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الرحيم الرمحن هللا بسم  

 

КАЛОМ ТУРЛАРИ 

 

Калом у - арабча вазъда фойдани ифода қилувчи мураккаб 

лафздир.  

Унинг қисмлари учта: исм, феъл ва маъно учун келган 

ҳарф. 

Исм ҳафз, танвин ва "алиф-лом"нинг кириши билан 

танилади.  

Хафз (жар) ҳарфлари: 

ُ  َعلَى  ، َعْن،إَل ِمْن،   َُّ ُُ، اْلاىءُ،، الى ، اْلبَىء ، ِف، ُربَّ ҳамда қасам ҳарфларидир. 

Ва у (қасам ҳарфлари):  ُُ ُُ، التَّء  .лардир اْلَواُو، اْلَبء

Феъл эса  َ،َقْد، ِسني، َسْو ва сукунлик "ت" билан танилади. 

Ҳарф – исмнинг далили ҳамда феълнинг далили у билан 

бирга бўлиши дуруст бўлмайдиган нарсадир.  

 

ЭЪРОБ БОБИ 

 

Эъроб у – калималарга кирувчи лафзий ёки тақдирий 

омилларнинг алмашуви сабабли уларнинг охирларини 

ўзгаришидир.  

Унинг қисмлари тўртта: раф, насб, хафз ва жазм. 

Ана шундан рафъ, насб ва хафз исмлар учун бўлиб, унда 

жазм йўқ. Ва ана шундан рафъ, насб ва жазм феъллар учун 

бўлиб, унда хафз (жар) йўқ. 

 

ЭЪРОБ АЛОМАТЛАРИ 

 

Рафликка тўртта аломат: "замма", "вов", "алиф", "нун" 

мавжуд. 
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Замма тўрт ўринда: муфрад исм, синиқ жамъ, муаннас 

саломат жамъ ва охирига бирор нарса бирлашмаган музореъ 

феълида раф учун аломат бўлади. 

"Вов" икки ўринда: музаккар саломат жам ва "беш исм"да 

раф учун аломат бўлади.  

(Мазкур беш исм): َمال  ، ُذو كَ ، ُفوكَ ، مَحُوكَ ، َأُخوكَ َأبُو  лардир. 

"Алиф" хусусан тасния исмларда рафъ учун аломат 

бўлади. 

"Нун" музореъ феълида, агар унга тасниялик замири ё 

жамлик замири ёки иккинчи шахс муаннаслик замири 

бирлашса, рафъ учун аломат бўлади. 

 

 

НАСБНИНГ АЛОМАТЛАРИ 

 

Насблик учун бешта аломат: "фатҳа", "алиф", "касра", "ё" 

ва "нун"ни тушуриб қолдириш мавжуд.  

"Фатҳа" уч ўринда: муфрад исм, синиқ жамъ ва феъли 

музореъда, агар унга насб қилувчи (ҳарф) кириб, охирига 

бирор нарса бирлашмаса насблик учун аломат бўлади. 

Алиф "асмоул хамса"да насблик учун аломат бўлади. 

Мисол:  .ва мана шунга ўхшаш رََأْيُت َأبَءَك َوَأَخءكَ  

"Касра" муаннас аломат жамъда насб учун аломат бўлади. 

"ё" тасния ва жамъда насб учун аломат бўлади. 

"Нун"ни тушуриб қолдириш эса раф бўлишлиги "нун"ни 

собит туришлиги билан бўлган "афъолул хамса"да насб учун 

аломат бўлади. 

 

ХАФЗ (ЖАР)ЛИК АЛОМАТЛАРИ 
 

Ҳафзнинг учта аломати бор: "касра", "ё", "фатҳа". 

"Касра" уч ўринда хафз учун аломат бўлади: 
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Бирлик мунсариф исмда, мунсариф синиқ жамъда ва 

саломат муаннас жамъда. 

"ё" уч ўринда хафз учун аломат бўлади: "асмоул хамса"да, 

"тасния"да ва "жамъ"да. 

"фатҳа" эса сарфланмайдиган исмда хафз учун аломат 

бўлади. 

 

ЖАЗМЛИК АЛОМАТЛАРИ 

 

Жазмнинг иккита аломати бор: сукун ва ҳазф (бирор 

харфни тушириб қолдириш). 

"сукун" охири(даги ҳарфи) саҳиҳ бўлса, музореъ феълида 

жазм учун аломат бўлади. 

"Ҳазф" эса охири(даги ҳарфи) иллатли бўлган музореъ 

феълида ҳамда рафъ бўлиши "нун"ни собит туришлиги билан 

бўлган "афъолу хамса"да  жазм учун аломат бўлади. 

 
 ُِ  اإلْعَراُب ِف األْْسَء

  
ُر اْلُمْنَصِر،ِ  ↓ ََجُْع اْلُمؤنَّثِ  ↓ ََجُْع اْلُمذَكَّرِ  ↓ تَىْثِنَية   ↓ ُمْفَرد   اْْلَءَلُة اإلْعَرابِيَّةِ  ُُ اْْلَْمَسةِ  ↓ َغيىْ  ↓ األْْسَء

 (الَواوُ )أَبُوَك  (الَضمَّةُ )إبـْرَاِهيُم  (الَضمَّةُ )ُمَعلِهَماٌت  (و)ُمَعلِهُموَن  (ألف)ُمَعلِهَماِن  (الَضمَّةُ )ُمَعلِهٌم  ← :َمْرفُوع  
 (األِلفُ )أبَاَك  (الَفْتَحةُ )إبـْرَاِهيَم  (الَكْسَرةُ )ُمَعلِهَمات   (ي)رَأْيُت ُمَعلِهِمَْي  (ي)رَأْيُت ُمَعلِهَمْْيِ  (الَفْتَحةُ )ُمَعلِهًما  ← :َمْنُصوب  
 (الَياءُ )أَبِيَك  (الَفْتَحةُ )إبـْرَاِهيَم  (الَكْسَرةُ )ُمَعلِهَمات   (ي)ُمَعلِهِمَْي  َعَلى (ي)ُمَعلِهَمِْي  َعَلى (الَكْسَرةُ )ُمَعلِهم   ← :ََمُْرور  

 
 اإلْعَراب ِف األفْىَعءِل اْلُمَضءرِعِ 

 ↓ (األفْىَعءُل اْْلَْمَسةِ )ََجْع   ↓ (األفعءُل اْْلَْمَسةِ )تَىْثِنَية   ↓ ُمْفَرد   اْْلَءَلُة اإلْعَرابِيَّةِ 
 (ثـُُبوُت النُّونِ ) َيْكتُُبونَ  (ثـُُبوُت النُّونِ )َيْكتَُباِن  (الَضمَّةُ )َيْكُتُب  ← :َمْرفُوع  

 (َحْذُف النُّونِ ) أَْن َيْكُتُبوا (َحْذُف النُّونِ )أْن َيْكُتَبا  (الَفْتَحةُ )أَْن َيْكُتَب  ← :َمْنُصوب  
 (َحْذُف النُّونِ )ََلْ َيْكتُُبوا  (النُّونِ َحْذُف )ََلْ َيْكتَُبا  (السُُّكونُ )ََلْ َيْكُتْب  ← :ََمُْزو   

 
ْقِدِريُّ ِف األْسءُ  اإلْعَراُب التىَّ

ُِ اْلُمَتَالِ مِ  اْْلَءَلُة اإلْعَرابِيَّةِ  ُقوُص  ↓ اْلُمَضءُ، إََل يَء  ↓ (ألف الزمة)اْلَمْقُصوُر  ↓ (يءُ الزمة)اْلَمنىْ
َرةالْ مَّة ضَّ ال)َجاَء َصِديِقي  ← :َمْرفُوع   َرةالْ َضمَّة ال)اْلُمَحاِمْي  (ُمَقدَّ  (ُمَقدَّرةالْ َضمَّة ال) اْلُمْرَتَضى (ُمَقدَّ

