ء 
“həmzə” hərfi olarsa babının فَـ -si (I kökü)1 ـت “tə” hərfi ilə əvəz 

olunur. Bu zaman yanaşı düşən iki ـت “tə” (“vav”-dan çevrilmiş 

və əlavə olunmuş ـت “tə”) hərfi “idğam” olunur. Məsələn:  
 

əlaqə qurdu َلـصتلَ اـصتولَ اصو  çatdı 

qorundu ـقَىتـقَى اتوقَى او  qorudu 

birləşdi دـحتا دـحتوا دحو tək oldu 

seçdi َذـختذَ اـخئْـتذَ اأَخ götürdü 

 

                                                
1 Yəni و “vav” və ya  ء “həmzə” hərfləri. 
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"ا فْـتـعـلَ"مصدر بابِ   

"ا فْـتـعـلَ"  babının məsdəri: 
 

 vəznində düzəlir. Yəni "ا فْـتـعالٌ" babının məsdəri "ا فْـتـعـلَ"

vəznin üçüncü hərfi ِــ  kəsrələşir, axırıncı hərfdən əvvəl ا əlif əlavə 

olunur. Bu babın məsdəri qiyasidir və aşağıdakı qaydaya əsaslanır.  
 

يجِيُء مصدره علَى وزن الْماضي مع كَسرِ  بدئ بِهمزة وصلٍ مزِيد كُلُّ فعلٍ :الْقَاعدةُ
ثالثَّال فرالْحزِيا, ودفأل ة رِهلَ آخقَب .  

Qayda: “Həmzətul-vasl” (birləşdirici həmzə) ilə başlayan  hər 
bir düzəltmə babın məsdəri keçmiş zaman formasında üçüncü hərfi 

(I kökü) ِــ  kəsrələyib, axırdan əvvələ “əlif” əlavə etməklə düzəlir. 

Məsələn: 

iştirak etmək اكرتشا كرتشا  iştirak etdi 

seçmək ٌاذختذَ اختا  seçdi 

seçmək فَاٌءطصطَفَى  اصا   seçdi 
 

 

وأمره "ا فْـتـعـلَ"مضارِع بابِ   

"ا فْـتـعـلَ"  babının mudarisi və əmri 
 

 

�  ـلَ"اـفَـعن"  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) ــفْـتلُيع , 

əmri isə ـالْفْـتع   babında düzəlir. Məsələn:   

gözlə!   رظتنا   ظَرتنا- رظتني  gözlədi – gözləyir 

çəkin!     نِبتجا   بنتجا - نِبتجي  çəkindi – çəkinir 

toplaş!       عمتجا    عمتجا - عمتجي  toplaşdı - toplaşır 
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نيبلٌ يودابِ " جب قَّاتتشـلَمـعفْـت ا"  

"ا فْـتـعـلَ"  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 
 

 

 ماس انمالز
واملَكَان 
“İsmu 

zaman və 
məkan” 

 ماس
 الْمفْعولِ
İsmu 
məful 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

 افْتعلَ يفْتعلُ افْتعلْ افْتعالٌ مفْتعلٌ مفْتعلٌ مفْتعلٌ

عمتجم 

toplaşma 
yeri, vaxtı 

عمتجم 

toplaşmış 
عمتجم 

toplaşan 
اعمتجا 

toplaşmaq 
عمتجا 

Toplaş! 
عمتجي 

toplaşır 
عمتجا 

toplaşdı 
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 إِذَا الْفُجائيةُ
Gözlənilməzlik (anilik) bildirən إِذَا ədatı 

 

Ötən dərslərimizin birində  ةُإذَايطرالش  “şərt mənasını verən إذَا” 

barədə danışdıq və bildik ki, şərt mənasını verən إذَا cümlənin 

əvvəlində gəlir, ondan sonra mütləq feli cümlə gəlməlidir və cavaba 
ehtiyac duyur1.  

Şərt mənasından başqa إذَا –nin ُةيائالْفُج “gözlənilməzlik, anilik” 

mənasını verən növü də vardır.  

 :رِيفُهعةتيائاَأل -إذا الفُجفرا حهأَن حجقَّعٍ, روترِ مرٍ غَيوثَ أَمدح يدفي  صتخت
  .كَالمِالْ اِءدتبي ٱال تقَع ف، وى جوابٍلَال تحتاج إِية وماالس جملِالْبِ

Tərifi: ُةيائإِذَا الْفُج Gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا ədatı – üstün 

rəyə görə hərfdir, hadisənin gözlənilmədən baş verməsini bildirir, 
yalnız ismi cümlələrlə işlənir, cavaba ehtiyac duymur və cümlənin 
əvvəlində işlənmir. 

 Tərifin şərhi: 
“üstün rəyə görə hərfdir” - yəni, gözlənilməzlik, anilik bildirən 

 ədatının hərf və ya isim olmasında dilçi alimlər arasında fikir إِذَا

ayrılığı vardır. Lakin üstün rəyə görə o hərfdir. 

“hadisənin gözlənilmədən baş verməsini bildirir” – yəni, إِذَا 
ədatı özündən sonra gələn cümlənin gözlənilmədən, anidən baş 
verməsini bildirir və “birdən, qəflətən, qəfildən, elə bu an” mənasını 
verir.  

“yalnız ismi cümlələrlə işlənir” – yəni, gözlənilməzlik, anilik 

bildirən إِذَا ədatından sonra yalnız ismi cümlə gəlir.  

“cavaba ehtiyac duymur və cümlənin əvvəlində işlənmir” – 

yəni, şərt mənasında işlənən إِذَا – dən fərqli olaraq gözlənilməzlik, 

                                                
1 Bax III kitab 14-cü dərs. 
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anilik bildirən إِذَا ədatı heç vaxt cümlənin əvvəlində gəlmir və cavaba 

ehtiyac duymur. Məsələn: 

 يردلَ فَإذَا الْمالْفَص لْتخي دامأم فاقو  

Sinifə daxil oldum və birdən, (gördüm ki,) müdir qarşımda durub 
Allah � buyurur: 

 

�حبي فَأَصف ةيندفًا الْمائخ قَّبرتي فَإِذَا يالَّذ هرصنتسِ اسبِالْأَم هرِخصتسي�   

“Səhəri gün qorxu içində ətrafa göz qoya-qoya şəhərə çıxdı. Birdən 
dünən onu köməyə çağıran kəs yenə fəryad qoparıb onu köməyə 

çağırdı” (əl-Qasas, 18) 

Qeyd: Əksər hallarda anilik bildirən إِذَا ədatının əvvəlinə فَـ 
qoşulur. Bu hərfin الْعفاط  bağlayıcı rolunu oynaması, yoxsa دائالز 
“əlavə” olması barədə dilçilər arasında fikir ayrılığı mövcuddur. 

 

Beləliklə,  ةُإذَايطرالش  “şərt mənasını verən إذَا ədatı” ilə ُةيائإِذَا الْفُج 
“gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا ədatı” arasında aşağıdakı fərqlər 

var: 

الشرطيةُإذَا  .1  “şərt mənasını verən إذَا ədatı” isimdir, ُةيائإِذَا الْفُج 
“gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا ədatı” isə doğru rəyə görə 

hərfdir. 

الشرطيةُإذَا  .2  “şərt mənasını verən إذَا ədatı” daim cümlənin 

əvvəlində gəlir, ُةيائإِذَا الْفُج “gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا 
ədatı” isə cümlənin əvvəlində gələ bilməz. 

الشرطيةُإذَا  .3  “şərt mənasını verən إذَا ədatı”ndan sonra yalnız feli 

cümlə işlənir, ُةيائإِذَا الْفُج “gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا 
ədatı”ndan sonra isə həmişə ismi cümlə işlənir. 

الشرطيةُإذَا  .4  “şərt mənasını verən إذَا ədatı” şərt mənasını verir və 

cavaba ehtiyac duyur, ُةيائإِذَا الْفُج “gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا 
ədatı” isə cavaba ehtiyac duymur. 
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Qeyd: “Gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا ədatı”ndan sonra 

gələn isim “mübtəda” kimi erab olunur. Bəzən bu mübtədanın 

əvvəlinə ُةدائاُء الز(بِـ) الْب “əlavə” hərfu-cərr qoşulur. Məsələn: 

راضي حيقدفَإذَا بِص تيالْب لْتخد 
Evə girdim və birdən (gördüm ki,) dostum gəlib 

 

Qeyd: “Gözlənilməzlik, anilik bildirən إِذَا ədatı”ndan sonra 

gələn mübtəda nəkira (qeyri-müəyyən) gələ bilər. Məsələn:  

 دخلْت الْغرفَةَ فَإذَا حيةٌ علَى السرِيرِ
Otağa girdim və birdən çarpayının üzərində ilan (gördüm)  

 

ابراإلع 
Erab 

 

 ابالْب تحابِفَتبِالب دفَإذَا أَس  
  

  حرف, زائد للتوكيد, وقيلَ للْعطْف مبنِي علَى الْفَتحِ ال محلَّ لَه من اإلعرابِالْفَاُء: 

  ال محلَّ لَه من اإلعرابِ السكُون, مبنِي علَى حرف  الْفُجائيةُ: إِذَا

داٌ: أَسدتبم فُوعرةُ  مالمعةُومالض هفْعةُ  ررالظَّاهرِهلَى آخع  

   حرف جر, مبنِي علَى الْكَسرِ ال محلَّ لَه من اإلعرابِ: بِـ

اسم مجرور بِالباِء وعالمةُ جره الْكَسرةُ الظَّاهرةُ علَى آخرِه و شبه جملَة وجملَةُ  : الْبابِ
  خبرمحلِّ رفْعٍ  فيبِالْبابِ) (
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ةالَغبغُ الْميص 

 Mübaliğə1 babları 
 

Ötən dərslərimizin birində fellərdən sabit vəznlər (modellər) 

üzrə düzələn قَّاتتشالْم “törəmə sözlər”dən danışdıq2 və bildik ki, 

törəmə sözlərdən biri də ِلٱلْفَاع مسا “ismu fail”dir.  

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

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 düzəlir.  

Tərifdən gördüyümüz kimi “ismu fail” feli icra edəni bildirir. 
Lakin feli icra edənlər feli az və ya çox icra etmələri baxımından 
fərqlənirlər. Kimisi feli bir dəfə və ya az icra edir, kimisi də feli çox 
və ya daim icra edir. Failin feli daim və ya çox icra etməsini 

bildirmək üçün xüsusi bablar vardır. Bu bablara ةالَغبغُ الْميص 

“mübaliğə babları” deyilir. Felin “ismu fail”inə mübaliğə (artırma) 
mənasını vermək üçün, felin kökünü “mübaliğə babları”ndan 
birində işlətmək lazımdır.  

 

 لِاعفَالْ مِسٱ ىنعم ىلَع ةاللَلدل الِعفْاَأل نم قتتش اٌءمسأَ يه - صيغُ الْمبالَغة :تعرِيفُها
  ةغالَبمالْ دصقَبِ

Tərifi: Mübaliğə babları – fellərdən düzələn və mübaliğə 
mənalı “ismu fail”ə dəlalət edən isimlərdir. 

 
 
 
 

                                                
 .Mübaliğə” sözünün mənası “artırma, böyütmə, şişirtmə” deməkdir“ الْمبالَغةُ 1
2 Bax III kitab 4-cü dərs. 
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Düzəlmə qaydası 
 

 رهشاَأل يهو ةيالالت انزواَأل ىلَع ةيالثالثُّ الِعاألفْ نم إال ةغالَبمالْ غُيص ذَخؤت ال

Mübaliğə bildirən “ismu fail”lər yalnız “suləsi mücərrəd” 
(üçköklü sadə) fellərdən əsasən aşağıdakı bablarda düzəlir: 

 : فَعالٌ .1

içdi رِبش   -ابرش  çöx içən  

yedi َأَكَّالٌ-  أَكَل  çox yeyən  

bağışladı غَفَر  -غَفَّار  çox bağışlayan  

Tövbəni qəbul etdi ابت  -ابوت  Tövbələri çox qəbul edən  

 :فَعيلٌ .2

bildi ملع   - يملع  çöx bilən  

eşitdi عمس  - يعمس  Hər şeyi eşidən  

gördü رصب  - ريصب  Hər şeyi görən  

bacardı رقَد  - يرقَد  Hər şeyə qadir olan  

 : فَعولٌ .3

bağışladı غَفَر  - غَفُور  çöx bağışlayan  

şükr etdi كَرش - كُورش  çox şükr edən  

yedi َأَكُولٌ - أَكَل  çox yeyən  

əsəbləşdi سبع - وسبع  çox qəzəblənən  

  :مفْعالٌ .4

boşboğazlıq etdi ذَره  - ذَارهم  çərənçi  

dedi َالٌ -  قَالقْوم  çoxdanışan  

sevindi فَرِح   - احفْرم  çox sevinən  

çəkindi رذح  - ذَارحم  çox ehtiyatkar  
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 :فَعلٌ .5

düşündü فَطُن   - نفَط  çöx zehinli  

qorxdu زِعج  - زِعج  çox qorxaq  

sevindi فَرِح  - فَرِح  çox sevinən  

çəkindi رذح  - رذح  çox ehtiyatkar  

 

  اتيهبِنتو دائوفَ

Faydalar və qeydlər 
 

1. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi mübaliğə bildirən “ismu fail”lər 
yalnız “suləsi mücərrəd” (üçköklü sadə) fellərdən düzəlir. Lakin 
nadir hallarda “məzid” (düzəltmə) fellərdən də “mübaliğə 
bablar” düzəlir. Məsələn: 

çox hücum edən  أَغَار - اروغم  hücum etmək 

çox cürətli  مأَقْد -  امقْدم  cürətlənmək 

çox səxavətli  طَىطَاٌء -أَععم  vermək 

çox dərrakəli  كرأَد- اكرد  dərk etmək 

çox müjdə verən  رشب- ريشب  müjdələdi 

çox qorxudan  ذَرأَن - يرذن  qorxutdu 

2. Mübaliğə bildirən “ismu fail”lərin yuxarıda qeyd etdiyimiz beş 
babından savayı “səməi” olan bir çox babları da vardır. Bu 
bablar “Qurani Kərim”də gəlmiş və qədim dilçi alimlər onları da 
“mübaliğə bablar”ına aid etmişlər. Bu bablardan bir neçəsini 
qeyd edək: 

 : فُعالٌ .1

Allah � buyurur: 

   �كُبارا مكرا ومكَروا�

“Onlar mənə qarşı böyük bir hiylə işlətdilər” (Nuh, 22) 
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 : فعيلٌ .2

Allah � buyurur: 

�فوسها ييق أيدا الصتنأف�   

“O, zindana gəlib dedi: "Ey Yusuf! Ey düz danışan kişi! Bizə xəbər 
ver!” (Yusif, 46) 

 :يلٌعمفْ .3

Allah � buyurur: 

   � مسكيناً ستني فإطعام يستطع لَّم فَمن�

“Buna gücü çatmayan kimsə altmış yoxsulu yedirtməlidir.”  
(əl-Mucadilə, 4) 

 :ةٌفُعلَ .4

Allah � buyurur: 

   � لُّمزة همزة لِّكُلِّ ويلٌ�

“Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına!” (əl-Mucadilə, 4) 

 :مفْعلٌ .5

برحم – çox döyüşən 

رعسم  – alovlandıran 

 :فَيعولٌ .6

قَيومالْ  – Əbədi Qalan (Qayyum) 

 فُعولٌ: .7

وسالْقُد – Müqəddəs 

8. ةٌالَفَع: 

 alim - علَّامةٌ

 başa düşən – فَهامةٌ

 çox gəzib dolaşan – جوالَةٌ
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3. Adi “ismu fail”lər  ـة, ة “tə mərbutə” vasitəsilə muənnəsə 

çevrildikləri halda “mübaliğə bablar”ından ( فْ ،ولٌفَعمفْ ،لٌعمالٌع، 
يلٌعمفْفَعالَةٌ,   ) babları həm muzəkkər, həm də muənnəs üçün 

işlədilir. Məsələn: 

Çox səbirli kişi وربلٌ صجر   - وربأةٌ صرما  Çox səbirli qadın  

Çox döyüşkən kişi برحلٌ مجر   - برحأةٌ مرما  Çox döyüşkən qadın  

Çox cəsur kişi  ٌلجرامقْدأةٌ  -   مرماامقْدم  Çox cəsur qadın  

Yaxşı danışan kişi يقطنلٌ مجر   - يقطنأةٌ مرما  Yaxşı danışan qadın  

Çox bilikli kişi  ٌلجةٌرلَّامأةٌ  -   عرمةٌالَّامع  Çox bilikli qadın 

 

 

 

 

��� 

  



105 
 

7. ÉÅÄÄÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

" ابـلَّبفْـع ا "  

"فْـع ـلَّا "  babı 

 

Düzəlmə qaydası: "َّـلفْـع ا"  babı َلفَع babının I kök hərfini (felin 

 əlavə (”kəsrəli “həmzətul vasl) اsini) sukunlaşdırmaqla əvvəlinə  - فَـ

etmək və III kök hərfini (felin لَـ - ni) ikiləşdirməklə 

(şəddələşdirməklə) düzəlir. Məsələn: فَرصا “saraldı”,  جوعا “əyildi”, 

دوسا “qaraldı” və s. 

انِيهعم نم Bəzi mənaları: 
  

 :Gücləndirilmiş sifət və keyfiyyət bildirir. Məsələn الْمبالَغةُ .1

yaşıllaşdı رضخا رضخ -  yaşıl oldu 

qaraldı دوسا  وِدس-  qara oldu 

əyildi جوعا  وِجع-  əyri oldu 

 

 :بِيهنت اني األلْوي فأْتي ابذَا الْبوبِهيالْعو  

Qeyd:  Bu bab yalnız rəng və fiziki nöqsan bildirir. 
  

" ا فْـعـلَّ"مصدر بابِ   

" ا فْـعـلَّ"  babının məsdəri: 
 

" ا فْـعـلَّ"  babının məsdəri "ٌـاللفْـع ا "  vəznində düzəlir. Yəni 

vəznin keçmiş zaman formasında üçüncü hərfi ِــ  kəsrələşir, 

axırıncı hərfdən əvvəl ا əlif əlavə olunur və bu zaman III kökün 

idğamı açılır. Əvvəlki dərslərimizdə öyrəndiyimiz kimi bu qayda 
qiyasidir və “həmzətul-vasl” (birləşdirici həmzə) ilə başlayan hər bir 
düzəltmə baba aiddir.  
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Məsələn: 

qızarmaq ااررمح  رمحا  qızardı 

ağarmaq اضيِضبا ضيبا  ağardı 

əyilmək اجوِجعا   جوعا  əyildi 

 
 

وأمره " ا فْـعـلَّ"مضارِع بابِ   

" ا فْـعـلَّ"  babının mudarisi və əmri 
 

 

" ا فْـعـلَّ" �  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) ْـفـلُّـيع  

(əsli: ُـلـلـفْـعي), əmri isə ـلَّـفْاع  (əsli: ْـلـلفْـعا) babında 

düzəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, "َّـلفْـع ا "  babı “mudaaf” 

fellər qrupuna aiddir və “mudaaf” fellərin əhkamları burada da 
tətbiq olunur. Bildiyimiz kimi “mudaaf” fellər cəzm  olunarkən 
sonu fəthələşir.1 Məsələn:   

 

qızar!   رمحا  رمحا - رمحي  qızardı - qızarır 

qaral!     دوسا دوسا  - دوسي  qaraldı – qaralır 

əyil!       جوعا  جوعا  - جوعي  əyildi - əyilir 

 

Qeyd: "َّـلفْـع ا "  babının əmri forma etibarilə madiyə (keçmiş 

zaman formasına) oxşasa da cümlə tərkibində mənaca ondan aydın 
şəkildə fərqlənir. Məsələn: 

رمحا! - Qızar! ِبالطَّال هجو رمحا  - Tələbənin üzü qızardı 

 
 
 

 

 

 

 

                                                
1 Bax II kitab 29-cu dərs. 
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" ا فْـعـلَّ"جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

" ا فْـعـلَّ"  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 
 

 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

 افْـعـلَّ يفْعلُّ افْـعـلَّ افْعاللٌ مفْعلٌّ

رمحم 

qızaran 
اررمحا 

qızarmaq 
رمحا 

Qızar! 
رمحي 

qızarır 
رمحا 

qızardı 

 
Qeyd: Bu babda gələn fellər təsirsiz olduğu üçün “ismu-məful” 

göstərilməyib. Çünki təsirsiz felin “ismu-məful”u müvafiq şibhu-

cümlə ilə işlənir. 
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 فرأَح بِثَالثَة زِيدالْم يِلِ الثُّالثعالْف ابوأَب  

" ابـبفْـع لَّاا "  

Üç hərf əlavə olunmuş “suləsi məzid” fellərin babları 

"فْـع لَّاـا "  babı 
 

Düzəlmə qaydası: "ـفْـع لَّاا "  babı َلفَع babının I kök hərfini 

(felin فَـ - sini) sukunlaşdırmaqla əvvəlinə  ا (kəsrəli “həmzətul 

vasl”), II kökdən (ع-dan) sonra “əlif” əlavə etməklə və III kök hərfini 

(felin لَـ - ni) ikiləşdirməklə (şəddələşdirməklə) düzəlir. Məsələn: 

رااصفَ  “sapsarı oldu”, وسااد  “qapqara oldu” və s. 

انِيهعم نم Bəzi mənaları: 
  

 Mübaligə - gücləndirilmiş sifət bildirir. Bu bab bir növ الْمبالَغةُ .1

əvvəlki babın ( " ا فْـعـلَّ"  babının) daha da gücləndirilmiş 

mənasıdır. Məsələn: 

Yamyaşıl oldu ضخاار  رضخا -  yaşıllaşdı 

Qapqara oldu وسااد   دوسا -  qaraldı 

Qıpqırmızı oldu ارمحا رمحا -  qızardı 
 

 :بِيهنت اني األلْوي فأْتي ابذَا الْبفقطه  

Qeyd:  Bu bab yalnız rəng bildirir. 
  

" لَّاا فْـعـ"مصدر بابِ   

" لَّاا فْـعـ"  babının məsdəri: 
 

" لَّاا فْـعـ"  babının məsdəri "ـفْـع اللٌيا "  vəznində düzəlir. 

Yəni vəznin üçüncü hərfi ِــ  kəsrələşir, axırıncı hərfdən əvvəl ا əlif 

əlavə olunur və bu zaman III kökün idğamı açılır və baba əlavə 

olunmuş ا əlif elal qaydasına əsasən ي hərfinə çevrilir. Əvvəlki 



109 
 

dərslərimizdə öyrəndiyimiz kimi bu qiyasidir və “həmzətul-vasl” 
(birləşdirici həmzə) ilə başlayan hər bir düzəltmə baba aiddir. 
Məsələn: 

Qıpqırmızı olmaq ارريمحا ارمحا  Qıpqırmızı oldu 

Ağappaq olmaq اضيِيضبا اضيبا  Ağappaq oldu 

Yamyaşıl olmaq ارريضخا ارضخا Yamyaşıl oldu 
 

 ارِعضابِ "مـبفْـع لَّاا " هرأمو  

" لَّاا فْـعـ"  babının mudarisi və əmri 
 

 

" لَّاا فْـعـ" �  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) ــفْـعلُّاي  

(əsli: ُـلالـفْـعي), əmri isə َّـالفْـعا (əsli: ْـلـالفْـعا)  babında 

düzəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, "ـفْـع لَّاا "  babı “mudaaf” 

fellər qrupuna aiddir və “mudaaf” fellərin əhkamları burada da 
tətbiq olunur. Bildiyimiz kimi “mudaaf” fellər cəzm  olunarkən 
sonu fəthələşir.1 Məsələn:   

 

Qıpqırmızı qızar!   محاار  محاار  - محاير  qıpqırmızı oldu – 
qıpqırmızı olur 

Qapqara qaral!     وسااد  وسااد - دوسي  qapqara qaraldı- 
qapqara qaralır 

 

Qeyd: "ـفْـع لَّاا "  babının əmri forma etibarilə madiyə (keçmiş 

zaman formasına) oxşasa da cümlə tərkibində mənaca ondan aydın 
şəkildə fərqlənir. Məsələn: 

محاار!  - Bərk qızar!  -محبِااالطَّال هجو ر Tələbənin üzü qıpqırmızı oldu 

 
  

                                                
1 Bax II kitab 29-cu dərs. 
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 قَّاتتشم نيبلٌ يودابِ "جـبفْـع لَّاا "  

" لَّاا فْـعـ"  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 
 

 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

لَّاافْـعـ افْعياللٌ مفْعالٌّ لَّاافْـعـ يفْعالُّ   

ارمحم 

Qıpqırmızı 
qızaran 

ارريمحا 

Qıpqırmızı 
qızarmaq 

ارمحا 

Qıpqırmızı 
qızar! 

ارمحي  
qıpqırmızı 

olur 

ارمحا  

qıpqırmızı 
oldu 

 
 

Qeyd: Bu babda gələn fellər təsirsiz olduğu üçün “ismu-məful” 
göstərilməyib. Çünki təsirsiz felin “ismu-məful”u müvafiq şibhu-
cümlə ilə işlənir. 
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 معانِي "رأَى"
 felinin mənaları "رأَى"

 

Ötən dərslərimizdə ِالُ الْقُلُوبأَفْع “qəlbi fellər” barədə danışdıq1 

və bildik ki, bu növ fellər əslən mübtəda və xəbər olmayan iki məful 

tələb edir. Bu fellərdən biri də "أَىر" “görmək” felidir. "أَىر" feli iki 

mənada gələ bilir: 
 

 Əyani (gözlə) görmək mənasında – bu mənada رأَى الْبصرِيةُ .1

gələn "أَىر" “görmək” feli bir məful tələb edir. Məsələn: 
 

جِدسالْم امأَم سردالْم تأير  
 Müəllimi məscidin qarşısında gördüm 

 

 Qəlbi (mənəvi) görmək mənasında – bu mənada رأَى الْقَلْبِيةُ .2

gələn "أَىر" “görmək” feli əslən mübtəda və xəbər olan iki 

məful tələb edir. Məsələn: 
 

 

 İslamı nur gördüm رأيت   اإلسالم   نوراً

  

ثَان ولٌ بِهفْعم 
İkinci məful 

 مفْعولٌ بِه أَولٌ
Birinci məful 

 

 
  

                                                
1 Bax bu kitabın 1-ci dərsi “təsirli fellərin növləri” mövzusuna. 
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  "عسىمن أَخوات "كَانَ" فعلُ "

  feli "عسى"

 

رِيفُهعلِ تلَى اجلُملُ عخدلَ "كَانَ", تملُ عمعت ,داماضٍ, جلٌ معف : فَعرت ةيماالس
الْمبتدأَ ويسمى اسمها, وترفَع الْخبر ويسمى خبرها, لَكن خبرها ال يكُونُ إال مضارِعاً 

  يقْترِنُ بِـ"أنْ الْمصدرِية" كَثرياً.

الرجاِءأَفْعالُ  nin bacılarından olub– "كَانَ" naqis feli "عسى"  “ümid 

bildirən fellər” qrupuna aiddir1.  سلَي  kimi "ىسع" naqis feli də دامالْج 
“cəmid” (dəyişməz) feldir2. Mənası: “bəlkə, ola bilsin” deməkdir3. Yəni 
xəbərin baş verməsinin ümid olunduğunu, gözlənildiyini bildirir.  
 nin– "كَانَ" naqis feli ismi cümlələrə daxil olur və cümləyə "عسى"

təsirini edir. Yəni mübtədanı raf (adlıqda) xəbəri isə nasbda 

(təsirlikdə) edir. Lakin "َكَان" –dən fərqli olaraq "ىسع" naqis felində 

şərtdir ki, daxil olduğu ismi cümlənin xəbəri mudari feli ilə başlayan 

feli cümlə olsun4. Əksər hallarda mudari feli  məsdər ədatı ilə  أَنْ

yanaşı gəlir və çox nadir hallarda ْأَن  -siz işlənir. Məsələn: 

حجنأنْ ي   بى   الطَّالسع -  Ola bilsin ki, tələbə uğur   
qazanar 

  

 خبر عسى

Xəbər  "ىسع"  

 اسم عسى
İsim "ىسع"  

 

                                                
1 Bəzi dilçilər "ىسع"  – nın fel deyil hərf olduğunu deyirlər. Lakin doğru rəy budur ki, "ىسع"  

feldir. Çünki fel kimi keçmiş zamanda hallanarkən sonuna ت ,ت ,ت və s. failləri birləşir. 
2 دامالْج “Cəmid” (dəyişməz) fellər - yalnız “madi” (keçmiş zaman) formasında gələn və 

“mudari” (indiki-gələcək zaman), “əmr” və “məsdər” formaları olmayan naqis fellərə 
deyilir. 
3 Ümumilikdə اِءجالُ الرأَفْع “ümid bildirən fellər” qrupuna üç fel daxildir. Bunlar: "ىسع" "حرى"   və 

"لَوخالَق"  felləridir. Bu fellərin hər biri xəbəri mudari feli ilə başlayan ismi cümlələrə daxil olur 

və xəbərin baş verməsinin ümid olunmasına dəlalət edirlər.  
4 ةبقَارالُ الْمأَفْع “Yaxınlıq bildirən” كَاد və ِوعرالُ الشأَفْع “başlanğıc bildirən” fellər kimi. 
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Allah � buyurur: 

   �رحيم غَفُور واللَّه قَدير واللَّه مودةً منهم عاديتم الَّذين وبين بينكُم يجعلَ أَنْ اللَّه عسى�

“Ola bilsin ki, Allah sizinlə ədavət bəslədiyiniz kimsələr arasında dostluq 

yaratsın. Allah hər şeyə Qadirdir. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”  

(əl-Mumtəhənə, 7) 

Qeyd: Əgər "ىسع" naqis felinin xəbəri xoşagələn hadisə olarsa, 

 ,ümid” bildirir və “bəlkə, ola bilsin” mənasını verir“ الترجي feli "عسى"

necə ki, yuxarıdakı misalda. Əgər "ىسع" naqis felinin xəbəri 

xöşagəlməyən hadisə olarsa "ىسع" feli فَاقاإلش “qorxu, çəkinmə” 

bildirir və “qorxulur,  ehtiyat edilir” mənasını verir. Məsələn: 

 رِيضى الْمسأنْ عوتمي  

Qorxulur ki, (ehtiyat edilir ki,) xəstə ölsün 
 

"عسى" ناقصاً وتاماًاستعمالُ   

 felinin “tam” və “naqis” fel kimi işlənməsi "عسى"
 

 naqis feli digər naqis fellərindən bir sıra xüsusiyyətləri ilə "عسى"

fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərindən biri də bu felin həm “tam fel” kimi, 
həm də “naqis fel” kimi işlənə bilməsidir.  

“Naqis fel” kimi dedikdə - "ىسع" naqis felinin ötən 

misallardakı kimi isim və xəbərlə işlənməsi nəzərdə tutulur. 

“Tam fel” kimi dedikdə isə - "ىسع" naqis felinin “masdar 

muavval” ilə, yəni,  .və mudari feli ilə işlənməsi nəzərdə tutulur  أَنْ

“Tam fel” kimi işlənən "ىسع" felinin ismi və xəbəri olmur və 

özündən sonra gələn “masdar muavval” ٌلفْعٍ فَاعلِّ رحي مف “raf halının 

mövqeyində olan fail” kimi erab olunur. Məsələn: 

حجنى أنْ تسع - Ümid olunur ki, uğur qazanasan 

 
 في محلِّ رفْعٍ فَاعلٌ
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 أَحوالُ مجِيئها تامةً وناقصةً
 felinin “tam” və “naqis” fel kimi işlənməsinin halları "عسى"

 

 .felinin “tam” və “naqis” fel kimi işlənməsinin üç halı var "عسى"

Bunlar: 1- “naqis fel” kimi işlənməsinin vacib olması, 2- “tam fel” 
kimi işlənməsinin vacib olması, 3- həm “tam fel” kimi, həm də “naqis 
fel” kimi işlənə bilməsi hallarıdır. 

 

الذِّي  أَو الضمريِ الْمتصلِ وذَلك إِذَا أُسنِد إِلَى االسمِ الظَّاهرِ – وجوب مجِيئها ناقصةً .1
 يأْتي بعده "الْمصدر الْمؤولُ" 

1. “Naqis fel” kimi işlənməsinin vacib olması - əgər "ىسع" felindən 

sonra “aşkar isim” və ya muttəsil damir (bitişən əvəzlik) gələrsə 

 felinin “naqis fel” kimi erab olunması vacib olur. Yəni "عسى"

 isimdən ,”عسى felindən sonra gələn “aşkar isim” “isim "عسى"

sonra gələn “masdar muavval” isə  ىسع رببٍ خصلِّ نحي مف “təsirlik 

halın mövqeyində olan xəbər ىسع” kimi erab olunur. Məsələn: 

حجنأنْ ي   بى   الطَّالسع -  Ola bilsin ki, tələbə uğur 
qazanar 

  

 في محلِّ نصبٍ خبر عسى
Xəbər  "ىسع"  

 اسم عسى
İsim "ىسع"  

 

2. اما تهجِيئم وبجلِ – ةًووؤرِ الْمدصإِلَى الْم نِدإِذَا أُس كذَلو (ُلعأَنْ + الْف)  لَمو
فُوعرم رظَاه مسا اهلَيع مقَدتي 

2. “Tam fel” kimi işlənməsinin vacib olması - əgər "ىسع" felindən 

sonra “masdar muavval” gələrsə və "ىسع" felindən əvvəl “aşkar 

isim” gəlməzsə "ىسع" felinin “tam fel” kimi erab olunması vacib 

olur. Yəni "ىسع" felindən sonra gələn “masdar muavval” “fail” 

kimi erab olunur. Məsələn: 
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Allah � buyurur: 

 يعلَم واللَّه لَكُم شر وهو شيئًا تحبوا أَنْ وعسى لَكُم خير وهو شيئًا تكْرهوا أَنْ وعسى�

متأَنونَ لَا ولَمعت�   

“Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə 

sizin üçün zərərli olsun. Allah bilir, siz isə bunu bilmirsiniz” 

 (əl-Bəqərə, 216) 
 

Bu ayədə "ىسع" felini tam fel kimi erab etmək vacibdir. Çünki 

تكْرهوا أَنْ felindən əvvəl isim gəlmir və özündən sonra "عسى"  “masdar 

muavval”ı gəlir. Bu halda “masdar muavval”  ٌلفْعٍ فَاعلِّ رحي مف “raf 

halının mövqeyində olan fail” kimi erab olunur. 
 

3.  ازوجاما تهجِيئمةً  ةً وصاقلِ -نوؤرِ الْمدصإِلَى الْم نِدإِذَا أُس كذَلو  و (ُلعأَنْ + الْف)
مقَدت فُوعرم رظَاه مسا اهلَيع 

3. Həm “tam fel” kimi, həm də “naqis fel” kimi işlənə bilməsi halı 

- əgər "ىسع" felindən sonra “masdar muavval”, əvvəl isə mərfu 

“aşkar isim” gələrsə, "ىسع" feli həm “tam fel” kimi, həm də 

“naqis fel” kimi erab oluna bilər. Yəni "ىسع" felindən sonra gələn 

“masdar muavval” həm “fail” kimi, həm də “xəbər "ىسع" ” kimi 

erab oluna bilər. İkinci halda “isim "ىسع" ” feldən əvvəl gələn 

ismə aid olan رتتسم ريمض  “nəzərdə tutulan şəxs əvəzliyi” olur. 

Məsələn: 

حجنى أَنْ يسع بالطَّال 
Tələbə ola bilsin ki, uğur qazanar 

 

Bu cümlədə "ىسع" felini ya “tam fel” kimi götürüb feldən sonra 

gələn “masdar muavval”ı ٌلفْعٍ فَاعلِّ رحي مف “raf halının mövqeyində 

olan fail” kimi erab etmək olar, ya da “naqis fel” kimi götürüb feldən 

sonra gələn “masdar muavval”ı ىسع رببٍ خصلِّ نحم “təsirlik halın 
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mövqeyində olan xəbər سىع ” kimi erab etmək olar. “İsim ىسع” isə 

بالطَّال sözünə qayıdan رتتسم ريمض وه هيرقْدت  “nəzərdə tutulan şəxs 

əvəzliyi  وه  ” olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

��� 
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8. ÑßÊÊÈÇÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

" ابـلَبـفْـعـتس ا "  

"ا سـتـفْـعـلَ"  babı 
 

Düzəlmə qaydası: " ـلَاـفْـعـتس"  babı َلفَع babının I kök 

hərfini (felin فَـ - sini) sukunlaşdırmaqla əvvəlinə ــتسا (kəsrəli 

“həmzətul vasl”, sakin “sin” və fəthəli “tə”) əlavə etməklə düzəlir. 

Məsələn: فَرغتسا “bağışlanma dilədi”,  ركْبتسا “təkəbbürlük etdi”, 

نسحتسا “yaxşı hesab etdi” və s. 

انِيهعم نم Bəzi mənaları: 
  

1. الطَّلَب Tələb və istək bildirir. Yəni felin icrasını tələb etmək, 

istəmək mənasını verir. Məsələn: 
 

xəbər almaq ربختسا ربخ  -  xəbərdar oldu 

bağışlanma istəmək فَرغتسا غَفَر -  bağışladı 

doğru yola yönəltməyi istəmək ىدهتسى اده  -  doğru yola yönəltdi 
 

 Çevrilmə, dönmə bildirir. Yəni bir şeyin başqa bir الصيرورةُ .2

şeyə çevrilməsi mənasını verir. Bu mənada gələn 

"اسـتـفْـعـلَ"  babı adətən isimlərdən düzəlir və ismin 

mənası ilə əlaqədar çevrilmə bildirir. Məsələn: 
 

daşlaşdı رجحتسا رجح -  daş 

varlandı َالمتسالٌ  ام-  mal-dövlət 
 

3. هبشالت Bənzəmə, oxşama bildirir. Bu mənada gələn 

"اسـتـفْـعـلَ"  babı da adətən isimlərdən düzəlir. Məsələn: 
 

özünü kişiyə bənzətdi َلجرتسلٌ اجر -  kişi 
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"اسـتـفْـعـلَ"مصدر بابِ   

"اسـتـفْـعـلَ"  babının məsdəri: 
 

"اسـتـفْـعـلَ"  babının məsdəri "ٌالـفْـعـتسا"  vəznində düzəlir. 

Yəni vəznin üçüncü hərfi ِــ  kəsrələşir, axırıncı hərfdən əvvəl ا əlif 

əlavə olunur. Əvvəlki dərslərimizdə öyrəndiyimiz kimi bu qiyasidir 
və “həmzətul-vasl” (birləşdirici həmzə) ilə başlayan hər bir düzəltmə 
baba aiddir.  

Məsələn: 

qarşılamaq ٌالقْبتسلَ اقْبتسا  qarşıladı 

hazırlaşmaq اددعتسا دعتسا  hazırlaşdı 

uzanmaq لْقَاٌءتسلْقَى  اتسا   uzandı 

Qeyd: Əgər "َـلـفْـعـتسا"  babında olan felin II kök hərfi xəstə 

hərf olarsa məsdərin sonuna ـة, ة “tə mərbuta” əlavə olunur. 

Məsələn: 

istefa vermək ٌقَالةتسقَاَلَ اتسا  istefa verdi  

istirahət etmək ٌةاحرتسا احرتسا  istirahət etdi 
 

وأمره "اسـتـفْـعـلَ"مضارِع بابِ   

"اسـتـفْـعـلَ"  babının mudarisi və əmri 
 

 

"اسـتـفْـعـلَ" �  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) 

"ـلُيـفْـعـتس" , əmri isə "ْـلـفْـعـتسا"  babında düzəlir. 

Məsələn:  
  

faydalan!   دفتسا  فَادتسا - يدفتسي  faydalandı - faydalanır 

davam et!     رمتسا رمتسا - رمتسي  davam etdi – davam edir 

təslim ol!       ملستسا  لَمستسا - ملستسي  təslim oldu – təslim olur 
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"اسـتـفْـعـلَ"جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

"اسـتـفْـعـلَ"  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 

 استفْعلَ يستفْعلُ استفْعلْ استفْعالٌ مستفْعلٌ مستفْعلٌ مستفْعلٌ

 مستلْقًى 
uzanılan 
yer, vaxt 

لْمتى قًس 

uzanmış 
لْمتقٍس  

uzanan 
تسقَاٌءلْا  

uzanmaq 
 قِاستلْ

Uzan! 
لْيتيسق  

uzanır 
 استلْقَى 

uzandı 
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 نواسب الْفعلِ الْمضارِعِ
Mudari felini nasb edən ədatlar 

 

Ötən dərslərimizdən bildik ki, felin üç növündən ياضالْم “madi” 

(keçmiş zaman) 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. Bu iki hal - sonuna ةوسونُ النن 
“qadın cinsi bildirən ن” və ِراشبالْم يدكوونُ التن “vasitəsiz gücləndirici 

nun” birləşməsi hallardır.  
Nasb və cəzm ədatlarından xali olan mudari feli raf halında 

olur. Önündə nasb ədatlarından biri gələn mudari feli nasb halında 
olur. Önündə cəzm ədatlarından biri gələn mudari feli isə cəzm 
halında olur.  

Mudari felini cəzm edən ədatlar barədə ötən dərslərimizin 

birində artıq danışmışıq.1 Bu dərsimizdə عالْف باسوارِعِنضلِ الْم  “mudari 

felini nasb edən ədatlar” barədə danışacağıq.  

Mudari felini nasb edən ümumilikdə dörd ədat var. Bunlar:  ,ْأَن
 ,لَن ,كَي və ْإِذَن ədatlarıdır. Bu ədatlardan bəzisi mudari felini şərtsiz 

nasb edir, bəzisi isə müəyyən şərtlər daxilində nasb edir. Mudari 

felini şərtsiz nasb edən ədatlar ْأَن və لَن ədatlarıdır. Bu iki ədat barədə 

keçən dərslərimizdə danışmışıq.2  

كَي və ْإِذَن ədatları isə mudari felini müəyyən şərtlər daxilində 

nasb edir.  
  

                                                
1 Bax III kitab 13-cü dərs. 
2 Bax II kitab 17 və 19-cu dərslər. 
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 "كَي" الْمصدرِيةُ الناصبةُ
Mudari felini nasb edən "كَي" məsdər ədatı 

 

و  رِدصمالْيؤولُ بِع وارِا املُضهصب بِينهي الَّتي  –الْمصدرِيةُ الناصبةُ  "كَي" تعرِيفُها:
يلِ" لا "الم التعبِقَهنْ يسيةً أَرِدنَ مصوكُتا لشرطُهو, يكُونُ سبباً لما قَبلَها الْفعلُ الَّذي بعدها

  .يةٌلليتع يهِفَ ديراًظاً أو تقْلَفْ الالَّما هبِقْيس منْ لَإِفَ, ديراًظاً أو تقْلَفْ

Tərifi:  "كَي" məsdər ədatı – özündən sonra gələn mudari felini 

nasb edən və fellə birlikdə məsdər mənasını verən ədatdır. Ədatdan 

sonra gələn fel, ədatdan əvvəlki felin səbəbi olur. "كَي" ədatının 

məsdər ədatı kimi erab olunması üçün şərtdir ki, önündə zahirən və 

ya təqdirdə عالت الم"يلِ"ل  səbəb bildirən ـل hərfu-cəri gəlsin. Əgər "كَي" 
ədatından əvvəl zahirən və ya təqdirdə  ـل  hərfu-cəri gəlməzsə bu 

zaman "كَي" ədatı hərfu-cərr kimi erab olunur. 

Tərifin şərhi: 

"كَي" ədatı iki mənada işlənir:  

 "كَيədatı”- bu mənada işlənən " "كَيSəbəb bildirən "“ كَي التعليليةُ .1
hərfu-cərrdir və mənaca ـل hərfu-cərinin sinonimi olub 

“..üçün ki, ötrü ki, görə ki, ..ki” mənalarını verir. Səbəb 

bildirən "كَي" ədatından sonra gələn mudari feli ْةُ أَنرمضالْم  

“təqdirdə olan ْأَن” ilə mənsub olur 1 . Məsələn: Allah � 

buyurur:  

� رِكْهأَشي ورِي فأَم � كَي كحبسا نريكَث � كذْكُرنا وريكَث�   

“Onu (Harunu) işimə ortaq et (ona da peyğəmbərlik ver) ki, � Sənə 

çoxlu təriflər deyək � və Səni çox zikr edək.”  (əl-Bəqərə, 216) 

                                                
 .hərfu-cəri kimi لـ 1
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Səbəb bildirən "كَي" ədatının əlaməti budur ki, əvvəlində ـل 
hərfu-cərri nə zahirdə nə də təqdirdə gəlməsin. Əgər "كَي" 
ədatının əvvəlində ـل hərfu-cərri zahirdə gələrsə və ya təqdir 

olunarsa bu zaman o səbəb bildirən ədat kimi erab oluna 

bilməz və deməli o məsdər bildirən "كَي" ədatıdır. Çünki iki 

səbəb bildirən ədatın yanaşı gəlməsi mümkün deyil. 
 

2. "ةُ "كَيرِيدصالْم  “Məsdər bildirən "كَي" ədatı” – bu mənada 

işlənən "كَي" ədatı özündən sonra gələn mudari felini nasb 

edir və işləndiyi fellə birlikdə məsdər mənasını verir.1 "كَي" 
ədatının məsdər ədatı olması üçün əvvəlində ـل hərfu-cərri 

zahirdə və ya təqdirdə gəlməlidir. Əgər "كَي" ədatının 

əvvəlində ـل hərfu-cərri zahirdə gəlməzsə və ya təqdir 

olunmazsa bu zaman o səbəb bildirən "كَي" ədatı kimi erab 

olumalıdır. Məsələn: 
 

 أَجتهِد لَيلَ نهار لكَي أَحصلَ علَى تقْديرِ ممتازٍ
Əla qiymət almaq üçün gecə-gündüz çalışıram  

 

Qeyd 1: Əgər "كَي" ədatından sonra  "كَيgələrsə bu zaman "  أَنْ
ədatı səbəb bildirən hərfu-cərr kimi erab olunması vacib olur. 
Məsələn:  

 خرجنا كَي أنْ نتوضأَ

Dəstəmaz almaq üçün çıxdıq 
 

Bu cümlədə "كَي" ədatını səbəb bildirən hərfu-cərr kimi erab 

etməyimiz vacibdir. Çünki mudari feli ْأَن məsdər ədatı ilə nasb olub. 

                                                
1 Məsdər bildirən "كَي"  ədatı mənaca "ْةُ" أَنرِيدصالْم  ilə sinonimdir. Yəni hər ikisi mudari felləri 

ilə işlənib feli nasb edir və məsdər mənasını verir. 
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"كَي" ədatının da məsdər ədatı kimi erab olunması mümkünsüzdür. 

Çünki iki nasb ədatının yanaşı gəlməsi mümkün deyil. 

Qeyd 2: Əvvəlində zahirən ـل hərfu-cərri gəlməyən "كَي" ədatı 

həm səbəb bildirən hərfu-cərr kimi, həm də məsdər ədatı kimi erab 

oluna bilər. Belə ki, əgər "كَي" ədatından əvvəl ـل hərfu-cərri təqdir 

olunarsa, məsdər ədatı kimi, ـل hərfu-cərri təqdir olunmazsa səbəb 

bildirən hərfu-cərr kimi erab olunur. Məsələn: 
 

 جِئْت كَي أَتعلَّم اللُّغةَ الْعربِيةَ

Ərəb dilini öyrənmək üçün gəlmişəm 
 

Bu cümlədə əgər biz "كَي" ədatından əvvəl ـل hərfu-cərini 

təqdir etsək bu zaman "كَي" ədatı məsdər ədatı kimi erab olunacaq və 

feli nasb edəcək. Əgər biz "كَي" ədatından əvvəl ـل hərfu-cərini 

təqdir etməsək bu zaman "كَي" ədatı səbəb bildirən ədat kimi erab 

olunacaq və ondan sonra gələn felin nasb olmasına səbəb ْةُ أَنرمضالْم  

“təqdirdə olan ْأَن” ədat olacaq.  

Qeyd 3: "كَي" ədatından sonra gələn fel ال inkar ədatı ilə inkar 

olunarsa ال ədatı "كَي" ədatına bitişik yazılır və الكَي və ya الكَيل 
formasını alır. Məsələn:  

 اُكْتب ما سمعت في الْفَصلِ لكَيال تنسى
Sinifdə eşitdiklərini yaz ki, unutmayasan 
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" وشروطُ النصبِ بِهاإِذَنْ"  

"إِذَنْ"  ədatı və mudari felini nasb etmə şərtləri 
 

حرف جوابٍ و جزاٍء و نصبٍ و ٱستقْبالٍ, تنصب الْفعلَ الْمضارِع  –: إِذَنْ تعرِيفُها
:وطرش ا بِثَالثَةهدعب 

Tərifi: "ْإِذَن"  1 – “cavab, nasb və gələcək zaman” ədatıdır. Mənası: 

“onda”, “elə isə”, “deməli”, “beləlikıə” deməkdir. Ona görə 
“cavab” ədatı adlanır ki, bu ədat daim özündən əvvəl gələn 
cümlənin cavabı olur. “Nasb” ədatı adlanmasına səbəb isə müəyyən 
şərtlər daxilində özündən sonra gələn mudari felini nasb edir. 
“Gələcək zaman” ədatı adlanmasına səbəb isə özündən sonra gələn 
felin gələcək zaman bildirməsidir. Özündən sonra gələn mudari 
felini üç şərt daxilində nasb edir. Bu şərtlər aşağıdakılardır: 

 أَنْ تتصدر جملَةَ الْجوابِ؛ - ۱

1. Cavab cümlənin əvvəlində gəlməlidir – yəni cavab cümlə "ْإِذَن"  

ədatı ilə başlamalıdır.  
 

