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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

Муқаддима 

 

Бу бандаи ожиз, яъни ушбу «Сарф китоби» асарининг 

муаллифи Дўстмуҳаммад Насриддин ўғли, 1953 йили 

Бухородаги Мир Араб мадрасасига ўқишга кирдим. Ўша 

йили қишки таътилгача улуғ устозлардан таълим олиб, 

َضَربُوا، اَضَربَ  ،َضَربَ   деб ўқир эдик. Бу  ََضَرب нимага керак, деб айтар 

эдик. Устозларим шундай жавоб берган эдилар: «Такрор 

қилаверсанг, бир куни тушунасан». Сўнг ҳамма талабалар 

қишки таътилга чиқишди. Мен бандаи ожиз эса ўқув 

даргоҳида қолдим. Ўша маҳал марҳум устоз ҳожи 

Мухторжон ибн Абдуллоҳ Қўқондий Бухорий домланинг 

талабалик чоғлари эди. Ўшанда бу муҳтарам зотдан: 

«Тақсир, бу « ََضَرب»нинг нима ҳикмати бор?» деб сўрадим. 

Шунда ул зоти муҳтарам бунинг сирини тушунтириб 

бердилар. Сабаби, Аллоҳ таолонинг марҳамати билан мен 

фақирга шу илмни тушунишим учун вақту соатнинг етгани 

бўлди. 

Шу вақтдан бошлаб, аста-секин илми сарфни такрор 

қила бошладим. Шу йилнинг охиригача сарф қоидаларини 

бир оз тушуниб қолдим. Қимирлаган қир ошар деб, энди 

аста-секин сарф қоидаларини  ёдлай бошладим. Иккинчи 

йилнинг ярмигача 22 бобни тўлиқ ёд олдим. Қаттиқ 

ҳаракат қилиб, ҳатто одатим шу бўлдики, аср намозини 

жамоат билан ўқиб, кейин дафтаримни  олиб, мадрасанинг 

томига чиқиб, то шомгача 22 бобни эълоллари билан ёддан 

такрор қилар эдим. Бақадри тоқат, ҳар куни ишим шу эди. 

Мана бугунги тавфиқли кунга келиб, ўша такрорлар 

ҳамда сарф қоидаларини ёдлаганим учун ушбу «Тўлиқ 

сарф китобини» тўплашга муваффақ бўлдим. Шунинг учун 

бу ожизона асарни ўқувчи толиби илмлардан истагим 
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шуки, бундаги сарф қоидаларини оз-оздан бўлса ҳам ёд 

олишга уринсинлар. Сабабки, қоидаларни ёдлашда кўп 

фойдалар бор. Аллоҳ таолодан умидим шулким, қайси бир 

толиби илм ниятини холис қилиб, «ўрганган илмимга амал 

қиламан», деб, ушбу китобни қўлига олса, динига содиқ 

ота-боболар изидан бориб, ўз илму маърифати билан 

«халқимизнинг билимли бўлиши, тинчлиги, бирлиги ва 

иноқлиги йўлида хизмат қиламан», деб қасд қилса, Аллоҳ 

таоло ўша толиби илмни бу сарф китобининг 

қоидаларидан баҳраманд айласин. 

Омин, ё Раббал оламийн! 

 

Азиз дўстларнинг муборак хотирлари учун эслатма 

 

Араб тили бизнинг дин тилимиз бўлгани учун бу 

тилни билмоқ биз бандаларга фарз ва зарурийдир. Бошқа 

ҳар хил тилни билмоқ ўша тилнинг сарфини, яъни 

қоидаларини билмоққа мавқуф бўлгани учун ҳар бир 

жойда ўқувчи болаларга туркий-ўзбек тилини ўқишни 

билгандан кейин араб тилининг сарфини ўқитмоқ асосий 

қонун бўлган. Лекин бизнинг болаларимизга сарф ўқита 

бошлаганда арабча тасниф қилинган рисолаларни ўқитмоқ 

мақсадга мувофиқ эмас. Сабабким, араб тилидан асло 

хабари бўлмаган ўқувчи болаларга аввал иборани мутолаа  

қилдирмоқ ва ундан кейин қоидаларни тушунтирмоқ кўп 

машаққат бўлади. 

Илми сарф ҳақида форс тилида ёзилган «Бидон», 

«Шарҳи Абдуллоҳ» ва бошқа китоблар бор, булар ўрганиш 

учун мувофиқ ва қулай асарлардандир. Аммо туркийзабон 

ўқувчилар учун ҳам шундай қулай рисола бўлишини 

эътиборда тутиб, бу камтарин Дўстмуҳаммад Насриддин 

мазкур асарлардан энг зарур қоидаларни саралаб, бақадри 

тоқат  ўзбек тилига ўгирдим. Сабабким, толибларга тил 

қоидалари ўз тилларида ўқитилса, улар яхши тушуниб, тез 
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муддатда мақсадга етишлари осон бўлади. Ана шу 

фойдаларни кўзлаб, халқимизга бир ожизона хизмат 

қилиш ва мустақиллик маънавиятига ҳисса қўшиш ниятида 

ушбу асарга қўл урдим. Ушбу асарнинг юзага келишига 

рози бўлиб, хайрхоҳлик қилган кишиларнинг дунёю 

охиратлари обод бўлсин. 

Омин ё Раббал Оламийн! 

 

Ҳамд 

 

Бизни мўмин мусулмон бандаси қилиб яратган ҳамда 

кўнглимизга тавфиқи тоатни илҳом қилиб, намоз ўқиш ва 

рўза тутиш ва илм олиш муҳаббатини кўнглимизга солган, 

яна бунинг устига Ҳазрати Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу 

алайҳи васалламдек зотга уммат қилган Аллоҳ таолога 

беадад ҳамду санолар бўлсин. Ҳазрати Одам отамизнинг  

вужуди шарифларига иллати ғоий ва сабаби асосий бўлган 

Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламга 

ва ул зотнинг аҳли аёлларига, асҳобларига Аллоҳ 

таолонинг туганмас раҳмати ёғилсин. Яна ҳақ йўлни 

топишликда порлаб турган  юлдузлар каби бўлган улуғ 

саҳобаларга эргашиб, у зотларнинг изидан боришликда 

чидам камарини белларига маҳкам боғлаб, то қиёматгача 

ўтадиган уммати Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламга 

чексиз раҳматлар ёғсин. Ушбу “Тўлиқ сарф” китобини 

тасниф этувчи Дўстмуҳаммад Насриддин Бодарий 

муҳтарам устозлари: жаноби Муҳаммад  Амин домла ва 

жаноби Алихонтўра Соғуний ва жаноби Муҳаммад Шариф 

Ҳожи Ҳиндистоний-Қўқандий-Мавлавий каби зотларнинг 

камтарин шогирдларидандир. Ушбу ожизона асарни ўқиб, 

баҳраманд бўлган азиз ва муҳтарам китобхон 

дўстларимиздан илтимосимиз шулким, бу муҳтарам  

устозларимиз ҳақларига ва улар туфайли бу бандаи 

ожизнинг ҳаққига ҳам дуои хайр қилсалар. Сабабким, 
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инсон хоҳ тирик бўлсин, хоҳ ўлик бўлсин, у чин 

дўстларнинг дуои хайрига муҳтождир. «Ёмғир билан ер 

кўкарар, дуо билан эл кўкарар» ҳамда «Дуо олтин эмасму» 

мақолларининг муқтазоси ҳам шудир. 

Саъдий Шерозий ҳазратларидан байт: 

«Ғараз нақшаст каз мо боз монад, 

ки ҳастиро намебинам бақое, 

Магар соҳибдиле рўзе бараҳмат 

кунад дар ҳаққи дарвешон дуое». 

 

Яъни, ушбу нақш, яъни асар биздан кейин (бир ёдгор 

бўлиб) қолсин, чунки борлиқ бу ҳаёт абадий эмас, 

ўткинчидир. Шоядки, бир соҳибдил – эзгу қалбли киши бу 

дарвишлар ҳаққига Аллоҳнинг раҳматини тилаб дуои хайр 

қилса... 

 

Дўстмуҳаммад НАСРИДДИН БОДАРИЙ 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

Эй ўқувчи! Ўқиган дарсингнинг маъносини фаҳмлаб, 

тушуниб ўқигил. Аллоҳ таоло сени икки жаҳонда бахтли 

қилсин. 