َرةالْ َفْتَحة ال)رَأْيُت َصِديِقي  ← :َمْنُصوب    (ُمَقدَّرةالْ ْتَحة الفَ ) اْلُمْرَتَضى (اِهَرةظَّ الَفْتَحة الْ )اْلُمَحاِمَي  (ُمَقدَّ
َرةالْ َكْسَرة ال)َصِديِقي  َسلَّْمُت َعَلى ← :ََمُْرور َرةالْ َكْسَرة ال)اْلُمَحاِمْي  (ُمَقدَّ  (ُمَقدَّرةالْ  الَكسرة) اْلُمْرَتَضى (ُمَقدَّ



www.arabic.uz 

 

5 

 

 
ْقِدِريُّ ِف األفعءل  اإلْعَراُب التىَّ

 ↓ ََمْزو  ↓ َمْنُصوب   ↓ َمْرفُوع   ← اْْلَءَلُة اإلْعَرابِيَّةِ 
َرةال)ى أْن ََيْشَ  (ةرَ دَّ قَ مُ ة الْ الضَّمَّ )ى ََيْشَ  ← ِف آخره األلف املقصورة  (حذف األلف)ََلْ ََيَْش  (َفْتَحة اْلُمَقدَّ

َرة مَّةُ ضَّ ال)يَْدُعْو  ← ِف آخره الواو  (َحْذف الواو)ََلْ يَدُْع  (اِهَرةظَّ الَفْتَحة ال)أْن يَْدُعَو  (اْلُمَقدَّ
َرةالضَّمَّ ) يـَْرِمي ← ِف آخره اليءُ  (َحْذف الَياء)ََلْ يـَْرِم  (اِهَرةظَّ الَفْتَحة ال)يـَْرِمَي أْن  (ة اْلُمَقدَّ

 

 األمثلة

 ↓واْلُمَؤنَِّث  ََجُْع اْلُمذَكَّرِ  ↓ تَىْثِنَية   ↓ ُمْفَرد   
 َضَرَب ُمَعلِهُموَن ُمَهْنِدِسَْي  َضَرَب ُمَعلِهَماِن ُمَهْنِدَسْيِ  َضَرَب ُمَعلِهٌم ُمَهْنِدًسا ذكرامل
 َضَرَبْت ُمَعلِهَماٌت ُمَهْنِدَسات   َضَرَبْت ُمَعلِهَمَتاِن ُمَهْنِدَسَتْيِ  ُمَعلِهَمٌة ُمَهْنِدَسةً َضَرَبْت  ؤنثامل

   َضَرَب أَبُوَك أَخاكَ  مسةاْلأْسءُ 

 

 
 

МЎЪРАБЛАР 

 

Мўъраблар икки қисмдир: 

1. Ҳаракатлар билан эъробланадиган қисм; 

2. Ҳарфлар билан эъробланадиган қисм.  
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ҲАРАКАТЛАР БИЛАН ЭЪРОБЛАНАДИГАНЛАР 

 

Ҳаракатлар билан эъробланадиган (қисм) тўрт нарсадир: 

1. Бирлик исм; 

2. Синиқ жамъ; 

Муаннас соғлом жамъ; 

Охирига бирор нарса бирлашмаган музореъ феъли. 

У (қисм)нинг барчаси замма билан рафъ, касра билан хафз 

ва сукун билан жазм қилинади. Ана шундан уч нарса ажралиб 

чиқади: 

- Муаннас соғлом жамъ касра билан насб қилинади; 

- Сарфланмайдиган исм фатҳа билан хафз қилинади; 

- Охири иллатли музореъ феъли охирини тушириб 

қолдириш билан жазм қилинади. 

 

ҲАРФЛАР БИЛАН ЭЪРОБЛАНАДИГАНЛАР 

 

Ҳарфлар билан эъробланадиган (қисм) тўрт турлидир: 

1. "Тасния"; 

2. "Музаккар соғлом жамъ"; 

3. "Асмоу хомса"; 

4. "Афъолу хомса".  

Ўша афъолу хомса қуйидагилардир: 

  

ِن، يَىْفَعُلوَن،  َُ ِن، تَىْفَع َُ ، تَىْفَعِلنيَ تَىْفَعُلونَ يَىْفَع  

 

Тасния "алиф" билан рафъ ҳамда "ё" билан насб ва хафз 

қилинади. 

Музаккар соғлом жамъ "вов" билан рафъ ҳамда "ё" билан 

насб ва хафз қилинади. 

"Асмоул хомса" "вов" билан рафъ, "алиф" билан насб ва 

"ё" билан хафз қилинади. 
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"Афъолул хомса "нун" билан рафъ ва уни тушириб 

қолдириш билан жазм қилинади. 

 

ФЕЪЛЛАР БОБИ 

 

Феъллар учтадир: 

1. Мозий; 

2. Музореъ; 

3. Амр. 

Мисол:  َْضَرَب، َيْضِرُب، ِاْضِرب 
Мозийнинг охири доимо фатҳалидир. 

Амр доимо сукунлидир. 

Музореъ эса,  (сизнинг  َُأنَىْيىت деган сўзингиз ўз ичига олган 

тўрт зиёда ҳарфларнинг бири бўлган феълдир). Унинг 

аввалида насб ёки жазм қилувчи ҳарф йўлиқгунча доимо 

рафъдир. 

Насб қилувчи (ҳарф)лар ўнтадир: 

  

ُِ وَ  ، اْْلََواُب بءْلَفء اْلَواِو َوَأوْ َأْن، َلْن، ِإذْن، َكْي، الُ  َكْي، الُ  اْْلُُحوِد، َحَّتَّ  
 

Жазм қилувчи ҳарфлар ўн саккизтадир: 

 

 ، ُِ َعء ، ِإْن، َمء، َمْهَمء، ِإذَمء، َأيُّ، َمََّت، ( الَ )ََلْ، َلمَّء، أَلْ، أملَّء، الُ  اأَلْمِر َوالدُّ ُِ َعء ِف النىَّْهِي َوالدُّ
َفَمء، ِإذًا ِف الشْعِر َخء ، َحْيُثَمء، َكيىْ صَّةً َأيَّءَن، َأْيَن، َأَّنَّ  

 

РАФЪ ИСМЛАР БОБИ 

 

Марфуъотлар (рафъ исмлар) еттитадир: 

1. Фоил; 

2. Фоили номланмаган мафъул (яъни ноиб фоил); 

3. Мубтадо; 

4. Унинг хабари; 



www.arabic.uz 

 

8 

 

5. "Кана"нинг исми ва унинг издошлари; 

6. "Инна"ни хабари ва унинг издошлари; 

Марфуъ исмга тобеълар. 

 

Ўша тобеълар тўрттадир: 

1. Наът (яъни сифат); 

2. Атф; 

3.Тавкид; 

4. Бадал. 

 

ФОИЛ БОБИ 

 

Фоил – феъли ўзидан олдин зикр қилинган марфуъ 

исмдир. У икки қисмдир: 

1. Зоҳир; 

2. Замирли. 

Зоҳири эса сизнинг қуйидаги сўзингиз каби: 

 

 Зайд турди -قَءَ  زَْيد  
 Зайд туради -َويَىُقوُ  زَْيد  

 Зайд турди -َوقَىىىىىىءَ  الزَّيْىىىىىىَداِن 
(икки) 

 Зайд туради -َويَىُقىىىىوُ  الزَّيْىىىىَداِن 
(икки) 

 Зайдлар -َوقَىىىىىىىىءَ  الزَّيْىىىىىىىىُدوَن 

турдилар  
 Зайдлар -َويَىُقىىىىىىىوُ  الزَّيْىىىىىىىُدوَن 

турадилар 
 кишилар –َوقَىىىىىىىىءَ  الر َِ ىىىىىىىىءُل 

турдилар 

 кишилар -َويَىُقىىىىىىوُ  الر َِ ىىىىىىىءُل 

турадилар 
  Ҳинд турди –َوقَءَمْت ِهْند  

 Ҳинд туради -َوتُقوُ  ِهْند  
ِْنىىىىىىَدانِ  َْ  Ҳинд турди - َوقَءَمىىىىىىِت ا

(икки) 

ِْنىىىىىىَداِن  َْ  Ҳинд туради -َوتَىُقىىىىىىوُ  ا
(икки) 