۲ - ةيافال" الن" مِ أَوالْقَس رلٍ غَيلِ بِفَاصعالْف نيبا وهنيلَ بفْصأَنْ ال ي 

"إِذَنْ" .2  ədatı ilə feli hansısa bir söz ayırmasın, yalnız and və "ال" 
inkar ədatı müstəsnadır. Yəni mudari feli "ْإِذَن"  ədatından 

sonra bilavasitə gəlməlidir. 
 

 أَنْ يكُونَ الْفعلُ بعدها مستقْبالً - ۳

3. Ədatdan sonra gələn fel gələcək zaman mənasında olmalıdır. 
 

 لْكت نطٌ مرش دإِنْ فَقا, وهدعارِعِ بضالْم بصن بجوطُ ورالش لْكت تجِدفَإنْ و
 وطرا.الشهدعارِعِ بضالْم فْعرا والُهمإه بجو الثَّالثَة 

                                                
 .kimi də yazlılır "إِذاً" ədatı bəzən "إِذَنْ" 1
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Əgər bu şərtlərin hər üçü cümlədə tamamlanarsa bu zaman 

"إِذَنْ"  ədatından sonra gələn mudari felini nasb etmək vacib olur. 

Əgər bu şərtlərdən hər hansı biri pozularsa "ْإِذَن"  ədatı təsirini itirir 

və feli raf etmək vacib olur.  
Yuxarıda qeyd olunan şərtlərin üçünü də özündə tamamlayan 

cümləyə misal: 

كرظتغَداً. إِذَنْ أَن كورأَزس 

Sabah səni zayarət edəcəm. Elə isə, səni gözləyəcəm 
 

Bu cümlədə "ْإِذَن"  ədatı cavab cümlənin əvvəlində gəlir. 

Həmçinin, كرظتأَن feli gələcək zaman mənasındadır və ədatdan 

bilavasitə sonra gəlir. Buna görə də feli nasb etmək vacibdir. 

Əgər qeyd olunan şərtlərdən biri pozulsaydı كرظتأَن felini raf 

etmək lazım gələrdi. Misal üçün, əgər "ْإِذَن"  ədatı cavab cümlənin 

əvvəlində gəlməsəydi كرظتأَن felini raf etmək lazım gələrdi. Məsələn:  

كرظتا إِذَنْ أَنغَداً. أن كورأَزس 

Sabah səni zayarət edəcəm. Elə isə, mən səni gözləyəcəm 
 

Həmçinin, əgər كرظتأَن feli indiki zaman bildirsəydi feli raf etmək 

lazım gələrdi. Məsələn: 

 سأَزورك غَداً. إِذَنْ أَنتظرك اآلنَ

Sabah səni zayarət edəcəm. Elə isə, indi səni gözləyirəm 
 

Həmçinin, əgər "ْإِذَن"  ədatı ilə كرظتأَن feli arasında bir söz 

gəlsəydi feli raf etmək lazım gələrdi. Məsələn: 

 كرظتا أَنغَداً. إِذَنْ أَن كورأَزس 

Sabah səni zayarət edəcəm. Elə isə, mən səni gözləyəcəm 
 

Lakin əgər "ْإِذَن"  ədatı ilə fel arasında and və ya "ال" inkar ədatı 

gələrsə ədat öz təsirini itirmir. Məsələn: 
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 كرظتاِهللا أَنغَداً. إِذَنْ و كورأَزس 

Sabah səni zayarət edəcəm. Elə isə, Allaha and olsun səni gözləyəcəm 

 تيالْب نم جرغَداً. إِذَنْ ال أَخ كورأَزس 

Sabah səni zayarət edəcəm. Elə isə, evdən çıxmayacam 

 

 معانِي "جعلَ"
 felinin mənaları "جعلَ"

 

 feli bir çox mənalarda gəlir. Bu mənalardan bir neçəsini "جعلَ"

qeyd edək: 

1. "ريص" “döndərmək, çevirmək” mənasında. Bu mənada gələn 

 :feli iki məful tələb edən tam təsirli feldir. Məsələn "جعلَ"

 جعلَ اُهللا الْخمر حراماً

 Allah içkini haram etdi (hərfən: harama çevirdi) 
 

2. "ظَن" “hesab etmək, zənn etmək” mənasında. Bu mənada gələn 

 feli iki məful tələb edən tam təsirli feldir. Məsələn, Allah "جعلَ"

� buyurur: 

   �إِناثًا الرحمنِ عباد هم الَّذين الْملَائكَةَ وجعلُوا�

“Onlar Mərhəmətli Allahın qulları olan mələkləri qız hesab etdilər” 

(əz-Zuxruf, 19) 
 

3. "دجأَو" “yaratmaq” mənasında. Bu mənada gələn "َلعج" feli bir 

məful tələb edən tam təsirli feldir. Məsələn, Allah � buyurur: 

�دمالْح لَّهي لالَّذ لَقخ اتاومالس ضالْأَرلَ وعجو اتالظُّلُم ورالنو�   

“Göyləri və yeri yaradan, zülmətləri və nuru var edən Allaha həmd 

olsun!” (əl-Ənam, 1) 
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 ”Başlanğıc bildirən fellərdən olub “başladı من اَألفْعالِ الشروعِ .4

mənasında. Bu mənada gələn "َلعج" naqis feldir, َكَان –nin 

bacılarındandır. Xəbəri mudari feli olan ismi cümlələrlə 
işlənir1. Məsələn:  

سرالد حرشي سردلَ الْمعج 

Müəllim dərsi yazmağa başladı 

 

 

 

 

 

��� 

  

                                                
1 Bax III kitab 10-cu dərs. 
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9. ÄÎÃÃÓÇÓÍÚÓ ÄßÐÑ 

 اَألفْعالُ الرباعيةُ الْمجردةُ والْمزِيدةُ
Rubai (dördköklü) mücərrəd (sadə) və məzid (düzəltmə) fellər 

 

دراملُج ياعبالً: الرأَو 
Birinci: Rubai mücərrəd fellər 

 

Rubai mücərrəd (dördköklü sadə) fellərin yalnız bir babı var ki, 

bu da َلَلفَع babıdır. Məsələn: جرحد “diyirlətmək”, َللْزز “titrətmək”, 

صحصح “aydınlaşmaq, üzə çıxmaq” və s. Rubai mücərrəd fellərin 

əksəriyyəti  يدعتالْم “mutəaddi” (təsirli) olur. Məsələn: 

راحلَج تجرحد – daşı diyirlətdim 

ابتالْك تمجرت – kitabı tərcümə etdim 

Lakin bəzən الْالزِم “ləzim” (təsirsiz) də olur. Məsələn: 

قالْح صحصح – haqq üzə çıxdı 

 kişi uzun-uzadı baxdı –  برهم الرجلُ
 

 الْملْحق بِـ"فَعلَلَ"
 babına ilhaq (aid) edilən bablar "فَعلَلَ"

 

Bundan başqa eyni məsdər formasına sahib olma baxımından  

 babına ilhaq (aid) edilən digər bablar da vardır. Bu növ fellərin "فَعلَلَ"

əsli üçköklüdür. Kök hərflərindən biri təkrarlanmaqla və ya əlavə 
hərf artırılmaqla dördköklü olmuşlar. Bu bablar aşağıdakılardır: 

 

 .yorulmaq, əldən düşmək – حوقَلَ :məsələn فَوعلَ .1

 .qorumaq, “amin” demək – هيمنməsələn:  فَيعلَ .2

 .atmaq (aşağı) – دهورməsələn:  فَعولَ .3

4. يلَفَع  məsələn: َأيهر – zəifləmək, aciz olmaq. 
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نعلَفَ .5  məsələn: رتنش – cırmaq 

لَفَعلَ .6  1 məsələn: َلَلمش – çevik, cəld olmaq.  

 arxası üstə uzanmaq – سلْقَى :məsələn 2 فَعلَى .7
 

Qeyd: Məzid fellərdən fərqli olaraq ilhaq üçün felə artırılan 
hərflər felə yeni məna və məna çalarları əmələ gətirmir. Sadəcə felin 
formasını dəyişir. İlhaq olunmuş fellərlə məzid fellərin əsas fərqi də 
məhz budur. Digər bir fərq isə ilhaq üçün artırılan hərflər heç vaxt 
felin əvvəlinə qoşulmur. Yalnız ortada iki kök hərfin arasında və ya 
sonda gəlir. Həmçinin, ilhaq üçün artırılmış hərflərdə idğam və elal 
qaydaları tətbiq olunmur. Məqsəd isə vəznin formasını 

itirməməkdir. Məsələn: روهَد  felində elal baş verməli idi. Çünki xəstə 

hərf و hərəkəlidir. Əgər bu baş versəydi fel ارهد formasını alardı və 

vəzn itərdi. Həmçinin, َلَلمش felində də idğam baş verməli idi. Əgər 

bu baş versəydi fel َّلمش formasını alardı və vəzn itərdi. لْقَىس felində 

isə elal baş vermişdir. Çünki xəstə hərf felin sonundadır və elalın baş 
verməsi vəznə təsir etmir. 

 

وتحنالْم ياعبالر 
Mənhut (törəmə) rubai fellər  

 

Bəzən rubai mücərrəd fellər isimlərdən və ya danışığı qısaltmaq 

məqsədi ilə cümlələrdən düzəlir. Bu cür düzələn rubai fellərə وتحنالْم 
“mənhut”3 (törəmə) fellər deyilir. “Mənhut” fellər əsasən dördköklü 
isimlərdən düzəlir. Həmçinin, iki və ya daha artıq sözdən ibarət olan 
cümlələrdən əsasən sözlərin baş hərflərindən dörd kök götürülərək 

                                                
1 Bu bab üç kök hərfdən ibarət olur və III kökün təkrarlanması ilə َلَلفَع babına salınır. 

Məsələn: بلْبج “cilbəb (paltar növü) geyinmək” və s. 
2 Bu bab üç kök hərfdən ibarət olur, III kökdən sonra “əlif maqsura” əlavə olunur.  
3 وتحنالْم “mənhut” sözü تحن “yonmaq” felinin “ismu məful”udur. Mənası “yonulmuş” 

deməkdir. Sanki fel isimdən və ya cümlədən yonulduğuna görə belə adlanmışdır. 



130 
 

 .babına salınmaqla düzəlir. Məqsəd isə danışığı qısaltmaqdır فَعلَلَ

Burada cümlədəki bütün sözlərdən istifadə edilməsi və hərflərin 
hərəkəli və ya sakin olması şərt deyil. Şərt olan yalnız hərflərin 
tərtibinin nəzərə alınmasıdır. Məsələn: İsimlərdən düzələn “mənhut” 
fellərə misal: 

 

istiotlamaq َفَلْفَل لْفلٌف  -  istiot 

dərmanqabına qoymaq سجرن  سجرن -  dərmanqabı 

zəfəranlamaq فَرعانٌ  زفَرعز -  zəfəran 

corab geyindirmək بروج  بروج-  corab 

şalvar geyindirmək َلورالٌ  سورس -  şalvar 
 

Cümlələrdən düzələn “mənhut” fellərə misal": 
 
 

 demək (!Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə) ”بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ“  - بسملَ 

 demək (!Həmd olsun Allaha) ”الْحمد ِهللا“  - حمدلَ 

حوقَلَ 1  demək (!Qüdrət və güc yalnız Allahdadır) ”ال حولَ وال قُوةَ إال بِاِهللا“  - 

 demək (!Mənə Allah yetər) ”حسبِي اُهللا“  - حسبلَ 

 demək (!Allah pak və nöqsansızdır) ”سبحانَ اِهللا“  - سبحلَ 

 

Qeyd: “Mənhut” rubai fellər əsasən ياعمس “səməi”dir. Yəni 

ərəblərdən eşidilənlərə əsaslanır. Lakin bəzi dilçilər bunun ياسيق 
“qiyasi” olub mümkün hallarda istifadə edilməsini caiz (icazəli) 

görürlər. Məsələn, َلعمس – “كُملَيع المالس” demək, və s.  

  

                                                
1 Bu mənada gələn َقَلوح feli “mənhut” feldir və "َلَلفَع" babındadır , yuxarıda qeyd etdiyimiz 

“yorulmaq” mənasında gələn َقَلوح feli isə َقَلح “zəifləmək” felindəndir. 
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"فَعلَلَ"مصدر بابِ   

 :babının məsdəri "فَعلَلَ"

 babının və bu baba ilhaq (aid) edilən babların məsdəri iki "فَعلَلَ"  �

vəzndə gəlir:  �َلٌ فِْع  və ٌلَلَةفَع Məsələn: 

titrətmək ٌاللَةٌ زِلْزلْزز /  titrətdi  زلْزلَ  

vəsvəsə vermək اسوةٌ وِسسوسو /  سوسو  vəsvəsə verdi 

diyirlətmək اجرهةٌ دجرهد /  جرهد  diyirlətdi 

Qeyd: "َلَلفَع" babında olan fellərin əsas məsdər forması ٌلَلَةفَع 
babıdır. Yəni istənilən "َلَلفَع" babında olan felin məsdəri bu babda 

düzəlir. ٌاللعف babında gəlməsi isə “səməi”dir. Bəzi fellərin məsdəri 

yuxarıda qeyd etdiyimiz iki vəznin hər ikisində gələ bilir. Bəzisi isə 

yalnız, ٌلَلَةفَع babında gəlir. Məsələn, ثَرعب “dağıtdı, səpələdi” felinin 

yalnız bir məsdər forması var ٌةثَرعب “dağıtmaq, səpələmək”. Bu felin 

  .babında məsdəri eşidilməyib فعاللٌ
 

وأمره "فَعلَلَ"مضارِع بابِ   

 babının mudarisi və əmri "فَعلَلَ"
 

 

 əmri isə , يفَعللُ babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) "فَعلَلَ" �

 babında düzəlir. Əvvəlki dərslərimizdən bilirik ki, keçmiş فَعللْ

zaman forması dörd hərfdən ibarət olan düzəltmə babların 

mudarisində mudari hərfləri “damma” (ـُـ ) olur, axırdan ikinci 

hərf kəsrələşir. Məsələn: 

tərcümə et!   جِمرت  مجرت - جِمرتي  tərcümə etdi-tərcümə edir 

uzaqlaşdır!     زِححز حزحز  - زِححزي  uzaqlaşdırdı – uzaqlaşdırır 

qıdığla!       ْغغْدد يدغْدغُ - دغْدغَ   qıdığladı – qıdığlayır 
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"فَعلَلَ"جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

 babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl "فَعلَلَ"

 
 

 ماس انمالز
واملَكَان 
“İsmu 

zaman və 
məkan” 

 مولِاسفْعالْم  

İsmu 
məful 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

فَعلَلٌم مفَعلَلٌ  لٌملفَع  

 فعاللٌ
 فَعلَلَةٌ

 فَعلَلَ يفَعللُ فَعللْ

 مزلْزلٌ

titrədilən 
yer, vaxt 

  مزلْزلٌ

titrədilmiş 
  مزلْزِلٌ

titrədən 

  زِلْزالٌ

 زلْزلَةٌ

titrətmək 

  زلْزِلْ

Titrət! 
  يزلْزِلُ

titrədir 
  زلْزلَ

titrətdi 
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زِيدالْم ياعبثَانِياً: الر 
İkinci: Rubai məzid fellər 

 

Rubai məzid fellərin ümumilikdə üç babı var. Bunlar: َلَلفَعت, 
 əlavə“ الزائدbablarıdır. Rubai məzid fellər tərkibindəki  افْعلَلَّ və افْعنلَلَ

olunan” hərflərin sayına görə iki yerə bölünürlər: 
 

داحو فربِح دزِيالً:  الْمأَوياعبالر  

Birinci: Bir hərf əlavə olunmuş rubai məzid fellər 
 

Bir hərf əlavə olunmuş rubai məzid fellərin bir babı var: َلَلفَعت 
Bu bab "َلَلفَع" babının əvvəlinə fəthəli “tə” ـت əlavə etməklə düzəlir1. 

Məsələn:  ضمضمت ”ağızı yaxalamaq”, عرعرت “böyümək, boya-başa 

çatmaq”, َللْززت “titrəmək, tərpənmək”, سوسوت “vəsvəsəyə düşmək, 

təşvişə düşmək” və s. 

انِيهعم نم Mənalarından:  

"ـتلَـلَـفَع"  babı yalnız bir məna ُةعطَاوالْم “mutavaə” (qayıdış) 

bildirir. Yəni məfulun failin təsirinə tabe olmasına dəlalət edir. Bu 

bab "َلَلفَع" babının qayıdış mənasıdır. Buna görə də bu bab həmişə  
الزِم “təsirsiz” olur və yalnız دعتم “təsirli” rubai mücərrəd fellərdən 

düzəlir. Məsələn: 
 

 Topu diyirlətdim və top diyirləndi دهرجت الْكُرةَ فتدهرج الْكُرةُ

اردلَ اجللْززفَت ارالْجِد لْتلْزز Divarı tərpətdim və divar tərpəndi 

اقراألو ثَرعبفَت اقراألو تثَرعب Vərəqləri səpələdim və vərəqlər səpələndi 

                                                
1 Yuxarıda qeyd etdiyimiz "َلَلفَع"  babına ilhaq (aid) edilən babların əvvəlinə ـت qoşulduqda 

əmələ gələn bablar da həmçinin,  َلَلفَعت babına ilhaq edilir. Bunlar: "َلوفَعت" تفوعلَ" , "تفَعيلَ" , "تفَيعلَ" ,  

və "لىفَعت"  bablarıdır.  
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"لَـلَـفَعـت"مصدر بابِ   

"ـتلَـلَـفَع"  babının məsdəri: 
 

�  "ـتلَـلَـفَع"  babının məsdəri "ـفَـتـلُـلٌ"ع  vəznində düzəlir. 

Yəni keçmiş zaman formasında axırdan əvvəlki hərfi ـُـ  

“damma”lamaqla düzəlir. Əvvəlki dərslərimizdən bilirik ki, ـت 
“tə” ilə başlayan bütün düzəltmə babların məsdəri bu qaydada 

(yəni axırdan əvvəlki hərfi ـُـ  “damma”laşdırmaqla) düzəlir.  

Məsələn:  

titrəmək  ٌللْززلَ تلْززت titrədi  

vəsvəsəyə düşmək سوسوت سوسوت vəsvəsəyə düşdü 

ağzı yaxalamaq ضمضمت ضمضمت ağzı yaxaladı 

 

ارِعضابِ  مب"ـتلَـلَـفَعهرأَمو "  

"ـتلَـلَـفَع"  babının mudarisi və əmri 
 

 

� "ـتلَـلَـفَع"  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) 

لُ"لَـفَعـت"يـ , əmri isə ْلَلفَعت babında düzəlir. Məsələn:  
 

toplaş!    ْكَأْكَأت يتكَأْكَأُ -تكَأْكَأَ    toplaşdı – toplaşır 

titrə! ْللْززلَ تلْززت - لُيلْززت  titrədi  - titrəyir 

tərəddüd et!   ذَبذَبت ذَبذَبت - ذَبذَبتي  tərəddüd etdi – tərəddüd edir 
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"لَـلَـفَعـتجدولٌ يبين مشتقَّات بابِ "  

"ـتلَـلَـفَع"  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 

 
 

 ماس انمالز
واملَكَان 
“İsmu 

zaman və 
məkan” 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

لٌمتفَعلَ  لفَعتلٌم لٌتفَعلُ  لْتفَعلَ  لُيتفَعلَ  لَتفَعلَ   

 متكَأْكَـأٌ

toplaşma 
yeri, vaxtı 

 متكَأْكئٌ

toplaşan 
 تكَأْكُـأٌ

toplaşmaq 
 تكَأْكَأْ

Toplaş! 
 يتكَأْكَأُ

toplaşır 
تكَأْكَأَ 
toplaşdı 

 
Qeyd: Bu babda gələn fellər təsirsiz olduğu üçün “ismu-məful” 

göstərilməyib. Çünki təsirsiz felin “ismu-məful”u müvafiq şibhu-

cümlə ilə işlənir. 
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الْمزِيد بِحرفَينِ الرباعيثَانِياً:   

İkinci: İki hərf əlavə olunmuş rubai məzid fellər 
 

 İki hərf əlavə olunmuş rubai məzid fellərin iki babı var: 
 

"افْعنلَلَباب " -أ  

A - "َلَلنفْعا"  babı 

Düzəlmə qaydası: "َلَلنفْعا"  babı َلَلفَع babının I kök hərfini (felin 

 və II (”kəsrəli “həmzətul vasl) اsini) sukunlaşdırmaqla əvvəlinə  - فَـ

kökdən (ع-dan) sonra ْن (sakin “nun”) əlavə etməklə düzəlir. 

Məsələn: مجنرحا “sürü, mal-qara evə qayıtdı”, اقَعنفْر  “şaqqıldadı”, 

اسسنقْع  “sinəsini qabağa verdi (itaətsizlik göstərdi)” və s. 

 انِيهعم نم Bəzi mənaları:  
 

 

 mutavaə” (qayıdış) bildirir. Yəni felin təsirinin failin“ الْمطَاوعةُ .1

üzərində icra olunması və failin də felin təsirini qəbul etməsidir1. 
Məsələn: 

 

şaqqıldadı  قَعنفْرا  قَعفَر -  şaqqıldatdı 

mal-qara evə qayıtdı مجنرحا  مجرح -  mal-qaranı evə sürdü 
 
 

Qeyd: َلَلفَع babının “mutavaə” (qayıdış) mənasını iki bab -           

"افْعنلَلَ" və "تفَعلَلَ"  babları bildirir. Lakin felin qayıdış mənasının bu iki 

babdan hansında gəlməsi “ياعمس” “səməi”- dir. Bəzən bir felin 

qayıdış mənası hər iki babda düzəlir. Məsələn: 
 

çaqqıldadı, partladı قَعفَرت  قَعنفْرا  قَعفَر  şaqqıldatdı, partlatdı 

 :بِيهنكُونُ إال الزِماًتال ي ابذَا الْبه  

Qeyd:  Bu babda gələn fellər daim təsirsiz olur.  

                                                
 .mutavaə” (qayıdış) barədə ətraflı bilmək üçün bu kitabın 3 – cü dərsinə bax“ الْمطَاوعةُ 1
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"افْعنلَلَ"مصدر بابِ   

"افْعنلَلَ"  babının məsdəri: 
 

"افْعنلَلَ"  babının məsdəri "ـفْـع اـاللٌن"  vəznində düzəlir. Yəni 

vəznin keçmiş zaman formasında üçüncü hərfi ِــ  kəsrələşir, 

axırıncı hərfdən əvvəl ا əlif əlavə olunur. Əvvəlki dərslərimizdə 

öyrəndiyimiz kimi bu qayda qiyasidir və “həmzətul-vasl” 
(birləşdirici həmzə) ilə başlayan bütün düzəltmə bablara aiddir.  

Məsələn: 

şaqqıldamaq قَاعفْرِنا  قَعنفْرا şaqqıldadı 

evə qayıtmaq امجرِنحا  مجنرحا evə qayıtdı 

sinəsini qabağa vermək  اسسناقْع  سسناقْع sinəsini qabağa verdi 

 

وأمره "افْعنلَلَ"مضارِع بابِ   

"افْعنلَلَ"  babının mudarisi və əmri 
 

 

"افْعنلَلَ" �  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) يـلُفْعـلـن  , 

əmri isə فْــلْاـلـنع   babında düzəlir. Məsələn: 
   

Şaqqılda!   عقنفْرا   قَعنفْرا- عقنفْري  şaqqıldadı - şaqqıldayır 

Qayıt!    جِمنرحا  مجنرحا- جِمنرحي  qayıtdı – qayıdır 
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"افْعنلَلَجدولٌ يبين مشتقَّات بابِ "  

"افْعنلَلَ"  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 
 

 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

فْعمللٌّن  فْعااللٌن  فْـعلْالن  فْعلُيلن  فْـعلَلَان  

عقنفْرم 

şaqqıldayan 
قَاعفْرِنا 

şaqqıldamaq 
عقنفْرا 

Şaqqılda! 
عقنفْري 

şaqqıldayır 
 قَعنفْرا 

şaqqıldadı 

 
Qeyd: Bu babda gələn fellər təsirsiz olduğu üçün “ismu-məful” 

göstərilməyib. Çünki təsirsiz felin “ismu-məful”u müvafiq şibhu-
cümlə ilə işlənir. 
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افْعلَلَّ"باب " -ب  

B - ""َّلَلفْعا  babı 
 

Düzəlmə qaydası: ""َّلَلفْعا  babı َلَلفَع babının I kök hərfini (felin فَـ 
- sini) sukunlaşdırmaqla əvvəlinə ا (kəsrəli “həmzətul vasl”) əlavə 

etmək və IV kök hərfini (felin ikinci لَـ - ni) ikiləşdirməklə 

(şəddələşdirməklə) düzəlir. Məsələn: أنَّاطْم  “sakitləşdi, rahatlıq 

tapdı”, اأزمش  “çox nifrət etdi”, ارعقْش  “bərk ürpəşdi” və s. 

انِيهعم نم Bəzi mənaları: 
  

 babının gücləndirilmiş mənasını فَعلَلَ - Mübaliğə الْمبالَغةُ .1

bildirir. Məsələn: 

çox nifrət etdi  أزمشأز  امش  -  nifrət etdi 

bərk ürpəşdi رعقْشا رعقَش -  ürpəşdi 
 

 :Mutavaə (qayıdış) bildirir. Məsələn املُطَاوعةُ .2
 

sakitləşdi َأطْمنَّا -  طَمأَنَ   sakitləşdirdi 
 

 :بِيهنت ابذَا الْبكُونُ إال الزِماًهال ي  

Qeyd:  Bu babda gələn fellər daim təsirsiz olur. 
  

افْعلَلَّ""مصدر بابِ   

افْعلَلَّ""  babının məsdəri: 
 

افْعلَلَّ""  babının məsdəri "ـفْـع اللٌلْا"  vəznində düzəlir. Yəni 

vəznin üçüncü hərfi ِــ  kəsrələşir, axırıncı hərfdən əvvəl ا əlif əlavə 

olunur və bu zaman IV kökün idğamı açılır. Məsələn: 
 

sakitləşmək ٌانئْنطْمأَ اطْمنَّا  sakitləşdi 

çox nifrət etmək  ازئْزمشا   أزمشا  çox nifrət etdi 
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bərk ürpəşmək اررعقْشا رعقْشا bərk ürpəşdi 
 
 

وأمره افْعلَلَّ""مضارِع بابِ   

افْعلَلَّ""  babının mudarisi və əmri 
 

 

افْعلَلَّ"" �  babının mudarisi (indiki-gələcək zamanı) ــفْـعـيلُّل   , 

əmri isə ـفْـعـالَّل   babında düzəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

افْعلَلَّ""  babı “mudaaf” fellər qrupuna aiddir və “mudaaf” fellərin 

əhkamları burada da tətbiq olunur. Bildiyimiz kimi “mudaaf” 
fellər cəzm  olunarkən sonu fəthələşir.1 Məsələn:   

 

Sakitləş!   نئطْما طْمئني - اطْمأنَّ   sakitləşdi – sakitləşir 
 

افْعلَلَّ""جدولٌ يبين مشتقَّات بابِ   

افْعلَلَّ""  babının törəmə sözlərini göstərən cədvəl 
 

 اسم الْفَاعلِ
İsmu fail 

ردصالْم 
Məsdər 

راألم 
Əmr 

ارِعضالْم 
Mudari 

 الْماضي
Madi 

فْعملٌّل  فْعاللٌلْا لَّلافْـعـ   فْعيلُّل لَّلَافْـعـ   

منئطْم   

sakitləşən 
 اطْمئْنانٌ

sakitləşmək  
نئطْما  

Sakitləş! 
ينئطْم   

sakitləşir 
  اطْمأنَّ

sakitləşdi 

 
Qeyd: Bu babda gələn fellər təsirsiz olduğu üçün “ismu-məful” 

göstərilməyib. Çünki təsirsiz felin “ismu-məful”u müvafiq şibhu-
cümlə ilə işlənir. 

 

                                                
1 Bax II kitab 29-cu dərs. 



141 
 

 ضمري الْفَصلِ

Ayırıcı əvəzliklər 
  

 :رِيفُهعلِ تالْفَص ريملٌ –ضفَصنفْعٍ مر ريمض وه  نيب قَعالْيمبتدأ الْوخأَرِب ،و ا م
للْفَصلِ بين ما هو خبر وما هو تابِع, والْمراد بِالتابِعِ هنا: النعت, و  ربخو أٌدتبم هلُصأَ

  البدلُ

Tərifi: 
Ayırıcı əvəzliklər (damirul-fasl) – mübtəda və xəbər və ya əsli 

mübtəda və xəbər olan iki söz arasında işlənən və özündən sonra 
gələn sözün tabeolan cümlə üzvü deyil, xəbər olmasını təyin edən 
munfasil raf damirləridir (ayrı yazılan adlıq hal əvəzlikləridir). 
Tabeolan cümlə üzvüləri dedikdə nəat (sifət) və bədəl nəzərdə 
tutulur. 

Tərifin şərhi:  
Bəzən munfasil raf damirləri (ayrı yazılan adlıq hal əvəzlikləri) 

cümlədə köməkçi rol oynayaraq mübtəda və xəbər və ya əslən 
mübtəda və xəbər olan iki müəyyən söz arasında gələrək xəbəri 
tabeolan cümlə üzvlərindən ayıran əvəzlik vəzifəsini yerinə 
yetirirlər. Məsələn: 

 

سردالْم وه دامح - Məhz Həmid müəllimdir 

    

راخلَب 
Xəbər 

ِضمري الْفَصل  

Ayırıcı 

əvəzlik 

 الْمبتداُ
Mübtəda  

“Əslən mübtəda və xəbər olan iki söz” dedikdə َّإِن və onun 

bacılarının isim və xəbəri və ya َكَان və onun bacılarının isim və 

xəbəri və ya əsli mübtəda və xəbər olan iki məful nəzərdə tutulur. 
Məsələn:  

Allah � buyurur: 

   �السماِء من حجارةً علَينا فَأَمطر عندك من الْحق هو هذَا كَانَ إِنْ اللَّهم قَالُوا وإِذْ�



142 
 

“O zaman onlar: "Ey Allah! Əgər bu, Sənin tərəfindən gəlmiş bir 
haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş yağdır ” (əl-Ənfal, 32) 
 

Bu ayədə وه  “damirul-fasl”dır (ayırıcı əvəzlikdir) və َكَان –nin 

ismi və xəbəri arasında işlənmişdir. 
 

   �الْحكيم الْعليم أَنت إِنك علَّمتنا ما إِلَّا لَنا علْم لَا سبحانك قَالُوا�

“Onlar dedilər: "Sən pak və müqəddəssən! Sənin bizə 
öyrətdiklərindən başqa bizdə heç bir bilik yoxdur! Həqiqətən, Sən 
Bilənsən, Müdriksən!"” (əl-Bəqərə, 32) 

Bu ayədə تأَن  “damirul-fasl”dır (ayırıcı əvəzlikdir) və َّإن –nin 

ismi və xəbəri arasında işlənmişdir. 
 

Damirul-fasl daxil olduğu cümlədə üç şey ifadə edir: 

  إِلْزام أَنْ يكُونَ ما بعده خبراً .1

1- Özündən sonra gələn sözün tabeolan cümlə üzvü (nəat və ya 
bədəl) deyil, xəbər olmasını vacib edir. Məsələn, əgər biz desək 

سردالْم دامح “Həmid müəllimdir” bu cümlədə سردالْم sözünün 

həm “xəbər”, həm də “bədəl” olması ehtimal oluna bilər1. Əgər 

biz bu iki söz arasına وه “damirul-fasl”ı daxil etsək və cümləni 

سردالْم وه دامح kimi desək bu halda سردالْم sözünün “bədəl” deyil 

“xəbər” olması yəqinləşər. 
 

2. يدكوالت يدفي 

2- Cümlənin mənasını gücləndirir.  
 

3. رصالْح يدفي 

3- Xəbər xüsusiləşdirilərək “məhz, yalnız” mənasını verir.  
 
 

                                                
1 Əgər xəbərin sonradan gəlcəyini nəzərdə tutsaq. 
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 شروطُ ضمريِ الْفَصلِ

Ayırıcı əvəzliyin şərtləri 
 

 :Ayırıcı əvəzlik” özündə iki şərti cəm etməlidir“ ضمري الْفَصلِ

 أَنْ يكُونَ ضمري فَصلٍ منفَصالً -1

1- Munfasil (ayrı yazılan) raf (adlıq hal) damiri olmalıdır. 
 

 ا قَبلَهق مابِيطَ أنْ -2

2- Özündən əvvəl gələn sözlə şəxsə görə uzlaşmalıdır.  

Qeyd: “Damirul-fasl” bütün şəxslərdə ola bilər, necə ki, 

yuxarıdakı misallarda göstərilib.   

ابراإلع 
Erab 

 

سردالْم وه دامح  

دامةُ حالمعو فُوعرم ربةُ: خرةُ الظَّاهمالض هفْعر  

وحِ هلَى الْفَتع نِيبلٍ مفَص ريمابِ: ضراإلع نم لَّ لَهحال م  

سردةُ: الْمرةُ الظَّاهمالض هفْعةُ رالمعو فُوعرأٌ مدتبم 
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الشرط"إِذَا الْفُجائية" مقَام الْفَاِء في جوابِ  إِقَامةُ  

Anilik  bildirən إِذَا ədatının şərtin cavabında فَـ -ni əvəz etməsi 

 
Əvvəlki dərslərimizin birində şərt cümlələrindən danışdıq və 

bildik ki, 8 halda “şərtin cavabı”nın1  onda, elə isə” hərfi ilə“ فَـ  

başlaması vacib olur2. Bu hallardan biri də əgər şərtin cavabı ismi 
cümlə olarsa.  

"إِذَا الْفُجائية" مقَام الْفَاِء في الربط إِذَا كَانَ الْجواب جملَةً يجوز إِقَامةُ الْقَاعدةُ: 
  ٱسميةً, وكَانت أَداةُ الشرط (إِنْ) أَو (إِذَا) 

Qayda: Şərt ədatı ْإِن və ya إِذَا olan şərt cümlələrində şərtin cavabı 

ismi cümlə olarsa, şərt cümləsi ilə şərtin cavabını bağlayan فَـ hərfini 

"ةيائإِذَا الْفُج" anilik  bildirən إِذَا ədatı əvəz edə bilər. Məsələn: 

Allah � buyurur: 

 دونِه من الَّذين ذُكر وإِذَا بِالْآخرة يؤمنونَ لَا الَّذين قُلُوب اشمأَزت وحده اللَّه ذُكر وإِذَا�

  �يستبشرونَ هم إِذَا

“Allah tək olaraq xatırlandığı zaman Axirətə inanmayanların 
qəlbini nifrət bürüyür. Ondan qeyriləri yad edildiyi zaman isə onlar 

sevinirlər” (əz-Zumər, 45) 
 

  �يقْنطُونَ هم إِذَا أَيديهِم قَدمت بِما سيئَةٌ تصبهم وإِنْ بِها فَرِحوا رحمةً الناس أَذَقْنا وإِذَا�

“İnsanlara mərhəmət göstərdikdə ona sevinərlər. Öz əlləri ilə 
etdikləri günahlara görə onlara bir bəla üz verdikdə isə dərhal 

ümidlərini üzərlər” (ər-Rum, 36) 
  

                                                
1 Yəni baş cümlənin. 
2 Bax III kitab 15-ci dərs. 
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ةزمه مقَدت طْفالْع وفرلَى حامِ عفْهتاالس  

Sual həmzəsinin bağlayıcılardan önə keçməsi 
 

Sual həmzəzi “أ” bir sıra xüsusiyyətləri ilə digər sual 

əvəzliklərindən fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən biri də “فَـ“ ,”و” və 

“ثُم” bağlayıcılarından önə keçməsidir. Yəni əgər bu bağlayıcılardan 

sonra sual həmzəzi “أ” ilə başlayan cümlə gələrsə sual həmzəsi 

bağlayıcılardan önə keçir. Məsələn: 
Allah � buyurur: 
 

�لَموا أَوِسريي يضِ فوا الْأَرظُرنفَي فةُ كَانَ كَيباقع ينالَّذ نم هِملقَب�  
 

“Məgər onlar yer üzündə gəzib-dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin 
aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi?” (Ğafir, 21) 

 

� ا إِذَا أَثُمم قَعو متنآم آلْآنَ بِه قَدو متكُن جِلُونَ بِهعتست�  
 

“Əzab başınızın üstünü aldıqdan sonramı ona iman gətirəcəksiniz? 
Yoxsa indimi? Siz ki, onun tez gəlməsini istəyirdiniz!” (Yunis, 51) 

 

  � خلقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا �
 

“Məgər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər?” (əl-Ğaşiyə, 17) 
 
Digər sual əvəzlikləri isə bağlayıcılardan sonra gəlir. Məsələn: 

Allah � buyurur: 
 

�وا فَإِلَّمجِيبتسي وا لَكُملَما فَاعمزِلَ أَنلْمِ أُنبِع أَنْ اللَّهلَا و إِلَّا إِلَه ولْ هفَه متونَ أَنملسم� 
  

“Əgər sizə cavab verməsələr, bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil 
olmuşdur və Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Siz 

müsəlman olacaqsınızmı?” (Hud, 14) 
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الظَّرفيةُ ما الْمصدرِيةُ  

Məsdər və zərfdüzəldici ام ədatı 
 

Ötən dərslərimizin birində “düzəltmə məsdər”lərdən danışdıq 
və bu məsdərlərin tərkibcə növlərini öyrəndik1. Bildik ki, düzəltmə 

məsdərlərin növlərindən biri də ُةرِيدصا الْمم “məsdər bildirən ام” ədatı 

və feldən ibarət olan (ام + fel) düzəltmə məsdərlərdir.  

Bəzən “ام” ədatı özündən sonra gələn feli məsdərə çevirməklə 

yanaşı zaman zərfinin mənasını da verir. Bu növ “ام” ədatı                 

  .adlanır ”ما məsdər və zərfdüzəldici“ ما الْمصدرِيةُ الظَّرفيةُ
 

 :رِيفُهعةُ تيفةُ الظَّررِيدصا الْمم– ةيفلَى الظَّرع اللَةالد عرِيحٍ مرٍ صدصلُ بِموؤي تالت يه  
  

Tərifi: “Məsdər və zərfdüzəldici ام” – özündən sonrakı feli 

məsdərə çevirməklə zaman zərfini əvəz edən “ام” ədatıdır.  

Tərifin şərhi: 

Yəni “məsdər və zərfdüzəldici ام” ədatı özündən sonra gələn 

feli məsdərə çevirməklə yanaşı, “müddət”, “zaman”, “vaxt”, “.... 
qədər ki,”, “.... qədər” və s. bu kimi zaman zərfinin mənasını verən 
sözlərin mənasını verir. Məsələn: 

 Allah � buyurur: 
 

  �حيا دمت ما والزكَاة بِالصلَاة وأَوصانِي�
 

“ .. nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi” 
(Məryəm, 31) 

 

Əbu Bəkr � xəlifə seçilərkən verdiyi xütbədə demişdir: 
 

  ...."مكُيلَع يل ةَاعطَ الفَ  �هولَسرو اَهللا تيصع اذَإِفَ هولَسرو اَهللا أَطَعت ما يونِيعطأَ"
 

                                                
1 Bu kitabın 4-cü dərsinə bax. 
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“Allaha və Peyğəmbərinə � itaət etdiyim müddətdə siz də 
mənə itaət edin. Əgər Allaha və Peyğəmbərinə � asi olsam, o zaman 
mənə itaət etməyin ...” (Musannəf Abdur-Razzəq 20702) 

 

Qeyd: “Məsdər və zərfdüzəldici ام” ədatından sonra həm feli 

cümlə (madi və mudari feli ilə başlayan), həm də ismi cümlə gələ 

bilər. “Məsdər və zərfdüzəldici ام” ədatından sonra gələn mudari feli 

çox vaxt لَم ilə inkarda gəlir. Məsələn: 

 ال أَجلس في الْحديقَة ما لَم يأت أَخي

Qardaşım gəlməyənə qədər bağçada oturmaram 
 

 ال نتحدثُ ما الْمدرس في الْفَصلِ

Nə qədər ki, müəllim sinifdədir danışmayaq 
 

ابراإلع 
Erab 

 

  رسولَه اَهللا أَطَعت ما

  اإلعرابِ.ال محلَّ لَه من مبنِي علَى السكُون  مصدرٍ حرف: ما

تلَى: أَطَعع نِيبلٌ مصتم ريماُء ضاِء, والتبِالت هالصإلت كُونلَى السع نِيبم اماضٍ تلٌ معف  

  . فَاعلٌالضم في محلِّ رفْعٍ          

  الْفَتحةُ الظَّاهرةُ.لَفْظُ اجلَاللَة مفْعولٌ بِه منصوب وعالمةُ نصبِه : اَهللا

و  :فرح طْفحِ  علَى الْفَتع نِيبابِ.مراإلع نم لَّ لَهحال م  

ولَهسلَى: رع طُوفعم لَفْظُ اجلَاللَة  

(مدةَ  ) في محلِّ نصبٍ مفْعولٌ فيه والتقْدير:رسولَه اَهللا أَطَعت ما( والْمصدر الْمؤولُ
(هولسري ِهللا وتإِطَاع  
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الْمنادى و حروف النداِء  

Xitab ədatları və munədə 
 

Ərəb dilində 7 xitab ədatı vardır. Bunlar aşağıdakılardır: 

" أ" .1  və "أي"  – bu iki ədat yaxında olana xitab etmək üçün istifadə 

olunur. Məsələn:  

!دامأ ح - Ey Həmid! 

أَي !بطَال  - Ey tələbə! 

"هيا أَيا، آي، آ،"  .2  – bu ədatlar uzaqda olana xitab etmək üçündür. 

" يا" .3  - bu ədat əsas xitab ədatı adlanır. Bu ədat həm yaxın, həm də 

uzaq üçün istifadə olunur. اُهللا kəliməsi yalnız bu ədatla işlənir. 

Həmçinin, digər xitab ədatlarından fərqli olaraq "اي"  ədatı 

cümlədə ləfzən düşə bilir. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

 

  � شكْرا داوود آلَ اعملُوا�
 

“Ey Davud nəsli! Bu nemətlərə şükür edin!” (Səba, 13) 
 

Ayədəki �وداوآلَ د� “Davud nəsli” izafə tərkibli söz 

birləşməsindəki َآل  sözünün nasb olmasına səbəb təqdirdə olan اي  
xitab hərfidir. Yəni, ودوا آلَ دَي  

 

 رِيفعىتادنى  :الْمادنالْم - اسم كَذْير بعأَ ددنِ اةٱ اٍءدستداًءع لملُدوله  

“Munədə”-nin tərifi: 
Munədə - çağırış məqsədilə xitab ədatlarından sonra qeyd 

olunan isimdir.  
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هكَامأَح ى وادنالْم اعوأَن 
“Munədə”nin növləri və əhkamları 

 

Munədə üç növdə ola bilər. Hər növün özünə xas qrammatik 
xüsusiyyətləri var. Bu üç növ aşağıdakılardır: 

 

1. وبصنم ,برعم الَةالْح لْكي تى فادنافاً, فَالْمضكُونَ مأَنْ ي 

1. Munədə izafə tərkibli söz birləşməsi ola bilər. Bu halda munədə  
morab (hallanan) və mənsub (təsirlikdə) olur. Məsələn: 

 

 !Ey Abdullah - يا عبد اِهللا!

 !Ey Əbu Bəkr - يا أَبا بكْرٍ!
 

2.  ,اهنعامِ ممت نٌء ميش لَ بِهصا ٱتم :بِه ادرالْم ,افضبِيهاً بِالْمكُونَ شىأَنْ يادنفَالْم 
 في تلْك الْحالَة معرب, منصوب أَيضاً.

2. Munədə izafə tərkibinə bənzər söz birləşməsi ola bilər. “İzafə 
tərkibinə bənzər söz birləşməsi” izafə tərkibli olmayan iki sözün 
yanaşı gələrək biri-birilərinin mənalarını tamamlaması nəzərdə 
tutulur. Bu iki söz zahirən izafə olmasa da mənaca izafə 
tərkiblidirlər. Bu halda da munədə morab (hallanan) və mənsub 
(təsirlikdə) olur. Məsələn: 

!لُهمحاً عالا صي - Ey əməli saleh olan! 

!اِءفَعالضبِ قاًيفريا   - Ey zəiflərin dostu! 
 

Bu cümlədə لُهمحاً عالص “əməli saleh olan” və رفبِ قاًيالضاِءفَع  

“zəiflərin dostu” sözləri افضبِالْم بِيهش izafə tərkibinə bənzər söz 

birləşmələridir.  
 

3.  ,عمالْجى, وثَنلُ الْممشفَي ,افضبِيهاً بِالْمال شافاً وضم سلَي :داً, أيفْركُونَ مأَنْ ي
ا يلَى مع هاؤبِن جِبي :هكْمحفَعا رهمٱس هبِـ"ال" ألن بصالن لَّهحم نلَكو ,بِه 

3. Munədə mufrad ola bilər. “Mufrad” dedikdə - izafə və ya izafə 
tərkibinə bənzər söz birləşməsi olmayan tək söz nəzərdə tutulur. 



150 
 

Həmçinin, fərq etməz, istər ad olsun, istər ümumi isim. 
“Mufrad” isim təsniyə və cəm də ola bilər. Bu halda munədə 
mərfu (adlıqda) olduğu hal əlamət üzərində “əl-məbni” 

(dəyişməz) olur. Lakin ٍبصلِّ نحي مف təsirlik halın yerini tutmuş 

olur. Yəni, əgər ismin raf əlaməti ُــ  dammadırsa, tənvinsiz 

damma üzərində əl-məbni olur, دفْرالْم mufrad 1  və   جمع التكِْسريِ

sınıq cəmlərdə və  مالالس ثنؤالْم عمج müənnəs düzgün cəmlərdə 

olduğu kimi. Məsələn: 
 

!دالا خي - Ey Xalid! 

مدرس!يا   - Ey müəllim! 

!اتملسا مي - Ey müsəlman qadınlar! 
 

 Əgər ismin raf əlaməti و “vav” hərfidirsə, و “vav” üzərində əl-

məbni olur,  مالذَكَّرِ السالْم عمج müzəkkər düzgün cəmlərdə olduğu 

kimi.  

 !Ey müsəlmanlar - يا مسلمونَ!

مدرسونَ!يا   - Ey müəllimlər! 
 

Əgər ismin raf əlaməti ا “əlif”dirsə, ا “əlif” üzərində əl-məbni 

olur, ىثَنالْم təsniyədə olduğu kimi.  

!انبا طَالي - Ey iki tələbə! 

أَخوان!يا   - Ey iki qardaş! 
 

 

 :بِيهنىتادنالْم, زِلَةنبِم ) هيرقْدت ذُوفحلٍ معفل ولِ بِهفْعالْم (يادأُن) و) أَوعأَد هنع تابن
الْمنادى مع حرف , لهذَا يكُونُ منصوباً أَو في محلِّ نصبٍ. ويعتبر "يا" أَو إِحدى أَخواتها

.ذُوفحاِء الْمدلِ النعبِ فبةً بِسيلعلَةً فماِء جدالن  

                                                
1 Burada “mufrad” dedikdə təkdə olan isimlər nəzərdə tutulur. 
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Qeyd: “Munədə”xitab cümlələrində pozulmuş, amma nəzərdə 

tutulmuş يادأُن və ya وعأَد “çağırıram” felinin məfuludur. Hansı ki, bu 

iki feli "اي" xitab ədatı və onun bacıları ( ، آيأَيا، هيا، أَ ) əvəz edir. Bu 

səbəbdən “munədə” mənsub və ya “nasb halının yerində” olur. 
Xitab ədatı və “munədə”dən ibarət olan cümlə feli cümlə sayılır. 

Çünki burada يادأُن və ya وعأَد “çağırıram” feli pozulmuş olsa da 

nəzərdə tutulur. 
 

 الْمنادى الْمضاف إِلَى ياِء الْمتكَلِّمِ
I səxsin təkinin ـِي  bitişən əvəzliyinə izafə olunan “munədə” 

 

  في يائه خمسةُ أَوجه:الْمضاف إِلَى ياِء الْمتكَلِّمِ يجوز الْمنادى 

I səxsin təkinin ـِي  bitişən əvəzliyinə izafə olunan “munədə” 

beş formada işlənə bilər: 

 حذْف الْياِء مع بقَاِء الْكَسرة؛ .1

ـِي .1  bitişən əvəzliyi pozub ondan əvvəlki kəsrəni saxlamaqla. 

Məsələn: 

! با ري - Ey Rəbbim! 

 

 إِثْبات الْياِء ساكنةً؛ .2

2. ـِي  bitişən əvəzliyi sakin halda saxlamaqla. Məsələn: 

! ـيبا ري - Ey Rəbbim! 
 

 إِثْبات الْياِء مفْتوحةً؛ .3

3. ـِي  bitişən əvəzliyi fəthəli halda saxlamaqla. Məsələn: 

! ـيبا ري - Ey Rəbbim! 
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 أَلفاً؛قَلْب الْياِء  .4

ـِي .4  bitişən əvəzliyi ا əliflə əvəz etməklə. Məsələn: 

 !Ey Rəbbim - يا ربـا !

 

5.  فاً ثُماِء أَلالْي قَلْبةحا بِالْفَتهنى عنغتسيو فاألل ذْف؛ح 

ـِي .5  bitişən əvəzliyi ا əliflə əvəz edib, sonra əlifi pozub ondan 

əvvəlki fəthəni saxlamaqla. Məsələn: 

! با ري - Ey Rəbbim! 