Билки араб калималари уч қисмдир: 

1. Исм – ماس  

2. Феъл – فعل 
3. Ҳарф – حرف 

Исмга мисол:  رَُجل 
Феълга мисол:  ََضَرب 

Ҳарфга мисол:   ن  م    ،َعن   

1. Исм уч қисмдир: 

1). Сулосий – يُثالث  

2). Рубоий – يع  رُبا  

3). Хумосий –   يُُخاس  

Исми сулосий деб уч ҳарфлик исмга айтилади. 

Масалан: زَي د 
Исми рубоъий деб тўрт ҳарфлик исмга айтилади. 

Масалан: َجع َفر 

Исми хумосий деб беш ҳарфлик исмга айтилади. 

Масалан, َسَفر َجل 

2. Феъл икки қисмдир: 

1. Сулосий – يثالث  

2. Рубоъий – ي رُباع  

Феъли сулосий деб уч ҳарфлик феълга айтилади. 

Масалан: َضَرَب 

Феъли рубоиъй деб тўрт ҳарфлик феълга айтилади. 
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Масалан:  ََرج  َدح 
Зоид бўлган (яъни орттирилган) ҳарфлардан аслий 

бўлган ҳарфларни танимоқдаги араб сўзининг тарозуси: 

الم، عني، ءفا  (фо, айн, лом) дир. 

3. Ҳарф икки қисмдир:  

1) Аслий ҳарф. 

2) Зоид ҳарф. 

Аслий ҳарф шундай ҳарфки,  нинг биттаси  ءُ فا ،نيُ عَ  ،الم

қаршисида (баробарида) бўлади. 

Масалан:  َضَربَ  –فَ َعَل   вазнида.  

Ҳарфи зоид шундай ҳарфки, فاءُ  ،نيُ عَ  ،الم  ларнинг 

бирортаси қаршисида (баробарида) бўлмайди. 

Масалан:  ََعلَ أ َرمَ أَ  – ف   ك   вазнида. Бунда  ََرمَ أ ك   ни  َفَ َعل га 

солиштирганда ا (алиф) ҳарфи зоид бўлади.  ََرمَ أ ك   нинг асли 

مَ َكرُ   дир. 

Аслий ҳарф уч ҳарфлик бўлган калимада у учтадир: 

فا ،عني  ва бир الم дир. 

Аслий ҳарф тўрт ҳарфлик бўлган калимада 

тўрттадир: فا ، عني  икки الم дир. 

Аслий ҳарф беш ҳарфлик бўлган калимада  

бештадир: فا ،عني  уч الم дир. 

Уч ҳарфлик калима икки қисмдир: 

ُُمَرَّد يثالث .1  (сулосий мужаррад), яъни, ҳарфи зоид йўқ 

(якка) калималар. 

َمزي د يثالث .2  (сулосий мазид), яъни, ҳарфи зоиди бор 

калималар. 

Сулосий мужаррад шундай калимадирки, унинг уч 

аслий ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилмаган 

бўлади.  
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Масалан:  َضَربَ  –فَ َعَل  вазнида. 

Сулосий мазид шундай калимадирки, унинг уч аслий 

ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилган бўлади. 

Масалан:  ََعَل أ َرمَ أَ  –ف   ك   вазнида. 

Тўрт ҳарфлик калима ҳам сулосийга ўхшаш икки 

қисмдир: 

ُُمَرَّد  يرباع  .1  (Рубоий мужаррад) 

َمز يد يرباع  .2 (Рубоий мазид). 

Рубоий мужаррад шундай калимадирки, унинг аслий 

тўрт ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилмаган бўлади. 

Масалан:  َرجَ   –فَ ع َلَل َدح   вазнида. 

Рубоий мазид шундай калимадирки, унинг аслий тўрт 

ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилган бўлади. 

Масалан:  َرجَ  –تَ َفع َلَل َتَدخ   вазнида. 

Беш ҳарфлик калима ҳам икки қисмдир: 

ُُمَرَّد يُُخاس   .1  (хумосий мужаррад). 

َمز يد   يُُخاس   .2  (хумосий мазид). 

Хумосий мужаррад шундай калимадирки, унинг аслий 

беш ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилмайди. 

Масалан:   َجح َمر ش (қари кампир) –   فَ ع لَل ل вазнида. 

Хумосий мазид шундай калимадирки, унинг беш 

аслий ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилади. 

Масалан:  َي س  ل  ن دَ ح  (қайсар туя) – فَ ع َلل يل вазнида. 
Хумосий:  َس  ر  ن دَ ح  келган). 

 

Исм ва феълнинг қисмлари баёнида 

 

Исм ва феъл етти қисмдир: 

I)    يح  .(саҳиҳ) َصح 
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II)   ُمضاعف (музоаф). 

III) م ثال (мисол). 

IV)  ََوفأ ج   (ажваф). 

V) ناق ص (ноқис). 

VI ) َلف يفُ   (лафиф). 

VII)   يُمل َتو  (мултавий). 
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БОБ  ُ ال  السَّ
يحُ ) ↓( الصَّح   

 ال ُمَضعَّفُ 
( ال ُمَضاَعفُ )  

 ال ُمع َتلُّ الَفاء 
َثالُ ) ↓( ال م    

 ُ  ال ُمع َتلُّ الَعني 
َوفُ ) ↓ (اأَلج   

ال ُمع َتّل الالَّم  
↓( النَّاق صُ )  

ُرونُ   اللَّفيُف ال َمق 
↓( اللَّف يفُ )  

ُروق  اللَّف يفُ  ال َمف 
↓( ال ُمل َتو ي)  

 ثُ الَث ي ُُمَرَّد
 

 

 

(I) 

 

 

 َوَحى رََوى رََمى بَاعَ  َوَثبَ  فَ رَّ  َيض ر بُ  -َضَرَب ( 1
 ––– ––– َدَعى َدامَ  َودَّ  َردَّ  يَ ن ُصرُ  -َنَصَر ( 2
 ––– ––– َرَعى ––– َوَضعَ  ––– ََي َنعُ  -َمَنَع ( 3
رَ  َعضَّ  ََي َمدُ  -َحَ َد ( 4 يَ  َخافَ  َوض  يَ  َقو يَ  َخش   َوج 
َ  ––– ––– ––– َور ثَ  ––– يَ ن ع مُ  -نَع َم ( 5  َول 
ُرفُ  -َشُرَف ( 6  ––– ––– رَُخوَ  َطالَ  َوُقحَ  َحبَّ  َيش 

 ثثالَث ي َمز يد
(IV) 1 ) َرَم ر مُ  –أك   أو َصى أر َوى أه َدى أَقامَ  أو َجبَ  أَحبَّ  ُيك 
(II) 2 ) دَ  ُيَصرّ حُ  -َصرََّح دَ  َجدَّ  َوّفَّ  َسوَّى َرّبَّ  َصوَّبَ  َوحَّ
(III) 3 ) َواَل  َداَوى َحاَّب  َجاَوبَ  َواَظبَ  َحابَّ  ُيَساف رُ  -َسافَ َر 
(VIII

) 
َتَسَب ( 4 بُ -ا ح  َتجَّ  ََي َتس  َتاتَ  ا تََّضحَ  ا ح  تَ َفى ا ق   تَ َوى ا خ   ا ت ََّقى ا ح 

(VII) 5 ) بُ  -ا ن َسَحَب ىا ن  َزوَ  ا ْن ََلى ا ن  َقادَ  ––– ا ن  َقضَّ  يَ ن َسح   ––– 
(IX) 6 ) ََّودَّ  ––– ََي َمرُّ  -ا َح َر  ––– ––– ا ر َعَوى ا س 

َوادَّ  ––– ––– ََي َمارُّ  -ا َح َارَّ ( 7   ––– ––– ––– ا س 
(V) 8 ) دَ  يَ تَ َفصَّحُ  -تَ َفصََّح  تَ َوّفَّ  تَ َروَّى تَ َقضَّى َتَصوَّرَ  تَ َورَّدَ  ََتَدَّ
(VI) 9 ) امَّ َتصَ  يَ َتَداَركَ  -َتَداَرَك  تَ َواَرى َتَداَوى َتَصاَّب  تَ َزاَيدَ  تَ َواَرثَ  
(X) 11 ) َتَ ن َسخ  -ا س 