ِْنَداُت  َْ  Ҳиндлар(.муан) –َوقَءَمِت ا

турдилар  
ِْنىَداُت  َْ  Ҳиндлар(.муан) -َوتَىُقىوُ  ا

турадилар 
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ُنُىىىىوُد  َْ  Ҳиндлар(.муз) -َوقَءَمىىىىِت ا

турдилар 
ُنُىىىىىوُد  َْ  Ҳиндлар(.муз) -َوتَىُقىىىىوُ  ا

турадилар 
  сени аканг турди –َوقَءَ  َأُخوَك 

 сени аканг туради -َويَىُقوُ  َأُخوَك 

ِمي   ғуломим турди –َوقَءَ  غُُ

ِمي  ғуломим туради - َويَىُقوُ  غُُ

Замирлик фоил ўн иккита бўлиб, сизнинг қуйидаги 

сўзингиз каби:  

  ،َضَربْىُتَّ  ،َضَربْىُتَمء ،َضَرْبتِ  ،َضَربْىُتمْ  ،َضَربْىُتَمء ،َضَرْبتَ  ،َضَرْبنَ  ،َضَربَتء ،َضَرَبتْ  ،َضَربُوا ،َضَربَء ،َضَربَ 
 َضَربْىَنء ،َضَرْبتُ 

 

ФОИЛИ НОМЛАНМАГАН МАФЪУЛ 

(ЯЪНИ, НОИБ ФОИЛ) БОБИ 

 

У фоили ўзи билан зикр қилинмаган марфуъ исмдир.  

Агар феъл мозий бўлса, мажҳул бўлиши учун аввали 

заммалик ва охиридан аввалгиси касралик қилинади. Агар 

музореъ бўлса, аввали заммалик ва охиридан аввалгиси 

фатҳалик қилинади. 

У икки қисмдир: 

1. Зоҳир; 

2. Замирли. 

 

Зоҳири қуйидаги сўзингиз каби: 

 

 ُضِرَب زَْيد ، ُيْضَرُب زَْيد ، ُأْكَرُ  َعْمر و، ُيْاَرُ  َعْمر و

 

Замирли (қуйидаги) сўзингиз каби: 

 

ُضرِْبَت، ُضرِبْىُتَمء، ُضرِبْىُتْم، ُضرِْبِت، ُضرِبْىُتَمء،  ،ُضِرَب، ُضرِبَء، ُضرِبُوا، ُضرَِبْت، ُضرِبَتء، ُضرِْبنَ 
 ُضرِبْىُتَّ، ُضرِْبُت، ُضرِبْىَنء 
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МУБТАДО ВА ХАБАР БОБИ 

 

 

Мубтадо – лафзий омиллардан холи бўлган марфуъ исмдир. 

Хабар – унга (мубтадога) суянган марфуъ исмдир. 

Сизнинг (қуйидаги) сўзингиз каби: 

 

 زَْيد  قَءِئم ، الزَّْيَداِن قَءِئَمءِن، الزَّْيُدوَن قَءِئُمونَ 
 

Мубтадо икки қисмдир: 

1. Зоҳир; 

2. Замирли. 

Зоҳири зикри (фоил бобида) муқаддам бўлганидир. 

Замирли эса ўн иккитадир: 

 

نَّ ْم، هُ ء، هُ ، هَُ يَ ، هِ وَ ُتَّ، هُ نىْ ُتْم، أَ نىْ ء، أَ ُتمَ نىْ ِت، أَ نْ َت، أَ نْ ُن، أَ ء، نَْ نَ أَ   

 

Сизнинг (қуйидаги) сўзингиз каби:  َأنَء قَءِئم ، َنُْن قَءِئُمون  
Хабар икки қисмдир:  

1. Бирлик; 

2. Бирлик бўлмаган. 

Бирлик (хабар)   زَْيد  قَءِئم га ўхшаш. 

Бирлик бўлмаган (хабар) тўрт нарсадир:  

Жар ва мажрур, зарф, феъл фоили билан биргаликда, 

мубтадо хабари билан биргаликда.  

Сўзингиз мисолида: 

  

اِر، زَْيد  ِعْنَدَك، زيد  قءَ  أبُوُه، زَْيد  َ ءرِيَىُتُه َذاِهَبة    زَْيد  ِف الدَّ
 

МУБТАДО ВА ХАБАР ОЛДИГА КЕЛУВЧИ 

ОМИЛЛАР 
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У, уч нарсадир: " ََكءن" ва унинг издошлари, " َِّإن" ва унинг 

издошлари, " ُظَنَىْنت" ва унинг издошлари. 

 .ва унинг издошлари исмни рафъ, хабарни насб қилади "َكءنَ "

 :нинг издошлари қуйидагилардир َكءنَ 

، َمء فَِتَئ، َمء بَِرَح، َمء َدا َ  َكءَن، َأْمَس ، َأْصَبَح، َأْضَح ، َظلَّ، بَءَت، َصءَر، لَْيَس، َمء زَاَل، َمء  ِانْىَفكَّ

 

Ундаги сарфланадиганлари:  

 َكءَن َيُاوُن ُكْن،  َأْصَبَح ُيْصِبُح َأْصِبْح،
 

Масалан сиз айтасизки: َكءَن زَْيد  قَءِئًمء َولَْيَس َعْمر و َشءِخًصء 
 .ва унинг издошлари исмни насб хабарни рафъ қилади "ِإنَّ "

 :нинг издошлари қуйидагилардир ِإنَّ 

 
 ِإنَّ، َأنَّ، َلِانَّ، َكَأنَّ، لَْيَت، َلَعلَّ 

 
Масалан сиз айтасизки:   ِإنَّ زَْيًدا قَءِئم  َولَْيَت َعْمًرا َشءِخص 
 ,орзу "لَْيىتَ " ,ўхшатиш "َكىَأنَّ " ,истидрок "َلِاىنَّ " ,таъкид "َأنَّ " ва "ِإنَّ "

  .умид ва кутиш маъноларида келади "َلَعلَّ "
 ва унинг издошлари мубтадо ва хбарни мафъулликка "ظَنَىْنىتُ "

биноан насб қилади.  
 :нинг издошлари қуйидагилардир ظَنَىْنتُ 

ْعتُ   ظَنَىْنُت، َحِسْبُت، ِخْلُت، َزَعْمُت، رََأْيُت،َ َعِلْمُت، َوَ ْدُت، اَّتََّْذُت، َ َعْلُت، ْسَِ
 
Масалан сиз айтасизки: ظَنَىْنُت زَْيًدا قَءِئًمء َورََأْيُت َعْمًرا شءخًصء 
 

НАЪТ (СИФАТ) БОБИ 
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Наът сифатланмишга рафъ, насб ва хафзнинг аниқлик ва 

ноаниқлигида тобеъдир.  
Сиз айтасизки:  اَْلَعءِقلِ قَءَ  زَْيد  اَْلَعءِقُل، رََأْيُت زَْيًدا اَْلَعءِقَل، َمَرْرُت ِبَزْيٍد  
"Маърифа" бешта нарсадир: 
- Замир исм: мисол  ََأَن، َأْنت 
- Алам исм: мисол  ُزَْيد ، َماَّة 
- Мубҳам исм: мисол   ُِ َهَذا، َهِذِه، َهُؤاَل  
- Алиф-лом бор исм: мисол  ُ َُ  اَلرَُّ ُل، اْلُغ
- (мазкур) тўрттадан бирига изофа қилинган нарса (яъни 

исм). 
"Накра" ўзининг жинсида бошқа бир нарсага хос бўлмаган 

барча умумий исмдир. Унинг тақриби ҳар бир алиф-лом унга 
келишлиги мумкин бўлган нарсадир.  