 
Erab 

ابراِإلع 
!دالا خي 

  مبنِي علَى السكُون ال محلَّ لَها من اإلعرابِ: حرف نِداٍء يا

دالبٍ خصلِّ نحي مف وهو لَمع دفْرم هَألن ملَى الْضع نِيبى مادنلِ : معفل ولٌ بِهفْعم
  نابت عنه "يا"أَدعو) أَو (أُنادي) محذُوف تقْديره (النداِء الْ

  

  

  

��� 
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10. ÎÍÓÍÚÓ ÄßÐÑ 

رائمالض 
Damirlər (şəxs əvəzlikləri) 

 

:رِيفُهعت رائمنِ الضع ةاينلْكل وعضوبِ: اللَّفْظُ الْمائاطَبِ, أوِ الْغخكَلِّمِ, أوِ الْمتةً  الْمابنِي
  .االختصارعنِ األسماِء وفَائدتها 

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. 
Zahir isimlərin əvəzinə damirlərli işlətməkdə məqsəd danışığı 
qısaltmaq, ixtisar etməkdir. 

 

 أَقْسام الضمائرِ
Damirlərin növləri 

 

 

Damirləri müxtəlif cəhətdən bir çox növlərə bölmək olar. 
Məsələn, məna etibarilə damirlər üç qismə bölünür: 

 

1. كَلِّمتالْم (اأَن - mən, نحن - biz1) birinci şəxs damirləri; 

2. اطَبخالْم (تأَن ,تأَن - sən, امتأن ,نتأن ,متأَن - siz) ikinci şəxs damirləri; 

3. بائالْغ (  - يه ,وه o,  امه ,نه ,مه - onlar) isə üçüncü şəxs damirləri.  

 
 
 
 

                                                
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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Cümlədə görünüb-görünməmə baxımından isə damirlər iki 
qismə bölünür: 

1. ارِزالْب –  ي اللَّفْظةٌ فورص ا لَهم 

1. ارِزالْب “Bəriz” (görünən) damirlər – cümlə tərkibində xüsusi 

formaya malik olan damirlərə deyilir. Məsələn, اأَن - mən, تأَن ,تأَن 
- sən, كابتك “sənin kitabın” sözündəki ـك “sənin” damiri və s. 

 

2.  رتتسالْم– ي اللَّفْظةٌ فرةٌ ظَاهورص لَه ساً لَييفا كَانَ خم 

2. رتتسالْم “Mustətir” (görünməyən, nəzərdə tutulan) damirlər – 

cümlə tərkibində görünən forması olmayan, amma nəzərdə 

tutulan damirlərə deyilir. Məsələn, بذْها “get!” əmr felində fail 

görünmür. Lakin burada fail nəzərdə tutulan   تأَن “sən” 

damiridir. 
 

 أَقْسام الْبارِزِ
“Bəriz” (görünən) damirlərin növləri 

 
“Bəriz” (görünən) damirlər sözə bitişik və ya ayrı yazılma 

baxımından iki qismə bölünür: 
 

 هو الذِّي ال يبتدأُ بِه الكَالم, وال يقَع بعد "إال", –الضمري الْمتصلُ  .1

1. Muttəsil damirlər (bitişən damirlər) – cümlənin əvvəlində və 

 .istisna ədatından1 sonra işlənə bilməyən damirlərə deyilir "إال"

Məsələn, ـكـتأَير “səni gördüm” cümləsində ت və ـك 

damirləri kimi. 

 

 

                                                
 .və digər istisna ədatları barədə daha ətraflı gələn dərslərimizdə biləcəyik "إال" 1
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2.  ريملُالضفَصنالذِّي – الْم وأَنْ ه حصأَ يدتبي و ,الكَالم بِه قَعأَنْ ي حصإال", ي" دعب 

2. Munfəsil damirlər (ayrı yazılan damirlər) – cümlənin əvvəlində 

və "إال" istisna ədatından sonra işlənə bilən damirlərə deyilir. 

Məsələn: 

با طَالأَن - Mən tələbəyəm 

تإِال أَن حجا نم - Səndən başqa heç kəs müvəffəqiyyət qazanmadı 

 Cümlələrdəki اأَن və تأَن damirləri munfəsil damirlərdir. Çünki 

 istisna "إال" damiri isə أَنتdamiri cümlənin əvvəlində işlənib,  أَنا

ədatından sonra gəlib. 

 

اإلعرابِأَقْسام الْمتصلِ بِحسبِ موقعه في   

Muttəsil damirlərin cümlədəki qrammatik mövqeyinə görə növləri 
 

Bildiyimiz kimi damirlər (şəxs əvəzlikləri) “əl-məbni”dirlər. 
Yəni hallanmırlar. Bu səbəbdən damirlərin təsniyəsi (ikilik halı) və 
cəmi morfoloji yolla deyil, leksik yolla düzəlir.  

Damirlər “əl-məbni” (hallanmayan) olduqlarına görə 
cümlədəki qrammatik mövqeyinə görə növlərə bölünürlər. Yəni hər 
halın özünə xas olan damirləri var. Bu baxımdan muttəsil damirlər 
üç qismə bölünür: 

  أَوالً: ضمائر رفْعٍ

Birinci: Raf (adlıq hal) damirləri 
 

Bunlar aşağıdakılardır: 

ت  hərəkəli) التاُء الْمتحركَةُ (1 “tə”) - ت, ت, ا ,تمت, مت, نت. 
Məsələn: 

نـتبذَه , ,مـْت  ذَهبت, ذَهبت, ذَهبت, ذَهبـتما, ذَهب

2) ةاعمالْج اوو (cəm bildirən  و “vav”) . Məsələn:  

 ذَهبـوا, يذْهبونَ, تذْهبونَ, اذْهبوا
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 :Məsələn .(”əlif“ ا təsniyə bildirən) ألف االثْنينِ (3

 ذَهبـا, يذْهبان, تذْهبان, اذْهبـا

4) ةاطَبخاُء الْمي (II şəxs tək muənnəsi bildirən ي “yə”). Məsələn: 

 تذْهبِـيـن, اذْهبِـي
5) ةوسونُ النن (muənnəs bildirən ن “nun”). Məsələn: 

ـنبذْها ,ـنبذْهت ,ـنبذْهي ,ـنبذَه 
الْمتكَلِّمنينا  (6  (I şəxs cəm bildirən ان “nə”). Məsələn: 

 ذَهبـنا
Qeyd: Yuxarıda qeyd etdiyimiz “muttəsil raf” (adlıq hal 

bitişən) damirləri fellərə xas olan damirlərdir. Bu damirlər felin 
məlum növündə “fail”, felin məchul növündə isə “naib fail” rolunu 
oynayırlar.  

Gördüyümüz kimi bu damirlərdən bəziləri yalnız madi (keçmiş 
zaman) feli ilə, bəziləri yalnız mudari (indiki-gələcək zaman) feli ilə, 
bəziləri isə həm madi, həm də mudari felləri ilə işlənirlər. Məsələn, II 

(ةاعمالْج اوو), III (فنِ ألياالثْن) və V (ةوسونُ النن) növ damirlər həm madi, 

həm də mudari felləri ilə işlənirlər. I (ُكَةرحتاُء الْمالت) və VI (نيكَلِّمتا الْمن) 
növ damirlər isə yalnız madi felində işlənirlər. IV (ةاطَبخاُء الْمي) növ 

damir isə yalnız mudari felində işlənir. 
  

  ثَانِياً: ضمائر نصبٍ

İkinci: Nasb (təsirlik hal) damirləri 
 

Bunlar aşağıdakılardır: 

الْمتكَلِّمِياُء  (1  (I şəxs təki bildirən ي “yə”). Məsələn: 

 سأَلَـنِي, يسأَلُـنِي, اسألْـنِي

ك  II şəxsi bildirən) كَاف الْمخاطَبِ (2 “kəf”). Muzəkkər təkdə ك, 

muənnəs təkdə ك, muzəkkər cəmdə ك “kəf”-in sonuna ِعمالْج يمم 
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(cəm bildirən “mim”) əlavə olunaraq كُم, təsniyədə (muənnəs 

və muzəkkərdə) cəm bildirən “mim” və ikilik bildirən “əlif” 

əlavə olunaraq اكُم, muənnəs cəmdə isə sonuna َّن əlavə 

olunaraq كُن şəklini alır.  Məsələn: 

سأَلَـك, يسأَلُـك, سأَلَـك, يسأَلُـك, سأَلَـكُما, يسأَلُـكُما, 
أَلُـكُنسي ,أَلَـكُنس ,أَلُـكُمسي ,أَلَـكُمس 

 ,ـهMuzəkkər təkdə  .(”hə“ ـه III şəxsi bildirən) هاُء الْغائبِ (3

muənnəs təkdə اـه, muzəkkər cəmdə ـه “hə”  - nin sonuna      

مهəlavə olunaraq  (”cəm bildirən “mim) ميم الْجمعِ , təsniyədə 

(muənnəs və muzəkkərdə) cəm bildirən “mim” və ikilik 

bildirən “əlif” əlavə olunaraq اهم , muənnəs cəmdə isə sonuna َّن 

əlavə olunaraq هن  şəklini alır. Məsələn: 

 ,مأَلَـها, سمأَلُـهسا, يمأَلَـها, سأَلُـهسا, يأَلَـهس ,أَلُـهسي ,أَلَـهس
نأَلُـهسي ,نأَلَـهس ,مأَلُـهسي 

4) نيكَلِّمتا الْمن (I şəxs cəm bildirən ان “nə”). Məsələn: 

 سأَلَـنا, يسأَلُـنا

Qeyd: “Muttəsil nasb” damirləri tam təsirli fellərlə1 (madi və 

mudari), naqis fellərlə (َكَان və onun bacıları) və təsirlik hal tələb edən 

ədatlarla2 (َّإِن və onun bacıları) işlənirlər. Məsələn, نِيتلَي ,لَّهلَع ,كإِن və s. 

İsimlərlə isə işlənmirlər. Tam təsirli fellərlə işlənərkən “məful”, naqis 
fellərlə işlənərkən naqis felin xəbəri, təsirlik hal tələb edən ədatlarla 
işləndikdə isə işləndiyi ədatın ismi rolunu oynayırlar. Məsələn: 

دالنِي خبرض Xalid məni vurdu 

بطَال كإِن Həqiqətən, sən tələbəsən 

                                                
1 Vəya təsirli felin mənasını verən “isim fel”, məsdər və s. 
2 Yəni ismi cümlələrə daxil olub mübtədanı nasb edən ədatlarla. 
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ـهـتكُن سردالْم Müəllim olmuşam 

 

رج رائمثاً: ضثَال 

Üçüncü: Cərr (yiyəlik hal) damirləri 
 

Bunlar aşağıdakılardır: 

 :Məsələn .(”yə“ ي I şəxs təki bildirən) ياُء الْمتكَلِّمِ (1

 كتابِـي, لي

ك  II şəxsi bildirən) كَاف الْمخاطَبِ (2 “kəf”). Muzəkkər təkdə ك, 

muənnəs təkdə ك, muzəkkər cəmdə ك “kəf”-in sonuna ِعمالْج يمم 
(cəm bildirən “mim”) əlavə olunaraq كُم, təsniyədə (muənnəs 

və muzəkkərdə) cəm bildirən “mim” və ikilik bildirən “əlif” 

əlavə olunaraq اكُم, muənnəs cəmdə isə sonuna َّن əlavə 

olunaraq كُن şəklini alır.  Məsələn: 

 ,لَـكُم ,ـكُمابتا, كا, لَـكُمـكُمابتك ,لَـك ,ـكابتك ,لَـك ,ـكابتك
,لَـكُن ,ـكُنابتك 

 ,ـهMuzəkkər təkdə  .(”hə“ ـه III şəxsi bildirən) هاُء الْغائبِ (3

muənnəs təkdə اـه, muzəkkər cəmdə ـه “hə”  - nin sonuna      

 يمعِممالْج  (cəm bildirən “mim”) əlavə olunaraq هم , təsniyədə 

(muənnəs və muzəkkərdə) cəm bildirən “mim” və ikilik 

bildirən “əlif” əlavə olunaraq اهم , muənnəs cəmdə isə sonuna َّن 

əlavə olunaraq هن  şəklini alır. Məsələn: 

 ,ملَـه ,مـهابتا, كما, لَـهمـهابتا, كا, لَـهـهابتك ,لَـه ,ـهابتك
,نلَـه ,نـهابتك 

4) نيكَلِّمتا الْمن (I şəxs cəm bildirən ان “nə”). Məsələn: 

 كتابـنا, لَـنا
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Qeyd 1: “Muttəsil cərr” damirləri isimlərlə izafə şəklində və 

hərfu-cərlərlə işlənirlər. İsimlərlə işlənərkən mudafun-ileyh, hərfu-
cərlərlə işlənərkən məcrur isim rolunu oynayırlar.  

 

لَةصترِ الْمائملِّقَةُ بالضعتالْم دائالْفَو 
Muttəsil damirlərə aid faydalar 

 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən göründüyü kimi muttəsil 
damirlər ümumilikdə doqquz ədəddir. Bunlar aşağıdakılardır: 

ت  hərəkəli) التاُء الْمتحركَةُ (1 “tə”) - ت, ت, ا ,تمت, مت, نت.  
2) ةاعمالْج اوو (cəm bildirən  و “vav”) .  

  .(”əlif“ ا təsniyə bildirən) ألف االثْنينِ (3

4) ةاطَبخاُء الْمي (II şəxs tək muənnəsi bildirən ي “yə”).  

5) ةوسونُ النن (muənnəs bildirən ن “nun”).  

6) نيكَلِّمتا الْمن (I şəxs cəm bildirən ان “nə”).  

 .(”yə“ ي I şəxs təki bildirən) ياُء الْمتكَلِّمِ (7

ك  II şəxsi bildirən) كَاف الْمخاطَبِ (8 “kəf”). 

الْغائبِهاُء  (9  (III şəxsi bildirən ـه “hə”). 
 

 ما يختص بِمحلِّ الرفْعِ
Raf halına xas olan damirlər 

 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz doqquz növ damirlərdən beşi raf 

halına xasdır. Yəni bu damirlər yalnız raf halın yerinə işlənə bilirlər. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

ت  hərəkəli) التاُء الْمتحركَةُ (1 “tə”) - ت, ت, ا ,تمت, مت, نت.  
2) ةاعمالْج اوو (cəm bildirən  و “vav”) .  

  .(”əlif“ ا təsniyə bildirən) ألف االثْنينِ (3
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4) ةاطَبخاُء الْمي (II şəxs tək muənnəsi bildirən ي “yə”).  

النسوة نونُ (5  (muənnəs bildirən ن “nun”). 
 

رالْجو بصالن يهف رِكتشا يم 
Nasb və cərdə müştərək olan damirlər 

 

Üç növ damir həm nasb, həm də cərr halının yerində işlənə 
bilir. Eyni damirlər həm nasb həm də cərr üçün işlənir. Bunlar 
aşağıdakılardır: 

  .(”yə“ ي I şəxs təki bildirən) ياُء الْمتكَلِّمِ (1

ك  II şəxsi bildirən) كَاف الْمخاطَبِ (2 “kəf”).  

الْغائبِهاُء  (3  (III şəxsi bildirən ـه “hə”). 

 

رالْجو بصالنو فْعالر يهف رِكتشا يم 
Raf, nasb və cərdə müştərək olan damir 

 

Həm raf, həm nasb, həm də cərr halının yerində işlənə bilən 

damir نيكَلِّمتا الْمن I şəxs cəm bildirən ان damiridir. Məsələn: 

Allah � buyurur: 

�ينقُولُونَ الَّذي بارن ناإِن اآمن� 

“O kəslər ki: "Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz iman gətirdik,” deyərlər” 
(Ali İmran, 16) 

Bu ayədə انبر sözündəki ان damiri cərr damiridir, انإِن sözündəki ان 
damiri nasb damiridir, انآم sözündəki ان damiri isə raf damiridir. 
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 امابِأَقْسري اإلعف هعقوبِ مسلِ بِحفَصنالْم  

Munfəsil damirlərin cümlədəki qrammatik mövqeyinə görə 
növləri 

 
Munfəsil (ayrı yazılan) damirlər cümlədəki qrammatik 

mövqeyi baxımından iki növdür: 

 ;Raf halına xas olan damirlər ما يختص بِمحلِّ الرفْعِ .1

 .Nasb halına xas olan damirlər ما يختص بِمحلِّ النصبِ .2

 

ضمائر الرفْعِ الْمنفَصلَةُ: أَوالً  

Birinci: Munfəsil raf damirləri 
 

Munfəsil (ayrı yazılan) raf damirləri ümumilikdə on iki 
damirdir. Bu damirləri şəxslərə görə aşağıdakı kimi bölmək olar: 

1. I şəxs damirləri iki ədəddir. Bunlar:  اأَن “mən” – I şəxsin təki 

üçündür. نحن “biz” – I şəxsin təsniyəsi, cəmi və ya özünü 

tərifləyən təki üçün istifadə olunur. 

2. II şəxs damirləri beş ədəddir. Bunlar: تأَن “sən” – II şəxsin təki 

muzəkkər üçündür. تأَن “sən” – II şəxsin təki muənnəs 

üçündür. امتأَن “siz ikiniz” – II şəxsin təsniyəsi muənnəs və 

muzəkkər üçündür.  متأَن  “siz” – II şəxsin cəmi muzəkkər 

üçündür.  نتأَن  “siz” – II şəxsin cəmi muənnəs üçündür. 

3. III şəxs damirləri beş ədəddir. Bunlar: وه “o” – III şəxsin təki 

muzəkkər üçündür. يه “o” – III şəxsin təki muənnəs üçündür. 

 onlar ikisi” – III şəxsin təsniyəsi muənnəs və muzəkkər“ هما

üçündür.  مه  “onlar” – III şəxsin cəmi muzəkkər üçündür.  نه  

“onlar” – III şəxsin cəmi muənnəs üçündür. 
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ضمائر النصبِ الْمنفَصلَةُ: ثَانِياً  

İkinci: Munfəsil nasb damirləri 
 

Munfəsil (ayrı yazılan) nasb damirləri də ümumilikdə on iki 
damirdir. Munfəsil nasb damirləri təsirli fellərlə xüsusi şəkildə 
“məfulun bihi” vəzifəsində işlədilərək azərbaycan dilində “məni”, 
“səni”, “onu” və s. kimi tərcümə edilir. İki məful tələb edən təsirli 
fellərlə işləndikdə isə yönlük  halda olan əvəzliklər kimi tərcümə 
olunur və “mənə”, “sənə”, “ona” və s. kimi tərcümə edilir. Bu 
damirlər aşağıdakılardır: 

1. I şəxs damirlərin sayı ikidir. Bunlar:  ايإِي “məni”, “mənə” – I 

şəxsin təki üçündür. اانإِي “bizi”, “bizə” – I şəxsin təsniyəsi, 

cəmi və ya özünü tərifləyən təki üçün istifadə olunur. 

2. II şəxs damirlərin sayı beşdir. Bunlar: اكإِي “səni”, “sənə” – II 

şəxsin təki muzəkkər üçündür. اكإِي “səni”, “sənə” – II şəxsin 

təki muənnəs üçündür. ااكُمإِي “siz ikinizi”, “siz ikinizə” – II 

şəxsin təsniyəsi muənnəs və muzəkkər üçündür.  اكُمإِي “sizi”, 

“sizə” – II şəxsin cəmi muzəkkər üçündür.  اكُنإِي  “sizi”, “sizə” 

– II şəxsin cəmi muənnəs üçündür. 

3. III şəxs damirlərin sayı beşdir. Bunlar: اهإِي “onu”, “ona” – III 

şəxsin təki muzəkkər üçündür. ااهإِي “onu”, “ona” – III şəxsin 

təki muənnəs üçündür. اماهإِي “onların ikisini”, “onların 

ikisinə” – III şəxsin təsniyəsi muənnəs və muzəkkər üçündür.  

ماهإِي “onları”, “onlara” – III şəxsin cəmi muzəkkər üçündür.  

ناهإِي “onları”, “onlara” – III şəxsin cəmi muənnəs üçündür. 
 

Qeyd: Munfəsil (ayrı yazılan) nasb damirləri yalnız iki halda - 
raf və nasb hallarında olur. Cərr halın damirləri yalnız muttəsil 
(bitişən) olur.  
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النصبِ الْمنفَصلِمواضع اإلتيان بِضمريِ   

Munfəsil nasb damirinin işlədilməsi şəraiti 
 

Munfəsil nasb damiri əsasən aşağıdakı şəraitdə işlənir: 
 

 ؛مفْعوالً بِه وتقَدم علَى عامله الضمري إِذَا كَانَ .1

1. Əgər damir öz amilindən (feldən) qabağa keçmiş “məful bihi” 
olarsa1. Məsələn:  

 

Bu ayədə  اكإِي munfəsil nasb damiri كينعتسون كدبعن “Sənə ibadət 

edirik və Səndən kömək diləyirik” fellərindəki ك muttəsil 

damirinin önə keçmiş formasıdır.  
 

 إِذَا وقَع الضمري بعد حرف الْعطْف؛  .2

2. Əgər damir bağlayıcılardan sonra gələrsə. Məsələn: 

اهإيو كتأير - Səni də onu da gördüm 
 

 إِذَا وقَع الضمري بعد أَداة االستثْناء "إِال"؛ .3

3. Əgər damir "إِال" istisna ədatından sonra gələrsə. Məsələn: 

 Yalnız onu gördüm  - إياهما رأيت إِال 
 

4. قَعو نِ وولَيفْعإِلَى م دعتلٍ معفل والً ثَانفْعم ريملٍ  إِذَا كَانَ الضصتبٍ مصريِ نمض دعب 

4. Əgər damir iki məful tələb edən mutəaddi (təsirli) felin ikinci 
məfulu olub nasb damirindən sonra gələrsə2. Məsələn: 

 Jurnal haradadır? Onu sənə verdim - أَين الْمجلَّةُ؟ أَعطَيتك إِياها

5.  ريمالض قَع؛إِذَا وهلإِلَى فَاع يفرٍ أُضدصموالً لفْعم 

                                                
1 Ərəb dilində bəlağət qaydasına görə: “ رتصالْح يدفلِ ياملَى الْعولِ عمعالْم ميَقْد ”  “Cümlə üzvünün öz 

amilindən (təsiredicisindən) önə keçməsi xüsusilik (məhdudlaşdırma) ifadə edir” və 
cümlə “yalnız”, “ancaq” xüsusilik və məhdudlaşdırma bildirən məna kəsb edir. 
2 Bu məsələnin təfsilatı ayrıca gələcək.  
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5. Əgər damir öz failinə izafə olunmuş məsdərin məfulu olarsa. 
Məsələn:  

  الْمديرِ إِيانا غَداً إِنْ شاَء اهللا ننتظر زِيارةَ

Müdirin inşə-Allah sabah bizi ziyarə edəcəyini gözləyirik  
 

Bu cümlədə َةارزِي “ziyarət” məsdərdir ِيردالْم “müdir” sözünə izafə 

olunub. ِيردالْم “müdir” sözü mənaca ٌةارزِي məsdərinin failidir. اانإِي 
“bizi” nasb damiri isə ٌةارزِي məsdərinin məfuludur. Ötən 

dərslərimizdən bildiyimiz kimi məsdərlər fellər kimi təsir edə 

bilirlər. Cümlənin mənası: ًغَدا يردا الْمنورزي deməkdir.  

 

الُهصفٱنو هلامريِ بِعمالُ الضصتا 
Damirin amillə bitişik və ya ayrı yazılmasının hökmü 

 
Bundan əvvəl munfəsil və muttəsil damirlərdən danışdıq. İndi 

isə damirlərin amillə bitişik və ya ayrı yazılma hökmündən (vacib və 
ya icazəli olması baxımından) danışacağıq.  

Əvvəlcə bu məsələdə ümumi qaydanı qeyd edək: 

كُلُّ موضعٍ أَمكَن أَنْ يؤتى فيه باضمريِ متصالً, ال يجوز الْعدولُ الْقَاعدةُ الْعامةُ: 
  عنه إِلَى الضمريِ الْمنفَصلِ.

Ümumi qayda: Muttəsil (bitişən) damir işlənməsi mümkün olan 
yerlərdə munfəsil (ayrı yazılan) damir işlətmək olmaz. 

Yəni o yerdə ki muttəsil damir işlənə bilər, həmin yerdə 

munfəsil damir işlətmək olmaz. Məsələn, رِفُكأَع “Səni tanıyıram” 

cümləsində ك muttəsil damiri əvəzinə اكإِي muttəsil damiri işlədib  

اكإِي رِفأَع demək düzgün deyil. Çünki burada muttəsil damir 

işlədilməsi mümkündür. Əksinə, muttəsil damir işlənməsi mümkün 
olmayan yerlərdə munfəsil damirin işlənməsi vacib olur. 
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  اتصالِ الضمريِ بِعامله وٱنفصالُهمواضع جوازِ 

Damirin amillə bitişik və ya ayrı yazılmasının caiz olduğu yerlər 
 

Damirin amillə bitişik və ya ayrı yazılması barədə öyrəndiyimiz 
ümumi qaydadan bildik ki, “muttəsil (bitişən) damir işlənməsi mümkün 
olan yerlərdə munfəsil (ayrı yazılan) damir işlətmək olmaz”. Lakin bəzi 
hallarda damirin amillə bitişik işlənməsinin mümkün olmasına 
baxmayaraq ayrı işlənməsi də caiz (icazəli) olur. Damirin amillə həm 
bitişik, həm də ayrı işlənməsinin mümkün olduğu hallar 
aşağıdakılardır: 

 

1.  نم فرلُ أَعنِ واألويريمنِ ضولَيفْعلَى مى غدعلٍ تعي كُلُّ فف وزجالثَّانِي, فَي
 الضمريِ الثَّانِي أَنْ يكُونَ متصالً وأَنْ يكُونَ منفَصالً. 

1. İki məful tələb edən təsirli felin məfulları damirlər olub, birinci 
damir ikincisindən “daha müəyyən” olarsa, ikinci damiri həm 
bitişik, həm də ayrı işlətmək olar. Müəyyənlik dərəcəsinə görə 
damirlərin sxemi belədir: I şəxs damiri II və III şəxs 
damirlərindən daha müəyyən sayılır, II şəxs damiri III şəxsdən 
daha müəyyən sayılır1. Məsələn: 

 

كَس بالثَّو(اهإِي كتوكَس) كَهتو  - Paltarı sənə geyindirdim 

(اهإِي كتنظَن) كَهتنظَن سردالْم - Səni müəllim zənn etdim 

Allah � buyurur: 
 

 �الْأَمرِ في ولَتنازعتم لَفَشلْتم كَثريا كَهمأَرا ولَو قَليلًا منامك في اللَّه كَهميرِي إِذْ �
 

“O zaman Allah yuxunda sənə onları az göstərdi. Əgər onları 
sənə çox göstərsəydi, ruhdan düşər və döyüş barəsində bir-

birinizlə mübahisə edərdiniz.” (əl-Ənfal, 43) 

                                                
1 Bildiyimiz kimi damirlərin hamısı müəyyəndir. Lakin I şəxs damirləri II və III şəxslərdən, 
II şəxs damirləri isə III şəxsdən daha müəyyən sayılır. Çünki danışan şəxs (I şəxs) özünü 
xitab olunandan (II şəxs) və ya qaib olandan (III şəxsdən) daha yaxşı tanıyır. Həmçinin, 
xitab olunan (II şəxs) qaib olandan (III şəxsdən) daha yaxşı tanınır. 
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Qeyd 1: Əgər iki məful damirlərdən ikincisi birincidən “daha 
müəyyən” olarsa bu halda damirlərin ayrı yazılması vacib olur. 
Məsələn: 
 

اكإِي هتطَيأَع ابتالْك - Kitabı sənə verdim 

Bu cümləni كهتطَيأَع kimi demək olmaz. Çünki ikinci damir ك 

birinci damirdən ـه daha müəyyəndir. 

 
Qeyd 2: Əgər iki məful damirlərin hər ikisi eyni rütbəli (eyni 
şəxsli) damirlər olarsa bu halda da damirlərin ayrı yazılması 
vacib olur. Məsələn: 
 

اهإِي هتطَيأَع ابتالْك - Kitabı ona verdim 

Bu cümləni ههتطَيأَع kimi demək olmaz. Çünki damirlərin hər ikisi 

eyni şəxsli (III şəxs) damirlərdir. 
 

2.  الً أَوصتكُونَ مأَنْ ي يهف ازا جهاتوى أَخدإِح ـ"كَانَ" أَوراً لبخ ريمإِذَا كَانَ الض
 أَنْ يكُونَ منفَصالً

2. Əgər damir "َكَان" və onun bacılarından birinin xəbəri olarsa həm 

bitişik həm də ayrı yazıla bilər. Məsələn:  
 

(اهإِي تكُن) ـهـتكُن سراملُد - Müəllim olmuşam 
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هامأَقْسو رتتسالْم ريمالض 
“Mustətir” (görünməyən) damir və onun növləri1 

 

رتتسالْم “Mustətir” (görünməyən) damirlər – cümlə tərkibində 

görünən forması olmayan, amma nəzərdə tutulan damirlərə deyilir. 
Mustətir damirlər yalnız raf (adlıq hal) damirləri olur.  

“Mustətir” (görünməyən) damirlər iki növdür: 

 Mustətir vucubən” - görünməməsi vacib olan“ الْمستتر وجوباً .1

damirlər; 

 Mustətir cəvəzən” - görünməməsi caiz“ الْمستتر جوازاً .2

(icazəli) olan damirlər. 
 

هعاضوموباً وجو رتتسالْم ريمالض 
“Mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damirlərin 

işləndiyi yerlər 
 

رِيفُهعوباً تجو رتتسالْم ريمال  –: الضو رالظَّاه ماالس لَّهحلُّ محي ال يالَّذ وه
  الضمري الْمنفَصلُ؛

“Mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damirlər – 
yerinə aşkar isim və ya munfəsil damir işlənə bilməyən və nəzərdə 
tutulan damirlərdir.  

“Mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damirlərin 
işləndiyi yerlər çoxdur. Bunlardan ən çox işlənən dördünü qeyd 
edək: 

 

فالْفَاعلُ في هذَا الْفعلِ ضمري مستتر وجوباً تقْديره  بِ؛فعلُ األمرِ للْواحد الْمخاطَ .1
"أَنت", فَإِذَا جاَء في مكَان الْمستترِ ضمري منفَصلٌ كَانَ توكيداً للضمريِ الْمستترِ 

 وجوباً, ولَيس بِفَاعلٍ للْفعلِ الْمذْكُورِ

                                                
1 Bu mövzu fayda üçün qeyd olunub, dərsdə tələb olunmur. 
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1. II şəxsin muzəkkər təki üçün işlənən əmr felində fail تأَن “sən” 

“mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damiridir. 

Məsələn: قُم “get!”, هِدتجا “çalış!” və s. Bu əmr fellərinin hər 

birində fail تأَن “sən” “mustətir vucubən” (görünməməsi vacib 

olan) damiridir. Bu damirin üzə çıxması caiz deyil. Əgər bu əmr 

fellərindən sonra تأَن “sən” damiri işlənsə, - تأَن قُم “sən get!”, 

تأَن هِدتجا “sən çalış!” - bil ki, bu damir fail deyil, nəzərdə tutulan 

damiri təkid edən munfəsil damirdir1.  
 

الْمضارِع الْمبدوُء بالْهمزة, فالْفَاعلُ في هذَا الْفعلِ ضمري مستتر وجوباً تقْديره الْفعلُ  .2
"أَنا", فَإِذَا جاَء في مكَان الْمستترِ ضمري منفَصلٌ كَانَ توكيداً للضمريِ الْمستترِ 

علٍ للْفبِفَاع سلَيوباً, وجذْكُورِولِ الْم 

2. Həmzə ilə başlayan mudari fellərində (I şəxsin təki) fail اأَن 
“mən” “mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damiridir. 

Məsələn: َآنفَظُ الْقُرأَح “Quranı əzbərləyirəm”, ارهلَ نلَي هِدتأَج “gecə-

gündüz çalışıram” və s. Bu fellərin hər birində fail اأَن “mən” 

“mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damiridir. Bu 
damirin üzə çıxması caiz (icazəli) deyil. Əgər bu fellərdən sonra 

 أَجتهِد أَنا ,”Mən əzbərləyirəm“ أَحفَظُ أَنا - ,mən” damiri işlənsə“ أَنا
“Mən çalışıram” - bil ki, bu damir fail deyil, nəzərdə tutulan 
damiri təkid edən munfəsil damirdir.  

 

                                                
1  II şəxsin digər (muənnəs tək, muzəkkər cəm, təsniyə və muənnəs cəm, təsniyə) əmr 

fellərinin failləri isə görünən damirlərdir. Məsələn: بِيذْهةُ! اما فَاطي “ey Fatimə, get!” burada fail 

.damiridir و ey qardaşlar, gedin!” burada fail“ يا إِخوانُ! اذْهبوا .damiridir ي يا أَخوان (أُختان)! اذْهبا    

“ey iki qardaş (iki bacı), gedin!” burada fail ا damiridir.   نبذْها !اتوا أَخي  “ey bacılar, gedin!” 

burada fail َن damiridir. 
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3. ضلُ الْمعالْفونوُء بالندبالْم ارِع هيرقْدوباً تجو رتتسم ريملِ ضعذَا الْفي هلُ ففالْفَاع ,
"نحن كَاني ماَء فرِ ", فَإِذَا جتتسريِ الْمميداً للضكولٌ كَانَ تفَصنم ريمرِ ضتتسالْم

 وجوباً, ولَيس بِفَاعلٍ للْفعلِ الْمذْكُورِ

 نحنnun” ilə başlayan mudari fellərində (I şəxsin cəmi) fail “ ن .3
“biz” “mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damiridir. 

Məsələn: فيالض كْرِمن “qonağa hörmət edirik”, سرأُ الدقْرن “dərsi 

oxuyuruq” və s. Bu fellərin hər birində fail نحن “biz” “mustətir 

vucubən” (görünməməsi vacib olan) damiridir. Bu damirin üzə 

çıxması caiz (icazəli) deyil. Əgər bu fellərdən sonra نحن “biz” 

damiri işlənsə, - نحن كْرِمن “biz hörmət edirik”, نحأُ نقْرن “biz 

oxuyuruq” - bil ki, bu damir fail deyil, nəzərdə tutulan damiri 
təkid edən munfəsil damirdir. 

 

4. ضلُ الْمعاالْفلْوطَابِ لاِء الْخوُء بِتدبالْم ذَكَّرِارِعالْم دح ريملِ ضعذَا الْفي هلُ ففالْفَاع ,
" هيرقْدوباً تجو رتتسم تيداً أَنكولٌ كَانَ تفَصنم ريمرِ ضتتسالْم كَاني ماَء ففَإِذَا ج ,"

 للضمريِ الْمستترِ وجوباً, ولَيس بِفَاعلٍ للْفعلِ الْمذْكُورِ

 tə” ilə başlayan və II şəxsin muzəkkər təkini bildirən“ تـ .4

mudari fellərində (II şəxsin muzəkkər təki) fail تأَن “sən”  

“mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damiridir. 

Məsələn: داً؟امح رِفعلْ ته !دالا خي “Ey Xalid! Həmidi 

tanıyırsanmı?”. Bu cümlədə رِفعت “tanıyırsan” felinin faili تأَن 
“sən” “mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damiridir. 

Bu damirin üzə çıxması caiz deyil. Əgər bu feldən sonra تأَن 
“sən” damiri işlənsə, - تأَن رِفعت “sən tanıyırsan” - bil ki, bu damir 

fail deyil, nəzərdə tutulan damiri təkid edən munfəsil damirdir1. 

                                                
1 “Mustətir vucubən” (görünməməsi vacib olan) damirlərin işləndiyi yerlər ümumilikdə 10-
a yaxındır. Ətraflı bilmək istəyənlər qrammatika kitablarına müraciət etsinlər. 
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هعاضومازاً ووج رتتسالْم ريمالض 
“Mustətir cəvəzən” (görünməməsi caiz olan) damirlərin işləndiyi 

yerlər 
 

رِيفُهعازاً توج رتتسالْم ريمالض :–  رالظَّاه ماالس لَّهحلَّ محأَنْ ي حصي يالَّذ وه
  أَو الضمري الْمنفَصلُ؛

“Mustətir cəvəzən” (görünməməsi caiz olan) damirlər –yerinə 
aşkar isim və ya munfəsil damirin işlənə bildiyi mustətir damirlərdir. 

“Mustətir cəvəzən” (görünməməsi caiz olan) damirlərin 
işləndiyi yerlər aşağıdakılardır: 

 

1.  ريملِ ضعذَا الْفي هلُ ففالْفَاع ,داحذَكَّرِ الْولْماِء لوُء بِالْيدبالْم ارِعضلُ الْمعالْف
 محلَّه االسم الظَّاهر؛مستتر جوازاً تقْديره "هو", َألنه يصح أَنْ يحلَّ 

 yə” ilə başlayan III şəxsin təkini bildirən mudari fellərində“ يـ .1

(III şəxsin muzəkkər təki) fail وه “o” “mustətir cəvəzən” 

(görünməməsi caiz olan) damiridir. Çünki bu feldən sonra aşkar 

isim işlənə bilər. Məsələn: بذْهي “gedir”, سردي “oxuyur” və s. Bu 

fellərin hər birində fail وه “o” “mustətir cəvəzən” (görünməməsi 

caiz olan) damiridir. Çünki biz bu fellərdən sonra zahir isim 

işlədə bilərik. Məsələn: دامح بذْهي “Həmid gedir”, دالخ سردي 
“Xalid oxuyur”. 

إِذَا  فالْفَاعلُ في هذَا الْفعلِ أُسنِد إِلَى ضمريِ الْغائبِ أَوِ الْغائبة ماضٍ كُلُّ فعلٍ .2
, وإِذَا أُسنِد إِلَى ضمريِ ضمري مستتر جوازاً تقْديره "هو" أُسنِد إِلَى ضمريِ الْغائبِ

 ما, َألنه يصح أَنْ يحلَّ محلَّهمستتر جوازاً تقْديره "هي"ضمري  الْغائبة فالْفَاعلُ
 االسم الظَّاهر؛

2. III şəxsin muzəkkər və ya muənnəs təkini bildirən hər bir 

madi feldə1 fail III şəxsin muzəkkər təkində وه “o” “mustətir 

                                                
1 İstər madi (keçmiş zaman) olsun, istər mudari (indiki-gələcəkzaman) olsun.  
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cəvəzən” (görünməməsi caiz olan) damiri, III şəxsin təki 

muənnəs təkində isə يه “o” “mustətir cəvəzən” (görünməməsi 

caiz olan) damiridir. Çünki bu fellərdən sonra aşkar isim işlənə 

bilər. Məsələn: قَام “qalxdı”, تبذَه “getdi” və s. قَام felində fail وه 

“o” “mustətir cəvəzən” (görünməməsi caiz olan) damiridir. 
Çünki biz bu feldən sonra zahir isim işlədə bilərik. Məsələn:                  

سردالْم قَام “Müəllim qalxdı”.  تبذَه felində isə fail يه “o” 

“mustətir cəvəzən” (görünməməsi caiz olan) damiridir. Çünki 

biz bu feldən sonra zahir isim işlədə bilərik. Məsələn: ُةمفَاط تبذَه 
“Fatimə getdi”. 

3.  مسا :يهمِ واالسلِ وعالْف صائصا خيهي فالت فَاتالص نلِ معى الْفنعا كَانَ بِمم
 وأَبواب الْمبالَغة. الْفَاعلِ, وٱسم الْمفْعولِ, والصفَةُ الْمشبهةُ,

3. Həm felin, həm də ismin (sifətin) xüsusiyyətlərini daşıyan və fel 
mənasını verən sözlər. Bunlar: 1- “ismu fail” (indiki zaman feli 
sifəti), 2- “ismu məful” (keçmiş zaman feli sifəti), 3- “sifətun 
muşəbbəhə” (felə oxşar sifətlət) və 4- mubaliğə vəznləridir. 

Məsələn: مفَاه يلع “Əli başa düşmuşdür”, ومفْهيثُ مدالْح “Hədis 

başa düşüldü”, نسح بذَا الطَّاله “Bu tələbə yaxşıdır”, ٌأَكَّال دالخ 

“Xalid çox yeyəndir”. Bu cümlələrin hər birində fail “mustətir 
cəvəzən” (görünməməsi caiz olan) damiridir. Çünki bu fellərdən 

sonra aşkar isim işlənə bilər. Məsələn: وهأخ مفَاه يلع “Əlinin 

qardaşı başa düşmuşdür”, اهنعم ومفْهيثُ مدالْح “hədisin mənası başa 

düşüldü”, لُقُهخ نسح بذَا الطَّاله “Bu tələbənin əxlaqı yaxşıdır”,  

وهأَكَّالٌ أَخ دالخ “Xalidin qardaşı çox yeyəndir”. 

 
 
 

��� 
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11. ÎÍ  ÁÈÐÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

طْلَقولُ ٱلْمفْعالْم 
Məful mutlaq (sərbəst məful) 

 

Ötən dərslərimizin birində “məsdər” barədə danışdıq1 və bildik 
ki, “məsdər” felin kök hərflərindən ibarət olan və hərəkətin adını 
bildirən isimdir. Məsdərlər adi isimlər olduğu üçün ismin bütün 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Hər hansı bir isim kimi məsdərlər də 
hallanır, cəmlənir, müəyyənlik və ya qeyri-müəyyənlikdə ola bilir, 
izafə olur, hərfu cərrlərlə işlənir və s. Həmçinin, adi isimlər kimi 
məsdərlər cümlədə istənilən cümlə üzvü rolunda çıxış edə bilir. 
Məsələn, fail, məful, mübtəda, xəbər, mudaf, mudafun-ileyh və s. ola 
bilir.  

Bəzən feli cümlədə, eyni felin məsdəri nasb halında gəlib öz 
felinin mənasını gücləndirmək, hərəkətin tərzini və ya miqdarını 
bildirmək məqsədi də daşıyır. Bəzi hallarda isə feli əvəz də edə bilir. 

Bu növ məsdərlərə طْلَقولُ ٱلْمفْعالْم “məful mutlaq” (sərbəst məful) 

deyilir. 

Haqqında danışacağımız cümlə üzvünün اطْلَقولُ ٱلْمفْعلْم  “məful 

mutlaq” (sərbəst məful) adlanmasına səbəb onun digər məfullardan 

fərqli olaraq heç bir hərfu-cərdən asılı olmamasıdır. طْلَقٱلْم “Mutlaq” 

sözünün mənası “sərbəst”, “azad”, “buraxılmış” deməkdir. Digər 
məfullara (“məful fihi”, “məful bihi” və gələcəkdə öyrənəcəyimiz 
“məful ləhu”, “məful məahu”) fikir versək görərik ki, hər birinin 

yanında müəyyən hərfu-cərr gəlmişdir. Məsələn, ولُ بِهفْعالْم “məful 

bihi” بِـ “-la, -lə” hərfu-cəri ilə yanaşı gəlir. Çünki fel onunla icra 

olunur. يهولُ ففْعالْم “Məful fihi” (zərf) isə يف “-da, -də” hərfu-cəri ilə 

yanaşı gəlir, çünki يف hərfu-cərinin mənasını verir2.  

“Məful mutlaq” isə heç bir hərfu-cərlə bağlı olmadığına görə 
belə adlanmışdır.  
                                                
1 Bax. II kitab 11-ci dərs. 
2 Bax. III kitab 12-ci dərs. 
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رِيفعطْلَقِ تولِ ٱلْمفْعالْم  

“Məful mutlaq”ın tərifi 
 

رِيفُهعت : طْلَقولُ ٱلْمفْعيداً  –الْمكوت هلَفْظ نلِ معالْف دعب ذْكَري وبصنالْم ردصالْم وه
 ,هددعاناً ليب أَو ,هعوناناً ليب لِ, أَوعلْفكُونُلي قَدو هلعف نباً عائن.  

Tərifi: “Məful mutlaq” (sərbəst məful) – feldən sonra gələn və 
aid olduğu felin mənasını gücləndirən, miqdarını və ya tərzini 
bildirən və fellə eyni kökdən ibarət olan mənsub məsdərə deyilir. 
Bəzən feli əvəz də edə bilir1. 

Tərifin şərhi: 
Tərifdən gördüyümüz kimi “məful mutlaq” feldən sonra gələn 

mənsub (təsirlik halda olan) məsdərdir. Bu məsdər fellə eyni kökdən 
olmalıdır. Məsələn: 

  ضربته ضرباً

Onu zərblə vurdum (hərfən: onu vurma ilə vurdum) 
 

Bu cümlədə ًبارض “zərblə” sözü “məful mutlaq”dır və o برض 

“vurdu” felinin eyni köklü məsdəridir. Feldən sonra mənsub halda 
gəlmişdir. 

“Məful mutlaq” təkcə fellərlə deyil, cümlədə fel kimi çıxış edə 
bilən məsdər, “ismu fail”, “ismu məful” və bir sıra sifətlərlə də işlənə 
bilir. Məsələn: 

• Məsdərlə işlənməsinə misal: 
 

 عجِبت من ضربِك حامداً ضرباً

Həmidi zərblə vurmağından təəccübləndim 
 

• “İsmu fail”lə işlənməsinə misal: 
 

 ارِبا ضباًأَنرداً ضامح  

Mən Həmidi zərblə vuranam 
 

 

                                                
1 “Məful mutlaq” hərəkətlə əlaqədər olduğu üçün Azərbaycan dili qrammatikasında “zərf” 
rolunu oynayır.   
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• “İsmu məful”la işlənməsinə misal: 
 

ضرباًضروب مأَنا   

Mən zərblə vurulmuşam 
 

• Sifətlə işlənməsinə misal: 
 

 هذَا الْخبر صحيح صحةً تامةً

Bu xəbər tamamilə doğrudur 
(Hərfən: Bu xəbər tam doğruluğu ilə doğrudur) 

 

 اعوطْلَقِأَنولِ ٱلْمفْعالْم  

“Məful mutlaq”ın növləri 
 

“Məful mutlaq”ın tərifindən görürük ki, “məful mutlaq” 
cümlədə dörd şeyi ifadə edir: 

 

1. هلعفل كِّدؤالْم Aid olduğu felin mənasını gücləndirir. Məsələn: 

  ضربته ضرباً

Onu zərblə vurdum (hərfən: onu vurma ilə vurdum) 
 

Allah � buyurur: 
 

�كَلَّمو ى اللَّهوسا ميمكْلت� 
 

“Və Allah Musa ilə sözlə (vasitəsiz) danışdı” (ən-Nisa, 164) 
 

 Felin tərzini (sifətini) bildirir. Bu növ “məful الْمبين لنوعِِ الْفعلِ .2

mutlaq”dan sonra həmişə sifət gəlir və ya məsdər ismə izafə 
olunur. Məsələn: 

 

أْتةً قَردياَءةً جرق   

Gözəl qiraətlə oxudum 
 

  فَهِمت الْمسأَلَةَ فَهم الْعلَماِء
Məsələni alimlərin başa düşdüyü kimi anladım 



175 
 

 نام عميق النومِ
Dərin yuxuya getdi (hərfən: dərin yuxu ilə yatdı) 

 

Allah � buyurur: 
 

 �جما حبا الْمالَ وتحبونَ � لَما أَكْلًا التراثَ وتأْكُلُونَ�
 

“Mirası hərisliklə yeyirsiniz, � Var-dövləti də hərisliklə sevirsiniz” 
(əl-Fəcr, 19-20) 

 Felin miqdarını bildirir. Yəni felin neçə dəfə baş الْمبين لعدد الْفعلِ .3

verdiyini bildirir. Məsələn:  
 

 طَبعت الْكتاب طَبعتينِ

Kitabı iki nəşr çap etdim 
 

 Özü ilə eyni kökdən ibarət olan feli əvəz edir. Bu النائب عنِ الْفعلِ .4

növ “məful mutlaq” iki növdür: 
a. Tələb feli (əmr, qadağa (inkarlı əmr), dua kimi) əvəz 

edən “məful mutlaq”. Bu növ “məful mutlaq” qiyasidir. 
Məsələn: 

قَّاتشلَى الْمراً عبص! (ًرابص بِرصا :أَي)  

Çətinliklərə səbr et! 
 

b. Felin xəbər formasını əvəz edən “məful mutlaq”. Bu növ 
“məful mutlaq” həm səməi həm, də qiyasi olur.  
Məsələn: 

 

 حمداً وشكْراً, ال كُفْراً 

 (أَي: أَحمده حمداً, أَشكُره شكْراً, وال أَكْفُره كُفْراً)
Şükr və həmd edirəm, nankorluq etmirəm 

 

(أَي: أَسمع سمعاً وأُطيع طَاعةً) سمعاً وطَاعةً  

Eşidirəm və itaət edirəm 
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الْمفْعولِ ٱلْمطْلَقِعاملُ النصبِ في   

“Məful mutlaq”ı nasb edən amil 
 

  الْمفْعولُ الْمطْلَق ينصبه فعلٌ, أَو مصدر, أَو وصف.الْقَاعدةُ: 

Qayda: “Məful mutlaq”ı nasb edən amil fel, məsdər və ya 
vəsfdir. Vəsf dedikdə “ismu fail”, “ismu məful” və bəzi sifətlər 
nəzərdə tutulur. Bunların hər birinə aid misal məful mutlaqın tərifini 
şərh edərkən artıq qeyd etdik. 

Həm də qeyd olunmalıdır ki, “məful mutlaq” aid olduğu felin, 
məsdərin və ya vəsfin təsirli olub-olmamasına, felin məlum və ya 
məchul növdə olub-olmamasına baxmayaraq daim mənsub olur və 
xidmət etdiyi sözü (feli, məsdəri və ya vəsfi) məna etibarilə 
tamamlasa da işin və ya hərəkətin bilavasitə təsir obyekti vəzifəsini 
daşımır.    