خُ  تَ ن س   َيس 
َتَحبَّ  َتوَجبَ  ا س  َتَباعَ  ا س  تَ ه َدى ا س  َوى ا س  تَ ه   ا س 

َتوَّف   ا س 

َدوَدَب ( 11   -ا ح 
 ََي َدود بُ 

 ––– ا ع َرورى ––– ––– –––
––– 

َلوََّز ( 12   ––– ––– ––– ––– ––– ––– ََي َلوّ زُ  -ا ج 
 رُبَاع ي ُُمَرَّد

(I)  1 ) َرَج ر جُ  -َدخ  َوسَ  َصر َصرَ  يَُدخ  َضى قَ ل َسى َجو َربَ  َوس   ––– َضو 
 رُبَاع ي َمز يد

(I)  1 ) َرَج َرجُ  -َتَدخ  َتَدخ   ––– ––– تَ َقل َسى ََتَوَربَ  ––– َتَصل َصلَ  يَ 
(II)  2 ) قُ  -ا ب  َرن َشَق َرن ش   ––– ––– ––– ––– ––– ––– يَ ب  
(III)  3 ) َّيَ ق َشع رُّ  -ا ق َشَعر ––– ––– ––– ––– ––– ––– 
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I-Саҳиҳ 

 

Саҳиҳ шундай калимадирки, فاءُ  ،عنيُ  ،الم  нинг 

баробарида (қаршисида) хоҳ исм бўлсин, хоҳ феъл, ҳарфи 

иллат ва икки ҳарф бир жинсдан бўлмайди. Масалан:   َضر ب 

(урмоқ) ва  ََضَرب; (урди). 

Ҳарфи иллат учтадир: و (вов), ا (алиф), ي (йо) дир. 

Байт: 

Ҳарфи иллат уч турур, 

Гар жамъ қилса, вой ( يوا ) бўлур. 

Ҳар киши такрор қилса, 

Сарф ичида бой бўлур. 

Агар бир калиманинг فا (фо)сининг баробарида ء 
(ҳамза) келса,  َُموز ال ف اَمه   (маҳмузул-фо) дейилади. Яъни 

ҳамзалик калима дегани. 

Масалан:  أبَ رَ  –فَ َعَل  вазнида. 

 :нинг маъноси(абара) أَبَ رَ 

а) нонга игна суқиб берди; 

б) чаён чақди (ниши билан); 

в) ошқовоқнинг гулини бир-бирига (эркагу 

урғочисини) улади, демакдир. 

Агар ъайннинг баробарида ҳамза келса, 

مُوز الَعني    .дейилади (маҳмузул-айн) َمه 

Масалан:  بَأرَ  –فَ َعَل  вазнида.  َبأر (ба’аро) маъноси: чоҳ 

қазиди, демакдир. 

Агар ломининг  баробарида ҳамза (ء) келса, 
ُموزُ  ال الم َمه   (маҳмузул-лом) дейилади. 

Масалан:  بَ َرأَ  –فَ َعَل  вазнида. Маъноси: яратди, 

демакдир. 
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II-Музоъаф. 

 

Музоъаф икки қисмдир: 

يثالث ُمضاَعف .1  (музоафи сулосий). 

يُمضاعف  رُباع .2  (музоафи рубоий). 

Музоъафи сулосий шундай калимадирки,  الم   ва َعني    

нинг баробарида хоҳ исм бўлсин, хоҳ феъл, икки ҳарф бир 

жинсдан бўлади. 

Масалан:  َّفَ ر  Аслида  َفَ َرر  эди,  َفَ َعل вазнида. 

Музоафи рубоий шундай калимадирки, فا ва  اول ،الم  و،   

(фо ва ломи уло) ва   َعني (айн) ҳамда   ثاين الم  (ломи соний)нинг 

баробарида икки ҳарф бир жинсдан бўлади. 

Масалан:  ََصر َصرَ   – فَ ع َلل  вазнида. 

 

III-Мисол. 

 

 яъни, феъли саҳиҳга ўхшайди мозийсининг م ثال

эълоли йўқлигида. Мисол шундай калимадирки, хоҳ исм 

бўлсин, хоҳ феъл, فا сининг баробарида ҳарфи  иллат 

бўлади. Масалан:  َد  ع  و  ва   َوَعدَ  – ل  فَ ع  ва  َفَ َعل вазнида. 

 

IV-Ажваф. 

 

َوف  أَ  ج   яъни, ўртаси ҳарфи саҳиҳдан холи калимадир. 

Ажваф шундай калимадирки, хоҳ исм бўлсин, хоҳ феъл,   َعني 

нинг баробарида ҳарфи иллат бўлади. 

Масалан:   قَ و ل ва   قَ َولَ   – فَ ع ل  ва  َفَ َعل вазнида. 
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V-Ноқис. 

 

 нуқсонли калимадир. Охирги ҳарфини баъзи ناق ص  

сийғаларида ҳазф қилишлик (яъни олиб ташлашлик) билан 

нуқсонли бўлади. Ноқис шундай калимадирки, хоҳ исм 

бўлсин, хоҳ феъл «ломи»нинг баробарида ҳарфи иллат 

бўлади. 

Масалан:   ي  َرم  ва    يَ َرمَ  – ل  فَ ع  ва  َفَ َعل вазнида. 

 

VI-Лафиф. 

 

 бир томондан икки ҳарфи иллат билан ўралган – َلفيف

калимадир. Лафиф шундай калимадирки, хоҳ исм бўлсин, 

хоҳ феъл,   َعني ва الم нинг баробарида  ҳарфи иллат бўлади. 

Масалан:     ي  قو ва  يَ َقو   –فَ ع ُل  ва  ََفع ل вазнида. 

 

VII-Мултавий. 

 

يُمل َتو   икки томондан ҳарфи иллат билан ўралган 

калимадир. Мултавий шундай калимадирки, хоҳ исм 

бўлсин, хоҳ феъл, فا ва الم нинг баробарида ҳарфи иллат 

бўлади. 

Масалан:   ي  َوش  ва   يَ َوشَ  – فَ ع ل  ва  َفَ َعل вазнида. 

 

Исм баёни 

 

Исм икки қисмдир: 

I)   اسم  جام د (Исми жомид). 

II)   َدر م  َمص   .(Исми масдар) ا س 
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I-Исми жомид 

 

Исми жомид   ا س م  جام د бир ҳолда (ўзгармай) турадиган 

исм. Исми жомид шундай исмдирки, ундан бирор нарсани 

иштиқоқ қилиб, яъни ичидан ёриб бирор нарсани олиб 

бўлмайди. 

Масалан: رَُجل ва   فَ َرس – فَ ُعل  ва فَ َعل вазнида. 

II. Исми масдар. 

Исми масдар  َدر م  َمص   шундай исмдурким, ундан ا س 

бирор нарсани иштиқоқ қилинади, яъни ичидан ёриб 

олинади. Ва уни ўзбекчага таржима қилганда маъносининг 

охирида   َمق (-моқ) ёки   َمك (-мак) қўшимчаси бўлади. 

Масалан:  َّر بُ اَلض  – урмоқ,  ََحبَّةُ ال م  – севмак. 

 

Иштиқоқ баёни 

 

Араб тилида ҳар бир  ََدر  ص  م  (масдар)дан 12 нарсани 

иштиқоқ қилинади. 

يماض .1  (мозий) – ўтган замон феъли. 

 .келаси замон феъли – (музореъ ) ُمضار ع .2

م  فاع ل .3  от, яъни иш-ҳаракатини – (исми фоъил) ا س 

бажарувчи кишининг номи. 

م   .4 ُعول ا س  َمف   (исми мафъул) – бажарилган иш-

ҳаракатининг номи. 

 ўтган замонда бўлмаган – (феъли жаҳд) فَ ع ل  َجح د   .5

феъл. 

يفَ ع ل  نَف .6  (феъли нафий) – келаси замонда 

бўлмайдиган феъл. 

ر  أَ  .7 م ر  حاض   (амри ҳозир) – буйруқ феъли. 
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م ر  غائب  أَ  .8  (амри ғоиб) – учинчи шахсга қаратилган 

буйруқ феъли. 