 
АТФ (БОҒЛОВЧИ) БОБИ 

 
"Атф" ҳарфлари ўнта бўлиб, у қуйидагилардир: 
  

ُُ، ُثَّ، َأْو، َأْ ، ِإمَّء، َبْل، اَل، َلِاْن،   اَْلَواُو، اْلَفء
 
Баъзи ўринларда:" ََّحَّت" ҳам атф бўлиб келади. 
Агар марфуъ исмга атф қилинса рафъ, мансубга насб, 

махфузга хафз, мажзумга жазм қилинади. 
Масалан айтасизки: 

زَْيًدا َوَعْمًرا، َمَرْرُت ِبَزْيٍد َوَعْمٍرو، زَْيد  ََلْ يَىُقْم َوََلْ يَىْقُعدْ  قَءَ  زَْيد  َوَعْمر و، رََأْيتُ   
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ТАЪКИД БОБИ 

 
"Таъкид" таъкидланган калиманинг рафъ, насб, хафз, 

маърифа ва накралигига тобеъдир. У муълум лафзлар билан 
бўлиб, улар қуйидагилардир:    ،اْلَعنْيُ، ُكلُّ، َأَْجَعُ اَلنىَّْفُس  

Ҳамда " ََأَْجَع" нинг тобеълари. Улар:   َُوَأْبَصُع  ، َوَأبْىَتعُ ، َأْكَتع   
Масалан айтасизки:  قَءَ  زَْيد  نَىْفُسُه، َورََأْيُت اْلَقْوَ  ُكلَُّهْم، َوَمَرْرُت بءْلَقْوِ  َأَْجَِعنَي 
 

БАДАЛ БОБИ 
 
Бир исм бошқа бир исмдан ёки бир феъл бошқа бир 

феълдан бадал қилинганда, у биринчиси ўзининг барча 
эъробида иккинчисига эргашади. У қуйидаги тўрт қисмга 
биноандир: 

-  ُِ ُِ ِمَن الشَّْي   нарсадан (ўша) нарсани бадали -َبَدُل الشَّْي
 умумийдан баъзни бадали -َبَدُل اْلبَىْعِض ِمَن اْلُال ِ  -
ْشِتَمءلِ  -  ўз ичига олувчи бадал -َبَدُل ااْلِ
 хато бадал -َبَدُل اْلَغَلطِ  -

Сўзингиз мисолида: 

  ُِ ُِ ِمَن الشَّْي   قَاَم َزْيٌد َأُخوكَ  -َبَدُل الشَّْي
   َِوَأَكْلُت الرَِّغيَف ثـُُلَثهُ  -َبَدُل اْلبَىْعِض ِمَن اْلُال  
 ِعْلُمهُ َونـََفَعِِن َزْيٌد  -ْشِتَمءِل إلَبَدُل ا  
  َوَرأَْيُت َزْيًدا اْلَفَرسَ  -َبَدُل اْلَغَلِط  

Сиз сўнги мисолда "ал-фараса" демоқчи бўлиб, 

янглишдингиз. Сўнг ундан "Зайд"ни бадал қилдингиз.  

 

НАСБ ИСМЛАР БОБИ 
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Мансубот, яъни насб исмлар ўн бештадир: 

1. Мафъулум биҳ; 

2. Масдар; 

3. Мафъулум мутлақ; 

4. Зарфи замон; 

5. Зарфи макон; 

6. Ҳол; 

7. Тамйиз; 

8. Мустасно; 

 ;нинг исми"ال" .9

10. Мунодо; 

11. Сабабни ифодаловчи мафъул; 

12. "Бирга" маъносини ифодаловчи мафъул; 

 ;нинг хабари ва унинг издошлари"َكءنَ " .13

 ;нинг исми ва унинг издошлари"ِإنَّ " .14

15. Насб исмга тобеъ (эргашувчилар) – у эса тўрт нарса: - 

сифат, боғловчи, тавкид, бадал. 

  

 

МАФЪУЛУМ БИҲ БОБИ 
 

Феъл унинг устида воқеъ бўлган мансуб исмдир. 

Мисол: َضَرْبُت زَْيًدا، رَِكْبُت اْلَفَرَس. 

У икки қисмдир: 

1. Зоҳир; 

2. Замирли. 

Зоҳири (фоил бобида) зикри муқаддам бўлганидир. 

Замирлиги эса икки қисмдир: 

1. Муттасил; 

2. Мунфасил. 

Муттасили ўн иккитадир: 
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 ،َضَرَبكِ  ،َضَرَبُامْ  ،َضَرَبُاَمء ،َضَرَبكَ  ،َضَربَىُهنَّ  ،َضَربَىُهَمء ،َضَربَىَهء ،َضَربَىُهمْ  ،َضَربَىُهَمء ،َضَربَهُ 
 .َضَربَىَنء ،َضَرَبِن  ،َضَرَبُانَّ  ،َضَرَبُاَمء

 

Мунфасили ҳам ўн иккитадир:  

 نَءِإيَّاَي ِإيَاُكنَّ ِإيَّاُكَمء ِإيَّا كِ ِإيَّاُكْم ِإيَّاُكَمء ِإيَّاَك ِإيَّا ُهنَّ ِإيَّاُهَء ِإيَّاَهء ِإيَّاُهْم ِإيَّاُهَء ِإيَّاُه ِإيَّا
 

МАСДАР БОБИ 

 

"Масдар" – феълнинг тусланишида учинчи бўлиб 

келадиган мансуб исмдир. Мисол: َضَرَب َيْضِرُب َضْربًء  

 

МАФЪУЛУ-МУТЛАҚ БОБИ 

 

У икки қисмдир: 

1. Лафзий; 

2. Маънавий. 

Агар унинг лафзи феълининг лафзига мувофиқ бўлса, бас 

у лафзийдир. Мисол:  ًُ   قَىتَىْلُتُه قَىْت
Агар у (яъни мафъулу-мутлақ) лафзига эмас, феълининг 

маъносига мувофиқ бўлса, у маънавийдир.  

Мисол: َلْسُت قُىُعوًدا، َوُقْمُت ُوُقوفًء َ 

 

ЗАРФИ-ЗАМОН ВА ЗАРФИ-МАКОН БОБИ 

 

Зарфи-замон тақдирида ( ِف)  бўлган, мансуб исми замондир. 

Мисол:  ،َلَة ًُ، َأَبًدا، َأَمًدا، ِحيًنءاْليَىْوَ ، اللَّيىْ َغْدَوًة، ُبْاَرًة، َسَحًرا، َغًدا، َعَتَمًة، َصَبءًحء، َمَسء  
Зарфи-макон тақдирида ( ِف)  бўлган, мансуб исми макондир. 

Мисол: ،َُّث ،َُ َُ، تِْلَقء َُ، ِحَذا َُ، فَىْوَق، ََتَْت، ِعْنَد، َمَع، ِإزَا اَ ، َورَا ُهَنء َأَمءَ ، َخْلَف، ُقدَّ  
 

ҲОЛ БОБИ 
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Ҳол у – ҳайъат (кўриниш)лардан иборат ноаниқ бўлган 

нарсани шарҳловчи мансуб исмдир.  

Сўзингиз мисолида: 

َُ زَْيد  رَاِكًبء، رَِكْبُت اْلَفَرَس ُمْسَرً ء، َلِقيُت َعْبَد هللِا رَاِكًبء  .каби َ ء

Ҳол фақат накра бўлади ҳамда гап тугал бўлгандан кейин 

келади. Унинг эгаси фақат маърифа (аниқ) бўлади.  

 

ТАМЙИЗ БОБИ 

 

Тамйиз у – моҳиятдан иборат ноаниқ бўлган нарсани 

шарҳловчи мансуб исмдир. Сўзингиз мисолида: 

  

َرْيُت ِعْشرِيَن ُغًُمء، َمَلْاُت ِتْسِعنَي َتَصبََّب زَْيد  َعَرقًء، تَىَفقََّأ َبْار  َشْحًمء، طَءَب ُُمَمَّد  نَىْفًسء،  اْشتىَ
 نَىْعَجًة، زَْيد  َأْكَرُ  ِمْنك َأبًء َوَأَْجَُل ِمْنَك َوْ ًهء

Тамйиз фақат накра бўлади ҳамда гап тугал бўлгандан 

кейин келади. 

 

ИСТИСНО БОБИ 

 

Истисно ҳарфлари саккизтадир: 

ُر، ِسَوى، ُسَوى، سَ  ُ ، َخُ، َعَدا، َحءَشءِإالَّ، َغيىْ َوا   

Агар гап тугал ҳамда бўлишли бўлса, ( َِّإال) билан истисно 

қилинган (лафз) насб қилинади. 