 

الْمفْعولِ ٱلْمطْلَقِحذْف عاملِ   

“Məful mutlaq”ın amilinin pozulması 
 

الْمفْعولُ الْمطْلَق الْمؤكِّد لفعله ال يجوز حذْف عامله ألنه إِنما جِيَء بِاملَصدرِ الْقَاعدةُ: 
 ,هتقْوِيوت ,هلامى عنعم يدأْكتل وزجفَي ددالْععِ وولنل نيبا الْمأَم ,كذَلل افنم ذْفالْحو

 حذْف عامله بِشرط الداللَة علَيهِما, أَما النائب عن فعله فَيجِب حذْف عامله ألنه إِنما
ال يو ,هلعالً من فدرِ بدجِيَء بِاملَص.هنلِ مدبالْملِ ودالْب نيب عمج  

Qayda: Felin mənasını gücləndirən “məful mutlaq”ın amilini 
pozmaq olmaz. Çünki bu növ “məful mutlaq” öz amilinin mənasını 
gücləndirmək, onu təkid etmək üçün işlənmişdir. Amilin pozulması 
isə “məful mutlaq”ın verdiyi məna ilə zidiyyət təşkil edir1.  

Felin miqdarını və tərzini bildirən “məful mutlaq”ın isə 
amilini pozmaq  olar, bu şərtlə ki, amilə dəlalət edən bir dəlil 
(nişanə) olsun2. Məsələn: 

                                                
1  Çünki pozulma ixtisar etmək üçündür. Təkid etmək üçün isə ixtisar deyil, cümləni 
uzatmaq lazımdır. Bu baxımdan pozulma ilə təkid zidiyyət təşkil edir. 
2 Dəlil iki cür olur: 1- Sual-cavab əsnasında sualda qeyd olunan dəlil. 2- Vəziyyətə uyğun 
olaraq bilinən dəlil. 
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• Felin tərzini bildirən “məful mutlaq”ın amilinin pozulmasına 

misal: 

 müvəffəqiyyət qazandınmı?” soruşana cavab“ هلْ نجحت؟ 

olaraq ًاحاجاً نامت  “tam müvəffəqiyyət”- deyə cavab verirsən. 

Yəni  تحجاًناماحاً تجن  “tam müvəffəqiyyət qazandım”. Və ya 

səfərdən gələnə ًكااربوماً مقُد “xoş gəldin!” deyirsən. Yəni       

 تمكاًقَداربوماً مقُد  

• Felin miqdarını bildirən “məful mutlaq”ın amilinin 
pozulmasına misal: 

 Həmidə neçə zərbə vurdun?” soruşana cavab“ كَم ضربت حامداً؟

olaraq ِنيتبرض “iki zərbə”- deyə cavab verirsən. Yəni  تبرنِضيتبرض  

“iki zərbə vurdum”.  
Feli əvəz edən “məful mutlaq”ın amilinin pozulması vacibdir. 

Çünki bu növ “məful mutlaq” öz amilinin əvəzinə gəlmişdir. Əvəz 
edənlə əvəz olunanın hər ikisi bir yerdə işlənə bilməz. 

 

 النائب عنِ الْمصدرِ
Məsdəri (məful mutlaqı) əvəz edən isimlər 

 

Bəzi isimlər cümlədə məsdərə, yəni, “məful mutlaq”a aid 

olaraq onu əvəz edirlər və الْمفْعولُ الْمطْلَق   الْمصدرِالنائب عنِ   “məsdəri 

əvəz edən məful mutlaq” kimi erab olunurlar. Məsdəri əvəz edən 
isimlər aşağıdakılardır: 

 

الْمصدرِ, وكَذلك "كَم" إذَا كَانَ إلَى  أَلْفَاظُ "كُلُّ", "بعض", "أَي" مضافَةً -1
 تميِيزها مصدراً من لَفْظ فعله يعرب مفْعوالً مطْلَقاً
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1- Məsdərə izafə olunmuş "ُّكُل" “tamamilə”, "ضعب" “bəzi”, "أَي" 
“hansı” sözləri1.  Həmçinin, əgər  "كَم" “neçə?” sual əvəzliyindən 

sonra feli ilə eyni kökdən olan məsdər gələrsə  "كَم" sual əvəzliyi 

“məful mutlaq” kimi erab olunur. Məsələn: 
 

 تددعتسارِ ابتإلخكُلَّل اددعتاالس  - İmtahana tamamilə hazırlaşdım 

 سرالد تفَهِمضعمِ بالْفَه - Dərsi müəyyən qədər başa düşdüm 

؟ أَيسرالد تمٍ فَهِمفَه  - Dərsi hansı səviyyədə başa düşdün? 

؟ كَمسرالد أْتاَءةً قَررق  - Dərsi neçə dəfə oxudun? 
 

Bu cümlələrdəki "ُّكُل", "ضعب", "أَي" və  "كَم" isimləri “məsdəri əvəz 

edən məful mutlaq” ِردصنِ الْمع بائالن طْلَقولُ الْمفْعالْم kimi erab 

olunurlar. Allah � buyurur: 
 

   �كَالْمعلَّقَة فَتذَروها الْميلِ كُلَّ تميلُوا فَلَا�
 

“(Qadınlardan) Birinə tamamilə meyl edib, digərini asılı 
vəziyyətdə qoymayın” (ən-Nisa, 129) 

 

  اإلشارةُ إِلَى الْمصدرِ -2

2- Məsdərdən əvvəl gələn işarə əvəzliyi. Bu halda işarə 

əvəzliyindən sonra gələn məsdər ال artikli ilə müəyyənlikdə 

olur. Məsələn: 
 

 ?Mənimlə belə rəftar edirsən -  الْمعاملَةَ؟ هذهأَتعاملُنِي 

 هتمأَكْركذَل اماإلكْر  - Ona o cür yaxşılıq etdim 
 

 

 

 

                                                
 bəzi” sözlərinin izafə olunduqları məsdər əvvəlkilərdən fərqli olaraq“ "بعضbütün”, "“ "كُلُّ" 1

 .müəyyənlik artikli qəbul edir ال
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 الضمري الْعائد علَى الْمصدرِ -3

3- Məsdərdən (məful mutlaqdan) sonra gələn və məsdərə aid olan 
damir (şəxs əvəzliyi). Məsələn: 

 

 غَيرِي هاقَراْت قراَءةً لَم يقْرأ

Məndən başqa heç kəsin oxuya bilmədiyi qiraətlə oxudum 
 

Bu cümlədə ًاَءةرق məsdəri “məful mutlaq”dır. Bu məsdərdən 

sonra gələn və məsdərə qayıdan (aid olan) اه damiri “məsdəri 

əvəz edən məful mutlaq” ِردصنِ الْمع بائالن طْلَقولُ الْمفْعالْم kimi erab 

olunur. Allah � buyurur: 
 

�نفَم كْفُري دعب كُمني مفَإِن هذِّبا أُعذَابلَا ع ذِّبأُعا هدأَح نم نيالَمالْع�   
 

“Amma bundan sonra aranızdan kafir olanlara aləmlərdən heç 
kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm” (əl-Maidə, 115) 

 

 الْمصدرِ, سواٌء أَ أُضيف إِلَى الْمصدرِ أَم ناب عنهصفَةُ  -4

4- Məsdərin sifəti. İstər sifət məsdərə izafə olumuş şəkildə 
olsun1, istərsə də məsdəri əvəz etsin. Məsələn: 

  

 سرالد تداًفَهِميج (ًدايماً جفَه :أَي) - Dərsi yaxşı başa düşdüm 

 هتداعسنسأَح ةداعسالْم  - Ona ən gözəl yardımı etdim 
 

Bu cümlələrdəki ًدايج “yaxşı” və نسأَح “ən gözəl” isimləri 

“məsdəri əvəz edən məful mutlaq” ِردصنِ الْمع بائالن طْلَقولُ الْمفْعالْم 
kimi erab olunurlar. 
 

5-  ددرِ,عدصالْم 

5- Məsdərin miqdarı. Məsələn: 

 كترثَالثَز اتارزِي - Səni üç dəfə ziyarət etdim 

                                                
1 Sifətin izafə olunduğu məsdər əvvəlkilərdən fərqli olaraq ال müəyyənlik artikli qəbul edir. 



180 
 

Bu cümlədə َثَالث “üç” sayı “məsdəri əvəz edən məful mutlaq” 

 :kimi erab olunur. Allah � buyurur الْمفْعولُ الْمطْلَق النائب عنِ الْمصدرِ
 

�ينالَّذونَ ومري اتنصحالْم ثُم وا لَمأْتي ةعباَء بِأَردهش موهدلفَاج انِنيةً ثَملْدج �   
 

“İsmətli qadınları zinada günahlandırıb, sonra dörd şahid 
gətirməyən kəslərə səksən çubuq vurun” (əl-Maidə, 115) 

 

وهو: اسم يدلُّ علَى ما يدلُّ علَيه الْمصدر ولَكن حروفُه أَقَلُّ من اسم الْمصدرِ,  -6
 ىلَع ةلَالدالَ يف ردصمالْ ىاوس ام وه رِدصمالْ مسا, صليحروف الْمصدرِ اَأل

 نم ئَتهيه تلَخ لْب ،هلعف فرأَح يعِمج ىلَع هالمتشٱ يف اوِهيس ومل ،دثحالْ
بأَ ضِعحرف فعلظاًفْلَ ه وقْتيراًد مغَ نرِي وضٍ،ع 

6- İsmi-məsdər. İsmi-məsdər – məsdər mənasını verən, lakin 
hərflərinin sayına görə əsli məsdərdən daha az hərfə malik olan 
isimlərə deyilir. Əslində məsdər adını bildirdiyi felin həriflərini 
tam əhatə etməlidir. Üstəlik tərkibində əlavə hərflər də ola bilər. 
İsmi-məsdərlər isə adını bildirdiyi felin hərflərini tam əhatə 
etmir1. Həmçinin, ismi-məsdərlər hərəkət adları olmaqla yanaşı, 
əşyəvi məna da kəsb edirlər. İsim-məsdərlər “səməi” olub, 
düzəlməsində hər hansı qayda yoxdur və ərəblərdən eşidilənlərə 
əsaslanır. Məsdərlərlə ismi-məsdərlər arasındakı fərqi aşağıdakı 
misallarda görmək olar: 

 

Mənası İsim-məsdər Əsli məsdər Fel  

Danışmaq كَالم يمكْلكَ ت لَّم - كَلِّمي  

Salam vermək الَمس يملست  لَّمس- لِّمسي  

Dəstəmaz almaq وٌءضو ؤضوأَ  تضوأُ -تضوتي  

Qüsl etmək ٌلالٌ غُسسغْتلَ  اسغْتِسلُ -اتغي  

                                                
1 Əgər məsdərdə felin kök hərflərindən biri başqa bir hərflə əvəz olunubsa bu əsli məsdər 

sayılır. İsim məsdərdə isə pozulmuş hərfin əvəzi olmur. Məsələn: ٌةدع “vəd etmək”  دعو 
felinin məsdəridir. Burada و hərfi pozulmuş əvəzinə ة əlavə olunmuşdur. 
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Namaz qılmaq ٌالَةةٌ صيلصلَّى  تلِّي –صصي  

Öpmək ٌلَةقْبِيلٌ قُبلَ  تلُ -قَبقَبي  

 
Cədvələ diqqət etsək görərik ki, isim-məsdərlərin tərkibindəki 
hərflərin sayı əsli məsdərlərin hərflərinin sayından azdır. Buna 
baxmayaraq eyni məna daşıyırlar. 
Əgər məful mutlaq isim-məsdər olarsa o, “məsdəri əvəz edən 

məful mutlaq” ِردصنِ الْمع بائالن طْلَقولُ الْمفْعالْم kimi erab olunur. 

Məsələn: 

 Mükafatı ona verdim -  عطَاًءأَعطَيته الْجائزةَ 

 هتكَالماًكَلَّم  - Onunla danışdım 

Allah � buyurur:  
 

�اللَّهو كُمتبأَن نضِ ما الْأَراتبن�   
 

“Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir” (Nuh, 17) 
 

الْمصدر الَّذي يالقي في اإلشتقَاقِ  الْمصدر الَّذي يالقيه في اإلشتقَاقِ, -7
:ئَانيطْلَقاً شوالً مفْعم عاقالْو ردصالْم 

  �تبتيلًا إِلَيه وتبتلْ ربك اسم واذْكُرِ�مصدر من بابٍ مختلف, نحو:    - أ

: نحومصدر من الْفعلِ الْمجرد ينوب عنِ الْمصدرِ من الْمزِيد,   - ب

�هانحبالَى سعتا ومقُولُونَ عا يلُوا عكَبِري� 

7- Eyni kökdən düzəlmiş başqa bir felin məsdəri. Eyni kökdən 
düzəlmiş başqa bir felin məsdəri iki cür olur: 

1- Eyni kökdən olan digər düzəltmə babın məsdəri. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

 �تبتيلًا إِلَيه وتبتلْ ربك اسم واذْكُرِ�

“Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamilə Ona həsr et!”  
(əl-Muzzəmmil, 8) 
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Bu ayədə “ٌيلتبت” “ayırmaq” sözü َلفَع babından olan َلتب felinin 

məsdəri olub   َلفَعت  babından olan َلتبت “həsr etmək” felinin 

məsdərini əvəz etmişdir. Buna görə də “məsdəri əvəz edən 

məful mutlaq” ِردصنِ الْمع بائالن طْلَقولُ الْمفْعالْم kimi erab olunur. 

Başqa bir misal: 
 

  Təbəssümlə gülümsədim -  تبسمت ٱبتساماً 

2- Eyni kökdən olan mücərrəd felin məsdəri. Məsələn: 
Allah � buyurur: 

�هانحبالَى سعتا ومقُولُونَ عا يلُوا عكَبِري�  

“Allah müşriklərin söylədiklərindən çox uzaq və çox ucadır”  
(əl-İsra, 43) 

Bu ayədə “الُوع” sözü لَفَع  babından olan  َاللُو -ععي  “ucalmaq” 

felinin məsdəri olub   فَاعلَت  babından olan الَىعت felinin 

məsdərini )(ٍالعت  əvəz etmişdir. Bu səbəbdən “məsdəri əvəz 

edən məful mutlaq” ِردصنِ الْمع بائالن طْلَقولُ الْمفْعالْم kimi erab 

olunur. Başqa bir misal: 
 

  Allahı � böyük sevgiylə sevirəm -  جماً حباأُحب اَهللا 
 

 مرادف الْمصدرِ,  -8

8- Məsdərin sinonimi 1 . Bəzən məful mutlaq felin məsdəri ilə 

sinonim olan isimlə ifadə edilir və  بائرِالندصنِ الْمع  طْلَقولُ الْمفْعالْم 
“məsdəri əvəz edən məful mutlaq” kimi erab olunur. Məsələn: 

 

 تقُقُمطَوِيالً فاًوو - Uzun-uzadı dayandım 

 اشاةًعيةً حيدعس  - Xoşbəxt həyat yaşadı 

                                                
1 Sinonim sözlər – deyilişi və yazılışı müxtəlif, lakin mənaları eyni, yaxud yaxın olan sözlərə 

deyilir. Məsələn: “həyat”  ٌةيشاةٌ –عيح  “yaşayış” və s. 
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Bu cümlələrdə قُوفو “durmaq” məsdəri اميق “dayanmaq” 

məsdərini, ٌاةيح “həyat” məsdəri isə ٌةيشع “yaşamaq” məsdərini 

əvəz etmişlər. Bu səbəbdən ِردصنِ الْمع بائالن طْلَقولُ الْمفْعالْم “məsdəri 

əvəz edən məful mutlaq” kimi erab olunurlar.  
  



184 
 

 أَقْسام املَصدرِ
Məsdərin növləri 

 

Bildiyimiz kimi “məsdər” fellə eyni kökdən olan, felin dəlalət 
etdiyi iki mənadan (hərəkət və zaman) birinə - hərəkətə dəlalət edən 
isimlərdir1. Bəzən iş və ya hərəkətin adı ilə yanaşı onun miqdarını 
sayını və ya tərzini də bildirmək lazım gəlir. Bunun üçün məsdər 
növlərindən istifadə olunur. Məsdərin aşağıdakı növləri vardır: 

 

1- ةرالْم ردص2م –  نى منبيةً, وداحةً ورلِ معقُوعِ الْفو انيبل ذْكَري ردصم :وهو
 الْفَاِء والالَّمِ و سكُون الْعينِالْفعلِ الثُّالَثي الْمجرد علَى وزن "فَعلَةٌ", بِفَتحِ 

.رِهي آخاِء فالت ةادزِيو  ياسيرِ الْقدصالْم ةلَى زِنع درجالْم يرِ الثُّالَثغَي نى منبيو
.رِهي آخاِء فالت ةادبِزِي  

1- “Məsdər mərra3” (bir dəfəni bildirən məsdər) – felin bir dəfə baş 
verməsini bildirmək üçün düzələn məsdərdir. Düzəlmə qaydası:  

 

a. “Suləsi mucərrəd” (üçköklü mucərrəd) fellərdən “məsdər 

mərra” ٌلَةفَع vəznində düzəlir. Yəni I və III kökü 

fəthələşdirib, II kökü sukunlaşdırıb sonuna “tə mərbuta” 
əlavə etməklə düzəlir. Məsələn: 

 

 هتبرةًضبرض - Ona bir zərbə vurdum 

 تدجةًسدجس  - Bir səcdə etdim 
 

Cümlələrə diqqət etsək görərik ki, altından xətt çəkilən 

sözlər (məsdərlər) ٌلَةفَع vəznindədir və hadisənin bir dəfə baş 

verməsini bildirir. Əgər bu məsdər qeyd olunmasaydı, o 
zaman felin bir dəfədən çox baş verməsi başa düşülərdi. 

Birinci cümlədə ًةبرض məsdəri, ikinci cümlədə isə ًةدجس 

                                                
1 Bax. II kitab 11-ci dərs. 
2 Bu növ məsdərə ددالْع ردصم “miqdar bildirən məsdər” də deyilir. 

 .mərra” sözünün mənası “bir dəfə” deməkdir“ مرةٌ 3
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məsdəri felin yalnız bir dəfə baş verməsini bildirir. Məhz 

buna görə də ةرالْم ردصم (bir dəfəni bildirən məsdər) adlanır. 

b. “Suləsi mucərrəd” (üçköklü mucərrəd) olmayan fellərdən 

“məsdər mərra” əsli məsdərin sonuna ة “tə mərbuta” əlavə 

etməklə düzəlir. Məsələn: 
 

 ترةًكَبكْبِريت - Bir dəfə təkbir etdim 

تلَّمةً سيملست  - Bir dəfə salam verdim 
 

Bu iki cümləyə diqqət etsək görərik ki, altından xətt çəkilən 

“məsdər mərra”lar felin əsli məsdərinin sonuna ة “tə 

mərbuta” əlavə etməklə düzəlib. 
 

ما إِذَا كَانَ الْمصدر اَألصلي مختوماً بِالتاِء في أَصلِ بِنائه ذُكر بعده التنبِيه األولُ: 
  .املَرة رِدصمو يدكأْالت رِدصم نيب يقِرِلتفْل كلذَويدلُّ علَى الْعدد كَكَلمة "واحدةٌ", 

Qeyd 1: Əgər felin əsl məsdəri “tə mərbuta” ilə bitirsə, bu cür 

fellərdə “məsdər mərra”dan sonra "ٌةداحو" “bir” sayı qeyd olunur. 

Məqsəd – felin mənasını gücləndirmək üçün işlənən məsdəri 
“məsdər mərra”dan fərqləndirməkdir. Məsələn: 

 

  ابتالْك تمجرةًتداحةً ومجرت - Kitabı bir dəfə tərcümə etdim 

 تحرتسةًاداحةً واحرتسا - Bir dəfə istirahət etdim 
 

Əgər bu cümlələrdə məsdərlərdən sonra "ٌةداحو" “bir” sayı qeyd 

olunmasa, bu zaman məsdərin feli təkid etməsi üçün işlənməsi 

ehtimal oluna bilər. Məsdərlərdən sonra "ٌةداحو" “bir” sayının qeyd 

olunması ilə fellərin bir dəfə baş verməsi aydınlaşır. 
 

, وال غَالباً من أَفْعالِ الْجوارِحِ الْمدركَةُ بِالْحس مصدر الْمرةيبنى التنبِيه الثَّانِي: 
 يبنى من اَألفْعالِ الْباطنة والسجايا.
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Qeyd 2: “Məsdər mərra” əsasən “vurmaq”, “yemək”, “içmək” 
kimi əzalarla icra olunaraq duyğu orqanları ilə qavranıla bilən 
fellərdən düzəlir, “bilmək”,  qorxaq olmaq”, xəsis olmaq” və s. bu 
kimi duyğu orqanları ilə qavranıla bilməyən və xasiyyət və keyfiyyət 
bildirən fellərdən düzəlmir. 

 

2-  ردصمئَةيلِ  – 1الْهعالْف نى منبيلِ, وعقُوعِ الْفو ئَةيه انيبل ذْكَري ردصم :وهو
الثُّالَثي الْمجرد قياساً علَى وزن "فعلَةٌ", بِكَسرِ الْفَاِء وسكُون الْعينِ وفَتحِ الالَّمِ 

ى منبوالَ ي .رِهي آخاِء فالت ةادزِيو.درجالْم يرِ الثُّالَثغَي ن 

2- “Məsdər heyət 2 ” (tərzi-hərəkət bildirən məsdər) – felin icra 
tərzini və ya icra vəziyyətini bildirmək üçün düzələn məsdərdir. 
Düzəlmə qaydası: “Suləsi mucərrəd” (üçköklü mucərrəd) 

fellərdən “məsdər heyət” ٌلَةعف vəznində düzəlir. Yəni I kök 

kəsrələşir, II kök sukunlaşır, III kök fəthələşir və sonuna “tə 
mərbuta” əlavə olunur. Məsələn: 

 

أَكَلْت دإِكْلَةَ اَألس - Şir kimi yedim 

اتةً منسةً حيتم  - Gözəl sonluqla öldü 
 

Cümlələrə diqqət etsək görərik ki, altından xətt çəkilən sözlər 

(məsdərlər) ٌلَةعف vəznindədir və hadisənin baş vermə tərzini 

bildirir. 
 

 قوفَ لُُعفالْ انَكَ نْإِفَ, من غَيرِ الثُّالَثي الْمجرد مصدر الْهيئَةالَ يصاغُ  التنبِيه األولُ:
  ".يماًظع اماًرإِكْ هتمركْأَ" :مثلُ ،الْهيئَة ردصم فصوالْبِ رهدصم ريص ،يثالَالثُّ

Qeyd 1: “Suləsi mucərrəd” (üçköklü mucərrəd) olmayan 
fellərdən “məsdər heyət” düzəlmir. “Suləsi mucərrəd” olmayan 
fellərin “məsdər heyət” əsli məsdərdən sonra sifət işlətməklə düzəlir. 
Məsələn: 

                                                
1 Bu növ məsdərə ئَةيالْه مسا “tərzi-hərəkət bildirən isim” də deyilir. 

 .heyət” sözünün mənası “tərz, sifət” deməkdir“ هيئَةٌ 2
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 Ona böyük hörmət göstərdim - عظيماً إِكْراماً هتمركْأَ

"فعلَةٌ" دلَّ علَى هيئَة الْفعلِ منه إِذَا كَانَ الْمصدر اَألصلي علَى وزن التنبِيه الثَّانِي: 
فصبِالْو ,ذَولك فْليقِرِلت بين مصرِد أْالتكيد ومصرِد ئَةيالْه. 

Qeyd 2: Əgər felin öz (əsl) məsdəri ٌلَةعف vəznində olarsa, 

hərəkətin tərzini bildirmək üçün əsli məsdərdən sonra münasib sifət 
işlənir. Məqsəd – “məsdər heyət”i felin mənasını gücləndirmək üçün 
işlənən məsdərdən fərqləndirməkdir. Məsələn:  

 İtirdiyimi çox axtardım - نِشدةً عظيمةً نشدت الضالَّةَ 

 رمع دهي عف الماإلس زةً �عيمظةً عزع  - İslam dini Ömərin � 
dövründə çox izzətlənmişdi 

 

Allah � buyurur: 

  �راضية عيشة في فَهو � موازِينه ثَقُلَت من فَأَما�

“O gün kimin tərəziləri ağır gələrsə � xoşbəxt güzəran sürəcək”. 
 (əl-Qariə, 6-7) 

 

وهو: ما دلَّ علَى الْحدث مثْلُ الْمصدرِ اَألصلي مع بدئه  – 1الْميميمصدر الْ -3
بِميمٍ زائدة, ويبنى من الْفعلِ الثُّالَثي الْمجرد علَى وزن "مفْعلٍ", بِفَتحِ الْعينِ سواٌء 

مها أَم مكْسورها ولَم يكُن مثَاالً واوِيا. أَكَانَ الْمضارِع مفْتوح الْعينِ أَم مضمو
وإنْ كَانَ الْفعلُ من الْمثَالِ الْواوِي صحيح الالَّمِ فإِنَّ مصدره الْميمي يكُونُ علَى 

ييمرِ الْمدصلْمأَلْفَاظٌ ل درو قَدنِ. ويرِ الْعلٍ" بِكَسفْعم" نزاعاً  ومنِ سيرِ الْعبِكَس
مثْلُ: مرجِع, مصري, محيض, مقيلٌ, مجِيٌء, وقَد تلْحق آخره التاُء, مثْلُ: 

 مفْسدةٌ, مودةٌ, معرِفَةٌ.

 ةلَى زِنع درجالْم يرِ الثُّالَثغَي نى منبيثْلُ: وولِ مفْعمِ الْملٌ.ٱسخدم ,قَامم ,قَلَبنم 

  

                                                
1 Bu növ məsdərə ئَةيالْه مسا “tərzi-hərəkət bildirən isim” də deyilir. 
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3- “Məsdər mim” – “mim” hərfilə başlayan və məsdər mənasını 
verən isimlərdir.  

 
Düzəlmə qaydası: 

1- “Suləsi mucərrəd” (üçköklü mucərrəd) fellərdən “məsdər 

mim” iki babda düzəlir: لٌمفْع  və ملٌفْع  vəznlərində.  

a1 – Əgər fel sonu səhih hərfli1 اوِيثَالُ الْوالْم “vav” ilə başlayan 

“misəl” fel olarsa “məsdər mim” ملٌفْع  vəznində düzəlir. 

Məsələn: 
 

دعوم قاِهللا ح - Allahın vədi haqqdır 

فُكقوم لَك نسي أَحعم  - Mənimlə durmağın sənin üçün xeyirli olar 
 

Cümlələrə diqqət etsək görərik ki, altından xətt çəkilən 

دعوم və فقوم sözləri دعو “vəd verdi” və قَفو “durdu” 

fellərindən لٌفْمع  vəznində düzəlmişlər və əsli məsdərin 

mənasını verirlər. دعوم yəni, دعو “vəd”, فقوم yəni, قُوفو 

“durmaq”. “Mim” hərfi ilə başladıqlarına və məsdər 
mənasını verdiklərinə görə bu isimlərə “məsdər mim” 
deyilir2. 

a2 – اوِيثَالُ الْوالْم (I kök hərfi و “vav” ilə başlayan “misəl” fel) 

olmayan “suləsi mucərrəd” (üçköklü mucərrəd) fellərdən 

“məsdər mim” لٌمفْع  vəznində düzəlir. Bu fellərdən “məsdər 

mim” düzələrkən felin II kökünün (ع –nın) mudari 

formasındakı hərəkəsi nəzərə alınmır3. Məsələn: 
 

تجهن جهنم نيحالالص - Əməlisaleh insanların yolunu tutdum 

                                                
1 Yəni xəstə hərf olmayan. 
2 Bəzi ərəb dilçiləri bu sözlərin məsdər olmayıb, məsdər mənasını verən adi isimlər olması 
rəyindədirlər.  
3 “İsmu zaman və məkan”dan fərqli olaraq.  
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 Sinifdə yatmağın ədəbdən deyil -  في الْفَصلِ منامكلَيس من اَألدبِ 
 

Cümlələrə diqqət etsək görərik ki, altından xətt çəkilən 

isimlər (جهنم “yol tutmaq”, امنم “yatmaq”) لٌفْمع  vəznindədir və 

əsli məsdərin mənasını verirlər. جهنم yəni, نهج  “yol tutmaq”,  

امنم yəni, مون “yatmaq”. “Mim” hərfi ilə başladıqlarına və 

məsdər mənasını verdiklərinə görə bu isimlərə “məsdər 
mim” deyilir. 

 
Qeyd 1: Əvvəlki dərslərimizdən bildiyimiz kimi “suləsi 

mucərrəd” fellərin “ismu zaman və məkan”ı da لٌمفْع  və ملٌفْع  

vəznlərində düzəlir. “Məsdər mim”lə “ismu zaman və 
məkan”ın vəznləri eyni olsa da cümlə tərkibində asanlıqla 
fərqlənirlər.  

Qeyd 2: Bəzi fellərin “mim məsdər”i qaydaya əsasən لٌمفْع  

vəznində düzəldiyi halda ملٌفْع  vəznində gəlmişdir. 

Məsələn: عجر “qayıtdı” felindən düzələn جِعرم “dönüş”, 

اضح “heyz oldu” felindən düzəlmiş يضحم “heyz olmaq” 

kimi sözlər.  
2- “Suləsi mucərrəd” (üçköklü mucərrəd) olmayan fellərin 

“məsdər mim”i onların  “ismu-məful” forması ilə eynidir. 
Məsələn:  
Allah � buyurur: 

� لَمعيسو ينوا الَّذظَلَم قَلَبٍ أَينونَ مبقَلني�  

“Zalımlar isə hansı dönüşlə qayıdacaqlarını mütləq biləcəklər”. 
(əş-Şuəra, 227) 

 

� ماهقْنزمقٍ كُلَّ وزمي إِنَّ مف كذَل اتكُلِّ لَآيارٍ لبكُورٍ صش�  

 “... özlərini də pərən-pərən etdik. Həqiqətən, səbirli və şükür edən hər 
kəs bundan ibrət alar”. (Səba, 19)  
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Erab 

ابراِإلع 
 ضربته ضرباً

برضكَةرحتاِء الْمبِالت هالصتال كُونلَى السع نِيباضٍ ملٌ معف :  

لَى تع نِيبلٌ مصتم ريملٌ: ضفْعٍ فَاعلِّ رحي مف مالض  

  : مفْعولٌ مطْلَق منصوب وعالمةُ نصبِه فَتحةٌ ظَاهرةٌضرباً

  

  فَهِمت كُلَّ الْفَهمِ

 :تلٌفَهِملٌ و فَاععف  

ظَاهرةٌ وهو منصوب وعالمةُ نصبِه فَتحةٌ مفْعولٌ مطْلَق نائب عنِ الْمصدرِ : كُلَّ
افضم  

  جره كَسرةٌ ظَاهرةٌ مضاف إِلَيه مجرور وعالمةُ: الْفَهمِ

  

  يا أُستاذُ ,مهالً

منصوب وعالمةُ نصبِه فَتحةٌ ظَاهرةٌ, وفعلُه مفْعولٌ مطْلَق نائب عنِ فعله مهالً: 
  محذُوف وجوباً تقْديره "امهِلْ". 

  

 

���  
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12. ÎÍ ÈÊÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

َألجلهأوِ  لَهالْمفْعولُ   

“Məful ləhu” və ya “li əclihi”  
Səbəb bildirən məful 

 

رِيفُهعت : هلأوِ َألج ولُ لَهفْعلِ.  –الْمعقُوعِ الْفبِ وبس انيبل ذْكَري وبصنم ردصم
  وعالمته: أَنْ يصح وقُوعِ الْمصدرِ جواباً عن سؤالٍ هو: "لم؟". 

 

Tərifi: “Məful ləhu” və ya “li əclihi” – iş və ya hərəkətin 
səbəbini bildirən mənsub məsdərdir. Əlaməti: niyə? nəyə görə? nə 
üçün? nə səbəbə? suallarına cavab verir.  

 

Tərifin şərhi: 
“İş və ya hərəkətin səbəbini bildirən mənsub məsdərdir” – 

yəni, “məful mutlaq”dan fərqli olaraq “məful ləhu” felin baş vermə 
səbəbini bildirir. “Məful mutlaq” və “məful ləhu” arasında oxşar 
cəhət budur ki, hər ikisi məsdərdir və hər ikisi mənsubdur (təsirlik 
haldadır). Fərqli cəhət isə budur ki, “məful mutlaq” aid olduğu fellə 
eyni kökdən olur. “Məful ləhu” isə aid olduğu fellə eyni kökdən 

olmur və yalnız ِالْقَلْب ردصالْمي  “qəlbi məsdərdən” ibarət olur. “Qəlbi 

məsdər” dedikdə duyğu orqanları ilə qavranıla bilməyən və qəlbə 
aid olan fellərin məsdəri nəzərdə tutulur. Məsələn, “utanmaq”, 
“istəmək”, “sevmək”, “qorxmaq” və s. Digər bir fərqli cəhət budur 
ki, “məful ləhu” niyə? nəyə görə? nə üçün? nə səbəbə? Məsələn: 

 

 Elmə rəgbətdən dolayı gəldim - جِئْت رغْبةً في الْعلْمِ
 

Bu cümlədə ًةغْبر “rəgbətdən” sözü “məful ləhu” kimi erab 

olunur. Çünki diqqət etsək görərik ki, ًةغْبر mənsub məsdərdir, جِئْت 

“gəldim” felinin səbəbini bildirir və niyə? sualına cavab verir. 

Həmçinin, diqqət etsək görərik ki, ًةغْبر “rəgbət göstərmək” məsdəri 

“qəlbi məsdərdir”.   
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ولِ لَهفْعوطُ الْمرش 

“Məful ləhu”nun şərtləri 
 

“Məful ləhu” özündə dörd şərti tamamlamalıdır. Bunlar 
aşağıdakılardır: 

 

 ;Məsdər olmalıdır أَنْ يكُونَ مصدراً -1

2- لَها قَبمباً لبكُونَ سأَنْ ي Özündən əvvəl gələn felin səbəbi olmalıdır; 

3- انمي الزف هلامع عم رِكتشأَنْ ي Öz amili ilə zamanda şərik olmalıdır; 

 ;Öz amili ilə faildə şərik olmalıdır أَنْ يشترِك مع عامله في الْفَاعلِ -4
 

Birinci və ikinci şərti “məful ləhu”nun şərtindən aydın görmək 
olur. Üçüncü və dördüncü şərtlərə gəlincə isə, “məful ləhu” səbəbini 
bildirdiyi fellə eyni zamana və failə (icra edənə) malik olmalıdır. 
Yəni, səbəbin zamanı felin zamanı ilə, məsdərin faili felin faili ilə 
eyni olmalıdır. Başqa sözlə desək “feli icra edən, eyni zamanda 
məsdərin də icra edəni olmalıdır”. Məsələn: 

 

 Həmid oğlunu tərbiyələndirmək üçün döydü - ضرب حامد ابنه تاْديباً

 

Bu cümlədə ًيبااْدت “tərbiyələndirmək” sözü “məful ləhu”dur. 

Çünki o mənsub məsdərdir və برض “döydü” felinin səbəbini bildirir. 

Həmçinin, ًيبااْدت “tərbiyələndirmək” məsdəri برض “döydü” feli ilə 

zamanda və faildə şərikdir. Çünki tərbiyələndirməyin zamanı ilə 
döyməyin zamanı eynidir. Həmçinin, döyən şəxs (Həmid) eyni 
zamanda tərbiyələndirən şəxsdir.  
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ولِ لَهفْعالْم رج كْمح 

“Məful ləhu”u məcrur etməyin hökmü 
 

إِذَا ٱستوفَى الْمصدر تلْك الشروطَ اَألربعةَ جاز أَنْ ينصب وجاز أَنْ الْقَاعدةُ: 
 نطاً مرلَّةَ شالْع ا أَفَادم ا إِذَا فَقَديلَ, أَملعالت يدفي تالت رالْج وفرح نم فربِح رجي

 بجو وطرالش هذه ,الالَّم :يهيلَ, ولعالت يدفي تالت رالْج وفرح نم فربِح هرج
  ومن, والْباُء, وفي

Qayda: Əgər məsdər yuxarıda qeyd olunan dörd şərti 
tamamlayırsa, bu məsdəri həm “məful ləhu” kimi mənsub etmək, 
həm də səbəb bildirən hərflərdən (ədatlardan) biri ilə cərr etmək 
olar.  

Əgər səbəb bildirən sözdə yuxarıdakı şərtlərdən biri pozularsa, 
bu sözü səbəb bildirən hərflərdən (ədatlardan) biri ilə cərr etmək 

vacibdir. Səbəb bildirən  hərflər (ədatlar) bunlardır: يبِـ, ف ,نلِ, م 

Qaydanın şərhi: 
Yəni, əgər cümlədə səbəb bildirən söz məsdər olub, fellə vaxt 

və faildə (icraçıda) şərikdirsə bu məsdəri iki formada işlətmək olar.  
Birinci: “Məful ləhu” kimi mənsub etmək; 
İkinci: Səbəb bildirən hərflərdən (ədatlardan) biri ilə cərr 

etmək. Məsələn:  

 Elmə rəgbətdən dolayı gəldim - جِئْت رغْبةً في الْعلْمِ

Bu cümlədə ًةغْبر “rəgbətdən” sözü “məful ləhu” kimi yuxarıda 

qeyd olunan şərtləri tamamlayır. Çünki ًةغْبر məsdərdir, felin səbəbini 

bildirir, fellə zaman və faildə müştərəkdir. Yəni gələn də, rəğbət 
göstərən də eynidir. Həmçinin, gəlmək və rəğbət göstərmək eyni 

zamanda baş verir. Deməli, ًةغْبر məsdərini həm nasbda, həm də 

səbəb bildirən hərflərdən (ədatlardan) biri ilə cərr edib ةغْبلرل kimi də 

deyə bilərik. Məsələn: 
 

 Elmə rəgbətdən dolayı gəldim - جِئْت للرغْبة في الْعلْمِ
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Qeyd: Lakin qeyd olunmalıdır ki, əgər məsdər, səbəb bildirən 
hərflərdən (ədatlardan) biri ilə cərr olunarsa, qeyd olunan şərtləri 
tamamlamasına baxmayaraq o artıq “məful ləhu” kimi erab 

olunmur. Bu halda o هلامبِع لِّقعتم لَةمج هبش “amili ilə əlaqəli olan şibhu 

cümlə kimi” erab olunur.  
Əgər yuxarıdakı şərtlərdən biri pozularsa, bu söz “məful ləhu” 

olmur və bu sözü səbəb bildirən hərflərdən (ədatlardan) biri ilə cərr 
etmək vacibdir. Səbəb bildirən hərfu-cərlər isə (ədatlar) bunlardır1: 

 لِ, من, بِـ, في

Məsələn: 
� Səbəb bildirməsinə baxmayaraq birinci şərti – məsdər olması -

pozulmuş sözə misal: 

 Uşaqlarımdan ötrü qayıtdım - عدت لأَوالَدي

 Sənin yanına bal üçün gəldim - جِئْتك للْعسلِ

                                                
1 Səbəb mənasında əsasən ِل hərfu-cərri işlədilir, necə ki yuxarıdakı misalda qeyd etdik. 

Lakin يبِـ, ف ,نم hərfu-cərləri də səbəb mənasında işlənə bilirlər. Məsələn: 

 :hərfu-cərinin səbəb mənasında işlənməsinə misal في •

Allah Elçisi � buyurur:  

 ارأَةٌ النرٱم لَتخد"ري هفى ةتا حهتسبح تاتم نعِ موالْج فَلَم كُنا تهمطْعال تا ولُهسرأْكُلُ تفَت ناشِ مشخ هلَيع فَقتضِ" ماَألر  

“Bir qadın pişiyi acından ölənədək (evdə) saxladığına görə oda girdi. Ona nə yemək vermiş, 
nə də onu sərbəst buraxmışdır ki, gedib özünə yem tapsın” (Buxari və Muslim rəvayət 

etmişlər) 

 :hərfu-cərinin səbəb mənasında işlənməsinə misal بِـ •

Allah � buyurur:   

  �كَثريا اللَّه سبِيلِ عن وبِصدهم لَهم أُحلَّت طَيبات علَيهِم حرمنا هادوا الَّذين من فَبِظُلْمٍ �
“Yəhudilərin etdikləri zülmə görə, onlara daha öncə halal edilmiş gözəl nemətləri haram 

etdik. Həm də bir çoxlarını (eləcə də özlərini) Allah yolundan döndərdiklərinə görə”. (ən-

Nisa, 160) 

• نم hərfu-cərinin səbəb mənasında işlənməsinə misal: 

Allah � buyurur:   

  �وإِياهم نرزقُكُم نحن إِملَاقٍ من أَولَادكُم تقْتلُوا ولَا�
“Yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk”. 

(ən-Nisa, 160) 
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Bu cümlədə الدأَو “övladlar” və ُلسالْع “bal” sözləri məsdər deyil. 

Bu səbəbdən ِل hərfu-cəri ilə işlənmələri vacibdir. 

� Səbəb bildirməsinə və məsdər olmasına baxmayaraq üçüncü 
şərti – fellə zamanda müştərək olması – pozulmuş sözə misal: 

 جِئْت الْيوم لِٱستقْبالِ حامد غَداً

Sabah Həmidi qarşılamaq üçün bu gün gəldim 

Bu cümlədə جِئْت “gəlmək” feli bu gün, ِالقْبتٱسِل “qarşılamaq” isə 

sabahdır.  
� Səbəb bildirməsinə və məsdər olmasına baxmayaraq üçüncü 

şərti – fellə faildə müştərək olması – pozulmuş sözə misal: 

لَه دالامِ خإِكْرل داماَء حج 

Həmid gəldi ki, Xalid ona ehtiram etsin 

Bu cümlədə اَءج “gəlmək” feli Həmidə, ِامإِكْرل “ehtiram 

göstərmək” isə Xalidə aiddir. 
 

Qeyd: Bəzi alimlər “məful ləhu”-nu mənsub etmək üçün yalnız iki 
şərti - məsdər və felin səbəbini bildirməsini şərt görürlər. Aid olduğu 
fellə fail və zamanda müştərək olmasını şərt görmürlər. Dəlil kimi isə 
Allahın � bu ayəsini gətirirlər: 

�وي هالَّذ رِيكُمي قرفًا الْبوا خعطَمئُ وشنيو ابحالثِّقَالَ الس� 

“İldırımdan qorxasınız və yağışın yağmasına ümid bəsləyəsiniz deyə 
sizə şimşək göstərən və yağış dolu ağır buludları var edən Odur”.  

(ər-Rad, 12) 

Bu ayədə فًاوخ  “qorxmaq” və اعطَم “ümid bəsləmək” məsdərləri 

“məful ləhu”dur. Fail və zamanda fellə müştərək deyillər. 
  



196 
 

الَةكُلِّ ح كْمحو ولِ لَهفْعالُ الْموأَح 
“Məful ləhu”unun ifadə növləri və hər növün hökmü 

 

 :ولُ لَهفْعالٍ:الْموثَالثَةُ أَح لَه ابِقَةالس وطرلشلُ لكْمتسالْم  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz dörd şərti tamamlayan “məful ləhu” 
üç növdə ifadə oluna bilər: 

1. افَةاإلضو "رِيفعال الت" نداً مرجكُونَ مأَنْ ي 

 .müəyyənlik artiklindən və izafədən təcrid olunmuş halda "ال" .1

Məsələn: 

 Elmə rəgbətdən dolayı gəldim - جِئْت رغْبةً في الْعلْمِ

 

 أَنْ يكُونَ مضافاً .2

2. İzafə olunmuş halda. Məsələn: 

 تصدقْت ٱبتغاَء مرضاة اِهللا
Allahın razılığını qazanmaq üçün sədəqə verdim 

 

 "ال التعرِيف"بِـأَنْ يكُونَ محلى  .3

 :müəyyənlik artikli ilə başlayan. Məsələn "ال" .3

 ضربت ٱبنِي التأْديب  (للتأْديبِ)

Oğlumu tərbiyələndirmək üçün vurdum 
 

Bu üç növün hər birində “məful ləhu” həm nasbda (təsirlikdə), 
həm də səbəb bildirən hərfu-cərr vasitəsilə cərdə (yiyəlikdə) işlədilə 
bilər. Lakin bu növlərin hər birinin nasb və cərdə işlədilməsi eyni 

dərəcədə deyil. Məsələn, birinci - "ال" müəyyənlik artiklindən və 

izafədən təcrid olunmuş – növ ən çox nasb halda işlədilir. Bu növü 
səbəb bildirən hərflərin biri ilə cərr edilməsi çox azdır1.  

                                                
1 Bəzi dilçilər bu növü cərr etməyi ümumiyyətlə caiz görmürlər. 
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İkinci - izafə olunmuş – növ eyni dərəcədə həm nasb, həm də 
cərr halda işlədilə bilər. Məsələn, yuxarıdakı cümləni belə də demək 
olar:   

 تصدقْت لٱبتغاِء مرضاة اِهللا
Allahın razılığını qazanmaq üçün sədəqə verdim 

 

Üçüncü - "ال" müəyyənlik artikli ilə başlayan – növ isə ən çox 

cərr halda işlədilir. Birinci növün əksi olaraq bu növü nasb etmək çox 
nadirdir.  

 

Erab 

ابراِإلع 
 جِئْت رغْبةً في الْعلْمِ

  علَى السكُون التصاله بِالتاِء الْمتحركَة: فعلٌ ماضٍ مبنِي جاَء

لٌتفْعٍ فَاعلِّ رحي مف ملَى الضع نِيبلٌ مصتم ريمض :  

  : مفْعولٌ َألجله منصوب وعالمةُ نصبِه فَتحةٌ ظَاهرةٌرغْبةً

  ون ال محلَّ لَه من اإلعرابِمبنِي علَى السكُ حرف جر: في    

  وعالمةُ جره كَسرةٌ ظَاهرةٌاسم مجرور بِـ"في" : الْعلْمِ    

  "رغْبةًشبه جملَة متعلِّق بِـ": في الْعلْمِ    
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 ال الْعاطفَةُ

Bağlayıcı ال 

 

مبِها االس طَفعفَةً, ياطي "ال" عأتا:  ياهنعم ,لَةمبِج سا لَيم :دفْربِالْم ادرالْم ,دفْرالْم
  إِخراج ما بعدها من حكْمِ ما قَبلَها, شروطُها:

1. لَةمبِج سلَي :داً, أَيفْرم طُوفعكُونَ الْمأَنْ ي 

  أَنْ تقَع بعد اإلجيابِ أَوِ اَألمرِ .2

 ədatı əvvəl öyrəndiyimiz mənalardan başqa cümlə tərkibində ال

bağlayıcı kimi də işlənə bilir və “yox”, “deyil” mənasını ifadə edir. 

 .ədatı bağlayıcı kimi yalnız sözləri bir-birinə bağlayır ال

Faydası: özündən sonra gələn sözün, əvvəlkinin hökmündən 

çıxartmaqdır. ال ədatı aşağıdakı şərtlər daxilində bağlayıcı kimi işlənə 

bilər: 
1. Bağladığı cümlə deyil, sözlər olsun. Yəni, cümlə olmasın.  
2. Təsdiq və ya əmr cümləsində işlənsin. Yəni, inkar 

cümlədə gəlməsin. 
Məsələn: 
 

دالال خ داماَء حج - Həmid gəldi, Xalid yox (deyil) 

بال الطَّال سردأَلِ الْمسا - Müəllimdən soruş, tələbədən yox (deyil) 
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والتندميِ أَحرف التحضيضِ  

Rəğbətləndirmək və peşman etmək üçün istifadə olunan ədatlar 
 

Bildiyimiz kimi hər bir cümlə müəyyən məqsədlə işlədilir. 
Cümlədə bu məqsədləri çatdırmaqda hərflər (ədatlar) mühüm rol 
oynayır. Ərəb dilində müraciət olunanı nəyəsə rəğbətləndirmək və 

ya ötüb keçən bir işdən peşman etmək üçün امال, لَوهالَّ, أَالَ, أَالَّ, لَو 

ədatlarından biri istifadə olunur. Bu ədatlar fellərlə işlənir və 
işləndikləri felin madi (keçmiş zaman) və ya mudari (indiki-gələcək 
zaman) olmasından asılı olaraq aşağıdakı mənaları ifadə edirlər: 

 

1. قَعإِذَا و دعيضِ بضحللت فَهِي ارِعضلٌ معف فراألح هذه  Əgər bu ədatlardan 

sonra mudari feli gələrsə, bu hərflər  rəğbətləndirməyi ifadə edir. 
Məsələn: 

 

 ?Bəlkə çalışasınız, qardaşlar – هالَّ تجتهِدونَ يا إخوانُ!

من ذَنبِك تتوب أَالَ  – Bəlkə günahından tövbə edəsən? 
 

2.  هذه دعب قَعميِإِذَا ودنللت اضٍ فَهِيلٌ معف فراألح  Əgər bu ədatlardan sonra 

madi feli gələrsə, bu hərflər peşman etməyi ifadə edir. Məsələn: 
 

ٱجتحدتهالَّ   – Gərək çalışardın 

صمت أمسِ أَالَ  – Gərək dünən oruc tutardın 

 

 

 

 

��� 
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13. ÎÍ Ö×ÖÍÚÖ ÄßÐÑ 
يِيزمالت 

Təmyiz 
 

رِيفُهعت :يِيزمى – التنعم نمضتةٌ يركن مسا ةانِييالْب "نم"  انيبل ذْكَرالٍ, يمإِج نم لَها قَبم
 سواٌء أَكَانَ اإلبهام في الْكَلمة أَم في الْجملَة.  .أَي: إِبهامٍ

 

Tərifi: “Təmyiz” – izahedici "نم" hərfu-cərinin mənasını 

daşıyan və özündən əvvəl gələn ümumi mənanı xüsusiləşdirən 
(məhdudlaşdıran) nəkira (qeyri-müəyyən) isimdir. İstər bu 
ümumilik bir sözdə olsun, istərsə də cümlənin məzmununda. 