ر   يهن .9 حاض   (наҳий ҳозир) – тийилмоқ ва манъ қилмоқ 

феъли. 

م  مكان .10 م  زمان وا س   исми – (исми замон ва исми макон) ا س 

замон бирор иш-ҳаракатнинг бажарилиш вақти (замонни) 

номи, исми макон иш-ҳаракатни бажарилиши ўрнининг 

номи. 

م  آَلت   .11  феълни, иш-ҳаракатни – (исми олат) ا س 

бажариш асбоби (олати) номи. 

يل   .12 م  تَ ف ض   ўзгалардан ортиқроқ – (исми тафзил) ا س 

феълни иш-ҳаракатни бажарувчининг номи. 

Юқорида баён қилинган калималарнинг шакллари ва  

маънолари. 

1. Феъли мозий:  ََضَرب – урди, бир эркак киши ўтган 

замонда. 

2. Феъли музореъ:  َُيض ر ب – уради, бир эркак киши 

келаси замонда. 

Бу ўринда   اَضر ب  (урмоқ) масдардир, яъни шу 

муштоқларнинг манбаъидир. 

3. Исми фоъил:  ُفَ ُهَو  ضار ب – урувчи, бир эр киши. 

4. Исми мафъул:  َُروبُ َوذ اَك َمض   – урилган, зарба еган бир 

эр киши. 

5. Феъли жаҳд:   لَ  َيض ر ب – урмади бир эр киши ўтган 

замонда. 

6. Феъли нафий:  ُال َيض ر ب – урмайди, бир киши келаси 

замонда. 

7. Амри ҳозир:   ا ض ر ب  – ургин сен бир эр киши, II шахс 

буйруқ феъли. 
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8. Амри ғойиб:   ل يض ر ب  – урсин у бир эр киши, III шахс, 

буйруқ феъли. 

9. Наҳий ҳозир:  َض ر ب  ال ت  – урмагин сен бир эр киши 

(қайтариш феъли). 

10. Исми замон ва макон:   َمض ر ب – урмоқ вақти ва ўрни 

(ўрин-пайт келишиги). 

11. Исми олат: را ب   م ض   – уриш асбоби (масалан: 

калтак). 

12. Исми тафзил:  َض َربُ أ  – урувчироқ, яъни 

шерикларидан кўра феълни ортиқ бажарувчироқ. 

 

Феъл баёни 

 

لع  ف    (феъл) иш-ҳаракат деганидир. Унинг бажарувчиси 

(эгаси) бўлиши керак. Феълнинг ижро қилувчиси унинг 

фоъилидир. Феълнинг фоъили ёлғиз киши, икки киши ёки 

ундан ҳам кўпроқ бўлиши  мумкин. Булардан ҳар бири: 

1. Мутакаллим – биринчи шахс. 

2. Мухотаб – иккинчи шахс. 

3. Ғоиб – учинчи шахс. 

Бу зикр қилинган уч шахсдан ҳар бири: 

1. Музаккар (эркак жинси).  

2. Муаннас (аёл жинси) бўлади. 

د  .деб бир кишига айтилади (воҳид, яъни бирлик) واح 

ةتَ ث ن ي  (Тасния, яъни иккилик) деб икки кишига 

айтилади. 

 деб иккидан ортиқ кишига (жамъ, яъни кўплик) ََج ع

айтилади. 

-деб сўзлагувчи кишини, яъни I (мутакаллим) ُمَتَكلّ م   .1

шахсга нисбатан айтилади. 



www.arabic.uz 

 

 19 

 деб сўзни тинглагувчи кишига, яъни (мухотаб) ُُماَطب   .2

II-шахсга нисбатан айтилади. 

-деб ташқаридаги кишига, яъни III (ғоиб) غائ ب   .3

шахсга нисбатан айтилади. 

Феъли мозий (ўтган замон) маълумининг 14 сийғаси – 

шакли – калимаси бор. Бу 14 сийғанинг олтитаси ғоибга 

(III шахсга) тегишли, яна олтитаси мухотобга (II-шахсга) 

тегишли, қолган иккитаси мутакаллимга (I-шахсга) 

тегишлидир. 

Ғоибга тегишли бўлган сийғанинг учтаси музаккарга 

(эркак жинси) ва учтаси муаннасга (аёл жинсига) 

тегишлидир. 

Музаккарга тегишли бўлган 6 сийғанинг биттаси  ََضَرب 

бўлиб, урди, (ким?) эр киши, (қачон?) ўтган замонда, 

сийғаси воҳид (бирлик), музаккари ғоиб (эркак жинсига 

оид III-шахс), феъли мозийнинг маълуми (аниқ ўтган 

замон феъли). 

 урдилар, икки киши, ўтган замонда, сийғаси – َضَربا

тасния (иккилик), музаккар, ғоибайн икки нафар III-шахс) 

ўтган замон аниқ феъли. 

 урдилар, кўп кишилар, ўтган замонда, сийғаси – َضَربُوا

жамъи музаккари ғоибин (кўплик, эркак жинсига оид III-

шахслар), ўтган замон аниқ феъли. 

Муаннасга қарашли бўлган уч сийғасининг биттаси 

 ,урди, бир аёл, ўтган замонда, сийғаси, воҳидаҳ َضَرَبت  

муаннаси ғоибаҳ (аёл жинсига оид III-шахс), ўтган замон 

аниқ феъли. 

 урдилар, икки аёл киши, ўтган замонда, сийғаси – َضَربَتا

таснияи муаннаси ғоибатайн (аёл жинсига оид III-шахс 

иккилиги), ўтган замон аниқ феъли. 

 урдилар, кўп аёллар, ўтган замонда, сийғаси – َضَرب نَ 



www.arabic.uz 

 

 20 

жамъи муаннаси ғоибот (аёл жинсига оид III-шахс), аниқ 

ўтган замон феъли. 

Мухотабга қарашли бўлган 6 сийғанинг учтаси 

музаккарга ва яна учтаси муаннасга оиддир. 

Музаккарга қарашли бўлган уч сийғанинг биттаси 

 урдинг, сен бир эр киши, ўтган замонда, сийғаси – َضَرب تَ 

воҳиди музаккари мухотаб (эркак жинсига  оид II-шахс 

бирлиги), ўтган замон аниқ феъли. 

 ,урдингизлар, сиз икки киши, ўтган замонда – َضَرب  ُتما

сийғаси музаккари тасния (эркак жинсига оид иккилик) 

мухотабайн (II-шахсга оид икки киши, ўтган замон аниқ 

феъли. 

 ,урдингизлар, кўп эр кишилар, ўтган замонда – َضَرب  ُتم  

сийғаси жамъ музаккари мухотабийн (эркак жинсига оид 

кўплик), ўтган замон аниқ феъли. 

Муаннаси мухотабга қарашли бўлган уч сийғанинг 

бири   َضَرب ت – урдинг сен бир аёл киши, ўтган замонда, 

сийғаси воҳидаҳ, муаннаси, мухотабаҳ (аёл жинсига оид II-

шахс, бирлик), ўтган замон аниқ феъли. 

 урдингизлар, сизлар икки аёл киши, ўтган – َضَرب  ُتما

замонда, сийғаси таснияи муаннас, мухотабатайн (аёл 

жинсига оид II шахс иккилиги), ўтган замон аниқ феъли. 

ُتَّ َضَرب     – урдингизлар, сизлар кўп аёллар, ўтган замон, 

сийғаси жамъи муаннас, мухотабот (аёл жинсига оид II-

шахс кўплиги), ўтган замон аниқ феъли. 

Мутакаллимга қарашли бўлган икки сийғанинг бири 

 ,урдим мен бир эр киши ёки бир аёл, ўтган замон – َضَرب تُ 

сийғаси мутакаллими воҳид, муштарак (I шахс, бирлик, 

эркак ёки аёл жинси), ўтган замон аниқ феъли. 

 урдик бизлар, кўп эркак кишилар ёки  кўп – َضَرب نا

аёллар, ўтган замонда, сийғаси мутакаллим, маъалғайр (I-
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шахс, кўплик, муштарак, яъни эркак ёки аёл жинсига оид), 

ўтган замон аниқ феъли. 