Масалан: قَءَ  اْلَقْوُ  ِإالَّ زَْيًدا، َخَرَج النَّءُس ِإالَّ َعْمًرا каби. 

Агар гап тугал ҳамда бўлишсиз бўлса, унда (мутаснони) 

бадал қилишлик, шунингдек истиснога кўра насб қилиш жоиз.  

Мисол: َمء قَءَ  اْلَقْوُ  ِإال زَْيد  َوِإالَّ زَْيًدا 
Агар гап ноқис (тугалланмаган) бўлса, мустасно омиллар 

тақозосига кўра бўлади. 

Масалан:  َو َمء َمَرْرُت ِإال ِبَزْيدٍ َمء قَءَ  ِإال زَْيد  َو َمء َضَرْبُت ِإال زَْيًدا  каби. 
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  ُ ىُر، ِسىَوى، ُسىَوى، َسىَوا  лар ила истисно қилинган исм фақат мажрурَغيىْ

бўлади.   

 лар ила истисно қилинган исмни насб қилиш ва َخىُ، َعىَدا، َحءَشىء

шунингдек жар қилиш жоиз бўлади. 

Масалан:  

 َوزَْيٍد، َعَدا َعْمًرا َوَعْمٍرو، َحءَشء َبْاًرا َوَبْارٍ قَءَ  اْلَقْوُ  َخُ زَْيًدا 
 
 
(ال)  Боби 

 

Билингки, (ال)  ҳафи агар накра исм билан бирга келса ва 

такрорланмаса, накра исмларни танвинсиз насб қилади. 

Масалан:  ِار  .каби ال رَُ َل ِف الدَّ

  Агар у накра исм билан бирга келмаса, рафъ бўлиши ҳамда 

такрорланиши лозим бўлади. 

Масалан:   اِر رَُ ل  َواَل اْمَرَأة   اَل ِف الدَّ

(ال)  ҳафи такрорланганда унинг амалини жорий қилиш ҳам 

бекор қилиш ҳам мумкин.  

Истасангиз: рафъ билан   اِر َوال اْمَرَأة   .дейсиз ال رَُ ل  ِف الدَّ

Ёки: насб билан  ًاِر َوال اْمَرَأة  .дейсиз ال رَُ َل ِف الدَّ

 

МУНОДО (УНДАЛМА) БОБИ 

 

Мунодо беш турлидир: 

1. Алам муфрад; 

2. Накраи мақсуда; 

3. Накраи ғойри мақсуда; 

4. Музоф; 

5. ал-Мушаббаҳ билмузоф. 
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Булардан алам муфрад ва накраи мақсуда танвинсиз заммага 

мабнийдир.  ُيء زيُد ويء رُ ل каби. 

Қолган учтаси эса, фақат мансуб бўлади, ундан бошқаси 

эмас. 

 

МАФЪУЛУН ЛИАЖЛИҲИ БОБИ 
 

Мафъулун лиажлиҳи – феъл воқеъ бўлиши сабабини баён 
қилиш учун зикр қилинган исмдир.  

Масалан:   قام زيٌد إجالال لَِعْمر ёки  ابِتَغاَء معروِفكَ قصدُتَك  каби. 
 

МАФЪУЛУМ МАЪАҲ БОБИ 
 

Мафъулум маъаҳ феълнинг бирга бажарган кимсанинг 
баёнини зикр қилган исмдир. 

Сўзингдаги:  َجاء األمرُي واجليش ёки  َاستوى املاُء واخلشبة каби. 
Аммо كان    ва унинг издошларининг хабари, إن ва унинг 

издошларининг исмини марфуъотда зикр қилиб ўтдик. 
Шунингдек тавобеъ, яъни эргашувчилар ҳақида ҳам тўхталдик.   

 
МАЖРУР ИСМЛАР 

 
Мажрурот уч қисмдир; 
1. Ҳарф сабаб жар бўлувчи; 
2. Изофа сабаб жар бўлувчи; 
3. Эргашувчилар сабаб жар бўлувчи. 
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Энди ҳарфлар сабаб жар бўлувчилар қуйидаги ҳарфлар 
сабаблидир. 

، الـواو، والبـاُء، والتـاُء، : والباِء، والكاِف، والالِم، وحبروِف الَقَسم، وهـي ِمن، وِإىل، وعن، وعلى، ويف، وُربَّ
، ومبُْذ، وُمنذ وبواو  .ُربَّ

 
Аммо изофа сабабли жар бўлувчилар сўзингдаги 

мисоллардир: 
 .кабидир غالُم زيد  
У ҳам икки қисмга бўлинади: 
1. "Лом" тақдир қилинган нарса; 
2. "Мин" тақдир қилинган нарса. 
"Лом" тақдир қилинганига мисол: 
 .каби غالُم زيد  
"Мин" тақдир қилинганига мисол: 
، وخاََتُ حديد    .каби ثَوُب َخزه ، وباُب ساج 

 
 
 
 
 

 .وهللا أعلم
 احلمدوهلِل  املنت ََتَّ 
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 منت اآلجروميةمنت اآلجرومية
 ِلإِلمَاِم َأيب عَبْداّلله حمَمَّد بْن حمَمَّد بْن دَاوُد الصَّنْهاجيهِ 

 (ابْن آجُرُومْ )املعْروف بـ 
 هـ(276-767)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ــُب الْ هــو اللفــُل الْ  : الكــالمُ  ِاســٌم، وفعــٌ ، : ثالثــة وأقســاُمه ُمفيــُد بالَوْضــ ،ُمرَكَّ

عىن
َ
  .وَحرٌف جاَء مل
وحــروِف اخلَفــِو  يُعــَرُف بــاخلَفِو، والتنــويِن ،ودخــوِل األلــف والــالم، فاالســم

، والبــاُء، والكــاُف،: وهــي والــالُم، وحـــروِف  ِمــن، وِاىل ،وَعــن، وعلــى، ويف ، وُربَّ
  .الواو، والباء، والتاء:الَقَسم وهي
  .د، والسِهْي، وَسوف،وتاء التأنيث الساكنةيُعَرُف بق والفع ُ 
  .ما ال َيصُلُح معه دليُ  االسم وال دلي  الفع  واحلرفُ 

 
 باب اإلعراب

عليهـا لفظــا أو  هـو تغيـري أواخــِر الَكِلم،الخـتالِف العوامـ  الداخلـة : اإلعـراب
  .َرف ، وَنصب ، وَخْفو ، وَجْزم: تقديرا، وأقساُمه أربعة 
  .الرف ،والنصب، واخلفو، وال جزم فيها فلألمساء من ذلك
  .والنصب، واجلزم وال َخفَو فيها الرف  ،: ولألفعاِل من ذلك 

 باب معرفة عالمات اإلعراب
  .الضمة ،والواو، واأللف، والنون : أربُ  عالمات للرف 
فــرد،: فتكــون عالمــة للرفــ  يف أربعــة مواضــ   الضــمة فأمــا

ُ
وََجــ   يف االســم امل

  .  املؤنث الساَل، والفع  املضارع الذي َل يتص  بآخره شيءالتكسري، وَج
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واألمســاء  يف َجــ  املــذكر الســاَل،: فتكــون عالمــة للرفــ  يف موضــعْي الــواو وأمـا
  . أبوك وأخوك ومَحُوك وُفوَك وذو مال  : اخلمسة، وهي

النــون فتكــون  وأمــا. فتكــون عالمــة للرفــ  يف تـَْثِنيَــة األمســاء خاصــة األلــف وأمــا
ضـمري  عالمة للرف  يف الفع  املضارع إذا اتصـ  بـه ضـمري تثنيـة، أو ضـمري َجـ ، أو

َخاطََبة
ُ
  .املؤنَـَّثة امل

  .، واأللف، والكسرة ، والياء، وحذف النون الفتحة: وللنصب مخس عالمات
، وَجـ   يف االسـم املفـرد: فتكـون عالمـًة للنصـب يف ثالثـة مواضـ  الفتحـةُ  فأمـا