 

Tərifin şərhi: 
  

“Təmyiz” sözünün lüğəti mənası “məhdudlaşdırmaq”, 
“xüsusiləşdirmək”, “ayırd etmək” deməkdir. İstilahi mənada isə 

“təmyiz” - ةانِييالْب "نم" izahedici "نم" hərfu-cərinin mənasını daşıyan və 

özündən əvvəl gələn ümumi mənalı sözü və ya ümumi mənalı 
cümləni xüsusiləşdirərək anlaşılmazlığı aradan qaldıran nəkira 
(qeyri-müəyyən) isimdir. Məsələn: 

 

 Bir metr ipək aldım – اشتريت متراً حرِيراً

 Bir stəkan süd içdim – شرِبت كَأْساً لَبناً

 Həmid Xaliddən əxlaqca yaxşıdır – حامد أَحسن من خالد خلُقاً
 

Cümlələrə diqqət etsək görərik ki, birinci və ikinci cümlələrdə 

altından xətt çəkilən ًرِيراح “ipək” və ًنالَب “süd” sözləri ümumi mənalı 

 stəkan” sözlərindən sonra gələrək onları“ كَأْساً metr” və“ متراً 

xüsusiləşdirmişlər. Çünki əgər biz ًراتم تيرتشا “bir metr aldım” desək, 

konkret nəyin alındığını başa düşmərik. Alınan əşyanın bir metr 

taxta, yoxsa boru, və yaxud ip olduğu məlum olmaz. Lakin  ًراتم 
“metr” sözündən sonra ًرِيراح “ipək” təmyizi gələrək bu 
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anlaşılmazlığı aradan qaldırdı. Həmçinin, ikinci cümlədə də əgər biz 

 bir stəkan içdim” desək, konkret nəyin içildiyini başa“ شرِبت كَأْساًً

düşmərik. İçilən mayenin su, yaxud şirə, və yaxud da nə olduğu 

məlum olmaz. Lakin ًًكَأْسا “stəkan” sözündən sonra ًنالَب “süd” təmyizi 

gələrək bu anlaşılmazlığı aradan qaldırdı. 

Həmçinin, diqqət etsək görərik ki, bu iki cümlədə ًرِيراح “ipək”, 

 süd” sözləri ümumi mənalı tək sözləri xüsusiləşdirdi. Bu növ“ لَبناً

təmyizə - yəni, ümumi mənalı sözü xüsusiləşdirən təmyizə -  يِيزمت
الذَّات “təmyiz zət” deyilir. 

Üçüncü cümlədə isə ًلُقاخ “əxlaq” sözü özündən əvvəl gələn 

ümumi mənalı cümləni xüsusiləşdirdi. Çünki əgər biz sadəcə        دامح
دالخ نم نسأَح “Həmid Xaliddən yaxşıdır” desək, konkret hansı 

cəhətdən yaxşı olmasını başa düşmərik. Həmidin Xaliddən elmcə, 
zahiri görünüşcə, yaxud xəttinə görə yaxşı olması bilinməz. Lakin 

cümlənin sonunda ًلُقاخ “əxlaqca” təmyizinin gəlməsi bu 

anlaşılmazlığı aradan qaldırdı. Diqqət etsək görərik ki, ًلُقاخ “əxlaq” 

təmyizi ümumi mənalı sözü deyil, bütöv bir cümləni aydınlaşdırdı. 
Bu növ təmyizə - yəni, ümumi mənalı cümləni xüsusiləşdirən 

təmyizə - ةبسالن يِيزمت “təmyiz nisbə” deyilir. 

İndi isə təmyizin bu iki növü - الذَّات يِيزمت “təmyiz zət” və       

ةبسالن يِيزمت “təmyiz nisbə” – barədə, onların hər birinin hökmünü 

daha ətraflı, təfsilatı ilə öyrənək. 
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 عاملُ النصبِ في التميِيزِ

Təmyizi nasb edən amil 
  

Təmyiz zət və nisbə barədə təfsilata keçməzdən əvvəl bu iki 
növ təmyizi nasb edən amili öyrənək.  

عو ,همقَدالذِّي ت مهبالْم ماالس وه يِيزِ الذَّاتمي تبِ فصلُ الناميِيزِ عمي تبِ فصلُ النام
ةبسا  النم وهههبش لٍ أَوعف نم همقَدت  

“Təmyiz zət”i nasb edən amil təmyizdən əvvəl işlənən ümumi 
mənalı isimdir. Məsələn: 

 

 Bir metr ipək aldım – اشتريت متراً حرِيراً
 

Bu cümlədə ًرِيراح “ipək” təmyizinin nasb olmasına səbəb əvvəl 

işlənən ümumi mənalı  ًراتم “metr” sözüdür. 

“Təmyiz nisbə”ni nasb edən amil isə təmyizdən əvvəl gələn 
cümlənin feli və ya feli əvəz edən sözdür. Məsələn: 

 

 Tələbənin əxlaqı yaxşılaşdı – حسن الطَّالب خلُقاً
 

Bu cümlədə ًلُقاخ “əxlaq” təmyizinin nasb olmasına səbəb əvvəl 

gələn ümumi mənalı cümlənin  نسح “yaxşılaşdı” felidir.  
 

الذَّات يِيزمت  
Təmyiz zət 

 

الذَّات يِيزميرِ – تقَادالْم دعب قَعيو لَهةً قَبمهبةً ممكَل نيبالذِّي ي وأَوِ  ه هبا أَشم
 دعب أَو ,يرقَادالْمددالْع يرقَادالْماعٍ: ثَالثَةُ, ووأَن  

Təmyiz zət – özündən əvvəl gələn, aydın olmayan, ümumi 
mənalı tək sözü aydınlaşdıran, onu xüsusiləşdirən isimdir. Təmyiz 
zət ölçü vahidlərindən, ölçü vahidinə oxşar sözlərdən və miqdar 
saylarından sonra işlənir.  

Ölçü vahidləri üç növdür: 
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1. قَايِيسالْم (اتوحسمالْم)  Uzunluq və sahə vahidləri. Məsələn: 
 

 Məndə bir metr ipək var – عندي متر حرِيراً

 Bir fəddən1 torpaq əkdim – زرعنا فَداناً أَرضاً
 

2. اتونزوالْم Miqdar və çəki vahidləri. Məsələn: 
 

 Bir ritl2 bal aldım – اشتريت رِطْالً عسالً

 Bir kiloqram şəkər istəyirəm – أُرِيد كيلُوغراماً سكَّراً

 Mənə bir uqqa3 xurma ver – أَعطنِي أُقَّةً تمراً

3. يالتكالْم Mikyal (dənli bitkiləri və s. ölçmək üçün istifadə olunan 

müəyyən ölçülü qablar). Məsələn: 
 

 Bir saa4 xurma aldım – اشتريت صاعاً تمراً

 Bir qafiz5 un götürdüm – أَخذْت قَفيزاً برا

Ölçü vahidinə oxşar sözlər dedikdə:  يسك ”kisə”, “torba”,  رقَد 

“qədər”, ٌةرج “səhəng”, لٌْءم “dolusu” və s. bu kimi sözlər nəzərdə 

tutulur. Məsələn: 
 

 Bir səhəng bal aldım – اشتريت جرةً عسالً

 Məndə bir kisə düyü var – عندي كيس أَرزاً
 

Miqdar saylarından sonra gələn təmyizə misal: 
 

 Məndə iyirmi kitab var – عندي عشرونَ كتاباً

                                                
1  Fəddən - qədim sahə ölçü vahididir. Müxtəlif ərəb ölkələrində müxtəlif ölçü bildirir. 
Məsələn, Misirdə təqribən 4200 m2, Suriyada isə 5713 m2 sahəni bildirir. 
2 Ritl - təqribən 450 qr-a bərabər olan çəki vahididir. 
3 Uqqa - təqribən 1 kq 300 qr-a bərabər olan çəki vahididir. 
4 Saa – dörd ovuc və ya təxminən 2 kq 751 qr-a çəkiyə malik qabdır.  
5 Qafiz – İraq əhalisinin dənli bitkilər üçün işlətdikləri qədim ölçü vahididir. 1.5 saa-ya və ya 
4 kq 100 qr-a bərabərdir. 
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 Cibimdə qırx riyal var – في جيبِي أَربعونَ رِياالً
 

Qeyd: “Təmyiz zət” həmçinin, özünün bir hissəsi olan 
isimlərdən sonra da gələrək bu ismin növünü, tərkibini, həqiqiliyini 

bildirir. Bu növ təmiyiz ِسلْجِنل نيبالْم “ismin növünü bildirən təmyiz” 

adlanır. Məsələn: 

 Bu ipək köynəkdir – هذَا قَميص حرِيراً

 Bağçanın dəmir qapısı var – للْحديقَة باب حديداً

 Məndə gümüş üzük var – عندي خاتم فضةً

 

(هرجو هبصن) يِيزِ الذَّاتمت كْمح 

“Təmyiz zət”in hökmü (nasb və cərr baxımından) 
 

:هجثَالثَةُ أَو يهف وزجيرِ يقَادالْم دعب عاقالْو الذَّات يِيزمت  

Birinci: Ölçü vahidlərindən sonra gələn təmyizi üç cür işlətmək 
olar: 

1. بصالن Nasb etmək. Məsələn:  

 Məndə bir metr ipək var – عندي متر حرِيراً

 حرِيراً: تميِيز منصوب, عالمةُ جره فَتحةٌ ظَاهرةٌ

2. ةانِييالب "نبِـ"م هرج Bəyan bildirən "نم" hərfu-cəri ilə cərr etmək. 

Məsələn: 

 Məndə bir metr ipək var – عندي متر من حرِيرٍ

 وررجم يِيزمرِيرٍ: تحةانِييالب "نةٌبِـ"مرةٌ ظَاهركَس هرةُ جالمع , 

3.  افَةبِاإلض هرج İzafə ilə cərr etmək. Məsələn: 

 Məndə bir metr ipək var – عندي متر حرِيرٍ

 وررجم يِيزمرِيرٍ: تحافَةةٌبِاإلضرةٌ ظَاهركَس هرةُ جالمع ,  
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İkinci: Ölçü vahidinə oxşar sözlərdən sonra gələn təmyizi də 
həmçinin, yuxarıda qeyd etdiyimiz üç formada işlətmək olar. Yəni 

nasb etmək, "نم" hərfu-cəri ilə cərr etmək və izafə ilə cərr etmək olar. 

Məsələn:  

 Bir səhəng bal aldım – اشتريت جرةً عسالً

 Bir səhəng bal aldım – اشتريت جرةَ عسلٍ

 Bir səhəng bal aldım – اشتريت جرةً من عسلٍ
 

Qeyd: Əgər ölçü vahidinə oxşar söz təmyizdən başqa bir ismə 

izafə olunarsa, bu halda təmyizi yalnız iki halda – nasbda və "نم" 
hərfu-cəri ilə cərdə - işlətmək olar. Bu halda təmyizi izafə ilə cərr 
etmək olmaz. Məsələn: 

 

 Göydə ovuc qədər də bulud yoxdur – ما في السماِء قَدر راحة سحاباً

 Göydə ovuc qədər də bulud yoxdur – ما في السماِء قَدر راحة من سحابٍ
 

Bu cümlədə رقَد  “qədər” sözü ölçü vahidinə oxşar sözdür və o 

ةاحر  “ovuc” sözünə izafə olunub. Bu səbəbdən ًاباحس “bulud” 

təmyizini izafə ilə cərdə işlətmək olmaz.  
 
 
Üçüncü: Saylara gəlincə isə əvvəlki dərslərimizdən bildiyimiz 

kimi miqdar sayları say qruplarından asılı olaraq təmyizlə özünəxas 
olan qaydalar çərçivəsində işlənir. Bu qaydaların müxtəsəri belədir: 
A. (11-99) saylarında təmyizi nasb etmək vacibdir. 
B. Yerdə qalan miqdar saylarında isə təmyiz izafə ilə məcrur olur. 

Yalnız (3-10) saylarında təmyiz cəmdə, digər hallarda isə təkdə 
olur1. 

 
 

                                                
1 Bax. II kitab 24-cü dərs. 
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ةبسالن يِيزمت  هكْمحو 

Təmyiz nisbə və onun hökmü 
 

 يِيزمتةبسالن –  نيبالذِّي ي ولَةًهمج لَهةً قَبمهبم" يمسو , نيبي هَألن "ةبسالن يِيزمت
,ةبسةَ النمهبلَةً ممج ا, ومرِهغَي ولٍ أَوفْعم لٍ أَوفَاع نلُ مامالْع بِه لَّقعا تم انيبل أَي  يِيزمت

ةبسةُ النعباعٍ: أَروأَن  

Təmyiz nisbə – özündən əvvəl gələn, aydın olmayan, ümumi 
mənalı cümləni aydınlaşdıran isimdir. Təmyiz nisbə1 adlanmasına 
səbəb özündən əvvəl gələn cümlənin amilinin (fel və ya feli əvəz 
edən sözün) əlaqəli olduğu naməlum sözü açıqlamasıdır. Amilin 
əlaqəli olduğu naməlum söz fail, məful və ya diğər cümlə üzvü ola 
bilər.  

Təmyiz nisbənin dörd növü var: 

 فَاعلٌ , أَي ما أَصلُهالتميِيز الْمحولُ عنِ الْفَاعلِ .1

1. Faildən çevrilmiş, yəni, əsli fail olan təmyiz. Məsələn: 
 

 Tələbənin əxlaqı yaxşılaşdı – حسن الطَّالب خلُقاً
 

Bu cümlədə ًلُقاخ təmyizinin əsli faildir. Çünki bu təmyiz 

cümlənin failini bəyn etmişdir. Cümlənin əsli ِبالطَّال لُقخ نسح 

“tələbənin əxlaqı yaxşılaşdı”. Burada fail olan mudaf təmyizə 
çevrilmiş, mudafun ileyh isə fail kimi işlənmişdir. 
  

هكْمحافَةبِاإلض أو "نبِـ"م هرج وزجلِ, فالَ ينِ الْفَاعلِ عوحيِيزِ الْممالت بصن جِبي :  
 

Hökmü: Faildən çevrilmiş, yəni, əsli fail olan təmyizi nasb etmək 

vacibdir. Bu növ təmyizi "نم" hərfu-cəri və ya izafə ilə cərdə 

işlətmək olmaz. 
 
 
 

                                                
1 Nisbə sözünün lüğəti mənası “münasibət”, “əlaqə”, “təəllüq” deməkdir. 
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 التميِيز الْمحولُ عنِ الْمفْعولِ, أَي ما أَصلُه مفْعولٌ .2

2. Məfuldan çevrilmiş, yəni, əsli məful olan təmyiz. Məsələn: 
 

 Yerə ağaclar əkdim – غَرست اَألرض شجراً
 

Bu cümlədə ًراجش təmyizinin əsli məfuldur. Çünki cümlənin 

məfulunu bəyan etmişdir. Cümlənin əsli ِضاَألر رجش تسغَر “yerin 

ağaclarını əkdim”. Burada məful olan mudaf təmyizə çevrilmiş, 
mudafun ileyh isə məful kimi işlənmişdir. 
 

هكْمح "نبِـ"م رالْجو بصنِ: النيهجولِ وفْعنِ الْملِ عوحيِيزِ الْممي التف وزجي :
افَةبِاإلض  رالْج وزجفَال ي ,ةانِييالْب  

 

Hökmü: Məfuldan çevrilmiş, yəni, əsli məful olan təmyizi iki cür 

işlətmək olar: nasbda və "نم" hərfu-cəri ilə cərdə. İzafə ilə cərdə 

işlətmək olmaz. Məsələn: 
 

 Yerə ağaclar əkdim – غَرست اَألرض من شجرٍ
 

3. فْضلُ التأَفْض دعب عاقالْو يِيزميلِالت 

3. Sifətin üstünlük və müqayisə dərəcəsindən sonra gələn təmyiz. 
Bu növ təmyiz də mənaca iki növdür.  

a. Əsli fail olan. Məsələn: 
 

 Sən yaşca məndən böyüksən – أَنت أَكْبر مني سناً
 

Hökmü: Əsli fail olan təmyizi nasb etmək vacibdir, yuxarıdakı 
nümunədə göstərdiyimiz kimi. 
 

b. Əsli fail olmayan. Məsələn: 
 

 Həmid sinifdə ən uzun tələbədir – حامد أَطْولُ طَالبٍ في الْفَصلِ
 

Hökmü: Əsli fail olmayan təmyizi izafə ilə cərr etmək vacibdir, 
yuxarıdakı nümunədə göstərdiyimiz kimi. 
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4.  يِيزمبِالتجعالت دعب عاقالْو 

4. Təəccüb bildirən cümlədən sonra işlənən təmyiz. Məsələn: 
 

 !Əlinin xətti necə də gözəldir – ما أَحسن علياً خطّاً!

 !Həmid necə də səxavətli atadır – حامد أَكْرِم بِه أَباً!

 

هكْميِيزِ حمي التف وزجي : ,ةانِييالْب "نبِـ"م رالْجو بصنِ: النيهجبِ وجعالت دعب عاقالْو
افَةبِاإلض  رالْج وزجفَال ي  

 

Hökmü: Məfuldan çevrilmiş, yəni, əsli məful olan təmyizi iki cür 

işlətmək olar: 1- nasbda, 2- "نم" hərfu-cəri ilə cərdə. Məfuldan 

çevrilmiş təmyizi izafə ilə cərdə işlətmək olmaz. Məsələn: 
 

 !Əlinin xətti necə də gözəldir – ما أَحسن علياً من خطٍّ!

 !Həmid necə də səxavətli atadır – حامد أَكْرِم بِه من أَبٍ!
 

 صيغتا التعجبِ

Təəccüb cümləsinin iki forması 
 

Bildiyimiz kimi, ərəb dilində təəccüb bildirən cümlələri təkcə 
intonasiya ilə (yazıda isə nida işarəsi ilə) fərqlənmir. Təəccüb 
cümlələri əsasən sintaktik yolla – nəqli cümlələri xüsusi formaya 
çevirməklə də düzəlir. Təəccübün əsasən iki forması mövcuddur: 

1. لَها أفْعم!  

فْعلْ بِه!أَ .2  

Bu iki formadan biri - لَها أفْعم!  forması - barədə ötən 

dərslərimizin birində artıq danışmışıq 1 . Bu dərsimizdə təəccüb 

cümləsinin ikinci forması olan َأ!لْ بِهفْع  formasını öyrənəcəyik. Nəqli 

                                                
1 Bax. II kitab 9-cu dərs. 
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cümləni bu formaya salmaq üçün xəbər َلْأفْع  vəzninə salınır. Sonra 

mübtəda بِـ hərfu-cəri ilə məcrur hala salınır. Məsələn:  

طْوِلْ بِحامدأَ / ما أَطْولَ حامداً   حامد طَوِيلٌ   

Həmid uzundur Həmid necə də uzundur! 
  

ةدلْ بالْوِرمةَ   أَجدلَ الْوِرما أَجيلَةٌ ممةُ جدالْوِر  /  

Qızılgül gözəldir Qızılgül necə də gözəldir! 
 

Quran ayələrindən misallar: Allah � buyurur: 

   �النارِ علَى أَصبرهم فَما �

“Onlar Cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər!” (əl-Bəqərə, 175) 
 

� لَه بغَي اتاومضِ السالْأَرو رصأَب بِه عمأَسو�   

“Göylərin və yerin qeybi ancaq Ona məxsusdur. O, necə gözəl 
görür, necə də yaxşı eşidir!” (əl-Kəhf, 26) 

 

Qeyd: Təəccübün bu iki forması “qiyasidir”. Bundan başqa 
təəccübün “səməi” formaları da vardır. Məsələn: 

Allah � buyurur: 

�فونَ كَيكْفُرت بِاللَّه متكُنا واتوأَم اكُميفَأَح�   

“Allahı necə inkar edirsiniz ki, siz ölü idiniz, O sizi diriltdi?”  
(əl-Bəqərə, 28) 

Bu ayədə sual forması təəccüb mənasını daşıyır1. 
Hədislərin birində Allah Elçisi � buyurur: 

"بحانَ اللَّهس! إنَّ املؤسجنال ي نم"  

“Subhanəllah! Mömin murdar olmaz” (əl-Buxari, 283) 

Bu hədisdə Allah Elçisinin � بحانَ اللَّهس!  “Subhanəllah!” (Allah 

Pak və Nöqsansızdır!) ifadəsi təəccüb mənasındadır.  

                                                
1 Bax. تِسيميِرِكَالْ ري الرحيف نِم الْ المِكَ ريِِسفْتمنان   “Təfsir Səadi” əl-Bəqərə 28-ci ayənin təfsiri. 
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Erab 

ابراِإلع 
 !ما أَجملَ الْوِردةَ

  : نكرةٌ تامةٌ مبنِيةٌ علَى السكُون في محلِّ رفْعٍ مبتدأٌ (بِمعنى "شيٌء")ما

مستتر وجوباً تقْديره (هو) يعود : فعلٌ ماضٍ مبنِي علَى الْفَتحِ, و الْفَاعلُ ضمري أَجملَ
  إِلَى "ما".

أَجملَ : مفْعولٌ بِه منصوب وعالمةُ نصبِه فَتحةٌ ظَاهرةٌ, والْجملَةُ الْفعليةُ "الْوِردةَ
  " في محلِّ رفْعٍ خبرالْوِردةَ

  

!ةدلْ بالْوِرمأَج  

مبنِي علَى السكُون, و الْفَاعلُ ضمري مستتر وجوباً فعلُ أَمرٍ بِمعنى التعجبِ : أَجملْ
(تأَن) هيرقْدت  

  حرف جر زائد مبنِي علَى الْكَسرِ ال محلَّ لَه من اإلعرابِبِـ: 

دالْوِرالةعو وبصنم ولٌ بِهفْعلِّ : محالُ الْمغتا اشورِهظُه نم عنةٌ مرقَدةٌ محفَت بِهصةُ نم
ةربِالْكَس  

   

  

 

��� 
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14. ON DÞRDÖNCÖ DßRS 

  الْحالُ

Hal (tərzi hərəkət bildirən isim) 
 

رِيفُهعالُ  :تالْح–  فصكُونُ الْومِ الذِّي ياالس ئَةيه انيبل ذْكَري ,وبصنلَةٌ, مفَض ,فصو
لَه  

Tərifi: Hal – mənsub vəsfdir (feli sifətdir). Vəsf etdiyi sözün 
tərzini, halını bildirmək üçün işlənən ikinci dərəcəli cümlə üzvüdür. 

 

Tərifin şərhi: 

"فصو" “Vəsf” dedikdə -  ِلالْفَاع مسا “isim fail”1,  ِولفْعالْم مسا  “isim 

məful” və اللِ فَةُصمِ الْفَاعةُ بِاسهبشالْم  “sifə muşəbbəhə” (“isim failə 

bənzər sifətlər”) nəzərdə tutulur2.  ِلالْفَاع مسا  “İsim fail” və  ِولفْعالْم مسا  

“isim məful” (indiki və keçmiş zaman feli sifətləri) barədə ötən 

dərslərimizdə danışmışıq 3 . İndi isə اللِ فَةُصمِ الْفَاعةُ بِاسهبشالْم  “sifə 

muşəbbəhə” barədə ətraflı danışaq: 

                                                
1 Həmçinin, ةالَغبغُ الْميص “isim failin mübaliğə vəznləri” də “vəsfə” daxildir. Bax. 7-ci dərs. 

2 Bəzi hallarda hal vəsf deyil دامج “dəyişməz (sabit) isim” olur. دامج “Dəyişməz 

(sabit) isim” dedikdə feldən düzəlməyən ümumi isimlər nəzərdə tutulur. Belə olan 

halda ümumi isim vəsf mənasına yozulur. “Hal” dörd halda دامج “dəyişməz isim” 

olur: 

1. Əgər ٌلفَاعم babının “qarşılıqlı hərəkət” mənasında olarsa. Məsələn:  

  Həmidə qızılı əlbəəl verdim – أَعطَيت حامداً الذَّهب يداً بِيد (أَي: مقَابضةً)

2. Əgər bənzətmə mənasında işlənərsə. Məsələn:  

 Əsgər şir kimi hücuma keçdi – هجم الْجندي أَسداً (أَي: شجاعاً)

3. Əgər qiymət mənasında işlənərsə. Məsələn:  

 Parçanın metrini bir dirhəmə aldım – اشتريت الْقُماش متراً بِدرهمٍ (أَي: مسعراً) 

4. Əgər ardıcıllıq və tərtib mənasında işlənərsə. Məsələn:  

 Bir-bir daxil olun – اُدخلُوا رجالً رجالً (أَي: مرتباً) 

Bəzi hallarda hal məsdər də olur. Məsələn: 

 Birdən ay çıxdı – طَلَع الْقَمر بغتةً (أَي: مباغتاً), فَجأَةً (أَي: مفَاجِئاً)
3 Bax. III kitab 5-6-cı dərslər. 
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الْمشبهةُ بِاسمِ الْفَاعلِ فَةُصال  

“Sifə müşəbbəhə” İsim failə bənzər sifətlər 
 

رِيفُهعال :تلِ  فَةُصمِ الْفَاعةُ بِاسهبشالْم- هي ةٌفَص ؤتذُخ مالْ نفمِازِاللَّ لِع، 
اللَللدة ىلَع مىعقَ نالْبِ مٍائموصبِ وفاه ىلَع وجه الثُّبال ،وت ىلَع وجالْ هدحوث .

الو زلَ انَماه ألنلُّ اهدت ىلَع فَصابِثَ اتتة ,  

Tərifi: İsim failə bənzər sifətlər – “ləzim” (təsirsiz) fellərdən 
düzəlmiş, dəyişməyən, sabit sifətə dəlalət edən sifətlərdir. Zamana 
dəlalət etmir, Çünki sabit sifətə dəlalət edir. “İsim fail” isə dəyişən 
sifət olduğu üçün indiki zamana dəlalət edir. Məsələn: 

نسح  نسح)– (نسحي  - gözəl, yaxşı (gözəl olmaq) 

 بعص) بعص– (بعصي  - çətin (çətin olmaq) 

دوأَس  وِدس)– (دوسي  - qara (qaralmaq) 

 دج) يددج– (جِدي  - yeni (yeni olmaq) 

“Sifə muşəbbəhə” (isim failə bənzər sifətlər) ən çox "َلفَع  - فْيلُع"  

və "َلَفع يلُفْع"  babında olan fellərdən düzəlir. Nadir hallarda digər 

bablardan da düzəlir. Məsələn: 

 اقض) قيض– (يقضي  - dar (dar olmaq) 

 صرح) رِيصح– (رِصحي  - həris (həris olmaq) 

“Sifə muşəbbəhə” (isim failə bənzər sifətlər) درجالْم يالثُّالث 
“üçköklü mücərrəd” fellərdən qiyasi olaraq dörd vəzndə düzəlir:  

"لُعفْي -  فَعلَ" babı "أَفْعلُ" .1  babında olan, rəng və fiziki nöqsan bildirən 

fellərdən düzəlir. Məsələn: رمأَح – qara, جرأَع – çolaq və s. 

"نُ"فَعالَ .2  babı "َلفَع  - فْيلُع"  babında olan, əsasən mənəvi hiss bildirən 

fellərdən düzəlir. Məsələn: ُالنكَس – tənbəl, ُانبغَض – hirsli və s. 
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"فَعلٌ" .3  babı "َلفَع - فْيلُع"  babında olan və xəstəlik və buna bənzər 

məna bildirən və ya əks mənalı fellərdən düzəlir. Məsələn: بعت – 

yorğun, رِحم – şad və s. 

"فَعيلٌ" .4  babı əsasən "َلفَع  - فْيلُع"  babında olan fellərdən düzəlir. 

Məsələn: كَرِمي – səxavətli, يملح – həlim və s. Bəzən başqa 

bablardan da düzəlir. 
 

Bu sifətlərin isim failə oxşamasına səbəb isim fail kimi ikilikdə, 
cəmdə, muzəkkər və muənnəsdə işlənə bilməsidir. 

 

Qeyd 1: Bu dörd forma “sifə muşəbbəhə”nin qiyasi 
formalarıdır. Bundan başqa səməi olan formalar da mövcuddur.  

 

Qeyd 2: “İsim fail” və ya “isim məful” babında olub sabit sifətə 
dəlalət edən sözlər də “sifə muşəbbəhə”dir. Məsələn: 

 

 qəlbi təmiz - طَاهر الْقَلْبِ

ممدوح السرية  - təriflənən tərcümeyi-halı olan 

بِيهنت :يُءجِت الْ ةُفَالصمشبةُه مغَ نالثُّ رِيالثالْ يمج،در ىلَع وزٱ نفَالْ مِسلِاع   

Qeyd 3: Suləsi mucərrəd (üçköklü mücərrəd) olmayan fellərdən 
“sifə muşəbbəhə” (isim failə bənzər sifət) isim fail vəznində düzəlir. 
Məsələn: 

يعتدلُ) –معتدلٌ (اعتدلَ   - mülayim (mülayim olmaq) 

 قَامتسا) يمقتسم– (يمقتسي  - dürüst (dürüst olmaq) 
 

  هبِ ةبهشمالْ ةفَالصو لِاعفَالْ مِسٱ نيب قرفَالْ

“İsim fail”lə “sifə muşəbbəhə” arasındakı fərq 
 

“İsim fail”lə “sifə muşəbbəhə” arasındakı fərq əsasən 
aşağıdakılardır: 

1. “İsim fail” sabit olmayan, dəyişən, yenilənə bilən sifətə dəlalət 
edir. “Sifə muşəbbəhə” isə sabit sifətdir, dəyişməzdir. 
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2. İsim fail üç zamandan (keçmiş, indiki, gələcək) birinə dəlalət 
edir. “Sifə muşəbbəhə” isə daimi olan hazır sifətə dəlalət edir. 

3. İsim fail həm “mutəaddi” (təsirli), həm də “ləzim” (təsirsiz) 
fellərdən düzələ bildiyi halda, “sifə muşəbbəhə” qiyasi olaraq 
yalnız “ləzim” fellərdən düzəlir.  

4. “Sifə muşəbbəhə”ni öz failinə izafə etmək olar. Məsələn,    

 mötədil rəyli və s. İsim – معتدلُ الرأْيِ ,əxlaqı gözəl – حسن الْخلُقِ

faili isə öz failinə izafə etmək olmaz1. 

 İkinci dərəcəli cümlə üzvü” dedikdə - yəni, cümlənin“ "فَضلَةٌ"

baş üzvü olmur və cümlənin mənası onsuz da tamamlanır. Bunun 

əksi olaraq ""ٌةدمع  “baş üzvlər” cümlənin mənasının 

tamamlanmasında əsas rol oynayırlar və baş üzv olmasa cümlə 

tamamlanmaz. ""ٌةدمع  “Baş üzvlər” dedikdə – cümlədə pozulması 

mümkün olmayan mübtəda, xəbər və fail kimi cümlə üzvləri 
nəzərdə tutulur2.  

“Vəsf etdiyi sözün tərzini, halını bildirən” – yəni, “hal”ın 
cümlədəki rolu vəsf etdiyi ismin tərzini, halını bildirməkdir. Halın 

vəsf etdiyi ismə الْح باحالِص  “hal sahibi” (tərzi bildirilən isim) 

deyilir. Məsələn: 

 Tələbə gülərək gəldi - جاَء الطَّالب ضاحكاً -1

 Həmidi sevincək gördüm - رأَيت حامداً مسروراً -2

 Bu müəllimimizdir gəlir - هذَا مدرسنا قَادماً -3

 Qələmlə sınıq vəziyyətdə yazdım - كَتبت بِالْقَلَمِ مكْسوراً -4

                                                
1 “İsim fail”dən fərqli olaraq “isim məful”u öz failinə izafə etmək olar. Məsələn: 

دالْي وحرجم دامح – Həmidin əli yaralıdır 

İsim faili isə öz məfuluna izafə etmək olar. Məsələn: 

 دامحديز ارِبض – Həmid Zeydi vurdu  

(hərfən: Həmid Zeydi vurandır) 
 

2 Düzdür, hal əksər hallarda ٌلَةفَض cümlənin ikinci dərəcəli üzvü kimi çıxış edir. Lakin bəzi 

hallarda ٌةدمع baş üzv də ola bilir. Əgər xəbər yerində olarsa. Məsələn: 

 Ən çox südü isti halda içirəm – أَكْثَر شربِي اللَّبن ساخناً
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Verilən nümunələrdə altından bir xətt çəkilmiş sözlər “hal”- 
dır. Bu sözlərə diqqət etsək görərik ki, onların hər biri vəsfdir. Yəni, 
“isim fail” və ya “isim məful”lardır (feli sifətlərdir). Nasbda (təsirlik 
halda) gəlib özlərindən əvvəl gələn və altlarından iki xətt çəkilmiş 
sözlərin tərzini, halını bildirirlər. Altından iki xətt çəkilmiş bu 

sözlər ِالالْح باحص “hal sahibi” (tərzi bildirilən isim) adlanır.  
 

 أَنواع صاحبِ الْحالِ
“Hal sahibi”nin növləri 

 

 “Hal sahibi” ِالالْح باحص əsasən aşağıdakı növlərdən biri olur: 
 

 :Hal sahibi “fail” ola bilər. Məsələn  يكُونُ صاحب الْحالِ فَاعالً .1

 Tələbə gülərək gəldi - جاَء الطَّالب ضاحكاً
 

Bu cümlədə ِالالْح باحص hal sahibi بالطَّال “tələbə” faildir. 
 

 .Hal sahibi “məful bihi” ola bilər  يكُونُ صاحب الْحالِ مفْعوالً .2

Məsələn: 

 Həmidi sevincək gördüm - رأَيت حامداً مسروراً
  

Bu cümlədə ِالالْح باحص hal sahibi ًداامح “Həmidi” məfuldur.  
 

مفْعوالً بِه معاًويكُونُ صاحب الْحالِ فَاعالً  .3  Hal sahibi “fail” və “məful 

bihi” birlikdə ola bilər. Məsələn: 

 Müdirlə gedə-gedə söhbət etdim - كَلَّمت الْمدير ماشئَينِ
 

Bu cümlədə ِالالْح باحص hal sahibi يردالْم “müdir” məfulu ilə və  

ت “mən” faili birlikdədir. 
 

 .Hal sahibi “naib fail” ola bilər يكُونُ صاحب الْحالِ نائب فَاعلٍ .4

Məsələn: 
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 Kitab iki cilddə çap olundu - طُبِع الْكتاب مجلَّدينِ
 

Bu cümlədə ِالالْح باحص hal sahibi ابتالْك “kitab” “naib fail”dir.  

 :Hal sahibi “mübtəda” ola bilər. Məsələn يكُونُ صاحب الْحالِ مبتدأً .5

 دخلْت علَى الْمديرِ وعنده مدرسنا جالساً
Müdirin yanına girdim və yanında müəllimimiz oturmuşdu 

Bu cümlədə ِالالْح باحص hal sahibi  ”müəllimimiz“  مدرسنا

“mübtəda”dır. 
 

خبراًيكُونُ صاحب الْحالِ  .6  Hal sahibi “xəbər” ola bilər. Məsələn: 
 

 Bu müəllimimizdir gəlir - هذَا مدرسنا قَادماً
 

Bu cümlədə ِالالْح باحص hal sahibi  ”müəllimimiz“  مدرسنا

“xəbər”dir. 
 

7.  باحكُونُ صيلَةمج هبالِ شالْح  Hal sahibi “şibhu cümlə” ola bilər. 

Məsələn: 

 Qələmlə sınıq vəziyyətdə yazdım - كَتبت بِالْقَلَمِ مكْسوراً
 

Bu cümlədə ِالالْح باحص hal sahibi  müəllimimiz” “şibhu“  بِالْقَلَمِ

cümlə”dir. 
 

إِلَيهيكُونُ صاحب الْحالِ مضافاً  .8  Hal sahibi “mudaf ileyh” (izafənin 

ikinci tərəfi) ola bilər. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 �الْمشرِكني من كَانَ وما حنِيفًا إِبراهيم ملَّةَ فَاتبِعوا�

“Odur ki, İbrahimin hənif dininin ardınca gedin. O, müşriklərdən 
deyildi”. (Ali İmran, 95) 

Bu ayədə ِالالْح باحص hal sahibi يماهرإِب “İbrahim” “mudaf 

ileyh”dir. 
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هريكنتالِ وبِ الْحاحص رِيفعت 
Hal  sahibinin “məarifə” və “nəkira” olması 

 

 باحي صأْتي قَدرِفَةً, وعكُونَ مالِ أَنْ يبِ الْحاحي صلُ فةً إِذَا كَانَ اَألصركالِ نالْح
:ةيورِ اآلتاُألم دغُ أَحوسالْم كذَل ةً, ويدفا ملُهعجغٌ يوسم  

 Hal sahibi adətən “məarifə”, yəni, müəyyənlikdə صاحب الْحالِ

olur. Çünki hal sahibi, halı və ona aid hökm, fikir bildirilən bir 
isimdir. Əgər biz hər hansı bir şəxs və ya əşya barəsində danışırıqsa 
və onun halını bildiririksə, deməli bu şəxs və ya əşya “məarifə” 
(müəyyənlikdə) olmalıdır. Lakin bəzi hallarda hal sahibi “nəkira”, 
yəni, qeyri-müəyyən isim ola bilər. Bir şərtlə ki, əgər cümlə faydalı 
məna kəsb edərsə1. Aşağıdakı hallarda hal sahibi “nəkira” ola bilər: 

 إِذَا تقَدمت الْحالُ علَى صاحبِها, .1

1. Əgər “hal” öz sahibindən əvvəl gələrsə. Məsələn: 
 

بالً طَالائاَءنِي سج - Yanıma sual soruşan bir tələbə gəldi 
  

2.  صصإِذَا خافَةإِض أَو ,فصالِ بِوالْح باحص 

2. Əgər hal sahibi sifət və ya izafə ilə təyinlənərsə. Məsələn: 
 

 Yanıma çalışqan bir tələbə soruşaraq gəldi - جاَءنِي طَالب مجتهِد سائالً

 Yanıma bir elm tələbəsi soruşaraq gəldi - جاَءنِي طَالب علْمٍ سائالً

 

 صاحبِ الْحالِ نهي, أَو نفْي, أَوِ ٱستفْهامإِذَا تقَدم علَى  .3

3. Əgər hal sahibi qadağa (inkarlı əmr), inkar və ya sual mənalı 
cümlədə gələrsə. Məsələn: 

 Bu gün heç bir tələbə gec gəlməyib - ما جاَء الْيوم طَالب متأَخراً

 ?Bu gün gec gələn tələbə olubmu - هلْ جاَء الْيوم طَالب متأَخراً؟

 Heç bir kecikən tələbə sinifə daxil olmasın - الَ يدخلْ طَالب الْفَصلَ متأَخراً

                                                
1 Müqayisə et: III kitab 11-ci dərs. “Mübtədanın “nəkira” ola bilməsi halları”. 
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 إذَا كَانَ الْحالُ جملَةً مسبوقَةً بِواوِ الْحالِ .4

4. Əgər hal  ِاوالِوالْح  “hal bildirən و ”-dan sonra gələn cümlə olarsa. 

Məsələn: 

كحضي وهو باَءنِي طَالج - Yanıma bir tələbə gülərək gəldi 
 

Allah � buyurur: 
 

�ي أَوكَالَّذ رلَى مع ةيقَر ويةٌ هاوِيلَى خا عهوشرع� 
 

“Və ya damları uçulub xarabalığa çevrilmiş bir kəndin yanından 
keçən kimsənin hekayətini bilmirsənmi”. (əl-Bəqərə, 259) 

 
Qeyd: Bəzən hal sahibi səməi olaraq yuxarıda qeyd etdiyimiz 

hallar olmadan nəkira gələ bilir. Məsələn, hədislərin birində deyilir: 

  قَاعداً وصلَّى وراَءه رِجالٌ قياماً" �"صلَّى رسولُ اِهللا 

“Bir dəfə Allah Elçisi � oturaraq namaz qıldı, arxasında dayananlar 
isə ayaqüstə qıldılar”. 

 

 :بِيهناالتبِهاحي صلُ فامالْع والِ هي الْحلُ فامالْع  

Halı nasb edən amil, hal sahibinin amilidir. 
 

من حيثُ اإلفْراد والْجملَة أَنواع الْحالِ  

Halın quruluşca növləri 
 

Xəbər kimi hal da quruluşca aşağıdakı növlərdən birində 
işlənir: 

1. لَةمبِج سيا لم :أَي دفْرالُ الْمالْح “Hal mufrad”. Mufrad dedikdə - 

cümlə olmayan, tək söz nəzərdə tutulur. Xəbərdə olduğu 
kimi bu növ hal da hal sahihibi ilə cinsdə və kəmiyyətdə 
uzlaşır. Məsələn: 

 Tələbə sevincək gəldi - جاَء الطَّالب مسروراً

 Tələbə qız sevincək gəldi - جاَءتِ الطَّالبةُ مسرورةً
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 İki tələbə sevincək gəldilər - جاَء الطَّالبان مسرورينِ

ورِينرسم اَء الطُّالبج - Tələbələr sevincək gəldilər 
 

 في محلِّ نِصبٍ Hal cümlə”. Cümlə şəklində gələn hal“ الْحالُ الْجملَةُ  .2
“nasb halının yerində” erab olunur. “Hal cümlə” özü –
özlüyündə üç cür olur: 

a. ُةيملَةُ االسمالْج  “İsmi cümlə”. Məsələn:  
 

وررسم وهو باَء الطَّالج - Tələbə sevincək gəldi 

هدي يف هابتك باَء الطَّالج - Tələbə ktabları əlində gəldi 
 

 وةُ "هيملَةُ االسمالْج" ,"ررسمهدي يف هابتالٌ" كبٍ حلِّ نِصحي مف  
  

b. ُةيلعلَةُ الْفمالْج  “Feli cümlə”. Məsələn: 
  

سرالد رِحش قَدو باَء الطَّالج - Tələbə gələndə artıq dərs şərh olunmuşdu 

كحضي باَء الطَّالج - Tələbə gülərək gəldi 
  

 في محلِّ نِصبٍ حالٌ" يضحك", "قَد شرِح الدرسالْجملَةُ الْفعليةُ "

c. لَةمالْج هبش “Şibhu cümlə”. “Şibhu cümlə” dedikdə – hərfu-cər 

+ məcrur isim və ya zərf + məcrur isimdən ibarət olan söz 
birləşməsinə deyilir1. Məsələn: 

 

 Şərçəni budağın üstündə gördüm - رأيت الْعصفُور علَى الْغصنِ

هودنج نيب دالْقَائ تأير - Sərkərdəni qoşunun arasında gördüm 
 

" لَةمالْج هبنِشصلَى الْغع" ,"هودنج نيالٌ" ببٍ حلِّ نِصحي مف 

 

 

                                                
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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ةيالالْح لَةموطُ الْجرش 

Hal cümlənin şərtləri 
 

:وطراالً ثَالثَةُ شح ةعاقالْو لَةمي الْجطُ فرتشي  

Hal cümləsində aşağıdakı üç şərt olmalıdır: 
 

 أَنْ تكُونَ الْجملَةُ خبرِيةً, فَال تقَع الْجملَةُ اإلنشائيةُ حاالً, .1

1. Hal cümləsi  ُلَةمةُالْجرِيبالْخ  nəqli cümlə olmalıdır. ُةيائشلَةُ اإلنمالْج 
“İnşəi cümlə” - yəni, əmr, sual, qadağa, ümid, arzu kimi tələb 
cümlələri ola bilməz1. 

 

2. لَنو ,فوسنيِ, والِ, كَالسقْبتلَى االسلُّ عدت ةالمةً بِعردصكُونَ مأَالَّ ت 

2. Hal cümləsi لَن ,فوس, س kimi qəti gələcək zamana dəlalət edən 

ədatlarla başlamamalıdır. 
 

3.  اوا وإِمو ,ريما ضابِطُ: إِمالرا, وبِهاحا بِصبِطُهري ابِطلَى رلَةً عمتشكُونَ مأَنْ ت
 الْحالِ, وإِما الْواو والضمري معاً

3. Hal cümləsinin tərkibində mütləq hal sahibi ilə hal cümləni biri-

birinə bağlayan ُابِطالر “ər-rabit” (əlaqə) olmalıdır. Bu əlaqə 

zəruridir. Çünki ُابِطالر “ər-rabit” hal cümləsi ilə hal sahibini 

bağlayır və cümlənin mənasını tamamlayır. ُابِطالر “Ər-rabit” üç 

şey ola bilər: 

                                                
1 Ərəb dilində cümlələr ُةرِيبالْخ “nəqli” və ُةيائشاإلن “inşəi” olmaqla iki növə bölünür: 

 Nəqli cümlə - cümlənin məzmununun baş verməsi tələffüzündən asılı الْجملَةُ الْخبرِيةُ 

olmayan cümlələrdir. Məsələn: بطَال دامح “Həmid tələbədir” cümləsi nəqlidir. Çünki 

Həmidin tələbə olması cümlənin tələffüzündən asılı deyil. ُةيائشلَةُ اإلنمالْج İnşai cümlə 

isə - cümlənin məzmununun baş verməsi onun tələffüzündən asılı olan 
cümlələrdir. İnşai cümlə dedikdə əmr, qadağa, sual, ümid, rica kimi tələb cümlələri 
daxildir. Çünki bu növ cümlələrin baş verməsi cümlənin tələffüzündən asılıdır. 
Məsələn: جراُخ “Çıx!” cümləsində, “çıxmaq” felinin baş verməsi جراُخ “Çıx!” 

əmrindən asılıdır. 
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a. هدحو ريمالض Yalnız “damir” (şəxs əvəzliyi) ola bilər. Məsələn: 

 Tələbələr gülərək gəldilər - جاَء الطُّالب يضحكُونَ

ةاعمالْج اوابِطُ: والر - “Ər-rabit” و damiridir 

b. ِالالْح اوو Hal bildirən و ola bilər. Hal bildirən  و barədə ötən 

dərslərimizin birində danışmışıq1.  Məsələn: 
 

برغت سمالش ةَ ويندالْم لْتصو - Mədinəyə çatdıqda günəş batırdı 
 

c. ًعام ريمالضو اوالْو Hal bildirən و və damir birlikdə gələ bilər. 

Məsələn: 
 

جِدسالْم نم جرخي وه داً وامح تأير - Həmidi məsciddən çıxarkən gördüm 
 

اهنعارِ مبتالِ بِٱعالْح قِْسيمت 
Halın məna etibarilə növləri 

 

Məna etibarilə hal iki növdür: 

 Təsisedici hal” - qeyd olunması ilə cümləyə yeni“ الْحالُ الْمؤسسةُ .1

məna verən haldır. Məsələn: ًكِّرابم يلاَء عج “Əli erkən gəldi” 

cümləsində ًكِّرابم “erkən” təsisedici haldır. Çünki Əlinin erkən 

gəlməsi yalnız bu halın qeyd olunması ilə başa düşülür. 

 Təkidedici hal” – cümləyə yeni məna verməyib öz“ الْحالُ الْمؤكِّدةُ .2

amilini gücləndirən hal. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

 �مفِْسدين الْأَرضِ في تعثَوا ولَا�
 

“Yer üzündə fəsad yayıb pis işlərə qurşanmayın”. (əl-Bəqərə, 60) 

Bu ayədə ينفِْسدم “fəsad yayıb” halı, ا لَاثَوعت  “pis işlərə 

qurşanmayın” felinin mənasını gücləndirmək üçün işlənib. 
 

��� 
                                                
1 Bax. III kitab 2-ci dərs. 
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15. ÎÍ  ÁÅØÈÍÚÈ ÄßÐÑ 

  االستثْناُء

İstisna 
 

  أَو إِحدى أَخواتها من حكْمِ ما قَبلَها "إِالَّ"هو إِخراج شيٍء بِِـ –تعرِيفُه: االستثْناِء 

 Tərifi: 

İstisna1 - "َّإِال" “... başqa, ... savayı, özgə” və ya digər istisna 

ədatları vasitəsilə istisna ədatından sonra gələn sözü ədatdan əvvəlki 
cümlənin hökmündən çıxartmaqdır. 

Tərifdən gördüyümüz kimi, istisna cümləsinin tərkibi üç 
rükndən (əsasdan) ibarət olur: 

منهالْمستثْنى  .1  “Mustəsnə minhu” (istisna edilən) – adətən istisna 

ədatından əvvəl gələn və istisna edilən ismi də şamil edən 
ümumi mənalı isimdir. 

 Mustəsnə” (müstəsna olan) – istisna ədatından sonra“ الْمستثْنى .2

gələn və ədatdan əvvəlki hökmə aid omayan isimdir. 

 və mənaca ona oxşar sözlər olub "إِالَّ" - İstisna ədatı أَداةُ االستثْناِء .3

“... başqa, ... savayı, özgə, istisna olmaqla, müstəsna olmaqla” 
mənalarını verirlər. 

Məsələn: 

حامداً   الطُّالَّب   نجح   إِالَّ   

   

 الْمستثْنى
Mustəsnə 

 
 

 

أَداةُ 
 االستثْناِء
İstisna 

ədatı 

هنى مثْنتسالْم 
Mustəsnə 

minhu 
 

 

Tələbələr müvəffəqiyyət qazandılar, Həmiddən başqa 
 

                                                
يثْنِي – ثَنى sözü االستثْناُء 1  “qayıtmaq, dönmək” felinin َلفْعتسا babının məsdəridir. İstisna edən 

sanki qayıdıb əvvəlki cümlədən istisna etdiyini çıxarır.  
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Bu cümlədə biz tələbələrin müvəffəqiyyət qazanmasını təsdiq 

edib  "َّإِال" “... başqa” ədatı vasitəsi ilə “Həmid”i əvvəlki cümlənin 

hökmündən, yəni, müvəffəqiyyət qazananların sırasından çıxartdıq. 