 

Маълум феълини мажҳул қилиш йўли 

 

Феъли мозийнинг маълумини мажҳул номаълум 

қилишни истасанг охирининг олдиндаги ҳарфни касрали қил, 

мо қабли охири, яъни охиридан олдиндаги ҳар бир ҳаракатли 

ҳарфни заммалик қил. 

Шунда  َُضر بَ    – َضَرب бўлади. 

Масалан:  ََضَرب – урди.  َُضر ب – урилди. 

Феъли мозийнинг мажҳулининг худди маълуми  каби 

14 сийғаси бор: 6 таси ғоиб (III-шахс), 6 таси  мухотаб (II-

шахс), 2 таси мутакаллим (I-шахс). 

Ғоибга тегишли сийғаларнинг 3 таси музаккарга 

(эркак жинсига) оид, яна 3 таси муаннасга (аёл жинсига) 

оид. 

Музаккарга оид сийғаларнинг биринчиси: 

 урилди, ул бир киши, ўтган замон, сийғаси – ُضر بَ 

воҳид, музаккар, ғоиб, мажҳули феъли мозий. 

Иккинчиси, ُضر با – урилдилар, икки киши, ўтган замон, 

сийғаси тасниййаи музаккари ғоибайн, мажҳули феъли 

мозий. 

Учинчиси: ُضر بُوا – урилдилар, кўп эр кишилар ўтган 

замонда, сийғаси жамъи музаккари ғоибийн, мажҳули 

феъли мозий. 

Муаннасга оид 3 сийғанинг биринчиси   ُضر َبت – урилди, 

бир аёл, ўтган замонда, сийғаси воҳидаҳ, муаннаси ғоибаҳ, 

мажҳули феъли мозий. 

Икккинчи: ُضر بَتا – урилдилар, икки аёл киши, ўтган 

замонда сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, мажҳули 
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феъли мозий. 

Учинчиси:  َُضر ب ن – урилдилар, кўп аёллар, ўтган 

замонда, сийғаси жамъи муаннас ғоибот, мажҳули феъли 

мозий. 

Мухотабга тегишли бўлган 6 сийғанинг 3 таси 

музаккарга, 3 таси муаннасга оиддир. 

Музаккари мухотабга оид бўлган 3 сийғанинг 

биринчиси: 

 ,урилдинг сен, бир эр киши, ўтган  замонда – ُضر ب تَ 

сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, мажҳули феъли мозий. 

Иккинчиси: ُضر ب  ُتما – урилдинглар, икки эр киши, ўтган 

замонда, сийғаси таснияи музаккар, мухотабайн, мажҳули 

феъли мозий. 

Учинчиси:   ُضر ب  ُتم – урилдинглар сизлар, кўп эр 

кишилар, ўтган замонда, сийғаси жамъи музаккар, 

мухотабийн, мажҳули феъли мозий. 

Муаннасга оид бўлган 3 та мухотаб сийғанинг 

биринчиси:   ُضر ب ت – урилдинг сен бир аёл, ўтган замонда 

сийғаси воҳидаҳ, муаннаси мухотабаҳ, мажҳули феъли 

мозий. 

Иккинчиси: ُضر ب  ُتما – урилдинглар, сизлар икки аёл, 

ўтган замон, сийғаси таснийаи муаннас мухотобатайн, 

мажҳули феъли мозий. 

Учинчиси:  َُّضر ب  ُت – урилдинглар, сизлар кўп хотинлар, 

ўтган замонда, сийғаси жамъи муаннас, мухотабот, 

мажҳули феъли мозий. 

Мутакаллимга оид бўлган икки сийғанинг 

биринчиси: 

 ,урилдим мен, бир эр киши ёки бир аёл киши – ُضر ب تُ 

ўтган замонда сийғаси мутакаллими воҳид, мажҳули феъли 

мозий. 
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Иккинчиси: ُضر ب نا – урилдик, бизлар кўп эр кишилар ва 

ё кўп аёл кишилар, ўтган замонда, сийғаси мутакаллим, 

маъал ғайр, мажҳули феъли мозий. 

 

Феъли музореъ – (келаси замон феъли) баёни 

 

Феъли музореънинг ҳам 14 сийғаси бор. 6 таси ғоиб, 

6 таси мухотаб ва иккитаси мутакаллимга оиддир. 

Музаккари ғоибга оид бўлган 6 сийғанинг 

биринчиси: 

 уради, бир эр киши, келаси замонда, сийғаси – َيض ر بُ 

воҳид музаккар, ғоиб, маълум феъли музореъ. 

Иккичиси:   ر بان  урадилар, икки киши келаси – َيض 

замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, маълум 

феъли музореъ. 

Учинчиси:  َر بُون  урадилар, кўп эр кишилар, келаси – َيض 

замонда, сийғаси жамъи музаккар, ғоибийн, маълум феъли 

музореъ. 

Муаннасга оид бўлган 3 ғоиб сийғанинг биринчиси: 

 ,уради, у бир аёл, келаси замонда сийғаси воҳидаҳ – َتض ر بُ 

муаннаси, ғоибаҳ, маълуми феъли музореъ. 

Иккичиси:   ر بان  урадилар, ул икки аёл, келаси – َتض 

замонда, сийғаси таснийаи муаннаси ғоибатайн, маълум 

феъли музореъ. 

Учинчиси:  َر ب ن  урадилар, у кўп аёллар, келаси – َيض 

замонда, сийғаси жамъи муаннас, ғоибот, маълум феъли, 

музореъ. 

Мухотабга оид бўлган 6 сийғанинг 3 тасининг 

биринчиси:  َُتض ر ب – урасан, сен бир киши, келаси замонда, 

сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, маълум феъли музореъ. 

Иккичиси:   ر بان  ,урасизлар, сизлар икки киши – َتض 
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келаси замонда, сийғаси таснийаи музаккар, мухотобайн, 

маълум феъли музореъ. 

Учинчиси:  َر بُون  ,урасизлар, сизлар кўп эр кишилар – َتض 

келаси замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотабийн 

маълум феъли музореъ. 

Мухотаби муаннасга оид бўлган 3 сийғанинг 

биринчиси:  َر ب ني  ,урасан, сен бир аёл, келаси замонда – َتض 

сийғаси воҳидаҳ, муаннаси мухотабаҳ, маълум феъли 

музореъ. 

Иккинчиси:   ر بان  урасизлар, сизлар икки аёл, келаси – َتض 

замонда, сийғаси таснийаи муаннас муҳото-батайн, 

маълуми феъли музореъ. 

Учинчиси:  َر ب ن  ,урасизлар, сизлар кўп аёллар – َتض 

келаси замонда, сийғаси жамъи муаннас, мухотобот, 

маълум феъли музореъ. 

Мутакаллимга оид бўлган икки сийғанинг 

биринчиси:  َض ر بُ أ  – ураман мен, бир эр киши ёки бир аёл 

киши, келаси замонда, сийғаси мутакаллим воҳид, маълум 

феъли музореъ. 

Иккинчиси:  َُنض ر ب – урамиз бизлар, кўп эр кишилар 

ёки аёл кишилар, келаси замонда, сийғаси мутакаллим, 

маъал ғайр, маълум феъли музореъ. 

 

Музореъи феъли мажҳулининг баёни 

 

Музореъи феъли маълумини мажҳул қилишни 

истасанг, эй толиби илм, охиридан олдинги ҳарфни 

фатҳали қилгин ва музораъат (яъни алиф нун, то, йо) 

ҳарфларини, заммали қилгин. 

Масалан:  َُيض ر ب бўлса, сўнг  ُُيض َرب бўлади. 

Музореъ феъли мажҳулининг ҳам 14 сийғаси бор. 6 
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таси ғоибга тегишли, яна 6 таси мухотабга тегишли, 

иккитаси мутакаллимга тегишлидир. 

Ғоиб сийғаларнинг ҳам 6 таси музаккарга тегишли ва 

яна 6 таси муаннасга тегишлидир. 

Музаккарга тегишли бўлган 3 ғоиб сийғанинг 

биринчиси:  ُُيض َرب – урилади, у бир эр киши, келаси замонда, 

сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, музореъ мажҳул феъли. 

Иккинчиси   َربان  уриладилар, икки эр киши, келаси – ُيض 

замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, музореъ 

мажҳул феъли. 