  .ضارع إذا دخ  عليه ناِصٌب وَل يـَتَّص  بآخره شيءالتكسري، والفع  امل
وأخـاَك ،  رأيـُت أبـاكَ :فتكـون عالمـة للنصـب يف األمسـاء اخلمسـة  ـو األلف وأما

 .وما أشَبَه ذلك
فتكـون  وأمـا اليـاء. فتكـون عالمـة للنصـب يف َجـ  املؤنـث السـاَل الكسـرة وأمـا

 .عالمة للنصب يف التثنية واجلم 
بثَبَـاِت  فيكـون عالمـة للنصـب يف األفعـال اخلمسـة الـا رفعهـا حـذُف النُّـون وأمـا
 .النون

 .الكسرة، والياء ، والفتحة :وللخفِو ثالُث عالمات
نَصِرف،  فتكوُن عالمًة للخفِو يف ثالثة مواض ، يف االسم الكسرةُ  فأما

ُ
املفرد امل

نَصِرف، وَج  املؤنث الساَل
ُ
 .وَج  التكسري امل
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ويف  يف األمســاء اخلمسـة،: للخفـو يف ثالثــة مواضــ  فتكــون عالمــة اليــاء وأمـا
 .التثنية واجلم 

 .ينَصِرف فتكون عالمة للخفو يف االسم الذي ال الفتحة وأما
فيكـون عالمـة للجـزم يف  السـكون واحلَـذف، فأمـا السُّـُكون :وللَجـزِم عالمتـان

 .اآلخر الفع  املضارع الصحيح
ُعتَـ ِه اآلِخـر،فيكـون عالمـة للجـزم يف الفعـ   احلـذف وأمـا

ويف األفعـال  املضـارع امل
 .اخلمسة الا َرفْـُعَها بثََبات النون

عَربات قسمان : فص 
ُ
 .باحلروف قسم يُعَرُب باحلركات، وقسم يعرب:امل

االسـم املفرد،وَجـ  التكسـري ، وَجـ  املؤنـث : أربـََعـُة أنـواع فالذي يُعَرُب باحلركـاتِ 
 .بآخره شيءالذي َل يتص   الساَل، والفع  املضارع
وتُنَصُب بالفتحة، وُُتَفُو بالكسرة، وُُتَزُم بالسـكون،وَخرََج  وكلها تُرَفُ  بالضمة،

َجــ  املؤنـــث الســاَل يُنَصــُب بالكســرة، واالســم الـــذي ال : أشــياء عــن ذلــك ثالثــةُ 
ُعَت ُّ اآلِخر ُُيَزُم حبذف آخره ينَصِرُف َُيَفوُ 

 .بالفتحة، والفع  املضارع امل
ـــذَكَّر الســـاَل، واألمســــاء : أربعـــة أنـــواع  بـــاحلروف والـــذي يُعـــَربُ 

ُ
التثنيــــة،وَج  امل

 .يَفعالِن، وَتفعالِن، ويَفعلون، وتفعلون، وتفعلْي: وهي اخلمسة، واألفعال اخلمسة،
 .باأللف ، وتُنَصُب وُُتَفُو بالياء فأما التثنيُة فُُتَف ُ 

 .ُو بالياءفرُيَفُ  بالواو، ويُنَصُب وَُيفَ  وأما َج  املذكر الساَل
 .فُُتَفُ  بالواو، وتُنَصُب باأللف، وُُتَفُو بالياء وأما األمساء اخلمسة



www.arabic.uz 

 

- 16 - 

 

 .فُُتَفُ  بالنون وتُنَصُب وُُتَزُم حبذفها وأما األفعال اخلمسة
 

 باب األفعال
 .َضَرَب ، وَيضِرُب ، واضِربْ : وُمضارٌع، وأمر،  و ماض  ،: األفعاُل ثالثة

ُُ اآلخـر أبـدا، فاملاضـي مـا كـان يف أولـه إحـدى  واألمر جمـزوٌم أبدا،واملضـارعمفتـو
أنَيُت، وهو مرفوٌع أبدا، حىت يـدُخَ  عليـه ناِصـٌب : ُيَمُعَها قوُلك الزوائِد األربِ  الا

 أَْن، وَلْن، وإذْن، وَكْي، والم كي، والم اجُلُحود،: فالنَّواصُب َعَشَرة، وهي أو جازِم،
 .وحىت ، واجلواُب بالفاء والواو وأو

ـا،والم األمـر والـدعاء،وال يف :وهـي واجلـوازُِم اانيـَة َعَشـر، ـا، أَلَْ، أَلمَّ النَّهـِي  َلَْ، َلمَّ
وأيــــَن، وَأ َّ ،  والـــدعاء، وِاْن ، ومـــا، وَمــــْن، ومهمـــا، وِاْذمـــا، وَأيُّ، ومــــىت، وأَيَـّــاَن،

 .وَحيُثَما، وكيفما، وإذا يف الشِهعر خاصة
 

 باب مرفوعات األمساء
الفاعــــ  ، واملفعــــول الــــذي َل ُيَســــمَّ فاِعلُــــُه، واملبتــــدأ  :ســــبعة، وهــــياملرفوعــــاُت 

: وخـرب إنَّ وأخوا،ـا، والتـاب  للمرفـوع، وهـو أربعـة أشـياء وخربه،واسـم كـان واخوا،ـا،
 .والتوكيد، والَبَدل النَّعُت، والعطُف،

 
 باب الفاع 
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 .ظاِهر وُمضَمر: قسمْي هو االسم املرفوُع املذكوُر قبَلُه ِفعَلُه، وهو على:الفاع 
زيــٌد، ويقــوم زيــٌد، وقــام الزَّيــداِن، ويقــوُم الزَّيــداِن، وقــاَم  قــام: فالظــاهر  ــو قولِــك

الزَّيــدون، وقــام الرجــاُل، ويقـوُم الرجــاُل، وقاَمــت ِهنــُد، وتقــوُم هنــُد،  الزَّيـدوَن، ويقــوم
 وقاَمت اهلُُنوُد ،اهلِنداِن، وتقوم اهلندان، وقامت اهلِنداُت ، وتقوُم اهلنداُت،  وقاَمتِ 

أشــَبَه  وتقــوم اهلُنُــوُد، وقــاَم أخــوَك، ويقــوم أخــوك، وقــاَم ُغالمــي، ويقــوُم ُغالمــي، ومــا
 .ذلك

ضَمر اثنا عشر،  و
ُ
َضرْبُت، وضربـَْنا، وَضَرْبَت، وَضَرْبِت، وضـربـُْتَما ، : قولك وامل

 .َرْبنَ وضَربـْنُتَّ، وَضَرَب، وَضَرَبْت، وَضَربَا، وَضَربُوا، وضَ  وضربـُْتم،
 

 فاِعُله باب املفعول الذي َل ُيَسمَّ 
يُـذَكر معـه فاعلُـُه، فـِان كـان الفعـ  ماضـيا ُضـمَّ أوَّلُـُه  وهـو االسـم املرفـوُع الـذي َل

وِان كــان مضــارعا ُضــمَّ أولُــُه وفُــِتَح مــا قبــ  آخــره، وهــو علــى  وُكِســَر مــا قبــ  آِخــرِه،
َب زيــٌد، وُيضــَرُب زيــٌد، وأُكــرَِم ُضــرِ : وُمضــَمر، فالظــاهر  ــو قولــك ظــاِهٌر،: قســمْي

 .عمٌرو عمٌرو، وُيكَرمُ 
ُضـرِْبُت، وُضـرِبـَْنا، وُضـرِْبَت، وُضـرِْبِت، وُضـرِبـُْتَما، : قولـك واملضمر اثنا عشر،  و

 .وُضرِبـْنُتَّ، وُضِرَب، وُضرَِبْت، وُضرِبَا، وُضرِبوا، وُضرِْبنَ  وُضرِبـُْتم،
 

 باب املبتدأ واخلرب
 .اللفظية االسم املرفوُع العاري عن العوام هو  : املبتدأ
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سـَنُد إليـه،  ـو قولِـكَ  :واخلـرب
ُ
قـائٌم، والزيـداِن قائمـان،  زيـدٌ : هـو االسـم املرفـوع امل