Burada الطُّالَّب “tələbələr” “mustəsnə minhu”dur (istisna edilən 

isimdir), bu isim həm də Həmidi şamil edir. "َّإِال" “istisna ədatıdır”. 

  .Həmid” isə “mustəsnə”dir (müstəsna olan isimdir)1“ حامداً
 

 أَدوات االستثْناِء
İstisna ədatları 

 

Ərəb dilində istisna bildirmək üçün xüsusi istisna ədatları 
vardır ki, bunların hamısı eyni mənanı - “... başqa, ... savayı, özgə, 
istisna olmaqla, müstəsna olmaqla” mənasını - kəsb edir. Növlərinə görə 
bu ədatları aşağıdakı kimi bölmək olar: 

 .bu ədat daim hərf kimi çıxış edir -  إِالَّ .1

 .bu iki ədat daim isim kimi çıxış edir2 - غَير, سوى .2

خالَعدا,  .3  –bu ədatlar işlənmə formasından asılı olaraq həm fel, 

həm də hərf kimi çıxış edə bilirlər. 
 

 
                                                
1 İstisna cümləsi bir növ riyaziyyat elmindəki çıxma əməlini xatırladır. Belə ki, 

هنى مثْنتسالْم “mustəsnə minhu” çıxılana, ىثْنتسالْم “mustəsnə” çıxana, اِءثْنتساةُ االأَد “istisna 

ədatı” isə çıxma işarəsinə bənzəyir. (İstisna cümləsi = mustəsnə minhu – mustəsnə) 
2  ədatının bu forması ən çox işlənən formadır. Bundan başqa bu ədatın سوى

ərəblərdən daha üç işlənmə forması gəlmişdir: 1- ىسو  2- ساٌءو  3- واٌءس   

أَدواةُ االستثْناِء

إ�� 

فرح يهو
َغْيُر َو ِسَوى

 انمسا امه

َعَدا َو َخ�َ 

يكُونان حرفاً تارةً 
وفعالً تارةً أُخرى
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İndi isə bu ədatların hər birinin işlənmə qaydalarını və ىثْنتسالْم 
“mustəsnə”nin (mustəsna olan ismin) ədatdan sonrakı halını 
öyrənək. 

 

بِـ"إِالَّ", وحكْم الْمستثْنى بعدهاالستثْناُء   

 nin işlədilməsi və “mustəsnə”nin hökmü- إِالَّ
 

 çoxişlənən istisna ədatlarındandır. Bu ədatdan sonra gələn إِالَّ

 mustəsnə” (mustəsna olan isim) aşağıdakı üç haldan birində“ الْمستثْنى

gələ bilər: 

1.  وبجاِءوثْنتسلَى االبِ عصالن  

1. İstisna kimi mənsub gəlməsi vacib ola bilər; 
 

2.  ازوجاِء أَوثْنتسلَى االبِ عصلَ  النا قَبمل هاعبإِتهنلٌ مدب هلَى أَنإِالَّ" ع" 

2. Həm istisna kimi mənsub, həm də َّإِال –dən əvvəl gələn 

“mustəsnə minhu”nun bədəli kimi onun halına tabe etmək olar; 
 

 وجوب إِعرابِه علَى حسبِ ما يطْلُبه الْعاملُ الَّذي قَبلَ "إِالَّ" .3

 dən əvvəl gələn amilin tələb etdiyi hala uyğunluğu vacib– إِالَّ .3

ola bilər. 

 mustəsnə”nin (müstəsna olan“ الْمستثْنى dən sonra gələn– إِالَّ

ismin) bu üç haldan hansı birində olması istisna cümləsinin 
növündən asılıdır. Məsələni daha aydın başa düşmək üçün ilk 
növbədə istisna cümlənsinin növlərini qeyd edək, sonra isə  bu 
cümlələrin hər birində “mustəsnə”nin halını öyrənək.   
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هدعى بثْنتسالْم كْمحاِء وثْنتساال امأَقْس 
İstisna cümləsinin növləri və “mustəsnə”nin hökmü 

 

İstisna cümləsini müxtəlif cəhətdən müxtəlif növlərə bölmək 
olar:  
A. “Mustəsnə minhu” (istisna edilən isim) ilə “mustəsnə”nin 

(müstəsna olan ismin) eyninövlü və ya müxtəlifnövlü olması 
baxımından istisna cümləsi iki qismə bölünür: 

 

A1 -  ُلصتالْم – هنى مثْنتسالْم نضاً معى بثْنتسكُونَ الْمأَنْ ي 

A1- “Muttəsil” (əlaqəli) istisna cümləsi - əgər “mustəsnə” özündən 
əvvəl gələn “mustəsnə minhu”nun bir hissəsi olarsa. Yəni 
“mustəsnə” və “mustəsnə minhu” eynicinsli isimlər olarsa. 
Məsələn: 

 

 Tələbələr gəldi, Həmiddən başqa - جاَء الطُّالَّب إِالَّ حامداً
 

Bu cümlədə “Həmid” tələbələrdən biri olduğu üçün bu cümlə 
“muttəsil” istisna cümləsidir.  

 

A2 - عقَطنالْم – هنى مثْنتسالْم نضاً معى بثْنتسكُونَ الْمأَنْ الَ ي 

A2- “Munqati” (əlaqəsiz) istisna cümləsi - əgər “mustəsnə” 
özündən əvvəl gələn “mustəsnə minhu”nun bir hissəsi 
olmazsa. Yəni, “mustəsnə” və “mustəsnə minhu” 
müxtəlifnövlü isimlər olarsa. Məsələn: 

 

الْمدرسجاَء الطُّالَّب إِالَّ   - Tələbələr gəldi, müəllimdən başqa 

 Ölümdən başqa hər xəstəliyin dərmanı vardır -  موتا الْلكُلِّ داٍء دواٌء إلَّ
 

Bu cümlədə “müəllim” və “tələbələr” müxtəlifnövlü 
isimlərdir. Yəni müəllim tələbə deyil. Həmçinin, “ölüm” və 
“xəstəlik” başqa-başqa şeylərdir. Yəni ölüm xəstəlik deyil. 
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B. َّإِال –dən əvvəl gələn cümlədə “mustəsnə minhu”nun (istisna 

edilən ismin) qeyd olunub - olunmaması baxımından istisna 
cümləsi iki qismə bölünür: 

B1  -  امالت – هنى مثْنتسالْم يهف را ذُكم 

B1- “Tam” istisna cümləsi - əgər َّإِال –dən əvvəlki cümlədə 

“mustəsnə minhu” qeyd olunarsa. Məsələn: 
 

 Tələbələr gəldi, Həmiddən başqa - جاَء الطُّالَّب إِالَّ حامداً
 

Bu cümlədə “mustəsnə minhu”, yəni, “tələbələr”  qeyd 
olunduğuna görə bu istisna cümləsi “tam”dır.  

 

B2  - ُغفَرالْم – هنى مثْنتسالْم يهف ذْكَري ا لَمم 

B2- “Mufərrağ” 1  (naqis) istisna cümləsi - əgər َّإِال –dən əvvəlki 

cümlədə “mustəsnə minhu” qeyd olunmazsa2. Məsələn: 
 

حامدجاَء إِالَّ ما   - Yalnız Həmid gəldi 
 

Bu cümlədə “mustəsnə minhu” qeyd olunmadığına görə 
istisna cümləsi “mufərrağ”-dır. 

 

C. Təsdiqi və ya inkarlı olması baxımından istisna cümləsi iki qismə 
bölünür: 

C1 -  بوجالْم – امفْهتٱس أَو يهن أَو فْين بِقَهسأالَّ ي 

C1- “Mucəb” (təsdiqi) istisna cümləsi - əgər cümlə  فْين “inkar”,  

 يهن “qadağa” və ya  امفْهتٱس “sual”  cümləsi gəlməzsə. 

Məsələn: 
 

 Tələbələr gəldi, Həmiddən başqa - جاَء الطُّالَّب إِالَّ حامداً
 

                                                
1 Bu növ istisna cümləsi həmçinin صاقالن “naqis” istisna cümləsi də adlanır. 
2 “Mufərrağ” (böş) istisna cümləsi yalnız ِبوجالْم رغَي “inkarlı” olur. 
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C2 - ِبوجالْم رغَي– امفْهتٱس أَو يهن أَو فْين بِقَهسأالَّ ي 

C2- “Qeyri-mucəb” (inkarlı) istisna cümləsi -  فْين “inkar”,   يهن 
“qadağa” və ya  امفْهتٱس “sual” cümlələrindən biri olarsa. 

Məsələn: 
 

داماَء إِالَّ حا جم - Yalnız Həmid gəldi 

 ?Həmiddən başqa kimisə gördünmü - هلْ رأيت أَحداً إِالَّ حامداً

دامإِالَّ ح دأَح جرخالَ ي - Həmiddən başqa heç kəs çıxmasın 
 

 حكْم الْمستثْنى بِـ"إِالَّ" في االستثْناِء التامِ

“Tam” istisna cümləsində “mustəsnə”nin hökmü 
 

  االستثْناء التامِ إِما أَنْ يكُونَ متصالً, وإِما أَنْ يكُونَ منقَطعاً:

“Tam” istisna cümləsi ya “muttəsil” (əlaqəli) olur, ya da 
“munqati” (əlaqəli olmayan) olur: 

وجب نصب االسمِ الْواقعِ بعد "إِالَّ" علَى  موجباً ,متصالً ,تاماًكَانَ االستثْناء وإذَا   . أ
 االستثْناِء

a. Əgər istisna cümləsi “tam”, “muttəsil” (əlaqəli) və “mucəb” 

(təsdiqi) olarsa, bu halda َّإِال –dən sonra gələn ismi (mustəsnəni) 

nasb etmək vacib olur. Məsələn: 
 

 Tələbələr gəldi, Həmiddən başqa - جاَء الطُّالَّب إِالَّ حامداً
 

Bu cümlə “tam”, “muttəsil” istisna cümləsidir. Çünki َّإِال –dən 

əvvəl “mustəsnə minhu”, yəni, الطُّالَّب “tələbələr” işlənmişdir. 

Həm də, “Həmid” tələbələrdən biridir. Həmçinin, cümlənin 
əvvəlində inkar, qadağa ədatı və ya sual əvəzliyi gəlmədiyinə 

görə “mucəb”dir. Deməli, bu istisna cümləsində َّإِال –dən sonra 

gələn دامح sözünü nasb etmək vacibdir. 
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 جاز فيه النصب علَى االستثْناء أَوِموجبٍ  غَير, متصالً, تاماًكَانَ االستثْناء وإذَا   . ب

 حاَألفْص وهكُلٍّ و نضٍ معلُ بدب هلَى أَنع اعباِإلت 

b. Əgər istisna cümləsi “tam”, “muttəsil” (əlaqəli) və “qeyri-

mucəb” (inkarlı) olarsa, bu halda َّإِال –dən sonra gələn ismi 

(mustəsnəni) iki cür işlətmək olar: 1- nasb etmək, 2- َّإِال –dən 

əvvəl gələn ismin (“mustəsnə minhu”nun) bədəli kimi onun 
halına tabe etmək (uzlaşdırmaq) olar. Məsələn: 

/ حامد حامداًما جاَء الطُّالَّب إِالَّ   - Tələbələrdən təkcə Həmid gəldi 

Bu cümlə “tam”, “muttəsil” istisna cümləsidir. Çünki َّإِال –dən 

əvvəl “mustəsnə minhu”, yəni, الطُّالَّب “tələbələr” qeyd 

olunmuşdur. Həm də, “Həmid” tələbələrdən biridir. Lakin 

cümlənin əvvəlində ام inkar ədatı gəldiyinə görə “qeyri-

mucəb”dir. Deməli, bu istisna cümləsində َّإِال –dən sonra gələn 

“mustəsnə”ni (دامح sözünü) iki cür işlədə bilərik: 1- nasb edə 

bilərik, 2-  َّإِال –dən əvvəl gələn الطُّالَّب “tələbələr” sözünün bədəli 

kimi erabda onunla uzlaşdırıb raf halında (adlıqda) edə bilərik. 
“Qeyri-mucəb” istisna cümləsinin digər növlərinə misallar: 

/حامد حامداًما مررت بِأَحد إِالَّ   - Həmiddən başqa heç kəsin 
yanından keçmədim 

 

/ حامد؟ حامداًهلْ غَاب أَحد إِالَّ   - Həmiddən başqa qaib olan varmı? 

/ حامد احامدالَ يخرج أَحد إِالَّ   - Həmiddən başqa heç kəs çıxmasın 
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  الْمنقَطعِحكْم الْمستثْنى بِـ"إِالَّ" في االستثْناِء 

 “Munqati” istisna cümləsində “mustəsnə”nin hökmü 
 

  يجِب نصب الْمستثْنى في جميعِ أَحواله إِذَا كَانَ االستثْناُء منقَطعاً

Əgər istisna cümləsi “munqati” (ayrılmış) olarsa, yəni, 
“mustəsnə” ilə “mustəsnə minhu” müxtəlifnövlü isimlər olarlarsa, 
bütün hallarda “mustəsnə”ni nasb etmək vacib olur. İstər istisna 
cümləsi “mucəb” (təsdiqi) olsun, istərsə də “qeyri-mucəb” (inkarlı) 
olsun. Məsələn: 

 

سردإِالَّ الْم اَء الطُّالَّبج - Tələbələr gəldi, müəllimdən başqa 

سردإِالَّ الْم اَء الطُّالَّبا جم - Müəllimdən başqa heç bir tələbə gəlmədi 
 

Bu cümlələrdə “mustəsnə” ilə “mustəsnə minhu” (yəni, 
müəllim və tələbələr) müxtəlifnövlü sözlər olduğundan bu cümlələr 
“munqati” (ayrılmış) istisna cümlələridir. Bu səbəbdən “mucəb” 
(təsdiqi) və ya “qeyri-mucəb” (inkarlı) olmasından asılı olmayaraq 

bütün hallarda “mustəsnə”ni ( سردالْم sözünü) nasb etmək vacibdir. 
  

  حكْم الْمستثْنى بِـ"إِالَّ" في االستثْناِء الْمفَرغِ

 “Mufərrağ” istisna cümləsində “mustəsnə”nin hökmü 
 

 يهضقْتا يبِ مسى بِحثْنتسالْم برعاً, ييفنكُونُ إِالَّ مال يغاً, وفَراُء مثْنتسإِذَا كَانَ االو
ةابِيراإلع ةياحالن ناةً ملْغرٍ مصاةَ حكُونُ "إِالَّ" أَدتلَ "إِالَّ", ولُ الذِّي قَبامالْع  را غَيهكَأن

.ةذْكُورم  

Əgər istisna cümləsi “mufərrağ” (boş) olarsa, - bu növ istisna 

cümləsi daim “qeyri-mucəb” (inkarlı) olur-  bu zaman “mustəsnə” َّإِال 
–dən əvvəl gələn amilin tələb etdiyi qrammatik mövqeyə uyğun 

hallanır.  َّإِال istisna ədatı isə ləğv olunaraq ٍرصاةُ حأَد “təyin ədatı” kimi 

çıxış edir.  
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Əgər َّإِال –dən əvvəl gələn amil “mustəsnə”nin fail olmasını tələb 

edərsə, raf,  “məful bihi” olmasını tələb edərsə nasb, cərr olmasını 
tələb edərsə cərr etməliyik. Məsələn: 

  

 (فُوعرلٌ مفَاع) داماَء إِالَّ حا جم - Təkcə Həmid gəldi 

(وبصنولٌ مفْعم) ًداامإِالَّ ح تأَيا رم - Təkcə Həmdi gördüm 

(وررجم مسا) داملَى حإِالَّ ع تلَّما سم - Təkcə Həmidə salam verdim 

(وبصنكَانَ" م" ربخ) ًباإِالَّ طَال تا كُنم - Yalnız tələbə olmuşam (idim) 
 

Bu cümlələrdə َّإِال –dən əvvəl “mustəsnə minhu” işlənmədiyinə 

görə bu cümlələr “mufərrağ” (boş) istisna cümlələridir. Həmçinin, 

diqqət etsək görərik ki, cümlələrin hər biri ام inkar ədatı ilə başlayır. 

Çünki “mufərrağ” (boş) istisna cümlələri yalnız “qeyri-mucəb” 
(inkarlı) olur.  

Birinci cümlədə َّإِال ədatını ləğv etsək اَءج “gəldi” feli دامح 

sözünün fail olmasını tələb edir bu səbəbdən rafdadır, ikinci 

cümlədə isə  تأَير “gördüm” feli دامح sözünün məful bihi olmasını 

tələb edir, bu səbəbdən nasbdadır, üçüncü cümlədə لَىع hərfu cərri 

دامح sözünün məcrur olmasını tələb edir, dördüncü cümlədə isə تكُن 

“idim” naqis feli دامح sözünün َكَان ربخ olmasını tələb edir, bu 

səbəbdən nasbdadır. 
 

Qeyd: Yuxarıdakı cümlələrin tərcüməsinə diqqət etsək görərik 

ki, “mufərrağ” (boş) istisna cümlələrində işlədilən َّإِال ədatı çox vaxt 

“təkcə, yalnız” mənasını verir.  
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وحكْم الْمستثْنى بعده بِـ"إِالَّ" جدولٌ يبين أَقْسام االستثْناِء  

 االستثْناُء

 

   التام   الْمفَرغُ

يعرب الْمستثْنى 
بِحسبِ ما 
 يقْتضيه الْعاملُ

     

 عقَطنلُ  الْمصتالْم  

يلاَء إالَّ عا جم 
يالإالَّ ع تاَيا رم 

  جِبي يف هبصن
هالويعِ اَحمج 

   

 موجب  غَير موجبٍ جاَء الطُّالب إالَّ مدرساً  ما مررت إالَّ بِعليٍ
ن:ايجوز وجه ما جاَء الطُّالب إالَّ مدرساً    

1 -  بصالن  

2 -  اعباإلت  

 هبصن جِبي 

     اَء الطُّالبداًجامإالَّ ح  

 ما جاَء الطُّالب إالَّ حامداً   
دامإالَّ ح اَء الطُّالبا جم 

  

   
Yuxarıdakı sxemə əsasən َّإِال ilə gələn istənilən istisna cümləsində َّإِال –

dən sonra gələn “mustəsnə”nin hökmünü (halını) müəyyən edə bilərik.  
İlk növbədə istisna cümləsinin “tam” və ya “mufərrağ” (naqis) 

olmasına baxmaq lazımdır. Əgər “mufərrağ” olarsa bu zaman 

düşünmədən “mustəsnə”ni َّإِال –dən əvvəl gələn amilin tələbinə uyğun 

hallandırırıq.  
Əgər “tam” olarsa bu zaman istisna cümləsinin “muttəsil” (əlaqəli) 

və ya “munqati” (əlaqəsiz) olmasına baxırıq. Əgər “munqati” (əlaqəsiz) 
olarsa “mucəb” (təsdiqli) və ya “qeyri-mucəb” (inkarlı) olmasından asılı 
olmayaraq “mustəsnə”ni nasb edirik. 

Əgər “tam”, “muttəsil” (əlaqəli) olarsa bu zaman istisna cümləsinin 
“mucəb” (təsdiqli) və ya “qeyri-mucəb” (inkarlı) olmasına baxırıq. 
“Mucəb” (təsdili) olarsa nasb etmək vacib olur. “Qeyri-mucəb” (inkarlı) 

olarsa “mustəsnə” iki cür işlənə bilər: 1- nasbda gələ bilər, 2- َّإِال –dən əvvəl 

gələn isimlə (mustəsnə minhu ilə) uzlaşa bilər.  
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كْمى" حوس"و "رى بِـ"غَيثْنتسالْم  

“Mustəsnə”nin رغَي və  ىوس ədatları ilə işlənmə qaydası 
 

 "غَير"هِما: الْجر دائماً علَى اِإلضافَة, وأما الْمستثْنى بِ فَحكْم "غَير" و"سوى"فَأَما 
 ابرإِع برعا فَتهفْسى نثْنتسالْم دعإِالَّ"ب"  ككَذَلو ,قبي سيلِ الَّذفْصلَى التى"عولَى  "سع

اَألصح, فَإِنْ كَانَ االستثْناُء مفَرغاً أُعرِبت علَى حسبِ الْعواملِ الَّتي قَبلَها, ,وإِنْ كَانَ 
ثْنتسعاً االقَطنا ماماُء تثْنتسإِنْ كَانَ االا, وهالويعِ أَحمي جف بصالن بجعاً وقَطنا ماماُء ت

, وإِنْ كَانَ االستثْناُء تاما متصالً, موجباً وجب النصب وجب النصب في جميعِ أَحوالها
 - 2النصب,  -1االستثْناُء تاما متصالً, غَير موجبٍ جاز وجهان:  كَذَلك, وإِنْ كَانَ

,اعباِإلت  

رغَي və ىوس istisna ədatlarından sonra gələn “mustəsnə” izafə 

səbəbindən məcrur olur1. رغَي və ىوس istisna ədatlarının özləri isə َّإِال –
dən sonra gələn “mustəsnə”nin əvvəl qeyd etdiyimiz təfsilatı kimi 

hallanırlar. Yəni, əgər istisna cümləsi “mufərrağ” (naqis) olarsa رغَي və 

 istisna ədatlarının halları ədatdan əvvəl gələn amilin tələbinə سوى

uyğun olur. Əgər istisna cümləsi “tam”, “munqati” (əlaqəsiz) olarsa, 

رغَي və ىوس istisna ədatlarını bütün hallarda nasb etmək vacib olur. 

Həmçinin, istisna cümləsi “tam”, “muttəsil” (əlaqəli), “mucəb” 

(təsdiqli) olarsa, رغَي və ىوس istisna ədatlarını nasb etmək vacib olur. 

Əgər istisna cümləsi “tam”, “muttəsil” (əlaqəli), “qeyri-mucəb” 

(inkarlı) olarsa, رغَي və ىوس istisna ədatlarını iki cür işlətmək olar: 1- 

nasb etmək, 2- özündən əvvəl gələn ismin (mustəsnə minhu-nun) 
halına tabe etmək olar. Məsələn: 

 

لَّالطُّ اَءجغَ ابيسٍ رردم لَّالطُّ اَء(جساً الَّإِ ابردم(  

Müəllimdən başqa tələbələr gəldi  
                                                
1 Çünki رغَي  və ىوس  isimlərdir və yalnız izafə şəklində işlənirlər. Bildiyimiz kimi izafənin 

ikinci tərəfi daim məcrur olur. 
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لَّالطُّ اَءجغَ ابير حامج) لَّالطُّ اَءدالَّإِ اب حداًام( 

Həmiddən başqa tələbələr gəldi 
 

ملَّالطُّ اَءا ج غَابيَر حم) امدلَّالطُّ اَءا جا لَّإِ ابحامداً/ حامد( 

Həmiddən başqa tələbələr gəlmədi 
 

مغَ اَءا جير حامم) دالَّاَء إِا ج حامد (  

Yalnız Həmid gəldi 
 

ملْأَا سغَ تير حامم) دلْأَا سالَّإِ ت حداًام( 

Yalnız Həmiddən soruşdum 
 

ما اتلْصبِ تغرِي حامم) دا اتلْصبِ الَّإِ تحدام( 

Yalnız Həmidlə əlaqə saxladım 
 

كْمى بِـ" حثْنتسالَالْمخ"ا" ودع"  

“Mustəsnə”nin  ədatları ilə işlənmə qaydası عدا və  خالَ 
 

, فَإِنْ كَانتا من حروف الْجر تكُونُ فعالً, و تكُونُ حرفاً "عدا" و"خالَ"كُلٌّ من اَألداتينِ: 
ولٌ بِهفْعم هلَى أَنا عمهدعى بثْنتسالْم بصن بجنِ ولَيعوباً فجو رتتسم ريملُ ضالْفَاعو ,

لَةمالْج نم ومفْهالْم "هنى مثْنتسلَى "الْمع ودعي "وه" هيرقْدنِ كَانَ تفَيرا حتإِنْ كَانو ,
ثْنتسا الْممهلَى أَنوراً عرجى م .رفَا جرح  

 ,ədatları1 mənşəcə fel olub hərfən “çıxmaq, boşalmaq عدا və  خالَ

boş olmaq” mənalarını bildirirlər. Bu iki ədat istisna cümlələrində 

həm fel kimi, həm də hərfu-cərr kimi işlənə bilirlər. َالخ  və ادع 

ədatları fel kimi işləndikdə “mustəsnə” məful bihi olmaqla nasb olur. 

                                                
 ədatları kimidir. Yəni həm fel, həm də hərfu-cərr kimi çıxış عدا və  خالَ istisna ədatı da حاشا 1

edə bilirlər. Məsələn:  

لَّالطُّ اَءجا اباشح حداًام دامح /  
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Fail isə pozulmuş, amma nəzərdə tutulmuş və “mustəsnə minhu”-ya 

qayıdan "وه" damiridir. Məsələn: 

لَّالطُّ اَءجاب الَخ حداًامع /ا دحداًام  

Həmiddən başqa tələbələr gəldi 

 ”ədatları hərfu-cərr kimi işləndikdə isə “mustəsnə عدا və  خالَ

məcrur olur. Məsələn: 

لَّالطُّ اَءجاب الَخ حامدع /ا دحامد  

Həmiddən başqa tələbələr gəldi 
 

بِيهنكُونُ تالَ": تخ"ا" ودةُ", فَإِذَا  "عرِيدصا الْما "مبِقْهست فاً إِذَا لَمرحالً, وعف
 هلَى أَنا عمهدعا بم بصن بجوةُ ويلعا الْفيهِمف تنيعةُ" ترِيدصا الْما "ممهقَتبس

.ولٌ بِهفْعم 

Qeyd: َالخ  və ادع ədatlarının həm fel, həm də hərfu-cərr kimi 

işlənməsi bu ədatların məsdər bildirən ام ədatı ilə yanaşı 

gəlmədikləri halda mümkündür. Əgər bu ədatlardan biri məsdər 

bildirən ام ədatı ilə yanaşı gələrsə ( دا عالَ, ما خام ) yalnız fel kimi 

işlənməsi vacib olar. Çünki məsdər bildirən ام ədatı yalnız fellərə 

daxil olur. Bu zaman “mustəsnə”ni nasb etmək vacib olur. Məsələn: 
 

لَّالطُّ اَءجاب مالَا خ حداًامم /ا عا دحداًام 

Həmiddən başqa tələbələr gəldi 
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  حرف ٱستفْتاحٍ وتنبِيه "الَ"أَ

“Açılış” və “yönəltmə, cəlb etmə” bildirən  ədatı  "الَ"أَ
 

تعمـلُ   الَو سمية والفعليةاال جملَتينِى الْلَلُ عخدت حرف ٱستفْتاحٍ وتنبِيه" الَ"أَ
شيئاً، فاالمسية وتفيد التحقيق لتركُّبِها من اهلَمزة، وهمزةُ االستفْهام إذا دخلَت على 

نيعتيق. ويقحالت تفْي أفَادكَ النإِس" نَّرب "عاده.  

الَأَ  “Açılış” və “yönəltmə, cəlb etmə” bildirən ədatıdır. Həm 

ismi, həm də feli cümlələrə daxil olub, cümlə üzvülərinə heç bir təsir 
göstərmir. 

تفْتاحاالس   “Açılış” ədatı adlanmasına səbəb budur ki, cümlələrin 

əvvəlinə qoşulur, dinləyənin diqqətini cümləyə yönəltdiyinə görə 

isə بِيهنالت  “yönəltmə, cəlb etmə” ədatı adlanır. Bu ədatdan sonra gələn 

"نَّ"إِ  kəsrəli olur. Məsələn:  

Allah � buyurur: 
 

  �يحزنونَ هم ولَا علَيهِم خوف لَا اللَّه أَولياَء إِنَّ أَالَ �
  

“Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar 
kədərlənməyəcəklər” (Yunis, 62) 

 

 

 

 

 

��� 
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16. ON ALTÛNCÛ DßRS 

يدكوالت ونالِ بِناَألفْع يدكوت  

Fellərin “təkid bildirən nun”  ْنَّ, ن  ilə təkid olunması 
 

Əvvəlki dərslərimizdən bildiyimiz kimi ismi cümlələr َّإِن və َل 

“həqiqətən, doğrudan, şübhəsiz”, ədatları ilə təkid olunur (təsdiq 
olunur) 1 . Feli cümlələrə gəlincə isə madi (keçmiş zaman) feli ilə 

başlayan cümlələr قَد “həqiqətən, artıq” ədatı ilə təkid olunur2. Bu 

dərsimizdə isə əmr və mudari (indiki-gələcək zaman) fellərinin təkid 

formasını bildirmək üçün istifadə olunan يدكوونُ التن “təkid bildirən 

nun” hərfindən danışacağıq. Digər təkid ədatlarından fərqli olaraq 

يدكوونُ التن “təkid bildirən nun” hərfi qeyd olunan fellərin (əmr və 

mudari) sonuna qoşulur və hərəkətin yalnız gələcəyə aid olduğunu, 
həm də mütləq icra ediləcəyini (təsdiqi cümlədə) və ya 
edilməyəcəyini (inkarlı cümlələrdə) bildirir.  

 

 :انونن امهو ,مِالَكَال تأْكيد ىلَع ةلَالَلدل لِعفالْ رآخ قحلْت ونن نع ةٌاربع يه: تعرِيفُها

ونٌن خةٌيفَف ساكةٌن وثَ ونٌنةٌيلَق مشدةٌد.  
 

Tərifi: “Təkid bildirən nun” – fellərin sonuna birləşərək sözün 

təkidlə deyilməsinə dəlalət edən ن “nun” hərfidir. Bu “nun”  َثـ ق ةٌيلَ  

“təşdidli” (َّن) və خةٌيفَف  “təşdidsiz” (ْن) olmaqla iki cür olur. “Təşdidli 

nun” (َّن) nisbətən çox işlənir və daha çox təkidə dəlalət edir3. Həm də 

“təşdidsiz nun” (ْن) təsniyə (امتأَن və امه şəxslərində olan) və muənnəs 

cəm ( نـتأَن və  ـنه şəxslərində olan) fellərə birləşmir4. Təkid bildirən 

                                                
1 Bax. II kitab 1-ci və III kitabın 17-ci dərsləri. 
2 Bax. IV kitab 2-ci dərsi. 
3 Çünki “təşdidli nun”un tərkibində bir hərf artıqdır. Qaydaya əsasən hər artıq hərf daha 
artıq mənaya dəlalət edir. 
4 Yəni, ,نبذْهت ,نبذْهي ,انبذْهان, تبذْهي mudari fellərinə və نبذْها, ابذْها əmr fellərinə birləşmir. 
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“nun” hərfinin hər iki (təşdidli və təşdidsiz) növü Qurani Kərimin 
bir ayəsində gəlmişdir. Allah � buyurur: 

 

�نلَئو لْ لَمفْعا يم هرآم نجسلَيكُو نلَياون نم رِيناغالص�  
  

“Əgər əmrimi yerinə yetirməsə, əlbəttə ki, zindana atılacaq və 
zəlillərdən olacaqdır” (Yusif, 32) 

 

كْمح يدكوالِ  تاَألفْعيفَةفأَوِ الْخ يلَةالثَّق يدكوالت ونبِن  

Fellərin təşdidli və təşdidsiz “nun” ilə təkid edilməsinin hökmü 
 

Bildiyimiz kimi fellərin üç forması var: 1- ياضالْم Keçmiş zaman, 

2- ارِعضالْم İndiki-gələcək zaman, 3- راَألم Əmr forması. İndi isə felin bu 

üç formasının “təkid bildirən nun” hərfi ilə təkid etmə baxımından 
hökmünü öyrənək. 

1.  كَّدؤي الَ ياضلُ الْمعا الْفمإِنو ,يدكوالت ونبِن,"بِـ"قَد كَّدؤي 

1. Madi (keçmiş zaman) feli “təkid bildirən nun” hərfi ilə təkid 

olunmur, yalnız  "قَـد" “həqiqətən, artıq” ədatı ilə təkid olunur.1 

Məsələn: Allah � buyurur: 
 

�قَد ونَ أَفْلَحنمؤالْم�  
  

“Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar” (əl-Muminun, 1) 
 

 يجوز توكيده مطْلَقاً, أَي: بِدون شرط, اَألمرالْفعلُ  .2

2. Əmr feli qeyd-şərtsiz “nun” ilə təkid oluna bilər. İstər əmr 
mənasında gəlsin, istər dua. Məsələn: 

 

أَكْرِمن كارج! - Qonşuna hörmət et! 

 مزِلَاللهأَنا! ننلَيةً عينكس   - Allahım, bizə mənəvi rahatlıq nazil et! 

 

                                                
1 Çünki təkid bildirən “nun” hərfi daxil olduğu feli gələcək zamana aid edir. Keçmiş zaman 
fellərində isə bu mümkün deyil. 
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 أَربع حاالَت: بِنون التوكيد هة لتوكيدبسفَلَه بالن الْفعلُ الْمضارِعأما  .3
 

, و من أَنواعِ الطَّلَبِ: بِطَلَبٍ الْمضارِع يجوز توكيده: و ذَلك إِذَا سبِق  - أ
يهن ، اٌءوعد ضرع و  و ،نمتو .فْهامتٱس 

 

3. Mudari felinin “nun” ilə təkid etmə baxımından dörd halı var: 
 

a. “Nun” ilə təkid olunması caiz olan hal - əgər mudari feli 
tələb cümləsinin tərkib hissəsi olarsa. Tələb cümləsi 
dedikdə “qadağa”1, “dua”, “sual”, “təklif”, “təmənni”, 
“təşviq” mənalı cümlələr nəzərdə tutulur.2 

 

سلجيلن كَانِهي مبٍ فكُلُّ طَال  - Hər tələbə öz yerində otursun! 

رافسلْ ت؟ نَّهرِيضم تأَنو  - Xəstə ikən səfər edəcəksənmi! 

 !Dərslərinə səhlənkar yanaşma -  دروسك نالَ تهملَ

هِدتجالَّ تنَّه!  - Bəlkə çalışasan? 

هِدتجت لَّكنَّلَع  - Ümid edirəm çalışarsan. 

تنِيلَي رافنَّأُس كُمعم  - Kaş ki, sizinlə səfər edərdim 
 

 "إنْ" -"إِما"شرطاً لـ الْمضارِع وذَلك إذا كانَقَرِيب من الْواجِبِ:   - ب

 ،ةدبـ"ما" الزائ دةُاملُؤكَّ

b. “Nun” ilə təkid olunması vacibə yaxın olan hal - əgər 

mudari feli  ـاإِم şərt ədatının (ْإن şərt ədatına  ـام əlavə 

olunmuşdur) şərt feli olarsa. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

  �عليم سميع إِنه بِاللَّه فَاستعذْ نزغٌ الشيطَان من نكينزغَ وإِما�
  

“Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz 
ki, O, Eşidəndir, Biləndir” (əl-Əraf, 200) 

                                                
 ədatından sonra gələn mudari felinin “nun” ilə təkid olunması ال Qadağa bildirən ال الناهيةُ 1

çox nadirdir. 
2 Tələb cümləsinin tərifi və növləri barədə III kitab 13-cü dərsə bax. 
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  �أُف لَهما تقُلْ فَلَا كلَاهما أَو أَحدهما الْكبر عندك نيبلُغ إِما�
  

“Əgər onların (valideynlərin) biri və ya hər ikisi sənin yanında 
qocalıq yaşına dolarsa, onlara: "Uf!" belə demə” (əl-Əraf, 200) 

 

جواباً للْقَسمِ, وكَانَ متصالً  الْمضارِع وذَلك إِذَا وقَعيجِب توكيده:   - ت
 بِالَمِ جوابِ الْقَسمِ, ومثْبتاً (غَير منفي), مستقْبالً,

c. “Nun” ilə təkid olunması vacib olan hal – əgər mudari feli 

and içilən cümlənin tərkibində لَـ ədatına bitişik, təsdiqdə 

və gələcək zaman mənasında olarsa. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

 

�كبرفَو شحلَنهنرم نياطيالشو ثُم رضحلَنهنلَ موح منها جيجِث�  
  

“Rəbbinə and olsun ki, Biz onları şeytanlarla birlikdə bir yerə 
toplayacaq, sonra da onları diz üstə çökmüş halda 
Cəhənnəmin ətrafına yerləşdirəcəyik” (Məryəm, 68) 

 

�اللَّهتو يدنَّلَأَك كُمامنأَص دعلُّوا أَنْ بوت بِرِيندم �  
  

“Allaha and olsun ki, siz geriyə dönüb getdikdən sonra 
bütlərinizə bir kələk gələcəyəm!” (əl-Ənbiya, 57) 

 

توكيده: وذَلك إِذَا وقَع الْمضارِع جواباً للْقَسمِ ولَم يتحقَّق أَحد يمتنِع   - ث
الشروط الثَّالَثَة السابِقَة, اَي: إِذَا ٱنفَصلَ من الَمِ جوابِ الْقَسمِ أَو كَانَ 

 منفياً, أَو كَانَ للْحالِ

d. “Nun” ilə təkid olunması qadağan olan hal – əgər mudari 
feli and içilən cümlənin tərkibində olub yuxarıdakı üç 

şərtdən biri pozularsa. Yəni, əgər لَـ ədatına bitişik olmazsa 

və ya inkarda və ya indiki zaman mənasında olarsa. 
Məsələn: 

هِدتأَج فواِهللا لَسو  - Allaha and olsun ki, çalışacağam! 
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Bu cümlədə هِدتأَج “çalışacağam” feli لَـ ədatından ayrı 

yazıldığına görə onu “nun” ilə təkid etmək qadağandır.  
 

نخاِهللا الَ أُدو  - Allaha and olsun ki, siqaret çəkməyəcəm! 
 

Bu cümlədə نخالَ أُد “siqaret çəkməyəcəm” feli inkarda 

gəldiyinə görə onu “nun” ilə təkid etmək qadağandır.  
 

كباِهللا ُألحو  - Allaha and olsun ki, səni çox istəyirəm! 
 

Bu cümlədə بأُح “çox istəyirəm” feli indiki zamana aid 

olduğuna görə onu etmək qadağandır. 
 

Qeyd: Əgər anddan sonra gələn mudari feli yuxarıda qeyd 

olunan üç şərti tamamlamasına (yəni, لَـ ədatına bitişik, gələcək 

zaman mənasında və təsdiqdə gəlməsinə) baxmayaraq “nun” ilə 

təkid olunmazsa bu feldən əvvəl َال inkar ədatı təqdir olunur. 

Məsələn: Allah � buyurur: 
 

  �الْهالكني من تكُونَ أَو حرضا تكُونَ حتى يوسف تذْكُر تفْتأُ تاللَّه قَالُوا�
  

“Onlar dedi: “Allaha and olsun ki, Yusufu sən tez-tez yada salmaqla 
axırda ya əldən düşəcək, ya da öləcəksən” (Yusuf, 85) 

 

Bu ayədə ُأفْتت  felinin əsli ُأفْتالَ ت “hələ də”1 davamiyyət bildirən 

felidir. Burada َال inkar ədatı yazıda düşsə də mənaca nəzərdə 

tutulur. Bu felin anddan sonra “nun” ilə təkid olunmamasının səbəbi 
də budur.2 
  

                                                
 .davamiyyət bildirən naqis felin sinonimidir. Mənası: “hələ də” deməkdir الَ يزالُ feli الَ تفْتأُ 1

Bax. II kitab 25-ci dərs. 
2 Yəni, əslən inkarda olması. 
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يدكوالت ونبِن كَّدؤلِ الْمعرِ الْفآخ كَامأَح  

“Nun” ilə təkid olunmuş felin sonunun əhkamları 
 

 “Təkid bildirən nun” hərfi (təşdidli və ya təşdidsiz) fellərə 
(mudari və əmr) qoşularkən fellərin mənasını təkid etməklə bərabər 
onların sonunda da müəyyən dəyişikliklər əmələ gətirirlər. Bu 
dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 , بنِي علَى الْفَتحِإِذَا ٱتصلَت نونُ التوكيد بِالْفعلِ اتصاالً مباشراً  -1

1) Əgər təkid bildirən “nun” hərfi felə bilavasitə (birbaşa) 

birləşərsə fel ِحلَى الْفَتع نِيبم “fəthə üzərində məbni” olur. 

Bilavasitə birləşmə dedikdə, şəxs sonluğu olmayan fellərə 
birləşmə nəzərdə tutulur1. Məsələn: 

 

Erabı 

“Nun”la 

təkid 

olunmuş 

halda 

Fellər 

 هالصحِ التلَى الْفَتع نِيبرٍ ملُ أَمعفيدكوالت ونبِن  ـنـبذْها  بذْها -  

 هالصحِ التلَى الْفَتع نِيبم ارِعضلُ معفيدكوالت ونبِن  نـبذْهالَ ت  بذْهالَ ت -  

 هالصحِ التلَى الْفَتع نِيبم ارِعضلُ معفيدكوالت ونبِن  ـنـبذْهت  بذْهت -  

 

2-  ةاعماوِ الْجلٍ بِوصتلٍ معبِف يدكوونُ التن لَتصي إِذَا ٱتالوتفْعِ لونُ الرن فَتذح
ثُم تحذَف واو الْجماعة لٱلْتقَاِء الساكنينِ, (أَي: توالي ثَالَث نونات)  اَألمثَالِ

, ويكُونُ الْفعلُ لَة علَى أَنَّ الْمحذُوف واو الْجماعةويضم آخر الْفعلِ للدالَ
 الْمضارِع معرباً

                                                
1 Burada fərq etməz, istər fel مالالس “sağlam” fel olsun, istər صاقالن “naqis” fel olsun. Yalnız, 

sonu ى “əlif maqsura” ilə bitən fellərə “nun” birləşəndə fəthə qəbul etməsi üçün “əlif 

maqsura” ي “yə” hərfinə çevrilir. Məsələn: ىهني – نيهنى يعسي ,– نيعسي  
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2) Əgər təkid bildirən “nun” hərfi sonunda ةاعمالْج اوو cəm bildirən 

“vav” hərfi olan fellərə birləşərsə üç eyni hərfin (“nun” hərfinin) 

ardıcıl gəlməsi səbəbindən raf (adlıq hal) əlaməti olan ن düşür, 

iki sakin hərfin (təkid bildirən ن və sakin و hərflərinin) yanaşı 

gəlməsi səbəbindən ةاعمالْج اوو cəm bildirən “vav” düşür və و 
hərfinin düşməsinə dəlalət etmək üçün felin sonu damma qalır. 
Bu zaman mudari feli “morab” (hallanan) olur1. Məsələn: 

 

Erabı 

“Nun”la 

təkid 

olunmuş 

halda 

Fellər 

 ةاعمالْج اووو ونالن ذْفلَى حع نِيبرٍ ملُ أَمعف
رفْعٍ فَاعلٌ, أصلُه: الْمحذُوفَةُ اللْتقَاِء الساكنينِ في محلِّ 

ـبذْهنَّا و 

ـنـبذْهوا  ابذْها-  

 همزةُ جالَمعو "ةياهبِـ"الَ الن ومزجم ارِعضلُ معف
حذْف النون وواو الْجماعة الْمحذُوفَةُ اللْتقَاِء الساكنينِ 

 :لُهلٌ, أصفْعٍ فَاعلِّ رحي مفـبذْهِنَّالَ ت و  

نـبذْهوا  الَ تبذْهالَ ت-  

فعلُ مضارِع مرفُوع وعالَمةُ رفْعه النونُ الْمحذُوفَةُ 
وواو (أَي: توالي ثَالَث نونات), لتوالي اَألمثَالِ 

محلِّ رفْعٍ الْجماعة الْمحذُوفَةُ اللْتقَاِء الساكنينِ في 
ـبذْهِت :لُهلٌ, أصفَاع ـونن 

ـنـبذْهونَ  تبذْهت-  

 

                                                
1 Burada da felin مالالس “sağlam” və ya صاقالن “naqis” olması fərq etməz. Yalnız sonu ى “əlif 

maqsura” ilə bitən mudari fellərində ةاعمالْج اوو düşmür və iki sakin hərfin yanaşı gəlməməsi 

üçün dammalaşır. Məsələn: َّنوعسنَ – يوعسنَّ, يوهننَ – يوهني 
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3-  ةاطَبخاِء الْملٍ بِيصتلٍ معبِف يدكوونُ التن لَتصي إِذَا ٱتالوتفْعِ لونُ الرن فَتذح
, الْمخاطَبة لٱلْتقَاِء الساكنينِ تحذَف ياُءثُم (أَي: توالي ثَالَث نونات)  اَألمثَالِ

ويكْسر آخر الْفعلِ للدالَلَة علَى أَنَّ الْمحذُوف ياُء الْمخاطَبة, ويكُونُ الْفعلُ 
 أَيضاً الْمضارِع معرباً

3) Əgər təkid bildirən “nun” hərfi sonunda  اُءيةاطَبخالْم  II şəxs tək, 

müənnəs bildirən “yə” hərfi olan fellərə birləşərsə üç eyni hərfin 
(“nun” hərfinin) ardıcıl gəlməsi səbəbindən raf (adlıq hal) 

əlaməti olan ن düşür, iki sakin hərfin (təkid bildirən ن və sakin ي 

hərflərinin) yanaşı gəlməsi səbəbindən ةاطَبخاُء الْمي II şəxs tək, 

müənnəs bildirən “yə” düşür və ي hərfinin düşməsinə dəlalət 

etmək üçün felin sonundakı kəsrə qalır. Burada da mudari feli 
“morab” (hallanan) olur1. Məsələn: 

 

 

Erabı 

“Nun”la 

təkid 

olunmuş 

halda 

Fellər 

 ياُء الْمخاطَبة مبنِي علَى حذْف النون وفعلُ أَمرٍ 
 :لُهلٌ, أصفْعٍ فَاعلِّ رحي منِ فيناكقَاِء السلْتذُوفَةُ الحالْم

 نــياذْهـبِ

ـبِـنذْهبِ اذْهيا -  

 همزةُ جالَمعو "ةياهبِـ"الَ الن ومزجم ارِعضلُ معف
ذْفح و ونالنةاطَبخاُء الْمنِ  ييناكقَاِء السلْتذُوفَةُ الحالْم

  نـيـفي محلِّ رفْعٍ فَاعلٌ, أصلُه: الَ تِذْهـبِ

ـبِنذْهبِ الَ تذْهيالَ ت -  

                                                
1 Burada da felin مالالس “sağlam” və ya صاقالن “naqis” olması fərq etməz. Yalnız sonu ى “əlif 

maqsura” ilə bitən mudari fellərində ةاطَبخاُء الْمي düşmür və iki sakin hərfin yanaşı gəlməməsi 

üçün kəsrələşir. Məsələn: ـيِـنعست – نيعست ,ـيِـنهنت – نيهنت 
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فعلُ مضارِع مرفُوع وعالَمةُ رفْعه النونُ الْمحذُوفَةُ 
ياُء و(أَي: توالي ثَالَث نونات), لتوالي اَألمثَالِ 

ةاطَبخفْعٍ  الْملِّ رحي منِ فيناكقَاِء السلْتذُوفَةُ الحالْم
 ننــيـفَاعلٌ, أصلُه: تِذْهـبِ

ـبِـنذْهت بِيذْهت ن-  

 

حذفَت نونُ الرفْعِ لتوالي إِذَا ٱتصلَت نونُ التوكيد بِفعلٍ متصلٍ بِأَلف االثْنينِ  -4
, لئَالَّ يلْتبِس بِالْمفْرد أَلف االثْنينِتحذَف  والَ(أَي: توالي ثَالَث نونات)  اَألمثَالِ

ونُ ون ركْسيلَةُتالثَّق يدكولَ التصتأَنْ ت وزجال ييفَةُ, وفالْخ يدكوونُ التن كُونُ  بِهيو
 الْفعلُ الْمضارِع معرباً أَيضاً

4) Əgər təkid bildirən “nun” hərfi sonunda ِنيثْناال فأَل təsniyə (ikilik) 

bildirən “əlif” olan fellərə birləşərsə üç eyni hərfin (“nun” 

hərfinin) ardıcıl gəlməsi səbəbindən raf (adlıq hal) əlaməti olan ن 

düşür, felin tək hala bənzəməməsi üçün təsniyə bildirən “əlif” 
pozulmur1. Əvəzində “təşdidli nun” kəsrələşir. Bu növ fellərə 
“təşdidsiz nun” birləşməsi qadağandır. Bu halda da mudari feli 
“morab” (hallanan) olur. Məsələn: 

ابراإلع 
Erabı 

بعد توكيدها 
ونبِالن 

“Nun”la 

təkid 

olunduqdan 

sonra 

 األفْعالُ
Fellər 

و ونالن ذْفلَى حع نِيبرٍ ملُ أَمعنِفيثْناال فلِّ  أَلحي مف
يدكوونُ التن تلٌ, وكُِسرفْعٍ فَاعر 

-اذْهبا  اذْهـبا نِّ  

 همزةُ جالَمعو "ةياهبِـ"الَ الن ومزجم ارِعضلُ معف
و ونالن ذْفنِ حيثْناال فلٌ,  أَلفْعٍ فَاعلِّ رحي مف

يدكوونُ التن توكُِسر 

-الَ تذْهبا  الَ تذْهـبانِّ  

                                                
1 Çünki əgər “əlif” pozularsa, tək haldakı ـنـبذْهت  felinə bənzəyəcək. 
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فعلُ مضارِع مرفُوع وعالَمةُ رفْعه النونُ الْمحذُوفَةُ 
أَلف و(أَي: توالي ثَالَث نونات), لتوالي اَألمثَالِ 

في محلِّ رفْعٍ فَاعلٌ, وكُِسرت نونُ التوكيد  االثْنينِ
  نِـن أصلُه: تِذْهـبا

- تذْهبان  تذْهـبا نِّ  

 

5-  ةوسالن ونلٍ بِنصتلٍ معبِف يدكوونُ التن لَتصالَإِذَا ٱت ذَفحونُ  تنةوسي  النالوتل
, ونون التوكيد للْفَصلِ بِينهما النسوة أَلف فَاصلَةٌ بين نون وتزاد اَألمثَالِ

ىوثَنا بِالْمهبِيهاً لشيلَةُ تالثَّق يدكوونُ التن ركْسلَ تصتأَنْ ت وزجال يونُ , ون بِه
 كُون التصاله بِنون النسوة وهو مبنِي علَى الس التوكيد الْخفيفَةُ

5) Əgər təkid bildirən “nun” hərfi sonunda ةوسونُ النن qadın cinsini 

bildirən “nun” olan fellərə birləşərsə ن düşmür, əvəzində 

“nun”ları biri-birindən ayırmaq üçün aralarına (təkid bildirən 

“nun” və qadın cinsi bildirən “nun” arasına) ا “əlif” əlavə olunur 

və təsniyəyə bənzəməsi üçün “təşdidli nun” kəsrələşir. Bu növ 

fellərə “təşdidsiz nun” birləşmir və felə ةوسونُ النن birləşməsi 

səbəbindən sukun üzərində məbni olur. Məsələn: 
 

 

ابراإلع 
Erabı 

 دعا بهيدكوت
ونبِالن 

“Nun”la 

təkid 

olunduqdan 

sonra 

 األفْعالُ
Fellər 

 كُونلَى السع نِيبرٍ ملُ أَمعف,ةوسالن ونبِن هالصتال 
يوف ةوسونُ النن  فأَل هدعب تلٌ, زِيدفْعٍ فَاعلِّ رحم

يدكوونُ التن تلَةٌ وكُِسرفَاص 

-اذْهبن  اذْهـبـنا نِّ  
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 كُونلَى السع نِيبم ارِعضلُ معف ةوسالن ونبِن هالصتال
في محلِّ  النسوةنونُ بِـ"الَ الناهية" و في محلِّ جزمٍ

رفْعٍ فَاعلٌ, زِيدت بعده أَلف فَاصلَةٌ وكُِسرت نونُ 
يدكوالت 

-الَ تذْهبن  الَ تذْهـبنانِّ  

 كُونلَى السع نِيبم ارِعضلُ معف ,ةوسالن ونبِن هالصتال
وةوسونُ النفْ نلِّ رحي مف فأَل هدعب تلٌ, زِيدعٍ فَاع

يدكوونُ التن تلَةٌ وكُِسرفَاص 

- تذْهبن  تذْهـبنـانِّ  

 

رددنا أَردنا توكيد الْفعلِ الْمعتلِّ اآلخر بِنون التوكيد في حالَتي الْجزمِ واَألمرِ إِذَا  -6
 لَّةالْع فرحذُوفحالْم 

6) Naqis feli cəzm və əmr formalarında (xəstə hərfi düşmüş halda) 
“nun” ilə təkid edərkən cəzm səbəbindən düşmüş xəstə hərflər 
qaytarılır. Məsələn: 

Dua etmə! َّنوعدالَ ت  عدالَ ت-  Dua et! َّنواُد  عاُد-  

Atma! نيمرمِ الَ  الَ ترت -  At! نيمرمِ  ارا -  

Unutma! نيهنالَ ت  هنالَ ت-  Unut! نيسنا  سنا-  

 

يفَةفالْخ يدكوالت ونن كَامأَح  

Təşdidsiz təkid bildirən “nun” ْن hərfinin əhkamları 
 

Təşdidsiz təkid bildirən “nun” (ْن) ُيفَةفونُ الْخالن bəzi əhkamlarda 

təşdidli təkid bildirən “nun”dan (َّن) ُيلَةونُ الثَّقالن fərqlənir. Bu əhkamlar 

aşağıdakılardır: 

1- ةوسونُ النن رِهل بِآخصلٍ اتعف دعب قَعا الَ تهأَن 

1- Təşdidsiz “nun” sonunda ةوسونُ النن qadın cinsi bildirən ـْن  olan 

fellərə (yəni, II və III şəxs muənnəs cəm نبذْهت ,نبذْهي fellərinə) 

birləşmir.  
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 أَنها الَ تقَع بعد فعلٍ اتصل بِآخرِه أَلف االثْنينِ -2

2- Təşdidsiz “nun” sonunda ِنياالثْن فأَل təsniyə (ikilik) bildirən əlif  

olan fellərə (yəni,  انبذْهت ,انبذْهي  fellərinə) birləşmir.  