Учинсиси  ََربُون  ,уриладилар, улар кўп эр кишилар – ُيض 

келаси замонда, сийғаси жамъи музаккар, ғоибийн, 

музореъ мажҳул феъли. 

Муаннаси ғойибнинг 3 сийғасининг биринчиси  ُُتض َرب – 

урилади, у бир аёл, келаси замонда, сийғаси воҳидаҳ, 

муаннаси ғоибаҳ, музореъ мажҳул феъли. 

Иккинчиси:   َربان  уриладилар улар икки аёл келаси – ُتض 

замонда, сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, музореъ 

мажҳул феъли. 

Учинсиси:  ََرب ن  уриладилар, кўп аёллар келаси – ُيض 

замонда, сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, музореъ мажҳул 

феъли. 

6 мухотаб сийғаларидан музаккарга оид 3 та  

сийғасининг биринчиси:  ُُتض َرب – уриласан, сен бир эр киши, 

келаси замонда сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, музореъ 

мажҳул феъли. 

Иккинчиси:   َربان  ُتض  – уриласизлар, сизлар икки эр киши, 

келаси замонда, сийғаси таснийаи музаккар, мухотабайн, 

музореъ мажҳул феъли. 

Учинчиси:  ََربُون   уриласизлар, сизлар кўп эр – ُتض 

кишилар, келаси замон сийғаси жамъи музаккар, 
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мухотабийн, музореъ мажҳул феъли. 

Муаннасга оид 3 мухотаб сийғанинг биринчиси:  َر ب ني  َتض 
– уриласан, сен бир аёл, келаси замонда, сийғаси воҳидаҳ, 

муаннаси мухотабаҳ музореъ мажҳул феъли. 

Иккинчиси:   َربان  ,уриласизлар, сизлар икки аёл – ُتض 

келаси замонда сийғаси таснийаи муаннас, мухотабатайн, 

музореъ мажҳул феъли. 

Учинчиси:  ََرب ن  ,уриласизлар, сизлар кўп аёллар – ُتض 

келаси замон, сийғаси жамъи муаннас мухотобот, музореъ 

мажҳул феъли. 

Мутакаллимга оид 2 сийғанинг биринчиси:  ُض َربُ أ  – 

уриламан, мен бир эр ёки бир аёл киши келаси замонда, 

сийғаси мутакаллим, воҳид, музореъ мажҳул феъли. 

Иккинчиси:  ُُنض َرب – уриламиз, бизлар кўп эрлар ёки 

аёллар, келаси замонда, сийғаси мутакаллими маъал ғайр, 

музореъ мажҳул феъли. 

 

Исми фоъил баёни 

 

Исми фоъил сулосий мужарраддан (ҳарфи зоид 

қўшилмаган уч ҳарфлик феълдан)   فاع ل вазнида келади. 

Масалан:   بُ ضار  ва    قات ل каби. 

Исми фоъил сулосий мужарраддан бошқа боблардан 

феъли музореъи маълумининг вазнида келади. Ҳарфи 

музораъатнинг (яъни, алиф, нун, то, йо ҳарфларининг) 

ўрнига заммалик мим келтирмоқ ҳамда охиридан олдинги 

ҳарфини касрали қилмоқлик билан ясалади. 

Масалан:   ر م ر ج   ва ُمك   ُمَدح 
Исми фоъил 6 сийғада келади: 3 таси музаккарга ва 3 

таси муаннасга оиддир. Музаккарга оид 3 сийғадан 

биринчиси:  ُضار ب – урувчи бир эр киши, сийғаси воҳид, 
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музаккар, исми фоъил. 

Иккинчиси: ر بان  اض  – урувчи икки эр киши, сийғаси 

таснийаи музаккар, исми фоъил. 

Учинчиси:  َضار بُون – урувчи кўп эрлар, сийғаси жамъи 

музаккар, исми фоъил. 

Исми фоъилнинг муаннасига оид 3 сийғасидан бири: 

 урувчи бир аёл, сийғаси воҳидаҳ муаннас, исми – ضار بَة  

фоъил. 

Иккинчиси:  تان  بضار  – урувчи икки аёл, сийғаси 

таснийаи муаннас, исми фоъил. 

Учинчиси:  ُضار بات – урувчи кўп аёллар, сийғаси жамъи 

муаннас, исми фоъил. 

 

Исми мафъул баёни 

 

Исми мафъул сулосий мужарраддан َمف ُعول вазнида 

келади. 

Масалан   َمض ُروب ва  ل  َمق ُتو . Бунда و (вов) исми мафъул 

белгисидир. 

Исми мафъул сулосий мужарраддан бошқа боблардан 

музореъ феъли мажҳулининг вазнида келади. Ҳарфи 

музораъатнинг ўрнига заммалик мим келтирмоқлик билан 

ва охиридан олдинги ҳарфини фатҳали қилиш билан 

ясалади. 

Масалан:  َر م  ُمك   ва  َر ج  ُمَدح   каби. 

Исми мафъул 6 сийғада келади: 3 таси музаккар ва 

3таси муаннас. 

 

Музаккар сийғалари 

 

Музаккарининг 3 сийғасидан биринчиси: 
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ُرو  ب  َمض   – урилган, бир эр киши, сийғаси воҳид, 

музаккар, исми мафъул. 

Иккинчиси:   ُروبان  урилган, икки эр киши, сийғаси – َمض 

таснийаи музаккар, исми мафъул. 

Учинчиси:  َُروبُون  урилган: кўп эр кишилар: сийғаси – َمض 

жамъи музаккар: исми мафъул. 

 

Муаннас сийғалари 

 

Исми мафъулнинг 3 муаннас сийғасидан: 

Биринчиси:  َُروب ة  َمض   – урилган, бир аёл киши, сийғаси 

воҳидаҳ, муаннас, исми мафъул. 

Иккинчиси:  ُروبَتان  урилган: икки аёл, сийғаси – َمض 

таснийаи муаннас, исми мафъул. 

Учинчиси: ُروبا ت  َمض   – урилган, кўп аёллар, сийғаси 

жамъи муаннас, исми мафъул. 

 

Феъли жаҳд баёни 

(Мозий, яъни ўтган замон инкори) 

 

Феъли жаҳд маълумининг ҳам 14 сийғаси бор. 

Булардан 6 таси ғоиб, яна 6 таси мухотаб ва 2 таси 

мутакаллимга оиддир. 

 

Ғоиб сийғалари 

 

Олти ғоиб сийғадан 3 таси музаккар бўлиб: 

Биринчиси:   لَ  َيض ر ب – урмади, бир эр киши, ўтган 

замонда, сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, маълум жаҳд 

феъли, (ўтган замон аниқ инкор феъли). 

Иккинчиси: ر با  урмадилар, икки эр  киши ўтган – لَ  َيض 
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замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, маълум 

жаҳд феъли. 

Учинчиси: ر بُوا  урмадилар, кўп эрлар, ўтган – لَ  َيض 

замонда, сийғаси жамъи музаккар ғоибийн, маълум жаҳд 

феъли. 

Уч муаннас  ғоиб сийғадан биринчиси: 

ض ر ب  تَ لَ    – урмади, ул аёл киши, ўтган замонда, сийғаси 

воҳидаҳ, муаннаси ғоибаҳ, маълум жаҳд феъли. 

Иккинчиси: ر با  урмадилар, икки аёл киши, ўтган – لَ  َتض 

замонда, сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, маълум 

жаҳд феъли. 

Учинчиси:  َر ب ن  урмадилар, кўп аёллар, ўтган – لَ  َيض 

замонда, сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, маълум жаҳд 

феъли. 

 

Мухотаб сийғалари 

 

Олти мухотаб сийғасидан 3 таси музаккар ва 3 таси 

муаннас сийғасидир. 

Уч мухотаби музаккар сийғасидан биринчиси: 

 ,урмадинг, сен бир эр киши, ўтган замонда – لَ  َتض ر ب  

сийғаси воҳид, музаккари мухотаб, маълум жаҳд феъли. 

Иккинчиси: ر با  урмадинглар, сизлар икки эр – لَ  َتض 

киши, ўтган замонда, сийғаси таснийаи музаккари  

мухотабайн, маълум жаҳд феъли. 

Учинчиси: ر بُوا   لَ  َتض  – урмадингизлар, сизлар кўп эр 

кишилар, ўтган замонда, сийғаси жамъи музаккари 

мухотабийн, маълум жаҳд феъли. 