 .والزيدوَن قائمون
ضــَمر اثنــا عشــر،  ظــاهر: واملبتــدأ قســمان

ُ
ومضــمر، فالظــاهر مــا تقــدم ذكــره، وامل

وأنــُتم، وأنــنُتَّ، وهــو ، وهــي ، و ــا ، وأنــِت، وأنُتمــا ،  أنــا ، و ــن، وأنــَت ،: وهــي 
 .قائٌم، و ن قائمون ، وما أشبه ذلك أنا: وهم ، وُهنَّ، و قولك

زيـٌد قـائٌم، وغـري املفـرد : قولـك وغـري مفـرد، فـاملفرد  ـو ُمفـرد، : واخلـرب قسـمان
مــ  فاعلــه، واملبتــدأ مــ  خــربه،  ــو  اجلــارُّ واوــرور، والظَّــرف، والِفعــ : أربعــة أشــياء

 .أبوه، وزيٌد جاريُتُه ذاهَبةٌ  زيٌد يف الداِر، وزيٌد عنَدَك، وزيٌد قامَ : ولكق
 

 واخلرب باب العوامِ  الداخلِة على املبتدأ
 .وأخوا،ا كان وأخوا،ا، وِانَّ وأخوا،ا، وظَنَـْنتُ  :وهي ثالثة أشياء

ســى، كــان، وأم :فإهنــا ترفَــُ  االســَم وتَنِصــُب اخلَبَـــَر، وهــي كــان وأخوا،ــا فأمــا
، ومـا فَـِاَء،  وأصـبَح، وأضـحى، وظَـ َّ ، وبـاَت، وصـار، ولـيس، ومـا زال، ومـا انَفـكَّ

َُ، ومـــا دام، ومـــا َتَصـــرََّف منهـــا،  ـــو وُيصـــِبُح  كـــان ويكـــون وُكن،وأصـــَبحَ : ومـــا بَـــِر
 .ذلك كان زيٌد قائماً، وليس عمٌرو شاِخَصاً، وما أشبه: وَأصِبْح، تقول

إنَّ، وأَنَّ، وَلِكنَّ، وَكَأنَّ،  :تَنِصُب االسَم وَترَفُ  اخلَبَـَر، وهيفإهنا  إنَّ وأخواُ،ا وأما
 .َعْمراً شاخٌص ، وما أشبه ذلك إنَّ زيداً قائٌم، وليت: وليَت، وَلَع َّ، تقول

، وَلَعــ َّ  ومعــىن إنَّ وأَنَّ للتوكيــد، وَلِكــنَّ لالســِتدراك، وَكــَأنَّ للتشــبيه، وليــت للتَمــِنِه
 .َوقُّ والتـَّ  للتـََّرجِهي



www.arabic.uz 

 

- 19 - 

 

: مفعـوالن هلـا، وهـي فإهنـا تَنِصـُب املبتـدأَ واخلبَــَر علـى أهنمـا ظََننـُت وأخواُ،ـا وأمـا
ــــذُت،  ظََننـــُت، وَحِســـبُت، وِخلـــُت، وَزعمـــُت، ورأيـــُت، وَعِلمـــُت، ووَجـــدُت، واُتَّ

شاِخَصــاً، ومــا أشــبه  ظننــُت زيــداً ُمنطَِلَقــاً، وِخلــُت َعْمــرَاً : وَجَعلــُت، ومَسعــُت، تقــول
 .ذلك

 
 باب النَّعتِ 

قـام : وتعريِفـِه، وتنكـريِِه، تقـول تاِبٌ  للمنعوت يف َرفِعِه ، ونصـِبِه، وخفِضـِه، النَّعتُ 
 .العاق ِ  زيٌد العاقُ ، ورأيُت زيداً العاقَ ، ومررُت بزيد  

عرِفة
َ
ضَمُر،  و: مخسة أشياء وامل

ُ
زيـٌد : واالسم الَعلَـُم،  ـو أنا ، وأنَت،: االسم امل

ـَة، و  ُـبـَْهُم،  ـووَمكَّ
واالسـم الـذي فيـه األلـف والـالم،  هـذا وهـذه وهـؤالء،: االسـم امل

 .األربعة الرُجُ  والغالُم، وما ُأِضيَف إىل واحد من هذه:  و
آخـر، وتقريبُـُه كـ ُّ مـا  كـ  اسـم شـائ   يف ِجنِسـه ال ََيـَتصُّ بـه واحـد دون والنَِّكـَرة

 .والَفَرسُ  الرُج ُ : َصَلَح دخوُل األلف والالم عليه،  و
 

 باب الَعطفِ 
الـواو، والفـاء، وََُّّ، وأو، وأَْم ، وإمَّـا، وبَـ ، وال،  : وحـروف العطـف َعَشـَرة، وهـي

املواضـــ ، فـــِان َعَطْفـــَت فـــا علـــى مرفـــوع  َرفـَْعـــَت، أو علـــى  وَلِكـــْن، وحـــىت يف بعـــو
قــام : خمفــوض َخَفْضــَت، أو علــى جمــزوم َجَزْمــَت، تقــول منصــوب َنَصــْبَت، أو علــى

 .وَعمراً، ومررُت بزيد  وَعمر و، وزيٌد َل يـَُقْم وَل يـَْقُعدْ  يٌد وَعمٌرو، ورأيُت زيداً ز 
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 باب التَّوكيدِ 

ـــِد يف رفعِــِه ، وَنصـــِبِه، وخفِضــِه، التوكيــدُ  وتعريِفــِه، ويكـــوُن بألفـــا    تــاِبٌ  للُمؤَكَّ
أْكتَــُ ، وأبـَْتــُ ، : َ ، وهــيوَتوابِــُ  أَْجَــ الــنـَّْفُس، والَعــْْيُ، وُكــ م، وأَْجَــُ ،: معلومــة، وهــي
 .ورأيُت القوَم ُكلَُّهم، ومررُت بالقوِم أَجعْي قام زيٌد نفُسُه،: وأْبَصُ ، تقول
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 باب الَبَدلِ 

 وهــو أربعـة أو فعــٌ  ِمـن فعــ   تَِبَعــُه يف َجيـ  إعرابِــِه ، إذا أُبـِدَل اســٌم ِمـن اســم،
ااِلشـِتَمال، وبَـَدُل  الُكـ ِه، وبَـَدلُ َبَدُل الشيء ِمـن الشـيء، وبَـَدُل الـَبعِو ِمـن  :أقسام

ثـُُلَثُه، ونفعِن زيٌد ِعلُمُه، ورأيـُت  قام زيٌد أخوَك، وأكلُت الرغيفَ : الَغَلِط،  و قولك
 .فَغِلطَت فأبَدلَت زيداً منه زيداً الَفَرَس، أرْدَت أن تقوَل الفرسَ 

 
 باب منصوبات األمساء

صــَدر، وظَــْرفُ املفعــول بـه،  :املنصـوبات مخســة َعَشــَر، وهـي
َ
الزمــان، وظــرُف  وامل

نـــاَدى،
ُ
ســـَتثىَن، وِاســـم ال، وامل

ُ
واملفعـــوُل مـــن أجِلـــِه،  املكـــان، واحلـــاُل ، والتمييـــُز، وامل

والتــاب  للمنصــوب ، وهــو  واملفعــول َمَعــُه، وَخبَـــُر كــان وأخوا،ــا، وِاســم إنَّ وأخوا،ــا،
 .النعت، والعطف ، والتوكيد، والبدل: أربعة أشياء

 
 املفعول بهباب 

الَفـَرَس،  ضـربُت زيـداً، ورَِكبـتُ : االسـُم املنصـوب الـذي يَقـُ  بِـِه الِفعـ ،  ـو وهـو
ُمتَِّصـ  ،  :ظـاهر وُمضـَمر، فالظـاهر مـا تقـدم ذكـرُه، واملضـمر قسـمان: وهـو قسـمان

 .وُمنَفِص 
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ضـــرَبِِن، وَضـــَربَنا، وَضـــَرَبَك، وَضـــَرَبِك، وَضـــَرَبُكما،  :فاملتصـــ  اثنـــا عشـــر، وهـــي
 .وَضَربَُه، وَضَربـََها، وَضَربـَُهَما، وَضَربـَُهم، وَضَربـَُهنَّ  َرَبُكم، وَضَرَبُكنَّ،وضَ 