 ناكس جاَء بعدهاا ذَذَف إِا تحهنأَ -3

3- Təşdidsiz “nun”dan sonra sakin hərf gələrsə təşdidsiz “nun” 
pozulur. Məsələn: 

 

ريالفَق هِنيالَ ت  - Kasıbı alçaltma 

هِنيالَ ت felinin əsli  َالهِينتن  kimidir. İki sakin hərfin yanaşı 

gəlməməsi səbəbindən pozulub. Təşdidli “nun” isə bu halda 
pozulmur. 

4- هأنطَى فعوِا تنالت كْمح قْفينِي الوب تقَعفإنْ و ،عفَ دتحأَ ة تبقُلفاًل 

4- Təşdidsiz “nun” fəthədən sonra gələrsə tənvinə ( ًـا = ـَن  ) 

çevrilə bilir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

  �بِالناصية لَنسفَعا ينته لَم لَئن كَلَّا�
  

“Xeyr! Əgər son qoymasa, Biz onun kəkilindən tutacağıq”  
(əl-Ələq, 15) 

Bu ayədə افَعسن felinin əsli نفَعسن kimidir.  

Başqa bir ayədə Allah � buyurur: 
 

�نلَئو لْ لَمفْعا يم هرآم نجسلَيكُو نلَياون نم رِيناغالص�  
  

“Əgər əmrimi yerinə yetirməsə, əlbəttə ki, zindana atılacaq və 
zəlillərdən olacaqdır” (Yusif, 32) 
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 بلْ االبتدائيةُ
Cümlələrin əvvəlində işlənən ْلب ədatı 

 

 .düzəliş” bildirir“ اِإلضرابədatı cümlələrin əvvəlində gəlir və  بلْ

Yəni danışıq əsnasında əvvəl gələn cümləyə düzəliş vermək üçün 

istifadə olunur. ابراِإلض “düzəliş” iki cür olur: 

1-  ابراِإلضيطَالاِإلب  “Ləğ etməklə düzəliş” - özündən əvvəl gələn 

cümlənin hökmünü ləğv etməklə düzəliş. Bu zaman ْلب ədatı 

“əksinə” mənasını verir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

  �مكْرمونَ عباد بلْ سبحانه ولَدا الرحمن اتخذَ وقَالُوا�
  

“Kafirlər: "Mərhəmətli Allah Özünə övlad götürdü!"– dedilər. O, 
pakdır, müqəddəsdir! Əksinə, o mələklər möhtərəm qullardır”  

(əl-Ənbiya, 26) 

2-  ابراِإلضيقَالتاإلن  “Yeni mövzuya keçməklə düzəliş” - özündən 

əvvəl gələn cümlənin hökmünü saxlayıb yeni mövzuya 

keçməklə düzəliş. Bu zaman ْلب ədatı “hətta, belə, həm də” 

mənalarından birini verir. Məsələn:  
Allah � buyurur: 

 

  �يؤمنونَ لَا أَكْثَرهم بلْ منهم فَرِيق نبذَه عهدا عاهدوا أَوكُلَّما�
  

“Onlar hər dəfə əhd bağladıqda içərilərindən bir dəstə onu 
pozmurmu? Həm də onların çoxu buna inanmır” (əl-Bəqərə, 100) 

 

�كامِ أُولَئعلْ كَالْأَنب ملُّ هأَض كأُولَئ ملُونَ هافالْغ�  
  

“Onlar heyvan kimidirlər, hətta daha çox azğınlıqdadırlar”  
(əl-Əraf, 179) 

 

 

��� 
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17. ON ÉÅÄÄÈÍÚÈ DßRS 

ممنوع من الصرفالْ   

Tənvin qəbul etməyən isimlər 
 

فرالص sözü ərəb dilində bir çox mənalarda işlənir1. Bu mövzuda 

فرالص dedikdə وِيننالت “tənvin” nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən 

tənvinlənən isimlərə رِفصنالْم “munsarif” isimlər, tənvinlənməyən 

isimlərə isə رِفصنالْم رغَي “qeyri munsarif” isimlər də deyilir. Tənvin 

qəbul etməyən isimlərin hansı isimlər olmasına və nə səbəbdən 

tənvin qəbul etməmələrinə keçməzdən əvvəl وِيننالت “tənvin”in tərifini 

və növlərini öyrənək. 

هامأَقْسوِينِ ونالت رِيفعت 
Tənvinin tərifi və növləri 

 

رِيفُهعت :وِيننطْقِ, التالن دنا عاصيماً خغنتنِيناً وثُ ردحت هألَِن "وِيتصالت" ةي اللُّغف :
  االصطالَحِ: هو نونٌ ساكنةٌ تلْحق آخر األسماِء لَفْظاً, الَ خطا وفي

Tərifi: وِيننالت “Tənvin” sözünün lüğəti mənası “səslənmək” 

deməkdir. İsimlərin sonunda tələffüz olunarkən verdiyi xüsusi səsə, 
cingiltiyə görə belə adlanmışdır. Qrammatikada isə, sözlərin 

sonunda tələffüz olunan, lakin yazılmayan sakin ْن “nun” hərfidir. 
 

� İsmin əlaməti sayılan bu tənvinin aşağıdakı növləri var: 
 

 Təmkin2 tənvini” (sabitlik bildirən) – bu növ tənvin“ تنوِين التمكنيِ .1

قُوصنالْم مساال “manqus isimlər” istisna olmaqla yerdə qalan برعالْم 
hallanan isimlərin sonunda olan tənvindir. Məsələn: 

 

                                                
1 فرالص sözü: “xırdalama”, “ödəmə”, xərcləmə”, “azad etmə”, “buraxma”, qrammatikada isə 

“hallanma”, “dəyişmə”, “təsrif olunma” mənalarında gəlir. 
2 نيكمالت sözünün mənası “möhkəmləndirmək”, “bərkitmək”, “sabit etmək” deməkdir. 
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دامح - Həmid 

قَلَم - Qələm və s. 

Bu növ tənvinin “tənvin təmkin” adlanmasına səbəb sonunda 
tələffüz olduğu ismin nə felə, nə də hərfə oxşamayıb, 
isimliyində sabit olmasına dəlalət etməsidir. Çünki bəzi isimlər 

hərfə oxşaması səbəbindən نِيبالْم məbni (hallanmayan) olur 1 , 

bəziləri isə felə oxşaması səbəbindən ْالفرالص نم وعنمم  tənvin 

qəbul etmir. Sonunda “tənvin təmkin” olan isimlər isə öz 
isimliyində sabit olub nə felə, nə də hərfə oxşamayan isimlərdir. 
Bu mövzuda nəzərdə tutulan tənvin də məhz bu növdür. 
 

ين التنكريِتنوِ .2  “Tənkir tənvini” (qeyri-müəyyənlik bildirən) – bu növ 

tənvin sonu هيو ilə bitən məbni (hallanmayan) əcəmi adlarının 

sonunda olur və adın nəkira (qeyri-müəyyənlik) bildirir. 
Məsələn: 

هيويبس - Sibəveyh (müəyyən şəxs) 

هيويبس - Sibəveyh (qeyri-müəyyən) 
 

Bu növ tənvin həmçinin bəzi isim-fellərin sonunda da olur2 . 
Məsələn: 

آه - Ağrayıram (müəyyən xəstəlikdən)  

آه - Ağrayıram (qeyri-müəyyən xəstəlikdən)  

هص - Sus! (müəyyən bir şeydən, müəyyən vaxtadək)  

هص - Sus! (ümumən, qeyri- müəyyən vaxtadək)  

هإي - Davam et! (müəyyən bir söhbəti)  

هإي - Davam et! (hər hansı bir söhbəti danışmaqda 
davam et!)  

                                                
1 Bax. III kitab 1-ci dərs. İsimlərin əl-Məbni olmasının səbəbi. 
2 İsim-fellərin tənvinli və ya tənvinsiz gəlməsi səməidir (ərəblərdən eşidilənlərə əsaslanır), 
bunu qayda olaraq hər isim-felə qiyas etmək olmaz. 
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 Əvəzedici tənvin” – bu növ tənvin bəzi isimlərin“ تنوِين الْعوضِ .3

sonunda gələrək pozulmuş hərf, söz və ya cümləni əvəz edir. Bu 
səbəbdən də “əvəzedici tənvin” adlanmışdır1.  

a. Hərfi əvəz edən tənvin – ْال artiklindən və izafədən təcrid 

olunmuş manqus isimlərin sonunda raf (adlıq) və cərr 

(yiyəlik) hallarında pozulmuş ي “yə” hərfinin əvəzinə gəlir.2 

Nasb (təsirlik) halında isə ي “yə” hərfi yazılır və tənvin itir. 

Məsələn: 

 Bu sözün çox mənaları var - لهذه الْكَلمة معان كَثريةٌ

ةريكَث انعمةُ لمالْكَل هذي هأْتي - Bu söz çox mənalarda gəlir 

 Bu sözün çox mənalarını bilirəm - أَعرِف لهذه الْكَلمة معانِي كَثريةً
 

b. Sözü əvəz edən tənvin – ləfzən izafədən kəsilmiş "ُّكُل" və 

"ضعب" sözlərinin sonunda mudaf-ilyhin əvəzinə gəlir. 

Məsələn: 

 مهنكُالً م تافَحصو وفيالض رضح
(فيكُلَّ ض :أَي) 

- Qonaqlar gəldilər, onların hər biri 
ilə əllə görüşdüm 

(كُمضعب :أي) ًضاعب كُمضعب بتغالَ ي - Bir-birinizin qeybətini qırmayın! 
 

c. Cümləni əvəz edən tənvin – keçmiş zaman bildirən ْإذ “o 

zaman ki” zaman zərfinin sonunda pozulmuş ismi və ya feli 

cümlənin əvəzinə gəlir. ْإذ zərfi keçmiş zaman bildirir və 

həmişə özündən sonra gələn ismi və ya feli cümləyə izafə 

olur. Bəzən,  ْإذ zaman zərfindən sonra gələn cümlə danışıq 

                                                
1 Tənvinin bu üç növdən başqa da növləri vardır. Bu növlərin bizim mövzu ilə əlaqəsi 
olmadığından qeyd olunmayıb. 
2 Manqus isimlər barədə daha ətraflı II kitabın 1-ci və III kitabın 1-ci dərslərinə bax. 



252 
 

əsnasında məlum olduğu üçün pozulur əvəzinə isə إِذ  tənvin 

gəlir. Məsələn: Allah � buyurur: 
 

  �تنظُرونَ نئذحي وأَنتم � الْحلْقُوم بلَغت إِذَا فَلَولَا�
  

“Can boğaza yetişdiyi zaman – � həmin an siz can verən adama 
baxırsınız” (əl-Vaqiə, 84) 

 

ذئينح “həmin an” yəni, نيح  لْقُومالْح وحالر تلَغإِذْ ب  “can boğaza 

yetişdiyi zaman”. 
 

؟أَي نوعٍ من أَنواعِ التنوِينِ يسمى صرفاً  

Bu tənvin növlərindən hansı فرالص adlanır? 
 

ممنوع من الصرفالْ  “məmnu minəs-sarf” (tənvin qəbul etməyən) 

isimlərdə فرالص “sarf” dedikdə yuxarıda qeyd etdiyimiz tənvin 

növlərindən yalnız birinci növ –  “təmkin tənvini” nəzərdə tutulur. 
Digər iki növün isə bu mövzu ilə əlaqəsi yoxdur. İkinci növ tənvin – 
“tənkir tənvini” yalnız əl-məbni (hallanmayan) isimlərə xasdır. 
Üçüncü növ tənvin - “əvəzedici tənvin” isə bütün növ isimlərə - həm 

tənvin qəbul edən isimlərə, məsələn ٍقَاض “qazi”, ادو “vadi” kimi, həm 

də tənvin qəbul etməyən isimlərə qoşulur. Məsələn, انعم “mənalar” 

sözü “məmnu minəs-sarf” isimdir. Sonundakı tənvin isə “əvəzedici” 
olduğu üçün düşməmişdir. Çünki bu növ tənvinin bizim mövzu ilə 
əlaqəsi yoxdur1. 

 

 لم يمنع االسم من الصرف؟
Bəzi isimlər nə səbəbdən tənvin qəbul etmir? 

 

Bu suala cavab verməzdən əvvəl xatırladıram ki, ərəb dilində 

sözlər (nitq hissələri) üç qisimdir: 1- ماالس İsim, 2- ُلعالْف Fel, 3- فرالْح  

                                                
1 Bax. III kitab 2-ci dərs. 
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Hərf.1 Bu üç qismin hər birinin özünə xas əhkamları vardır. Hərflərin 
hamısı əl-məbnidir (hallanmayandır). İsimlərin əsli tənvin qəbul 
etməklə əl-morab (hallanan) olmasıdır. Fellərin isə tənvin qəbul 
etmədən əl-morab (hallanan) olmasıdır. 

Lakin bəzən isimlər müəyyən cəhətdən hərfə oxşayır və bu 
səbəbdən də onun hökmünü götürərək əl-məbni olur.2 Bəzən də felə 

oxşayaraq onun hökmünü götürür və bu səbəbdən ْالفرالص نم وعنمم  

tənvin qəbul etmir. Beləliklə, bəzi isimlərin tənvin qəbul etməməsinə 
səbəb felə bənzəməsidir. 

  : يمنع االسم من الصرف لشبهِه الْفعلَ, َألنَّ الْفعلَ الَ ينونُالْقَاعدةُ

Qayda: İsimlər felə bənzədiyinə görə tənvin qəbul etmirlər. 
Çünki tənvin qəbul etməmək felə xasdır. 

Buradan başqa bir sual çıxır: Əgər ismin tənvin qəbul 
etməməsinə səbəb felə bənzəməsidirsə, bəs bu bənzəmə hansı 
cəhətdəndir? 

Cavab: Bil ki, fel özündə iki xüsusiyyət daşıyır. Bu 
xüsusiyyətlərdən biri “ləfzi”dir (felin formasına aiddir), digəri isə 
“mənəvi”dir (felin mənasına aiddir). Felin “ləfzi” xüsusiyyəti onun 
məsdərdən düzəlməsidir. “Mənəvi” xüsusiyyəti isə onun hərəkət 

bildirməsidir. Yəni failə (icraçıya) ehtiyac duymasıdır. Məsələn: برض 

felinin “ləfzi” xüsusiyyəti onun برض məsdərindən düzəlməsidir. 

“Mənəvi” xüsusiyyəti isə onun failə ehtiyac duymasıdır. 
Əgər hər-hansı bir isimdə biri “ləfzi” digəri “mənəvi” olmaqla 

iki xüsusiyyət olarsa deməli bu isim felə oxşayır və bu səbəbdən də 

tənvin qəbul etmir. Məsələn: يماهرإِب “İbrahim” sözündə iki xüsusiyyət 

var. Biri mənəvi digəri isə ləfzidir. Mənəvi xüsusiyyəti xüsusi isim 
(ad) olmasıdır. Ləfzi xüsusiyyəti isə qeyri-ərəb (əcəmi) sözü 
olmasıdır. Bu səbəbdən də tənvin qəbul etməmişdir. Digət tənvin 
qəbul etməyən isimlər də belədir.   

                                                
1 Bax. II kitab 21-ci dərs. 
2 Bax. III kitab 1-ci dərs “Bəzi isim növlərinin “əl-Məbni” (hallanmayan) olmasına  səbəb” 

mövzusuna. 
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عت ف؟كَيرِهغَي نلِ معبِالْف بِيهالش رِف  

İsimlərin felə oxşayıb-oxşamamağını necə bilmək olar? 
 

Cavab: Ərəb dilçiləri “məmnu minəs-sarf” (tənvin qəbul 
etməyən) sözləri tanımaq üçün müəyyən əlamətlər qoymuşlar və bu 

əlamətləri ُلَلالْع “illətlər"1 (yəni, “səbəblər”) adlandırmışlar. 

Ümumilikdə illətlərin sayı doqquzdur. Bu illətlər mənəvi və 
ləfzi (şəkli) olmaqla iki qisimdir.Bu doqquz illət (əlamət) 
aşağıdakılardır:  

   Ad - الْعلَميةُ .1
Bu iki illət mənəvidir 

  Sifət - الْوصفيةُ .2

  Muənnəs التأْنِيثُ .3

  Çevrilmə الْعدلُ .4

5. ونالنو فةُ اَأللادـَانُ زِي  ilə bitən  

 Fel vəzni Bu yeddi illət ləfzidir وزنُ الْفعلِ .6

  Əcəmi2 sözü الْعجمةُ .7

8. جِيزالْم يبكرالت Murəkkəb məzci  

  Son cəm modeli الْجمع الْمتناهي .9
 

Bəzən isim (iki illəti əvəz edən) bir illət (əlamət) səbəbindən, 
bəzən də biri ləfzi digəri isə mənəvi olmaqla iki illət (əlamət) 
səbəbindən tənvin qəbul etmir3.  

Bir illət səbəbindən məmnu minəs-sarf olan isimlərə              

لعلَّة واحدة ممنوع من الصرفالْ  “bir illət səbəbindən tənvin qəbul 

etməyən isimlər”, iki illət səbəbindən məmnu minəs-sarf olan 

                                                
  ”sözünün cəmidir. Bir çox mənalarda gələn bu söz bizim mövzuda “səbəb الْعلَّةُ - الْعلَلُ 1

mənasında işlənmişdir. Digər mənalarından: “xəstəlik”, “əlillik”, “zəiflik”, “dəlil”, “sübut”, 

“əsas”.  
2 Qeyri-ərəb qövm və tayfaların işlətdiyi sözlər. 
3  Fellərdə biri mənəvi, digəri ləfzi olmaqla iki xüsusiyyət olduğu üçün ismin də felə 

bənzəməsi üçün biri mənəvi, digəri ləfzi olan iki illəti olmalıdır. 
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isimlərə ْالفرالص نم وعنمنِ ميلَّتعل  “iki illət səbəbindən tənvin qəbul 

etməyən isimlər” deyilir. İndi isə bu iki qrup məmnu minəs-sarf 
isimləri təfsilatı ilə öyrənək. 

 

لعلَّة واحدة ممنوع من الصرفالْ   

Bir illət səbəbindən tənvin qəbul etməyən isimlər 
 

Əslində ismin “məmnu minəs-sarf” (tənvin qəbul etməyən 
isim) olması üçün isimdə yuxarıda qeyd etdiyimiz illətlərdən biri 
ləfzi, digəri mənəvi olmaqla iki illət (əlamət) cəm olmalıdır. Lakin 
bəzi isimlər iki illət deyil, iki illəti əvəz edən bir illət səbəbindən 
“məmnu minəs-sarf” (tənvin qəbul etməyən) olurlar. Bu cür isimlər 
iki növdür:  

1. ةوددمأَوِ الْم ةورقْصالْم أْنِيثالت فوماً بِأَلتخا كَانَ منِ ميتدائالز 

1. Sonuna muənnəs (qadın cinsi) bildirən əlif maqsura1 (ـَا  və ya 

ـَى ) və ya əlif məmdudə (ـَاء ) əlavə olunmuş isimlər. Məsələn: 
 

 فألللَةُ لثاَألم ةورقْصالْم  Əlif maqsuraya misallar: 

 dünya - دنيا xəstələr - مرضى

 hədiyyələr - هدايا hamilə - حبلَى

 müjdə - بشرى fətvalar - فَتاوى
 

 فألللَةُ لثاَألمةوددمالْم  Əlif məmdudəyə misallar: 

 yoldaşlar - زمالَُء səhra - صحراُء

 kasıblar - فُقَراُء qırmızı - حمراُء

                                                
1 ورقْصالْم “maqsur” sözü رقَص “qısalmaq” felinin isim-məfulu olub mənası “qısa” deməkdir. 

Bu növ ـَا ـَى ,   əliflərin belə adlanmasına səbəb digər növə ُةوددمالْم “əlif məmdudə”-yə ـَاُء  

nisbətən qısa tələffüz olunmasıdır. وددمالْم “Məmdud” sözü isə دم “uzanmaq” felinin isim-

məfulu olub mənası “uzanan” deməkdir. Bu növ ـَاُء  əlif əvvəlkinə nisbətən daha uzun 

tələffüz olunduğuna görə belə adlanmışdır. Əlif məmdudənin sonundakı ء həmzənin əsli 

əlifdir ـَاى  sonradan həmzəyə çevrilib. 
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 varlılar - أَغْنِياُء dostlar - أَصدقَاُء

Qeyd: Sonu əlif maqsura (ـَا ـَى ,  ) və ya əlif məmdudə (ـَاء ) ilə 

bitən isimlərin məmnu minəs-sarf olması üçün şərtdir ki, hər iki 
növ əlif sözün kökünə əlavə olunmuş olsun. Əgər əlif maqsura 

ـَا) ـَى ,  ) və ya əlif məmdudə (ـَاء ) sözün kök hərflərindən 

olarsa tənvin qəbul edəcək1. Məsələn: 

 əsa - عصا xəstəxana - مستشفًى

 adlar - أَسماٌء gənc oğlan - فَتى

2هدى
 - hidayət اٌءم - su 

  

2. ا كَملَانَ عى ونـوعِ زى اجلُمهتنم (ياهنتالْم عمالْج)  - وهو ا كَمانَ ع ينزلَى و
 ااههِمشبأَو "" و"مفَاعيلَ"مفَاعلَ

2. Son cəm modelində olan sözlər. “Son cəm modeli” - ُلفَاعم, 
  ,əlif” olan“ ا və ya onlara bənzər bablarda (üçüncü hərfi مفَاعيلُ

ondan sonra iki və ya ortası sakin olan üç hərfdən ibarət) olan 
sözlərə deyilir3. İstər söz cəmdə olsun istər təkdə. Məsələn: 
 

Son cəm modelində cəm isimlərə misal: 

اجِدسم - məscidlər يحفَاتم - açarlar 

 fincanlar - فَناجِنيməktublar  - رسائلُ

قادفَن - mehmanxanalar ابِنيثَع - ilanlar 

Son cəm modelində tək isimlərə misal: 

ماططَم - pomidor رياشطَب - təbaşir 

سطَاطب - kartof ُاوِيلرس - şalvar 

                                                
1 Sözün sonundakı maqsura (ـَا ـَى ,  ) və ya əlif məmdudənin (ـَاء ) kök və ya əlavə hərf 

olmasını bilmək üçün sözün kökünü bilmək lazımdır. 
2 Maqsur isimlər tənvinləşərkən axırdan əvvəlki fəthə tənvinləşir sonundakı əlif tələffüz 
olunmur. 
 bablarının nə səbəbdən “son cəm modeli” adlanmasının səbəbi barədə bax: III مفَاعيلُ ,مفَاعلُ 3

kitab 2-ci dərs. 
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 لعلَّتينِ ممنوع من الصرفالْ

İki illət səbəbindən tənvin qəbul etməyən isimlər 
 

İki illət səbəbindən (biri ləfzi, digəri mənəvi olmaqla) tənvin 
qəbul etməyən isimlər iki növdür: 

1. لَمالْع Adlar (xüsusi isimlər); 

 Sifətlər الصفَةُ .2

  يمنع من الصرف مع الْعلَميةأَوالً: ما 

Birinci: Məmnu minəs-sarf adlar 
 

Adlar (xüsusi isimlər) aşağıdakı hallarda məmnu minəs-sarf 
(tənvin qəbul etməyən isim) olur: 

 مؤنثاً, سواٌء أَكَانَ مؤنثاً حقيقياً أَو لَفْظياً الْعلَم إِذَا كَانَ .1

1. Əgər ad muənnəs olarsa, istər ييققثٌ حنؤم “həqiqi muənnəs” 

olsun istər يثٌ لَفْظنؤم “ləfzi (şəkli) muənnəs” olsun. “Həqiqi 

muənnəs” dedikdə qadın adları nəzərdə tutulur. Məsələn: ُةمفَاط 
– Fatimə, ُةنآم – Əminə,  بنيز  – Zeynəb,  ميرم  – Məryəm və s. 

“Ləfzi (şəkli) muənnəs” dedikdə isə şəklən qadın cinsində olan 

kişi adları nəzərdə tutulur. Məsələn: ُةزمح – Həmzə, ِاوعةُمي  – 

Muaviyə,  ُةامأُس  – Usamə,  ُةطَلْح  – Talhə və s. 

بِيهنالتهعنمو فُهرص ازج طسالْو ناكاً سيثُ ثُالَثنؤالْم لَملَى: إِذَا كَانَ الْعأَو هعنم ,  

Qeyd: Əgər muənnəs ad ortası sukunlu üç hərfli olarsa bu adı iki 
formada – tənvinli və tənvinsiz işlətmək olar 1 . Tənvinsiz 

işlənməsi daha düzgündür. Məsələn: دنه / دنه – Hind, دعد / دعد – 

Dəd,  مرِي / مرِي  – Rim və s. 

 أَعجمياً,  الْعلَم إِذَا كَانَ .2

                                                
1  Bu qayda ərəb adlarına aiddir. Ortası sakin olan üçhərfli əcəmi qadın adları isə 
ümumiyyətlə tənvin qəbul etmir. Bir az sonra gələcək inşə-Allah. 
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2. Əgər ad əcəmi (qeyri-ərəb) adı olarsa. Məsələn: يماهرإِب – İbrahim, 

يعقُوبPakistan,   – باكستانُ  – Yaqub,  اقحإِس  – İshaq və s.  
 

بِيهنالت ناكاً سيثُالَث يمجاَألع لَمإِذَا كَانَ الْع :,فرصذَكَّراً ٱنم طسالْو  

Qeyd 1: Əgər əcəmi ad ortası sukunlu üç hərfli kişi adı olarsa tənvin 

qəbul edəcək. Məsələn: وحن– Nuh, ٌلُوط– Lut,  اهش – Şah və s. 
 

عنمثُ فَينؤالْم طسالْو ناكالس يا الثُّالَثأَم 

Ortası sukunlu üç hərfli qadın adları isə ümumiyyətlə tənvin qəbul 

etmir. Məsələn: لْخب– Bəlx, صمح – Hims,  نِيس – Nis (Fransada şəhər),  

وشم– Muş (Türkiyədə şəhər)  və s. 
 

بِيهني  :التف يمجاَألع ملَ االسخإذَا د الْع ةاللُّغس سٍ ثُمجِن ماس ةبِير نم عمني لَم بِه يم
 همذَا اسقُولُ: هرٍ. فَتهوكَج فرالصرهورٍ  / جهولَى جع تلَّمراً / سهوج أَلْتس

  .(بِالتنوِينِ)

Qeyd 2: Əgər əcəmi sözü ərəb dilinə ad deyil ümumi isim kimi daxil 
olub və sonradan adlaşıbsa bu söz tənvin qəbul edəcək. Məsələn: 

 cövhər sözü kimi. Bu sözü ad kimi işlətsək tənvin qəbul – جوهرٍ

edəcək. Məsələn: 
 

رهوج همذَا اسه - Bunun adı Cövhərdir 

 Cövhərdən soruşdum - سأَلْت جوهراً

 Cövhərə salam verdim - سلَّمت علَى جوهرٍ
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1إِذَا كَانَ الْعلَم معدوالً .3
زفَر، : عمر، وهتلَثمأَ نم، و"زن "فُعلُى ولَانَ عكَ :يأَ, 

ولُ، وحلُزبه 

3. Əgər ad mədul – yəni, başqa bir sözdən çevrilmiş olarsa. Yəni, 

زحلُ  ,Zufər – زفَرÖmər,  – عمرvəznində olarsa. Məsələn:  "فُعلُ" – 

Zuhəl,  ُلبه – Hubəl və s.  

 رمع-  :لُهأصرامع  - Ömər - əsli: Amir. (hərfi mənası: tikən 

deməkdir) 

 فَرز– رافز :لُهأص  - Zufər - əsli: Zəfir. (adam adıdır, hərfi mənası: 

köməkçi) 

أصلُه: هابِلٌ –هبلُ   - Hubəl  -  əsli: Həbil. (cahiliyyət dövründə büt 

adıdır) 

أصلُه: زاحلٌ –زحلُ   -  Zuhəl - əsli: Zəhil.  (Planet adıdır “Saturn”, 

hərfi mənası: yerdəyişən deməkdir) 
 

4.  لَمإِذَا كَانَ الْعةصتخلِ الْمعالْف انزأَو نم نزلَى ويه ,عبِ فالأَوِ الْغ ومأَ نملَثته: 

  يعربو ,يزِيدد، ومحأَ

4. Əgər ad felə xas olan və ya ən çox fellərdə işlənən bablardan 
birində olarsa2. Məsələn: 

 

 (vəznindədir "أَفْعلَ") Əhməd - أَحمد (علَى وزن "أَفْعلَ")

 (vəznindədir "يفْعلُ") Yəzid - يزِيد (علَى وزن "يفْعلُ")

 (vəznindədir "يفْعلُ") Yərub يعرب (علَى وزن "يفْعلُ") 

 

 

                                                
 .çevrilmək” felinin isim-məfuludur, mənası “çevrilmiş” deməkdir“ عدلَ sözü معدولٌ 1
2 Burada qeyd olunmalıdır ki, isim yalnız felə xas olan və ya ən çox feldə işlənən bablara 
oxşadıqda tənvin qəbul etmir. Əgər ismin babı həm feldə, həm də isimdə bərabər işlənən 

bablardan biri olarsa tənvin qəbul edəcək. Məsələn: رجح “Həcər” sözü felin َلَفع  babında 

olmasına baxmayaraq tənvin qəbul etmişdir. Çünki bu bab həm isimdə, həm də feldə eyni 
səviyyədə işlənir. 
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5.  لَمإِذَا كَانَ الْعوماً بِمتأَخو فلز ونندنِائيت، ومأَ نملَثتهورم :انُ، وانُ، وضمانُ، ربعش
انُ وثْمع 

5. Əgər ad sonuna ُـَان  “əlif” və “nun” əlavə olunmuş söz olarsa. 

Məsələn: ُانورم – Mərvan, ُانضمر – Ramazan,  ُانبعش – Şaban,  ُانثْمع – 

Osman və s.  
 

6.  لَمإِذَا كَانَ الْعركَّباً تمركيباً مجِزياً، ومأَ نملَثته: و ،يكَرِبدعمومرضح ت 

6. Əgər ad “mürəkkəb məzci” ِجزم كَّبرمي  olarsa. Mürəkkəb məzci 

adlar dedikdə iki sözün qovuşmasından düzələn adlar nəzərdə 

tutulur1. Məsələn: يكَرِبدعم – Mədikərib, ومرضحت  – Hədramaut  

və s.  
 

ةيفصالْو عم فرالص نم عنما يثَانِياً: م  

İkinci: Məmnu minəs-sarf sifətlər 
 

Aşağıdakı sifət növləri məmnu minəs-sarf (tənvin qəbul 
etməyən isim) olur: 

 

1.  :لِ, أَيعالْف نزلَى وي عفَةُ التلُ",الصأَفْع" نزلَى وع ومأَ نملَثتكْأَ: اهبو ،أَرحس ،ن
أَورمح ,طُ فترشوياِءلَّا أَيهثَ بالتنؤبِذَإِفَ ,ا ت ثَتاِءا أُنالت فَترصان نحلٌ": ومإنَّ ، فَ"أر
مؤ ثَهلَةٌأَ"نمر." 

1. Fel vəznində, yəni, "ُلأَفْع" vəznində olan sifətlər. Məsələn: رأَكْب – 

böyük, نسأَح – yaxşı,  رمأَح – qırmızı və s. 

Burada şərtdir ki, "ُلأَفْع" vəznində olan sifətin muənnəsi (qadın 

cinsi) ـة, ة “tə mərbuta” ilə bitməsin. Əgər "ُلأَفْع" vəznində olan 

sifətin muənnəsi ـة, ة “tə mərbuta” ilə bitərsə tənvin qəbul 

                                                
1 Bax. III kitab 8-ci dərs. 
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edəcək. Məsələn: "ٌلمأر"  – “dul kişi” sözünün muənnəsi (dul 

qadın) "َلَةٌأمر"  formasında olduğu üçün tənvin qəbul etmişdir. 
 

: اهتلَثمأَ نمو أَي: علَى وزن "فَعالَنُ" ,تينِائدنون زلف وأَبِالصفَةُ الْمختومةُ  .2

وجعـانُ، وانُ، وطْشانُ، وععبشآنُلَم طُ فترشوياِءلَّا أَيهثَ بالتنؤذَإِفَ ,ا تثَتاِءبِ ا أُنالت 
فَترصان نحفَانٌ: ويس"(ٌطَوِيل :أَي) "َف ،إنَّ مؤ ثَهةٌ"نفَانيس". 

2. Sonuna ُـَان  “əlif” və “nun” əlavə olunmuş sifətlər. Yəni,  

ـانُعجوvəznində olan sifətlər. Məsələn:  "فَعالَنُ"  – ac, ُانعبش – tox,  

آنُلَمsusamış,   – عطْشانُ  – dolu,  və s. Burada da şərtdir ki, "ُالَنفَع" 
vəznində olan sifətin muənnəsi (qadın cinsi) ـة, ة “tə mərbuta” 

ilə bitməsin. Əgər "ُالَنفَع" vəznində olan sifətin muənnəsi ـة, ة 

“tə mərbuta” ilə bitərsə tənvin qəbul edəcək. Məsələn: ٌفَانيس""  – 

“uzun kişi” sözünün muənnəsi (uzun qadın) ٌةفَانيس""  formasında 

olduğu üçün tənvin qəbul etmişdir. 
 

3.  يهولَةُ ودعفَةُ الْمالصشئَيالْ - 1 :انعدالَّ دذىلَي ع والَزفُع" ينلَ" وفْعم"و ،"من 
" "ثُالثُـ. فَومربع مثْلَثُو ومثْنى، وموحد, ورباع، اثُ،ثُلَ أُحاد, ثُناُء, :هتلَثمأَ
معدولةٌ عاثَلَ"ثَ ناثَلَثَ ةة ,"م " باعو"رعدولةٌ عن أَر"بعة أَربعكَ - 2 ."ةلةُم ـرأُخ" " 

3. Mədul (çevrilmiş) sifətlər. Çevrilmiş sifətlər iki şeydir: 

 a- ُالفُع""  və ُلفْعم""  vəznində olan saylar. Məsələn:  

(داحو داحو نولَةٌ عدعم) دحوم / ادأُح - bir – bir 

(معدولَةٌ عن اثْنان اثْنان)  مثْنىثُناُء /   - iki - iki 

)ةاثَلَثَ ةاثَلَثَ(معدولَةٌ عن  مثْلَثُ/  اثُثُلَ  - üç - üç 

اعبر  / نولَةٌ عدعم) عبرمأَربعة أَربعة(  - dörd - dörd 
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b- ـرأُخ – “başqaları” sözü. Bu sözün “mədul (çevrilmiş) sifət” 

qrupuna aid edilməsi ona görədir ki, o ىرأُخ “başqa” sözünün 

cəmidir. ىرأُخ sözü ُلأَفْع üstünlük dərəcəsi babında olan رآخ 
sözünün muənnəs (qadın cinsi) formasıdır. Bildiyimiz kimi 

üstünlük dərəcəsi bildirən ُلأَفْع babı qeyri-müəyyən olduğu 

təqdirdə nə cəmlənir, nə də muənnəs olur1. Buna baxmayaraq 

رآخ sözü həm cəmlənir, həm də muənnəs olur və ondan sonra 

نم hərfu-cəri işlənmir2. Məhz bu baxımdan ـرأُخ sözü  مسا
 üstünlük dərəcəsindən” çevrilmiş sayılır və tənvin“ التفْضيلِ

qəbul etmir.  
 

 فالصر نم وعِنممام الْكَحأَ

Məmnu minəs-sarf isimlərin qrammatik xüsusiyyətləri 
 

“Məmnu minəs-sarf” (tənvin qəbul etməyən) isimlər bir çox 
qrammatik xüsusiyyətlərinə görə “munsarif” (tənvin qəbul edən) 
isimlərdən fərqlənirlər. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

1-  وعنمنُالْمونالَ ي فرالص نم 

1- Məmnu minəs-sarf isimlər tənvin qəbul etmir. 
 

2-  فرالص نم وعنمالْم مبِاالس رجفَالْيتحم لَ اةم كُيضم افاً، أَنلَّ وحا ذَإِى بِـ"ال". فَم
 ةرسكَالْبِ ي بِـ"ال" جرحلِّ وضيف أَأُ

2- İzafə tərkibində mudaf olmazsa və ya “ لْاَ ” müəyyənlik artikli 

qoşulmazsa, məmnu minəs-sarf isimlərin cərr (yiyəlik hal) 
əlaməti fəthə olur. Əgər izafə tərkibində mudaf olarsa və ya ona 

“ لْاَ ” müəyyənlik artikli qoşularsa, kəsrə ilə cərr halda olar. 

Məsələn: 

                                                
1 Bax. II kitab 3-cü dərs “sifətin müqayisə və üstünlük dərəcələri” mövzusuna. 
2 Yəni qaydaya görə bütün hallarda رآخ sözü dəyişməməli idi. 
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دسرف كَت ارِسدي مثرية  - Çox məktəblərdə dərs demişəm  

دف تسارِردسِ ي مةيندالْم  - Mədinənin məktəblərində dərs demişəm 

دف تسي كَرريٍث مارسِالْ ندم  - Məktəblərin çoxunda dərs demişəm 

 

عاً فْتحذَف ر، فَفرِصنمالْ نم وصِقُنملةَ الْامعمتناهي يعاملُ مالْ عِمجالْ نم وصقُنمالْ -3
وجا،ر نُ،ووني جِعريو يهال اؤباً وصنُنوني 

3- “Son cəm modellərindən” ُلفَاعيلُ ,مفَاعم birində olan manqus söz, 

tək halda olan manqus isim kimi hallanır. Raf və cərr hallarında 

sonundakı ي “yə” hərfi pozulur yerinə ِضوالع وِيننت “əvəzedici 

tənvin” gəlir. “Son cəm modeli” tənvin qəbul etmədiyindən 
nasbda (təsirlik halda) tənvinsiz olacaq.  Məsələn: 

  

  Bu sözün çox mənaları var - هذه الْكَلمةُ لَها معان كَثريةٌ

ةمالْكَل هذهةً لريكَث انِيعم رِفأَع - Bu sözün çox mənalarını bilirəm 

كثرية انعمةُ لمالْكَل هذي هأتت - Bu sözün çox mənalarda gəlir 
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مت نوالَى اِهللا بِععالةُ و تو الص الملَى السا عنبِين دمحم و هآل و بِهحص نيعمأَج ,  

رآخا وانوعد أَن دمالْح لَّهل بر نيالَمالْع  

Allahaın köməyi ilə bu kitab tamamlandı. Peyğəmbərimiz 
Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün səhabələrinə Allahın salavatı 

və salamı olsun! Dualarımızın sonu isə  
"Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!" sözləridir. 