Уч мухотаби муаннас сийғаларидан биринчиси: 

 ,урмадинг, сен бир аёл киши, ўтган замонда – لَ  َتض ر ّب   

сийғаси воҳидаҳ муаннаси мухотабаҳ, маълум жаҳд феъли. 
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Иккинчиси: ر با  урмадинглар, сизлар икки аёл – لَ  َتض 

киши, ўтган замонда, сийғаси таснийаи муаннаси 

мухотабатайн, маълуми феъли жаҳд. 

Учинсиси:  َر ب نَ لَ  ت ض   – урмадинглар, сизлар кўп аёллар, 

ўтган замонда, сийғаси жамъи муаннаси  мухотабот, 

маълуми феъли жаҳд. 

 

Мутакаллим сийғалари 

 

Икки мутакаллим сийғаларидан биринчиси: 

 урмадим, мен бир эр киши ёки бир аёл киши, ўтган – لَ  َاض ر ب  

замонда, сийғаси мутакаллими воҳид, маълуми феъли 

жаҳд. 

Иккинчиси:   لَ  َنض ر ب – урмадик бизлар, кўп эр кишилар 

ёки кўп аёл кишилар, ўтган замонда, сийғаси мутакаллим 

маъал ғайр, маълуми феъли жаҳд. 

 

Жаҳд феълини мажҳул қилиш йўли 

 

Жаҳд маълум феълини мажҳул қилишни истасанг, 

охиридан олдинги ҳарфини фатҳали қил ва музораъат 

ҳарфини заммалик қил. 

Масалан,   لَ  َيض ر ب бўлса,   لَ  ُيض َرب бўлади. 

Феъли жаҳднинг мажҳулини ҳам 14 сийғаси бор: 6 

таси ғоиб, 6 таси мухотаб ва 2 таси мутакаллимдир. 

 

Ғоиб сийғалар 

 

َرب  لَ  ُيض    – урилмади, у бир киши, ўтган замонда, сийғаси 

воҳид, музаккар, ғоиб мажҳули феъли жаҳд. 

َربا  ,урилмадилар, у икки киши, ўтган замонда – لَ  ُيض 
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сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, мажҳули феъли жаҳд. 

َربُوا  ,урилмадилар, улар кўп эрлар, ўтган замонда – لَ  ُيض 

сийғаси жамъи музаккар, ғоибийн, мажҳули феъли жаҳд. 

 урилмади, у бир аёл, ўтган замонда,  сийғаси – لَ  ُتض َرب  

воҳидаҳ, муаннаси ғоибаҳ, мажҳули феъли жаҳд. 

َربا  ل   ُتض  – урилмадилар, у икки аёл, ўтган замонда, 

сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, мажҳули феъли 

жаҳд. 

َرب نَ   ,урилмадилар, кўп аёллар, ўтган замонда – لَ  ُيض 

сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, мажҳули феъли жаҳд. 

 

Мухотаб сийғалари 

 

 ,урилмадинг, сен бир эр киши, ўтган замонда – لَ  ُتض َرب  

сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, мажҳули феъли жаҳд. 

َربا  урилмадинглар, сизлар икки эр киши, ўтган – لَ  ُتض 

замонда, сийғаси таснийаи музаккар, муҳотабайн,  

мажҳули феъли жаҳд. 

َربُوا  урилмадинглар, сизлар кўп эр кишилар, ўтган – لَ  ُتض 

замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотобийн, мажҳули 

феъли жаҳд. 

َرّب    ,урилмадинг, сен бир аёл киши, ўтган замонда – لَ  ُتض 

сийғаси воҳидаҳ муаннас, мухотабаҳ, мажҳули феъли 

жаҳд. 

َربا  урилмадинглар, сизлар икки аёл киши, ўтган – لَ  ُتض 

замонда, сийғаси, таснийаи муаннас, мухотабатайн, 

мажҳули феъли жаҳд. 

َرب نَ   урилмадинглар сизлар кўп аёллар, ўтган – لَ  ُتض 

замонда, сийғаси жамъи муаннаси мухотабот, мажҳули 

феъли жаҳд. 
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Мутакаллим сийғалари 

 

 урилмадим, мен бир эр киши ёки бир аёл – لَ  ُاض َرب  

киши, ўтган замонда, сийғаси мутакаллими воҳид, 

мажҳули феъли жаҳд. 
 ,урилмадик, бизлар кўп эрлар ва ё кўп аёллар – لَ  ُنض َرب  

ўтган замонда, сийғаси мутакаллим маъал ғайр, мажҳули 

феъли жаҳд. 

 

Феъли нафийнинг баёни 

 

Феъли нафийнинг ҳам 14 сийғаси бордир. 6 таси 

ғоиб, 6 таси мухотаб, 2 таси мутакаллимдир. 

 

Ғоиб сийғалари 

 

 ,урмайди, у бир эр киши, келаси замонда – ال َيض ر بُ 

сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, маълуми феъли нафий. 

ر بان    урмайдилар, улар икки эр киши, келаси – ال َيض 

замонда, сийғаси таснийаи музаккари ғоибайн, маълуми 

феъли нафий. 

ر بُو  نَ ال َيض   – урмайдилар, улар кўп эр кишилар, келаси 

замонда, сийғаси, жамъи музаккари ғоибин, маълуми 

феъли нафий. 

َتض ر بُ ال   – урмайди, ул бир аёл, келаси замонда, сийғаси 

воҳидаҳ муаннаси, ғоибаҳ, маълуми феъли нафий. 

ر بان    ,урмайдилар, улар икки аёл, келаси замонда – ال َتض 

сийғаси таснийаи муаннаси ғоибатайн, маълуми феъли 

нафий. 

ر ب نَ   ,урмайдилар, улар кўп аёллар, келаси замонда – ال َيض 
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сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, маълуми феъли нафий. 

 

Мухотаб сийғалари 

 

 ,урмайсан, сен бир эр киши, келаси замонда – ال َتض ر بُ 

сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, маълуми феъли нафий. 

ر بان  ال تَ  ض   – урмайсизлар, сизлар икки эр киши, келаси 

замонда сийғаси таснийаи мухотабайн, маълуми феъли 

нафий. 

ر بُونَ   урмайсизлар, сизлар кўп эр кишилар, келаси – ال َتض 

замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотобийн, маълуми 

феъли нафий. 

ر ب نيَ   ,урмайсан сен бир аёл, келаси замонда – ال َتض 

сийғаси муаннаси воҳидаҳ мухотабаҳ, маълуми феъли 

нафий. 

ر بان    урмайсизлар, сизлар икки аёл, келаси – ال َتض 

замонда, сийғаси таснийаи муаннаси мухотабатайн, 

маълуми феъли нафий. 

ر ب نَ   урмайсизлар, сизлар кўп аёллар, келаси – ال َتض 

замонда, сийғаси жамъи муаннаси мухотабот, маълуми 

феъли нафий. 

 

Мутакаллим сийғалари 

 

 ,урмайман мен бир эр киши ёки бир аёл киши – ال َاض ر بُ 

келаси замонда, сийғаси мутакаллим воҳид, маълуми 

феъли нафий. 

 урмаймиз, бизлар кўп эр кишилар, ёки кўп – ال َنض ر بُ 

аёл кишилар, келаси замонда, сийғаси мутакаллими маъал 

ғайр, маълуми феъли нафий. 
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Маълуми феъли нафийни мажҳул қилиш йўли 

 

Маълуми феъли нафийни мажҳул қилишни истасанг, 

охиргисидан олдинги ҳарфини фатҳали қил ва ҳарфи 

музораъатни заммалик қил. 

Масалан:    َرُب بُ ال َيض ر   –ُيض  ال   бўлмоғи керак. 

Феъли нафийнинг мажҳулининг ҳам 14 сийғаси бор. 

6 таси ғоиб бўлиб, 6 таси мухотаб ва 2 таси  мутакалиммга 

оиддир. 

 

Ғоиб сийғалари 

 

 урилмайди у бир эр киши: келаси замон – ال ُيض َربُ 

сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, мажҳули феъли нафий. 

َربان    урилмайдилар, икки эр киши, келаси – ال ُيض 

замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, мажҳули 

феъли нафий. 