إيَـّـاي، وإيَّانـــا، وإيَّـــاَك، وإيَّـــاِك، وإيَّاكمـــا، وإيَّـــاكم،  :واملنفصــ  اثنـــا عشـــر، وهـــي
 .وإيَّاها، وإيَّا ا، وإيَّاهم، وإيَّاُهنَّ  وإيَّاُكنَّ، وإيَّاه،

 
صَدرِ 

َ
 باب امل

ضـرَب :  ـو هـو االسـم املنصـوب الـذي ُيـيُء ثالثـا يف تصـريِف الفعـ ، :راملصـد
لفظُـُه لفـَل ِفعلِـِه فهـو لفظـيم  َلفِظيم وَمعَنِويم، فِاْن واَفقَ : َيضِرُب َضْربَاً، وهو قسمان 

جلسُت قُعـوداً، : دون لفِظِه فهو معنويم،  و قـََتلُتُه قـَْتال، وِاْن واَفَق معىن فعِلهِ :  و 
 .ذلك مُت وقوفاً، وما أشبهوقُ 

 
 باب ظرف الزمان وظرف املكان

 اليـوَم، والليلـَة، وَغـْدَوًة،: اسم الزمـان املنصـوب بتقـدير يف،  ـو الزمان هو ظرفُ 
وحينـاً، ومـا أشـبه  وُبْكـَرًة، وَسـَحرَاً، وَغـَداً، وَعَتَمـًة، وصـباحاً، ومسـاًء، وأبَـَداً، وأَمـَداً،

 .ذلك
اَم،: املكان املنصوب بتقدير يف،  واسم  املكان هو وظرف  أماَم، وَخْلَف، وُقدَّ

ــْوَ،، وَتــَت، وِعنــَد، وَمــَ ، وإزاء، وِحــَذاَء، وتِلَقــاَء، وهنــا، وَََّّ، ومــا أشــبه  ووراَء، وفـَ
 .ذلك
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 باب احلال
ـُر ملـا انـْـبَـَهَم مـن اهلَْي ـاِت ،  ـو قولِـكَ  هـو احلال َُفسِه

جـاء زيـٌد  :االسـم املنصـوب امل
 .أشبه ذلك اً، وركبُت الَفَرَس ُمسَرَجاً، وَلِقيُت عبَد هللِا راِكَباً، وماراِكبَ 

 َنِكَرًة، وال يكوُن إال بعد متام الكالم، وال يكون صاِحُبها إال وال يكون احلال إال
 .َمعرِفة

 باب التمييز
ُر ملا انـْبَـَهَم من التمييز َُفسِه

َواِت،  و قولك هو االسم املنصوب امل بََّب زيـٌد َتَصـ:الذَّ
حممـٌد نـَْفَسـاً، واشـُتيُت عشـريَن غالمـاً، وَمَلكـُت  َعَرقَـاً، وتـََفقَّـأَ َبكـٌر َشـحَماً، وطـابَ 

 .منك أَبَاً، وَأََجُ  منك وجهاً  تسعَْي نَعَجًة، وزيٌد َأكَرمُ 
 .التمييز إال َنِكَرة، وال يكون إال بعد متام الكالم وال يكون

 
 ستثناءإلباب ا

إال، وغـــرُي، وِســـوى، وُســـوى، وَســـَواٌء، وَخـــال ، : اانيـــة، وهـــيســـتثناء إلا وحـــروف
 .وحاشا وَعدا،

قـام القـوُم إال زيــداً، : الكـالُم تامـاً موَجبَــاً ،  ـو يُنَصـُب إذا كــان بـِاال فاملسـتثىن
 .َعمرَاً  وخرج الناُس إال

مـا قـام :  ـو تامَّاً جاز فيه الَبَدُل والنَّصُب على االسـتثناء، وِان كان الكالُم منِفيَّاً 
 .زيدٌ  إال زيداً وِاال



www.arabic.uz 

 

- 24 - 

 

مــا قــام إال زيــٌد، ومــا : كــان علــى َحَســِب العوامــ ،  ــو وِان كــان الكــالُم ناِقَصــاً 
واملسـتثىن بغـرِي وِسـوى وُسـوى ، وَسـواء  جمـروٌر . بزيـد   ضـربُت إال زيـداً، ومـا مـررُت إال

َــال ،. ال غــري ســتثىن َِ
ُ
قــام القــوُم خــال : ،  ــووَعــَدا، وحاشــا، ُيــوز نصــُبه وَجــرُّه  وامل

 .وعمر و، وحاشا َبكرَاً وَبكر   زيداً وزيد ، وعدا َعمراً 
 

 باب ال
ال : النَِّكراِت بغري تنوين إذا باَشَرت النكـرَة وَل تـََتكـرَّر ال،  ـو ِاعلم أَنَّ ال تَنِصبُ 

 .الدار رجَ  يف
دار رجـــٌ  وال ال يف الــ: الرفـــُ  وَوَجــب َتكــراُر ال ،  ـــو فــان َل  تباِشــرها  وَجـــبَ 

 .امرأةٌ 
ال رجـَ  يف الـدار وال : وإلغاُؤهـا، فـِان شـ ت قلـت  فـان تكـررت ال جـاَز إعماهُلـا

 .الدار وال امرأةٌ  ال رجٌ  يف: امرأَة، وِان ش ت قلت
 

ناَدى
ُ
 باب امل

فــرُد الَعَلــُم، والنَِّكــرة :املنــاَدى مخســة أنــواع
ُ
املقصــودة، والنَِّكــرة غــرُي املقصــودة،  امل

ضــاف
ُ
َُشــبَُّه باملضــاف وامل

نَـيَــان علــى  فأمــا. ، وامل ُفــرد الَعلَــُم والنَِّكــرُة املقصــودة فـَُيبـْ
امل

 .يا زيُد ويا رُج ُ :  و الضَّمِه ِمن غري تنوين،
 .الباقية منصوبٌة ال غري والثالثة
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 باب املفعول ألجله

زيـٌد قـام : املنصوب الذي يُذَكُر بياناً لسبب وقوع الفع  ،  ـو قولـك وهو االسم
 .لعمر و،وقصدُتَك ابِتَغاَء معروِفكَ  إجالال

 
 باب املفعول معه

جــاء : يُـذَكُر لبيــان َمـن فُعِــَ  معـه الفعــ ،  ـو قولــك وهـو االســم املنصـوب الــذي
 .واخلشبةَ  األمرُي واجليَش،واستوى املاءُ 
وِاســم إنَّ وأخوا،ــا، فقــد تقــدم ذكرُ ــا يف املرفوعــات،  وأمــا خــرب كــان وأخوا،ــا،

َمْت هناك وكذلك التواِبُ  فقد  .تـََقدَّ
 

 باب خمفوضات األمساء
 

وتـــــاِبٌ   خمفــــوٌض بـــــاحَلرِف، وخمفـــــوٌض باإلضــــافة،:املخفوضــــات ثالثـــــة أقســـــام
 .للَمخفوض

، املخفـوض بـاحلرف، فأمـا  فهـو مـا َُيَفـُو مبِـن، وِاىل، وعـن، وعلـى، ويف، وُربَّ
،  الـواو، والبـاُء، والتـاُء، وبـواو :والبـاِء، والكـاِف، والـالِم، وحبـروِف الَقَسـم، وهـي ُربَّ

 .ومبُْذ، وُمنذ



www.arabic.uz 

 

- 26 - 

 

 مـا يـَُقـدَّرُ : غالُم زيد ، وهو علـى قسـمْي: ما َُيَفُو باإلضافة، فنحو قولك وأما
ُر بــالالم،  ــو ُر مبِــن، فالــذي يـَُقــدَّ ُر مبِــن،  غــالُم زيــد ، والــذي: بــالالم، ومــا يـَُقــدَّ يـَُقــدَّ

، وخا:  و  .ََتُ حديد  ثَوُب َخزه ، وباُب ساج 
 
 

 .وهللا أعلم
 وهلل احلمد املنت ََتَّ 

 
 