 

���  

 أَلُِف التَّأْنِيثِ 
 ـَا, ـَى, ـَاءُ 

 تأْنِيثٌ

 عجمةٌ

 عدلٌ

 وزنُ فعلٍ

 زِيادةُ
ونالنو فاَألل 

 يبكرتجِيزم  

 وزنُ فعلٍ

 عدلٌ

 زِيادةُ
ونالنو فاَألل 

فصالْو لَمالْع 

 اْلَجْمُع اْلُمتَنَاِھي
 َمفَاِعُل, َمفَاِعيلُ 
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4 - ÚÖ ÊÈÒÀÁÄÀ ÂÀÐÈÄ ÎËÀÍ ÉÅÍÈ ÑÞÇËßÐ 
 

ÁÈRÈNCÈ DßRS 
 

 İsimlər  األسماُء

راهب  Parlaq, işıqlı, əla 

يفصانُ النهتماال Yarım illik imtahan  

جائتةٌ ج: نيجتن Nəticə 

بةٌ  ج: نِسبنِس Miqdar, ölçü 

 Bütün yer üzü, bütün dünya  مشارِق األرضِ ومغارِبها

وبيج: ع بيع Eyib, nöqsan, qüsur 

 Qadın cinsi  تأْنِيثٌ

ريذْكت  Kişi cinsi 

رفَخ  Fəxr, vüqar 

 Hilal, aypara   أَهلَّةٌج:  هالَلٌ

طْقن  Tələffüz 

 Həqiqət, əsl, gerçəklik  حقيقَةُ 

 ?Nə bilirsən  ما أَدراك؟

 Günah    آثَامإِثْم ج: 

امس  Zəhərli 

  İşçi  عمالٌعاملٌ ج: 

حذَب  Kəsmək (boğazı) 

 Nəql etmək  نقْلٌ

  Yaralı  جرِيح ج: جرحى

افعةُ اإلساريس  Təcili tibbi yardım maşını 
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 İcbar bildirən həmzə  همزةُ التعديةُ

يفعضت  Qoşalaşdırmaq 

وعج  Aclıq 

ظَنر  Görmə qabiliyyəti 

 Qarın  بطُونٌبطْن ج: 

 Pislik    أَسواٌءسوٌء ج: 

وقج: فُس قسف  Fasiqlik, günah 

 Ən alçaq  أَسفَلُ ج: أَسفَلُونَ, أَسافلُ

اطيالْخ مس  İynənin gözü 

كلهم  Həlak edici 

 Tənbəllik  كَسلٌ

دسح  Paxıllıq  

 Odun  أَحطَابحطَب ج: 

 Azğınlıq  ضالَلٌ

فُورس  Üzü açıqlıq 

جربت  Açıq-saçıq gəzmək 

 Dedi-qodu  نميمةٌ

مقَس  And 

 Orta, mötədil  معتدلٌ

 Yorğun  متعب ج: متعبونَ

كَامز  Zökəm 

صغم  Qarın ağrısı 

 Öskürək  سعالٌ

 İshal  إِسهالٌ
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اعدص  Baş ağrısı 

ارود  Başgicəllənməsi 

اوِرةٌ, أَسوِرج: أَس اروس  Qolbaq, bilərzik 

انةٌ, أَواٌء ج: آنِيإن  Qab 

 Fellər  اَألفْعالُ

 Axşamlamaq يمِسي -أَمسى 

 ظَّفن - ظِّفني Təmizləmək 

 Təbrik etmək يهنئُ - هنأَ 

 Çatmaq يبلُغُ -بلَغَ 

 Çox gəzib dolaşmaq يجولُ - جولَ 

 Göstərmək يرِي -أَرى 

نع بغر  Üz döndərmək, istəməmək 

 Rəgbət göstərmək, istəmək  رغب في

 Salamlamaq, təbrik etmək  رحب بِـ

 بعت- بعتي  Yorulmaq  

 فج- جِفي  Qurumaq  

 Üz döndərmək, imtina etmək  يأْبى - أَبى 

 Artırmaq, mübaliğə etmək  يبالغُ -بالَغَ 

 ركْبتسا- كْبِرتسي  Təkəbbürlük etmək 

 غَلَّق- لِّقغي  Bağlamaq, bağlatmaq 

 قزم- قزمي  Cırmaq, parça-parça etmək 

 امس- ومسي  Zətər yetirmək 

 بنتجا - نِبتجي  Çəkinmək 

 Birləşmək, əlaqə saxlamaq  يتصلُ -اتصلَ 
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 رمع- رمعي  Tikmək 

 أَكَّد– كِّدؤي  Gücləndirmək, təkid etmək 

 دفن– فَدني  Tükənmək, bitmək 

 دفَس - دفْسي  Xarab olmaq, əxlaqsız olmaq 

 

ÈÊÈNCÈ DßRS 

 

 İsimlər  األسماُء

  Qohum ذُو قُربى ج: ذَوو قُربى

 Enən yer (isim məkan) مهبِطٌ

يحو Vəhy, ilham 

يضم Ötmək 

باظوم Davamiyyətli olan, israrlı 

فَوز Müvəffəqiyyət qazanmaq 

 Bina, tikili, divar  بنيانٌ

وصصرم  Möhkəm, sıx 

 Düşmən  عدو ج: أَعداٌء

بِيهشت  Bənzətmə 

  Yarış  مباراةٌ

 Televizor ekranı شاشةُ التلْفَازِ

جامرج: ب جامنرب  Proqram  

 Səhv, günah  خطيئَةٌ ج: خطَايا

اسنج: أَد سند  Çirk, kir 

ج: ثُلُوج ثَلْج  Buz  

 درب Dolu  
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طَارج: أَم طَرم  Yağış  

ذئينح  O zaman ki, … 

 Hörümçək  عناكب عنكَبوت ج:

كَرأَن  Ən pis 

قأَح  Daha haqlı 

 Bəzən  أَحياناً

 Ailə  عائلَةٌ ج: عائالَت ج: عوائلُ

بِنيم  Açıq-aydın 

فَارِجلٌ ج: سجفَرس  Heyva  

  Bülbül  عندليب ج: عنادلُ

 Yük heyvanı  مطيةٌ ج: مطَايا

 Xüsusiyyət, xassə, sifət  مزايامزِيةٌ ج: 

 Kiçik dəstə  سرِيةٌ ج: سرايا

 Qəlpə, qırıntı, qırıq, parça  شظيةٌ ج: شظَايا

 Yaradılış, yaranmış, törənmiş  برِيةٌ ج: برايا

 Künc, guşə  زاوِيةٌ ج: زوايا

 Ən zəif  أَهونُ

 Fellər  األفْعالُ

 Hicrət etmək, tərk etmək  يهاجِر –هاجر 

 Qarşılamaq, qəbul etmək  يقَابِلُ –قَابلَ 

  Məktublaşmaq  يراسلُ –راسلَ 

 ارِكب– ارِكبي  Xeyir-bərəkət vermək 

 Enmək  يهبِطُ –هبِطَ 

 Çalışmaq, can atmaq  يحاوِلُ –حاولَ 
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 داعس– داعسي  Kömək etmək 

 اظَبو– باظوي  Davamiyyətli olmaq 

 حامس– حامسي  Bağışlamaq, əfv etmək 

 عاجر– اجِعري  Təkrarlamaq 

 Uca olmaq, ucalmaq  يتعالَى –تعالَى 

 Rəğbətləndirmək, həvəs oyatmaq  يحثُّ –حثَّ 

 داهج– داهجي  Mübarizə etmək, vuruşmaq 

 Qarşılamaq, qəbul etmək  يالَقي –الَقَى 

عن س– سعني  Mürgüləmək 

 Danlamaq, qınamaq  يؤاخذُ –آخذَ 

 داهش– داهشي  Müşahidə etmək 

 Yarışmaq  يبارِي –بارى 

 عيض– عيضي  Zay etmək, itirmək 

  Çağırmaq  ينادي –نادى 

 اقَبر– باقري  Nəzarət etmək 

 افَحص– حافصي  Əllə görüşmək 

 افَقن– قافني  İkiüzlülük, riyakarlıq etmək 

 الَجع– جالعي  Müalicə etmək 

 اطَبخ– باطخي  Müraciət etmək 

 Səhv etmək  يخطئُ - أَخطَأَ 

 Təmizləmək  ينقِّي - نقَّى 

 رعش - رعشي  Hiss etmək 

 Riayət etmək, əməl etmək  يراعي - راعى 

 Danışmaq, rəvayət etmək  يروِي –روى 
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 Yerə düşmək, yıxılmaq  يهوِي - هوى 

 

Ö×ÖÍÚÖ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

 ,Raşidi Xəlifələr � (Əbu Bəkr  �الْخلَفَاُء الراشدونَ
Ömər, Osman, Əli) 

 Xəlifə  خليفَةٌ ج: خلَفَاُء

 Doğru yolla gedən  راشد ج: راشدونَ

 İki nurlu (Osmanın � ləqəbi) ذُو النورينِ

 Vəfat ج: وفَيات وفَاةٌ

ارِكعكَةٌ ج: مرعم Döyüş 

 Yüksək müvəffəqiyyət qazanan متفَوق ج: متفَوقُونَ

  Mövzu مواضعموضوع ج: 

هِمم mühim 

 Ehtiyatlılıq, etina, tələsməmək تأَنٍّ (التأَني)

 Tələsiklik, lüzumsuz tələsmə عجلَةٌ

  Peşmançılıq ندامةٌ

وصج: لُص صل Oğru  

 ارجِدردج: ج Divar 

  Varis  وارِثٌ ج: ورثَةٌ

 Vəfat edən  متوفى

(كَانالْم مسا) فَّسنتم  Nəfəs alınan yer (isim məkan) 

يجرخ  Məzun 

 Çıxmaq, doğmaq (Günəş, Ay)  بازِغٌ
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راشعج: م رشعم  Toplu, camaat 

 Əhali, ailə  أَهلٌ ج: أَهلُونَ

 Fellər  األفْعالُ

 رأَخت– رأَختي  Gecikmək 

 Dəstəmaz almaq يتوضأُ –توضأَ 

 Yetişmək, çatmaq (vaxt) يحني م: حني –حانَ 

 Öyrənmək, qəbul etmək يتلَقَّى –تلَقَّى 

 لَّمعت– لَّمعتي Öyrənmək 

 Tam almaq (can) يتوفَّى –توفَّى 

 Ölmək, vəfat etmək  توفِّي (للْبِناِء بِالْمجهولِ)

 لَّفخت– لَّفختي  İştirak etməmək, olmamaq 

 قفَوت– قفَوتي  Üstün gəlmək, ötmək 

 ضرم– ضرمي  Xəstəyə qulluq etmək 

 Qəbul etmək  يتقَبلُ –تقَبلَ 

 Söhbət etmək  يتحدثُ –تحدثَ 

 كَلَّمت– كَلَّمتي  Danışmaq  

 ذَكَّرت– ذَكَّرتي  Xatırlamaq, düşünmək 

 Nahar etmək  يتغدى –تغدى 

 Şam etmək, axşam yeməyi yemək  يتعشى –تعشى 

 Arzulamaq, istəmək  يتمنى –تمنى 

 Tələsməmək, ehtiyatlı davranmaq  يتأَنى –تأَنى 

 لَّقست– لَّقستي  Dırmaşmaq, çıxmaq 

 Təvəkkül etmək  يتوكَّلُ –توكَّلَ 

 Yavaş –yavaş enmək, güzəştə  يتنزلُ –تنزلَ 
getmək 
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 سسجت– سسجتي  Cəsusluq etmək, güdmək 

 جوزت– جوزتي  Evlənmək 

 صتخا– صتخي  Xas olmaq 

 هجوت– هجوتي  Yönəlmək 

 عرأَس– رِعسي  Tələsmək 

  Çıxmaq, doğmaq  يبزغُ م: بزوغٌ –بزغَ 

 

DÞRDÖNCÖ DßRS 
 

 İsimlər  األسماُء

 Əla qiymətlə بِتقْديرِ ممتازٍ

ولَه Əyləncə 

بلَع Oyun 

  Nikbin متفَائلٌ ج: متفَائلُونَ

 Bədbin متشائمونَمتشائم ج: 

 Səbəb, əsas  داعٍ (الداعي)

ياعالَ د  Heç bir səbəb yoxdur 

دالَ ب  Labüddür  

دب  Çıxış yolu, qurtuluş 

 İnam, etibar  ثقَةٌ

فَطُور  Səhər yeməyi 

مونم  Yuxugətirən, yuxuladıcı 

راجشت  Mübahisə 

روأَع  Taygöz, birgözlü, təkgöz 

جرأَع  Axsaq, topal 
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ج: أَلْقَاب لَقَب  Ləqəb 

 Pis, pislik  سوٌء

وقفُس  Əxlaqsızlıq, mənəvi pozğunluq 

بعت  Yorğunluq  

ةٌ ج: أَفْكَاركْرف  Fikir, mülahizə 

افرصنا  Çıxıb getmək 

..دلِ أَياونتي مف  əl çatan yer 

 Xəbər  ج: أَنباٌءنبأٌ 

 Məsləhət  مشورةٌ

بِر  Yaxşılıq 

 Təqva, Allah qorxusu  تقْوى

طَمع  Güclü istək, arzu 

 Milyon (say)  ج: مالَيِني ملْيونٌ

 Qanad  جناح ج: أَجنِحةٌ

بير  Şəkk, şübhə 

اهإِكْر  Məcburiyyət 

 Səhər çağı  غَداةٌ

ررض  Zərər 

  Fayda  فَائدةٌ

الَفخ  İxtilaf  

  Eytiyac  حاجةٌ

 Bənzər, tay  مثيلٌ

 Zina (şəriətə müxalif nigah)  زِناً

اررغ  Nümunə, tərz, üsul 
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كَمأَب  Lal  

سرأَخ  Lal, dilsiz 

روأَح  Qaragözlü 

 Çəpgöz  أَحولُ

مأَص  Kar  

نيأَع  İrigözlü 

 Balkon, eyvan  ج: شرفَاتشرفَةٌ 

اتطُوةٌ ج: خطْوخ  Addım 

 Nə zaman? (sual əvəzliyi)  أَيانَ؟

  مرسى يرسي) –(مصدر ميمي من أَرسى  
Sabit olmaq, baş vermək (mimli 
məsdərdir) 

 Tərkibində olmaq, ehtiva etmək  اشتمالٌ

ايِنبم  Zidd olan 

يبالج: أَس لُوبأُس  Üslub  

امعج: أَن معن  Mal-qara, mal 

 Dəvə  إبِلٌ

اكردتسا  Tamamlama  

  Yaralı  جرِيح ج: جرحى

وبج: ذُن بذَن  Günah  

 Çəza  نكالٌ ج: أَنكَالٌ

رسع  Çətinlik 

رسي  Asanlıq 

ابإي Dönüş, qayıdış 

وردن  Nadir hallarda 

   



276 
 

 Fellər  اَألفْعالُ

 Biri-birinə sual vermək  يتساَءلُ - تساَءلَ 

 Sakitləşmək, rahat olmaq  يطْمئن -اطْمأَنَّ 

 Köməkləşmək يتعاونُ –تعاونَ 

 Tənbəlləşmək, ərinmək يتكَاسلُ –تكَاسلَ 

 ثَاَءبت- ثَاَءبتي  Əsnəmək 

 Qəbul etmək, götürmək  يتناولُ -تناولَ 

 راجشت - راجشتي  Mübahisə etmək 

 Görünmək, aydın olmaq  يبدو -بدا 

 احرتسا - رِيحتسي  İstirahət etmək 

 حصن– حصني  Nəsihət etmək 

وزجالَ ي  Olmaz, caiz deyil 

 زابنت - زابنتي  
Biri-birini pis ləqəblərlə 
adlandırmaq 

 دو- دوي  İstəmək, arzulamaq 

 افَحصت- افَحصتي  Əllə görüşmək 

 ضارمت- ضارمتي  Özünü xəstəliyə qoymaq 

 Yalandan ağlamaq  يتباكَى - تباكَى 

 Özünü korluğa qoymaq  يتعامى -تعامى 

 بارضت– بارضتي  Vuruşmaq  

 قدصت- قدصتي  Sədəqə vermək 

 لَدو- دلي  Doğmaq  

 طَار - ريطي  Üçmaq  

 Qadın cinsinə çevirmək  يؤنثُ -أَنثَ 
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 قثو- قثي  İnanmaq, etibar etmək 

 فصو - فصي  Vəsf etmək 

 Öyüd vermək, nəsihət vermək  يعظُ - وعظَ 

 دعو- دعي  Vəd vermək, söz vermək 

 مسو - ِسمي  Nişan qoymaq, işarələmək 

 قطَاب- طَابِقي  Uyğun olmaq, uzlaşmaq 

 فاعض- فاعضي  İkiqat artırmaq 

 دأَم- دمي  Bəxş etmək, təmin etmək 

 Baş vermək  يحدثُ –حدثَ 

 Ortada gəlmək, prtaya girmək  يتوسطُ -توسطَ 

   

BEØÈNCÈ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

اتظَّارةٌ ج: نظَّارن Eynək 

ذَارج: أَع ذْرع Üzr 

 Elektrik كَهرباٌء

وررم Keçid, hərəkət 

طَفعنم Döngə 

ورسج: ج رجِس Körpü 

 Lütf فَضلٌ 

نِيفع Bərk, sərt, kəskin, şiddətli 

 اججز Şüşə 

اتةٌ ج: آيآي  Ayət, nişanə 

رِفصنم  Tənvin qəbul edən 
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الَمج: أَع لَمع Ad, xüsusi isim 

افسكنا Tutulmaq  

 İp حبلٌ ج: حبالٌ

رِمصنم  Ötən, keçən, bitən 

 Bir neçə (3-dən 10-a qədər)  بِضعةٌ

 Dəstə, komanda  قَةٌأَفْرِفَرِيق ج: 

 Həya  حياٌء

 Tələsən  مستعجِلٌ

افَةبِاِإلض فرعالْم  İzafə ilə müəyyənləşmiş 

 Pasport  جواز السفَرِ

اقيس  Kontekst (mətnin mənaca bitmiş 
olan hissəsi) 

يبلغت  Üstələmək 

 Fellər  اَألفْعالُ

 قَطَعنا- عقَطني  Kəsilmək 

 ركَسنا - كَِسرني Sınmaq 

 رمتسا- رمتسي Davam etmək 

 قَلَبنا- بقَلني Çevrilmək 

 طَفعنا - فطعني  Dönmək 

 قَّفوت- قَّفوتي Dayanmaq 

 لَعخنا- علخني Ayrılmaq  

 فكَسنا- كَِسفني  Tutulmaq 

  Açılmaq  ينجلي -انجلَى 

 فرصنا - رِفصني  Çıxıb getmək, təstif olunmaq 

 حفَتنا- حفَتني  Açılmaq 
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 قشنا - قشني  Bölünmək 

 مزه- زِمهي  Məğlub etmək 

 مزهنا- زِمهني  Məğlub olmaq 

 Sönmək  ينطَفئُ - انطَفَأَ 

 رفَجنا - فَجِرني  Partlamaq  

 مرصنا - رِمصني  Ötmək, keçmək, bitmək 

 لَكه- كلهي  Həlak olmaq 
 

ALTÛNCÛ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

احرقْتا Təklif 

يممعت Göstəriş, əmr, sərəncam 

محدزم Həddindən artıq doldurulmuş 

 Mərtəbə طَوابِقطَابِق ج: 

  Fikir  رأْي ج: آراٌء

يددس Düzgün 

فصتنم Yarı  

نحتمم İmtahan edən, imtahançı 

فَوِيش Şifahi  

  Gec متأَخراً

احمس İzn, icazə, müsaidə 

طَرضم Ehtiyaclı, ehtiyacı olan 

 Dinləyici مستمع ج: مستمعونَ

امرج: ك كَرِمي Hörmətli 
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 Xəbərlər yayımı نشرةَ اَألخبارِ

 مزلْتاالْمم) نيابِ بب ةبرِ إلَى الْكَعجالْح (دوالْأَس Multəzəm (Kəbənin qapısı ilə 
Qara daş arasındakı məsafə) 

ابِسع Qəzəbli, hirsli 

  Dost  أَخالَُّء خليلٌ ج: خالَّنٌ,

 İlan, gürzə   ثَعابِنيثُعبانٌ ج: 

 Bədbəxtlik, fəlakət  فَواقرفَاقرةٌ ج: 

  Yol  سبِيلٌ ج: سبلٌ

اجج: أَفْو جفَو  Dəstə  

رذح  Çox ehtiyatlı 

 Fellər اَألفْعالُ

ظَرتنا – رظتني Gözləmək 

 Yerini dəyişdirmək, başqa ينتقلُ –انتقَلَ 
yerə keçmək 

 Seçmək, ayırmaq يصطَفي –اصطَفَى 

 حرقْتا - رِحقْتي  Təklif etmək 

 بنتجا– نِبتجي Çəkinmək 

 ابغْتا– ابتغي  Qiybət qırmaq 

 Qorunmaq, qorxmaq يتقي –اتقَى 

 Kifayətlənmək يكْتفي –اكْتفَى 

 دهتجا– هِدتجي Çalışmaq 

 Qurtarmaq, bitmək  ينتهِي –انتهى 

 فصتنا– فصتني  Yarı olmaq, yarıya çatmaq 

 نحتما– نحتمي  İmtahan etmək 

 كرتشا– رِكتشي  İştirak etmək 
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 قح– قحي  Haqqı olmaq, haqqı çatmaq 

 قحلْتا– قحلْتي  Girmək, daxil olmaq 

 هبش– هبشي  Bənzətmək 

 فَعترا– عفتري  Qalxmaq  

 Almaq  يشترِي –اشترى 

 عمتجا– عمتجي  Yığışmaq 

 Görüşmək  يلْتقي –الْتقَى 

 ارتخا– ارتخي  Seçmək 

 محز– محزي  Sıxışdırmaq, sıxmaq 

 Bəzəmək  يزِين –زانَ 

 ذَكَر– ذْكُري  
Qeyd etmək, demək, 
xatırlatmaq 

(كَردا) كَرذْدا  Yada salmaq 

 İddia etmək  ادعى

 رطَبصا– طَبِرصي  Dözmək, səbir etmək 

 Təmiz olmaq  يصفُو –صفَا 

 بطَرضا– طَرِبضي  Tərəddüd etmək, titrəmək 

 Əlaqə saxlamaq  يتصلُ –اتصلَ 

 دحو– دحي  Tək olmaq 

 دحتا– دحتي  Birləşmək 

 قفو– قفي  Uyğun olmaq, müvafiq olmaq 

 فَقتا– قفتي  Razı olmaq, razılaşmaq 

 رشتنا– رشتني  Yayılmaq  

 رصتنا– رصتني  Qələbə çalmaq, kömək etmək 
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يمتلئُ –امتَأل   Dolmaq  

 عمتسا– عمتسي  Dinləmək 

 مزلْتا– زِملْتي  Yapışmaq, tutmaq, riayət etmək 

 مستبا– ِسمتبي  Təbəssüm etmək, gülümsəmək 

 بستحا - ِسبتحي  Allahdan savab ummaq 

 هجتا- جِهتي  Yönəlmək 

 ضع- ضعي  Dişləmək, dişi ilə tutmaq 

يتخذُ -اتخذَ   Seçmək, tutmaq 

 عزن- زِعني  Çıxartmaq  

 سبع - بِسعي  Qəzəbli baxmaq 

 رقَد- رقْدي  Bacarmaq  

 

YEDDÈNCÈ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

يجالزج: م الَجزم   Siyirmə, rəzə 

قْوِميت düzəltmə, təmir etmə 

رمحم Qızarmış  

 İstehza, ələ salma, rişxənd سخرِيةٌ

 Meyvə, bar, bəhər , ثماراترمثَثَمرةٌ ج: 

الَحص Yetişmə 

 Xurma ağacı نخلٌ

بشخ Ağac  

  Yanaq  وجناتوجنةٌ ج: 

رفَو Dərhal, dayanmadan 
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  Oraq  مناجِلُمنجلٌ ج: 

  Düzlük استقَامةٌ

 Zaman, vaxt   أَحيانٌحني ج: 

  أسب Döyüş, güc, zərər 

زِينح Kədərli 

الَلَةلَفْظُ الْج “Allah” kəlməsi 

 Ali məktəb الدراسات الْعلْيا

  اَألفْعالُ

 جوعا - جوعي  Əyilmək 

 كَّنمت- كَّنمتي  İmkan etmək, bacarmaq 

 Dəstəmaz almaq  يتوضأُ -توضأَ 

 رخس - رخسي  İstehza etmək, ələ salmaq 

 فَرغتسا- رفغتسي  Bağışlanma diləmək 

 اب(إِلَى) –ت وبتي  Tövbə etmək 

 ابت– (لَىع) وبتي  Tövbəni qəbul etmək 

 ضيبا - ضيبي  Ağarmaq 

 دوسا - دوسي Qaralmaq 

 كَفَر- كْفُري Küfr etmək, inkar etmək 

 İnkişaf etmək, artmaq يزهو -زها 

 رمحا- رمحي Qızarmaq 

 فَرصا- فَرصي Saralmaq 

 فَقَد- دفْقي İtirmək 

 رضخا- رضخي  Yaşıllaşmaq  

 فَارصا- فَارصي Çox saralmaq 
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 ارمحا - ارمحي Çox qızarmaq 

 امهدا- امهدي  Çox qaralmaq 

 فَضنا - فَضني  Möhürünü qopartmaq, açmaq 

 دتشا- دتشي  Güclənmək, qüvvətlənmək 

 قرتحا- رِقتحي  Yanmaq  

 اكتسا- اكتسي  Misvakla dişi təmizləmək 

تحاا ج- اجتحي  Eytiyac duymaq 

 

SßKKÈZÈNÚÈ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

بعتم  Yorğun 

 Boyun ardı, ənsə   أَقْفَاٌءقَفاً ج: 

 Lüt, çılpaq عارٍ ج: عراةٌ

امفَى الْعشتسالْم Mərkəzi xəstəxana 

رِيحتسم Rahat  

راهز Parlaq, işıqlı 

جائوةٌ ج: حاجح Ehtiyac 

 Çıraq, içıq, məşəl    سرجسراج ج: 

 Döşənək, xalça, xalı, gəbə    أَبِسطَةٌبِساطٌ ج: 

 Üstün gəlmə  رجحانٌ

وبعج: ش بعش  Xalq, millət 

 Qəbilə قَبِيلَةٌ ج: قَبائلُ

 Fellər  اَألفْعالُ

 Arxası üstə uzanmaq  يستلْقي -استلْقَى 
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 غَلَب- بلغي Üstün gəlmək, udmaq, basmaq 

 Yuxudan oyanmaq  يستيقظُ -استيقَظَ 

 محتسا - محتسي  Duş qəbul etmək, çimmək 

  Oyatmaq يوقظُ –أَيقَظَ 

 ظَالَمت - ظَالَمتي  Biri – birinə zülm etmək 

 Doğru yola yönəltməyi istəmək  يستهدي -استهدى 

 مطْعتسا - مطْعتسي  Yedizdirməyi istəmək 

 مأَطْع - مطْعي  Yedirtmək 

 Geyindirmək, geydirmək  يكْسو -كَسا 

 Geyindirməyi istəmək  يستكِْسي - استكْسى 

 Günah etmək, səhv etmək  يخطئُ - أَخطَأَ 

 Çevirmək  يحولُ - حولَ 

 İcazə istəmək  يستأْذنُ -استأْذَنَ 

 رأَس - ِسري  Gizlincə xəbər vermək 

 Rədd etmək, qəbul etməmək  يأْبى - أَبى 

  Utanmaq  يستحيِي - استحيى 

 ضقْرتسا - قْرِضتسي  Borc istəmək 

 ضأَقْر- قْرِضي  Borc vemək 

 ضرقْتا- رِضقْتي  Borc almaq 

 Qəbul etmək, qarşılamaq  يستقْبِلُ - استقْبلَ 

 رمتسا- رمتسي  Davam etmək 

 دعتسا - دعتسي  Hazırlaşmaq 

 احرتسا - رِيحتسي  İstirahət etmək 

 İstefa vermək  يستقيلُ - استقَالَ 
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 فَادتسا– يدفتسي  İstifadə etmək 

 رأْجتسا- أْجِرتسي  
İcarə etmək, icarələmək, kirə 
etmək 

 لَمستسا- ملستسي  Təslim olmaq 

 بحتسا - بحتسي  Bəyənmək, yaxşı qəbul etmək 

 Kömək istəmək  يستعني -استعانَ 

 ركْبتسا- كْبِرتسي  Fəxr etmək, lovğalanmaq 

 رفْستسا- فِْسرتسي  İzah tələb etmək 
 

DOQQUZUNCU DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

 Allahın köməyi ilə بِعون اِهللا

 İslama təzə girmiş حديثُ الْعهد بِاإلسالَمِ

 Mümkün olan ən yaxın vaxt في أَقْربِ وقْت ممكنٍ

ابِهشتم Bənzər, oxşar  

 Təkrarlanan مثَانِي

لُودج: ج جِلْد Dəri 

كَرسعم Düşərgə 

وقِ الْبِردنص نيأَم Xəzinədar 

 Boğazı yaxalamaq غَرغَرةٌ

دربت  Sərinlənmək 

ةذُو جِن  Cinn vurmuş 

رتأَب  Sonsuz, övladı olmayan 

 Öldürülmüş, ölən, ölmüş  قَتيلٌ ج: قَتلَى
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 Əsir  أَسري ج: أَسرى

 Devrilmiş, yıxılmış, çevrilmiş  صرعىصرِيع ج: 

 Axmaq, səfeh, ağılsız أَحمق ج: حمقَى

 Fellər اَألفْعالُ

 مجرت- جِمرتي  Tərcümə etmək 

 ادأَج - جِيدي  
Gözəl yerinə yetirmək, 
yaxşılaşdırmaq, təkmilləşdirmək 

 Böyümək ينشأُ –نشأَ 

 عرعرت– عرعرتي Boya-başa çatmaq 

 Diriltmək يحيِي -أَحيى 

 رعقْشا- رعقْشي  Ürpəşmək, titrəmək, əsmək 

  Yumşalmaq  يلني - الَنَ 

 رشبتسا- رشبتسي  Sevinmək, müjdələmək 

 كَرسع - ركسعي  Düşərgə salmaq, hərbiləşdirmək 

 Vermək  يؤتي -آتى 

 ثَرعب– رثعبي  Səpələmək, dağıtmaq 

 Qçmaq, yüyürmək, sürətlə  يهروِلُ - هرولَ 
getmək 

حد جر- ديحرِج  Gillətmək, diyirlətmək, 
yuvarlatmaq 

 قَعفَر- عقفَري  
Partlamaq, çartıldamaq, 
şaqqıldamaq 

 Titrəmək, tərpənmək  يزلْزِلُ -زلْزلَ 

 سوسو- وِسسوي  
Vəsvəsə vermək (gizlicə pis 
fikirlər təlqin etmək) 

 قَهقَه- هققَهي  
Qəhqəhə ilə gülmək, bərkdən 
gülmək 

 ضمضمت- ضمضمتي  Ağızı yumaq, yaxalamaq 
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تحد جر - تيحدجر  
Gillədilmək, diyirlədilmək, 
yuvarladılmaq 

  يطْمئن -اطْمأَنَّ 
Sakitləşmək sakit olmaq, rahat 
olmaq 

 أَزمشا- زئمشي  
Nifrət bəsləmək, nifrət 
bürümək 

 مجنرحا– جِمنرحي  Sürünün evə qayıtması 

 قَعنفْرا- عقنفْري  
1-Aralaşmaq, çəkilmək, 2- 
Barmaqları şaqqıldatmaq 

 Qıdıqlamaq  يدغْدغُ -دغْدغَ 

 غَرغَر - رغرغي  Boğazı yaxalamaq 

 حزحز - زِححزي  
Çəkmək, itələmək, aralamaq, 
uzaqlaşdırmaq 

 Bismilləh” demək“  يبسملُ - بسملَ 

 ثَرنتسا- رثنتسي  
Burundan suyu sürətlə 
çıxartmaq 

 رقَعت- رقَعتي  Dərinə getmək 

 Düşmək, yıxılmaq  يسقُطُ -سقَطَ 

  يتكَأْكَأُ -تكَأْكَأَ 
Yığışmaq, toplaşmaq, 
doluşmaq 

 فَقأَن- قفني  Xərcləmək 

 أَطَاع- يعطي  İtaət etmək 

 

ONUNCU DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

 Müsabiqə مسابقَةٌ

  Üzgüçülük سباحةٌ

اجرج: أَد جرد Siyirtmə qutu 

  Qorumaq وِقَايةٌ
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 Birləşdirmək وصلٌ

 ayırmaq  فَصلٌ

 Ziyafət, qonaqlıq  مأْدبةٌ

ماتوج: خ ماتخ  Üzük 

 Fellər اَألفْعالُ

 Vermək يعطي -أَعطَى 

 Əmr etmək يقْضي - قَضى 

مقَد - مقَدي Önə keçirtmək 

 اقَبع- باقعي Cəzalandırmaq 

 فَرص– رفصي Fit çalmaq, fıştırıq çalmaq 

 رخش– رخشي  
Xoruldamaq (insan), kişnəmək 
(at), anqırmaq (uzunqulaq) 

 Kişnəmək  يصهِلُ -صهلَ 

 

ON BÈRÈNCÈ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

 Qədəmlərin mübarək  قُدوماً مباركاً

إِغْالَق Bağlamaq 

 Çox əlavə, artıq زِيادةٌ

 Azca, natamam, yarımçıq طَفيفَةٌ

اتدفْرج: م دفْرم Tək sözlər, ayrı-ayrı sözlər 

جِيزو Qısa  

  Geniş مفَصلٌ

يددس  Doğru  

كيلَب  Əmrinə müntəzirəm 
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 Eşitdim və itaət etdim  سمعاً وطَاعةً

 !Gözlə  مهالً

(ييمم ردصم) قَلَبنم  Dönüş (mimli məsdər) 

فادرم  Sinonim  

 İrs, miras  تراثٌ 

لَم  Yığılma, toplanma 

مج  Çoxluq, şiddət 

 An, zaman  مجالٌ

 Nail olmaq  نيلٌ

لُودخ  Əbədilik 

يتتش  Müxtəlif 

فشح  Alçaqsortlu xurma 

 Ən pis  أَردأُ (أَفْعلُ من رِديٍء)

ورمج: ت رمت  Xurma  

 Xislət, xüsusiyyət  خصلَةٌ

  Şir  لَيثٌ ج: لُيوثٌ

 Fellər اَألفْعالُ

 مقَد– مقْدي  
Gəlmə, gəlib çıxma, varid 
olma, çatma 

 أَغْلَق– قلغي  Bağlamaq  

متها  - متهي  
Fikir vermək, qayğısına 
qalmaq 

 Tərtillə oxumaq  يرتلُ –رتلَ 

 بص– بصي  Tökmək 

 قش– قشي Yarmaq 
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 Diktə etmək, imla yazdırmaq  يملي –أَملَى 

 هبن– هبني  
Xəbərdar etmək, diqqətinə 
çatdırmaq 

 Möhlət vermək, gözləmək  يمهلُ –مهلَ 

 Həsr etmək  يتبتلُ –تبتلَ 

 تبأَن– بِتني  Bitirmək 

 لَنأَع– نلعي  Elan etmək 

 رأَس– ِسري  Gizlində, təklikdə demək 

 Qarşılaşmaq, görüşmək  يتالَقَى –تالَقَى 

 Səhər getmək  يغدو –غَدا 

 Tezləşdirmək, tələsdirmək  يعجلُ -عجلَ 

 

ON ÈKÈNCÈ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

 Vaxt, zaman, məqam  فَينةٌ

ةَ بنالفَيعد ةنالفَي Vaxtaşırı  

اتفَو Keçmək, keçib getmək, ötüb 
getmək 

 Nümunəvi املثَايلُّ

 İstək, rəğbət رغْبةٌ

  Qorxu رهبةٌ

القإِم  Yoxsulluq, kasıblıq 

 Səhv, günah ٌءخطْ

 İldırım ـواعقصصاعقَةٌ ج: 

ذَرح  Çəkinmək, özünü qorumaq, 
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özünü gözləmək 

وبنج: ج بنج  Böyür, yan tərəf 

اجِعضج: م عجضم  Yataq, yataq yeri 

فوخ   Qorxu  

عطَم  Ümid 

 Minnət qoymaq  نمالْ

 Əziyyət vermək  ذَىاَأل

  Riyakarlıq  رِئَاٌء

يبأْدت  Ədəbləndirmək 

 Adət və vərdiş  ديدنٌو بدأْ

دقَص  Məqsəd 

الَحإِص  İslah etmək 

  Qazanmaq  ابتغاٌء

  Razılıq  مرضاةٌ

 Səhv, nöqsan, xəta  اتهفَوهفْوةٌ ج: 

  Saxlamaq  استبقَاٌء

 Sevgi, bağlılıq, məhəbbət  مودةٌ

 İstək  بغـيةٌ

  Qorxu  خشيةٌ

يضضحت  Şövq etmək, rəğbətləndirmək 

تميدن  
Peşman etmək, təəssüf 
etdirmək 

  Barmaq  أَصابِعإِصبع ج: 

 Sədəqə  اتصدقَج: صدقَةٌ 

ابإِجي  Təsdiq, müsbət 
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 Fellər اَألفْعالُ

  Ayrılmaq  يتجافَى - تجافَى 

 Batil etmək, puç etmək  يبطلُ - أَبطَلَ 

  Almaq  يشرِي - شرى 

صادق  - قادصي  Dostluq etmək 

 Göz yummaq, görməməzliyə تغاضىي - تغاضى
vurmaq 

 عقَر- عقْري Zəng çalmaq, döymək (qapı) 

 مدن- مدني Peşman olmaq, təəssüf etmək 

   

ON Ö×ÖNCÖ DßRS 
 

 İsimlər  األسماُء

عنص Düzəltmək, hazırlamaq 

اتحةٌ ج: لَوحلَو Lövhə  

امجج: أَح مجح Həcm 

 Sevinc, fərəh, şadlıq  بهجةٌ

ريعش  Arpa 

نمضتم  Daşıyan, ehtiva edən 

 Ümumilik, qısa  إِجمالٌ

باكج: كَو كَبكَو  Ulduz, planet 

اتحسمم  Məsafə 

أَذْرعذراع ج:   Dirsək 

 Ritl (çəki vahidi = 450 qr)  أَرطَالٌرِطْلٌ ج: 

  Yağ   سمونٌسمن ج: 
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رقَد  Miqdar, qədər, kəmiyyət 

 Ovuc, əlin içi  راحةٌ

  Bulud   سحبسحاب ج: 

 Səhəng, bardaq, küpə  جراتجرةٌ ج: 

 Kisə, torba, çuval  أَكْياسكيس ج: 

يققد  Un 

  مثْقَالٌ
Zərrə, miskal (çəki vahidi = 
4,68 qr) 

 Zərrəcik, zərrə, bir zərrə  ذَرةٌ

  ,dolusu (Bir şeyin)  ملٌْء

 Əl (biləyə qədər)  كُفُوفكَف ج: 

 Aradan qaldırmaq, yox etmək  إِزالَةٌ

  Bulaq, 2- göz -1  عين ج: عيونٌ

 Dost, yoldaş    رفَقَاُءرفيق ج: 

 Fellər  اَألفْعالُ

 نسح - نسحي  Yaxşılaşmaq  

 Ehtimal olunmaq  يحتملُ -احتملَ 

 رفَج - رفَجي  Yerdən (bulaq) qaynatmaq 

 سغَر - رِسغي  Əkmək 

 دهز - دهزي  
Tərkidünya olmaq, zahid 
olmaq 

 ركس- كَرسي  Sərxoş olmaq 
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ON DÞRDÖNCÖ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

بعتم Yorğun 

رِعسم Tələsən  

اريج: د ارد Ev 

ج: أُلُوف أَلْف Min 

يمقم Yaşayan, sakin 

يححج:  ص,اححاُء  صح1  أَص- Sağlam,2- doğru 

ولَه  Əyləncə, oyuncaq 

بلَع Oyun  

وحن Tərəf, yan 

حاً فَاهفَات Ağzını açaraq 

 Əlavə, 2- Qram. İkinci-1 فَضلَةٌ
dərəcəli cümlə üzvü 

 Tərz, üsul, qayda هيئَةٌ

اتةٌ ج: قَاعقَاع  Salon, zal 

باظوم  Davamiyyətli iştirak edən 

فْتتسم  Fətva soruşan 

  خاوِيةٌ
Boş, əhalisiz, adamsız, 
xarabalıq 

شرج:  عوشرع  Dam, örtük, üst 

اميج: ق مقَائ Duran, dayanan, ayaqüstündə 
duran 

امج: نِي مائن  Yuxulu, yatmış, yatan 

ودج: قُع دقَاع  Oturan, oturmuş 
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 Sağlam  معاىفً

زِينح Kədərli, qəmli 

ريشم İşarə edən 

امحج: أَر محر Qohum 

 Sərxoş  سكْرانُ ج: سكَارى

 Fellər اَألفْعالُ

 Enmək, düşmək يهوِي - هوى 

 فَّقدت - فَّقدتي Axmaq, axıb getmək 

 هزنت- يهزـنت Gəzmək, gəzişmək, seyrə 
çıxmaq 

  Yaymaq يفْشي -أَفْشى 

...امحلُوا اَألرص Qohumluq əlaqələrini 
möhkəmlədin! 

 

ON BEØÈNCÈ DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

جائتةٌ ج: نيجتن  Nəticə 

رِيهالش اربتخاال Aylıq imtahan 

هِمم Mühim 

يائهانُ النحتماال Son imtahan 

 Dişi qatır    بِغالٌج: بغلَةٌ 

 Şübhəsiz, əlbəttə  الَ محالَةَ

 Yox olan, aradan qalxan  زائلٌ

 يمعن  Ləzzət, zövq, həzz 

 Qonaqlıq, bayram  حفْلٌ
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عتمم  Maraqlı, zövq verici 

رهج:  الدورهد  Dövr, tarix, zaman, əsr  

 Qul qadın    إِماٌءأَمةٌ ج: 

ـدبع  ,ادبانٌج: عدبع    Qul kişi 

  Silah  أَسلحةٌج:  احسـلَ

يـوج:  انٌداوِينود  Yazı, dəftərxana 

ـريارِيطُج:  اطٌققَر  Qirat (ölçü vahidi) 

ميدج:  ـاسيساميد  Zirzəmi  

 Fellər  اَألفْعالُ

 ححص- ححصي  Düzəltmək, təshih etmək  

 ادأَع- يدعي  Qaytarmaq, təkrar etmək 

 فَتلْتا- تفلْتي  Çevrilmək 

 

ON ALTINCI DßRS 
 

 İsimlər  اَألسماُء

 Bəyənilən, yaxşı işlər  معارِيفمعروف ج: 

 Bəyənilməyən, pis işlər, günaghlar مناكريمنكَر ج: 

كَمةٌ ج: حكْمح  Hikmət, müdriklik, ağıllılıq 

 Öyüd, nəsihət, moizə, xütbə    مواعظُموعظَةٌ ج: 

 Tərbiyəçi مرب (الْمربي)

ربك Qocalıq, ahıl vaxtı 

 Bezirəm (isim feldir) ف (اسم فعلٍ بِمعنى: أَتضجر)أُ

كَرِمي Xoş, ürəkaçan 

 Səkinət, dinclik, əmin-amanlıq سكينةٌ 
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نتةٌ ج: فنتف  Fitnə 

وبيج: ن ابن  Köpək dişi 

 Təlim, təhsil  اليمتعتعليم ج: 

 Şir  لَيثٌ ج: لُيوثٌ

  بارِزةٌ
Qabağa çıxmış, irəli çıxmış, 
görsənən 

امنج: أَص منص  Büt  

ابرإِض  Qram. Düzəliş 

 Fellər  اَألفْعالُ

 رشن- رشني  Yaymaq 

 بارح - ارِبحي  Mübarizə aparmaq, döyüşmək 

  يجادلُ -جادلَ 
Mübahisə etmək, mübarizə etmək, 
çəkişmək 

 ِسبح- بسحي  Sanmaq 

 قزر- قزري  Ruziləndirmək 

 رصن - رصني  Kömək etmək 

 Çatmaq, yetişmək  يبلُغُ  –بلَغَ 

 رهن- رهني  Qovmaq, çığırmaq, qışqırmaq 

 Doğru yolda olmaq يهتدي -اهتدى 

 تثَب - تثَبي Sabit etmək 

 Qarşılaşmaq يالَقي - الَقَى 

 Həddini aşmaq يبغي - بغى 

 İmtina etmək  يأْبى - أَبى 

 مستبا- ِسمتبي  Təbəssüm etmək 

 كَاد- يدكي  Hiylə işlətmək, aldatmaq 
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 فَقَد- دفْقي  İtirmək 

 رجضت- رجضتي  Bezmək, təngə gəlmək 

 آثَر- رثؤي  Üstün tutmaq 

 أَكَّد- كِّدؤي  Təkid etmək, gücləndirmək 

   

ON YEDDÈNCÈ DßRS 

 İsimlər  اَألسماُء

 Qızdırma    حمياتحمى ج: 

 Müstəqil مستقلٌّ

 Qohum قُربى

فأَس Hirsli, peşman, təəssüf içində 

  Yetim يتيم ج: يتامى

 İki-iki مثْنى (ثُناُء)

 Üç-üç مثْلَثُ (ثُالَثُ)

(اعبر) عبرم Dörd-dörd 

رشب İnsan, bəşər 

 Yüngülləşdirilmiş مخفَّفَةٌ

 Qövs أَقْواسقوس ج: 

حقُز سقَو  Göy qurşağı 

حقُز  Rənglər 

    أَطْيافطَيف ج: 

Spektr (şüşə prizmadan keçən 
işıq şüalarının ayrılması 
nəticəsində əmələ gələn rəngli 
zolaqlar) 

  Ardıcıl  متتابِعةٌ
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 Zuhəl (“Saturn” planet adıdır)  زحلُ

فَرز  Zufər (adam adıdır) 

  هبلُ
Hubəl (cahiliyyət dövründə 
büt adıdır) 

ارسم  Gizlincə söyləyən 

  معملٌ
Laboratoriya (texniki və elmi-
tədqiqat təcrübələri aparmaq 
üçün xüsusi otaq) 

  Dünya  دنيا

 Hamilə  حبلَى

 Fətv  فَتاوىفَتوى ج: 

  Hədiyyə  هداياهديةٌ ج: 

  Səhra  صحراُء

طَمماط  pomidor 

سطاطب  Kartof 

رياشطَب  Təbaşir 

 Şalvar  سراوِيلُسروالٌ ج: 

 Dul kişi  أَرملٌ

اوِرج: أَس اروس  Qolbağ  

 Fellər  اَألفْعالُ

 صصخ - صصخي Ayırmaq, xüsusiləşdirmək, 
təyin etmək 

 Ədalətli olmaq يعدلُ -عدلَ 

 İnsaflı olmaq يقِْسطُ - أَقْسطَ 

 ,Bəzəmək, zinət vermək يحلِّي -حلَّى 
zinətləndirmək 

 مأَقْس- قِْسمي  And içmək 
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• ةيدعتالِ الْماألفْع اعوأَن – “Mutəaddi” (təsirli) fellərin növləri 9 

 Ləzim” (təsirsiz) felin əlaməti 11“ – عالمةُ الْفعلِ الالَّزِمِ •

• ةالِ الالزِماألفْع اعوأَن – “Ləzim” (təsirsiz) felin növləri 12 

 Ləzim” feli “mutəaddi” etməyin yolları 14“ – طَرائق تعدية الْفعلِ الالزِمِ •
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aid edilən sözlər 
29 

•  كَاف فرصت(لْكتو كذَل) ةاري اإلشمي ٱسطَابِ فالْخ  – كذَل və لْكت işarə 

əvəzliklərində ك hərfinin dəyişməsi 
36 

 ləm” ədatı 37“ لَ Sürüşmüş –  الالم الْمزحلَقَةُ •

Üçüncü dərs 41 

 babı 41 ”تفَعلَ“ - باب "تفَعلَ" •

 ədatı 47 لَما  Zaman bildirən - الْحينِيةُ •

• اصصتاالخ – Xüsusiləşdirən isim 49 

Dördüncü dərs 52 

لَ"اعباب "تفَ •  babı 52 ”تفَاعلَ“- 

ال النافيةُ للْجِنسِ -  •  Mütləq inkar bildirən ال ədatı 56 

 Bədəl 62 – الْبدلُ •

 Felə oxşar hərflər 68 – اَألحرف الْمشبهةُ بِالْفعلِ •

 Düzəltmə məsdərlər 73 – الْمصدر الْمؤولُ •

• انلَى األلْوع الَّةاِء الدمةُ األسثْنِيتو عمج – Rəng bildirən sifətlərin cəm və 

təsniyəsi 
79 
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Beşinci dərs 81 

• " ابـلَبـفَـعن ا"  -“ ا نـفَـعـلَ  ” babı 81 

 şərt ədatları 85 "لَو ما" və "لَو ال"  – "لَو ال" و"لَو ما" الشرطيتينِ •

• يبلغالت – Təğlib 87 

 İşarə əvəzliyinin sifət kimi erab olunması 90 – إِعراب ٱسمِ اإلشارة نعتاً •

ِإِضافَةُ الظَّرف إلَى الْجملَة •  – Zərfin cümləyə izafə olunması 91 

Altıncı dərs 92 
• " ابـلَبـعفْـت ا"  babı 92 ”ا فْـتـعـلَ“- 

 İbdəl 93 – اِإلبدالُ •

 ədatı 97 إِذَا Gözlənilməzlik (anilik) bildirən – إِذَا الْفُجائيةُ •

• ةالَغبغُ الْميص – Mübaliğə vəznləri 100 

Yeddinci dərs 105 

• " ابب ـلَّافْـع"  babı 105 ”ا فْـعـلَّ“- 

• " ابـبفْـع لَّاا"  -“ لَّاا فْـعـ ” babı 108 

 felinin mənaları 111  "رأَى" – معانِي "رأَى" •
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 Ayırıcı əvəzliklər 141 – ضمري الْفَصلِ •

• طرابِ الشوي جالْفَاِء ف قَامم "ةيائةُ "إِذَا الْفُجإِقَام - Anilik  bildirən إِذَا ədatının 

şərtin cavabında فَـ -ni əvəz etməsi 
144 

• طْفالْع وفرلَى حامِ عفْهتاالس ةزمه مقَدت - Sual həmzəsinin bağlayıcılardan 

önə keçməsi 
145 

 ədatı 146 ما Məsdər və zərfdüzəldici - ما الْمصدرِيةُ الظَّرفيةُ •

 Xitab ədatları və munədə 148 - حروف النداِء و الْمنادى •
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Onuncu dərs 153 

• رائمالض هامأَقْسو   – Damirlər (şəxs əvəzlikləri) və onların növləri 153 

• امارِزِ أَقْسالْب  – “Bəriz” (görünən) damirlərin növləri 154 

 Muttəsil damirlərin cümlədəki – أَقْسام الْمتصلِ بِحسبِ موقعه في اإلعرابِ •

qrammatik mövqeyinə görə növləri 
155 

• لَةصترِ الْمائملِّقَةُ بالضعتالْم دائالْفَو – Muttəsil damirlərə aid faydalar 159 

 Munfəsil damirlərin cümlədəki – أَقْسام الْمنفَصلِ بِحسبِ موقعه في اإلعرابِ •

qrammatik mövqeyinə görə növləri 
161 

 Munfəsil nasb damirinin – مواضع اإلتيان بِضمريِ النصبِ الْمنفَصلِ •

işlədilməsi şəraiti 
163 

• الُهصفٱنو هلامريِ بِعمالُ الضصتا – Damirin amillə bitişik və ya ayrı 

yazılmasının hökmü 

164 

الضمريِ بِعامله وٱنفصالُهمواضع جوازِ اتصالِ  •  – Damirin amillə bitişik və ya 

ayrı yazılmasının caiz olduğu yerlər 

165 

• هامأَقْسو رتتسالْم ريمالض – “Mustətir” (görünməyən) damir və onun 

növləri 
167 

• هعاضوموباً وجو رتتسالْم ريمالض – “Mustətir vucubən” (görünməməsi 

vacib olan) damirlərin işləndiyi yerlər 

167 

• هعاضومازاً ووج رتتسالْم ريمالض – “Mustətir cəvəzən” (görünməməsi caiz 

olan) damirlərin işləndiyi yerlər 
170 

On birinci dərs 172 

• طْلَقولُ ٱلْمفْعالْم - Məful mutlaq (sərbəst məful) 172 

 Məful mutlaq”ın növləri 174“ - أَنواع الْمفْعولِ ٱلْمطْلَقِ •

 Məful mutlaq”ı nasb edən amil 176“ - عاملُ النصبِ في الْمفْعولِ ٱلْمطْلَقِ •

 Məful mutlaq”ın amilinin pozulması 176“ - حذْف عاملِ الْمفْعولِ ٱلْمطْلَقِ •

 Məsdəri (məful mutlaqı) əvəz edən isimlər 177 - النائب عنِ الْمصدرِ •
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• ولِ لَهفْعوطُ الْمرش - “Məful ləhu”nun şərtləri 192 
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• الَةكُلِّ ح كْمحو ولِ لَهفْعالُ الْموأَح - “Məful ləhu”unun ifadə növləri və 

hər növün hökmü 

196 

 198 ال Bağlayıcı - ال الْعاطفَةُ •

 Rəğbətləndirmək və peşman etmək üçün - أَحرف التحضيضِ والتندميِ •

istifadə olunan ədatlar 

199 
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On üçüncü dərs 200 

• يِيزمالت - Təmyiz 200 

التميِيزِ عاملُ النصبِ في •  - Təmyizi nasb edən amil 202 

•  يِيزمتالذَّات  - Təmyiz zət 202 

• (هرجو هبصن) يِيزِ الذَّاتمت كْمح - “Təmyiz zət”in hökmü (nasb və cərr 

baxımından) 
204 

•  هكْمحو ةبسالن يِيزمت - Təmyiz nisbə və onun hökmü 206 

 Təəccüb cümləsinin iki forması 208 - صيغتا التعجبِ •

On dördüncü dərs 211 

 Hal (tərzi hərəkət bildirən cümlə üzvü) 211 - الْحالُ •

 Sifə müşəbbəhə” İsim failə bənzər sifətlər 212“ - الصفَةُ الْمشبهةُ بِاسمِ الْفَاعلِ •
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arasındakı fərq 

213 

 Hal sahibi”nin növləri 215“ - أَنواع صاحبِ الْحالِ •

• هريكنتالِ وبِ الْحاحص رِيفعت - Hal  sahibinin “məarifə” və “nəkira” 

olması 
217 

•  ادثُ اإلفْريح نالِ مالْح اعوأَنلَةموالْج  - Halın quruluşca növləri 218 

• ةيالالْح لَةموطُ الْجرش - Hal cümlənin şərtləri 220 

• اهنعارِ مبتالِ بِٱعالْح قِْسيمت - Halın məna etibarilə növləri 221 

On beşinci dərs 222 
 İstisna 222 - االستثْناُء •

•  اتواِءأَدثْنتساال  - İstisna ədatları 223 

• هدعى بثْنتسالْم كْمحاُء بِـ"إِالَّ", وثْنتسإِالَّ - اال-nin işlədilməsi və 

“mustəsnə”nin hökmü 

224 

• هدعى بثْنتسالْم كْمحاِء وثْنتساال امأَقْس - İstisna cümləsinin növləri və 

“mustəsnə”nin hökmü 
225 

 Munqati” istisna cümləsində“ - حكْم الْمستثْنى بِـ"إِالَّ" في االستثْناِء الْمنقَطعِ •

“mustəsnə”nin hökmü 

229 

 Mufərrağ” istisna cümləsində“ - حكْم الْمستثْنى بِـ"إِالَّ" في االستثْناِء الْمفَرغِ •

“mustəsnə”nin hökmü 

229 

• هدعى بثْنتسالْم كْمحاِء بِـ"إِالَّ" وثْنتساال امأَقْس نيبلٌ يودِالَّإ - ج ilə işlənən istisna 

cümləsinin növü və hökmünü göstərən cədvəl 
231 

• كْمح رى بِـ"غَيثْنتسى"الْموس"و "  - “Mustəsnə”nin رغَي və  ىوس ilə işlənmə 
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