َربُونَ   урилмайдилар, кўп эр кишилар, келаси – ال ُيض 

замон, сийғаси жамъи музаккари ғоибин, мажҳули феъли 

нафий. 

 ,урилмайди, у бир аёл, келаси замонда – ال ُتض َربُ 

сийғаси воҳидаи муаннас, ғоибаҳ, мажҳули феъли нафий. 

َربان    урилмайдилар, икки аёл киши: келаси – ال ُتض 

замонда, сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, мажҳули 

феъли нафий. 

َرب نَ   ,урилмайдилар, кўп аёллар, келаси замонда – ال ُيض 

сийғаси жамъи муаннас ғоибот, мажҳули феъли нафий. 

 

Мухотаб сийғалари 

 

 урилмайсан, сен бир эр киши, келаси – ال ُتض َربُ 
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замонда, сийғаси воҳиди музаккар, мухотаб, мажҳули 

феъли нафий. 

َربان    урилмайсизлар, сизлар икки эр киши, келаси – ال ُتض 

замонда, сийғаси таснийаи музаккар, мухотабайн, мажҳули 

феъли нафий. 

َربُونَ   урилмайсизлар, сизлар кўп эрлар, келаси – ال ُتض 

замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотабийн, мажҳули 

феъли нафий. 

َرب نيَ   ,урилмайсан, сен бир аёл, келаси замонда – ال ُتض 

сийғаси воҳидаҳ, муаннаси мухотабаҳ, мажҳули феъли 

нафий. 

َربانَ   урилмайсизлар, сизлар икки аёл, келаси – ال ُتض 

замонда, сийғаси таснийаи муаннаси мухотабатайн, 

мажҳули феъли нафий. 

َرب نَ   урилмайсизлар, сизлар кўп аёллар, келаси – ال ُتض 

замонда, сийғаси жамъи муаннаси мухотабот, мажҳули 

феъли нафий. 

 

Мутакаллим сийғалари 

 

 урилмайман мен бир эр киши ёки бир аёл – ال ُاض َربُ 

киши, келаси замонда, сийғаси мутакаллим воҳид, 

мажҳули феъли нафий. 

 урилмаймиз, бизлар кўп эрлар ёки кўп – ال ُنض َربُ 

аёллар, келаси замонда, сийғаси мутакаллими маъал ғайр, 

мажҳули феъли нафий. 

 

Феъли амр (буйруқ феъли)нинг баёни 

 

Амр (буйруқ) икки қисмдир: 

1) «лом»сиз амр ва 2) «лом»лик амр. 



www.arabic.uz 

 

 36 

«Лом»сиз амрни феъли музореъи мухотаби 

маълумнинг олти сийғасидан икки йўл билан олинади. 

Биринчи йўл шуки, калиманинг охирига назар 

ташланади, агар калиманинг охирги ҳарфи саҳиҳ  бўлса, 

сокин (сукунли) қилинади. 

Масалан:   ا ض ر ب ва   ا عَلم каби.  

Ва агар охиргидан олдинги ҳарф ҳарфи иллат бўлса, 

уни ташланади. 

Масалан:   ُقل ва بع га ўхшаш. Ва агар калиманинг охири 

идғомлик бўлса ўз ҳолига қўйилади. Заммадан фатҳага 

ўтилади. Ҳаракатлар ичида фатҳа енгилроқ бўлгани учун 

заммани ташлаб, фатҳага ўтилади.  ُدَّ ر  ва   َّف ر га ўхшаш.  

Ва агар сийғаси  ُُعل  каби «айн»и заммалик бобидан يَ ف 

бўлса унинг охирини тўрт хил ўқиш мумкин. 

1) замма; 2) фатҳа; 3) касра; 4) сукун, идғомни ечгандан 

кейин, сукун ўқилади. 

Масалан: 1) ُشدُّ   د ّ شُ  (3 ُشدَّ  (2  ва идғомни ечгандан кейин 

ُدد   (4  .ўқилади ُاش 

Ва агар сийға  ُيَ ف ُعل «айн»и заммалик бобидан бошқа 

бўлса, унинг охирини уч хил ўқиш дурустдир. 

1) фатҳа; 2) касра ва идғомни ечгандан кейин; 3) 
сукун. 

Масалан:  ّ ا ف ر ر  ، ف رَّ  ،ف ر،  

Ва агар калиманинг охири сукунлик ҳарфи иллат 

бўлса, уни олиб ташланади. 

Масалан   ا ر م ва  ُُاد ع ва  َا خ ش каби. 

Иккинчи йўл шуки, ҳарфи музораъат бўлган то (ت) 

ҳарфини олиб ташланади. Ундан кейинги ҳарфи 

музораъатнинг ёнида бўлган ҳарфга қаралади. Агар ҳарфи 

музораътнинг ёнидаги ҳарф ҳаракатли бўлса, амр (буйруқ) 
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тугайди. 

Масалан:  ُل  ق  ва  каби. Агар ҳарфи музораъатга яқин  ع  ب  

турган ҳарф сокин (сукунли бўлса) «айн» бобига қаралади. 

Агар сийға  ُُعل  айн» заммалик бобидан бўлса, унинг» يَ ف 

аввалига заммалик ҳамзаи васлийани келтирилади. 

Масалан:  ُن ُصر  ا  ва   اُق  ُتل каби. Ва агар «айн»и заммалик бобидан 

бўлмаса, яъни фатҳалик ва касралик бўлса унинг аввалига 

ҳамзаи  васлийаи максурани келтирилади. 

Масалан    ا ض ر ب ва   ا ع َلم каби. Агар сийға  َع ُل َاف  َعل  бобидан يُ ف 

бўлса, унинг аввалига ҳамзаи мафтуҳаи соқитани 

келтиради. Ҳарфи музораъатнинг ёнидаги ҳарф хоҳ 

ҳаракали бўлсин, хоҳ сокин бўлсин, амр (буйруқ) тамом 

бўлади. Масалан, ر م  أ ك   ва  َق م  أ каби. 

Ломсиз амр олти сийғада келади: 3 таси музаккар ва 

3 таси муаннас. 

 ,ургин, сен бир киши, сийғаси воҳид музаккар – ا ض ر ب  

амри бе «лом» (яъни «лом»сиз буйруқ феъли). 

ر با  уринглар, сизлар икки эр киши сийғаси – ا ض 

таснийаи музаккар, амри бе «лом». 

ر بُوا  уринглар сизлар кўп эр кишилар, сийғаси – ا ض 

жамъи музаккар, амри бе «лом». 

 ,ургин сен бир аёл, сийғаси воҳидаҳ муаннас – ا ض ر ّب  

амри бе «лом». 

ر با  уринглар, сизлар икки аёл киши, сийғаси – ا ض 

таснийаи муаннас, амри бе «лом». 

ر ب نَ   уринглар, сизлар кўп аёллар, сийғаси жамъи – ا ض 

муаннас, амри бе «лом». 

Амри ғоиб ёки амри бо «лом», яъни III шахсга оид 

«лом»лик буйруқ феъли. 

«Лом»лик амр («лом»лик буйруқ феъли) феъли 



www.arabic.uz 

 

 38 

музореъи маълумнинг олти ғоиб сийғаларидан ҳамда икки 

мутакаллим сийғасидан биринчи йўл билан олинади. Феъли 

музореънинг аввалига касрали «лом»ни келтиргандан кейин 

амри бо «лом» (ломлик амр) ҳосил бўлади. 

Масалан   ل َيض ر ب ва   ل يَ ع َلم каби. Амри бо «лом» 8 сийғада 

келади: олтитаси ғоиб, иккитаси мутакаллим. 

 

Ғоиб сийғалари 

 

 ,урсин, у бир эр киши, сийғаси воҳид – ل َيض ر ب  

музаккар, ғоиб, маълуми амри бо «лом». 

ر با  урсинлар, улар икки эр киши, сийғаси таснийаи – ل َيض 

музаккар, ғоибайн, маълуми амри бо «лом». 

ر بُوا  урсинлар улар кўп эр кишилар, сийғаси жамъи – ل َيض 

музаккар, ғоибийн, маълуми амри бо «лом». 

 урсин, ул бир аёл, сийғаси воҳидаҳ, муаннаси – ل َتض ر ب  

ғоибаҳ, маълуми амри бо «лом». 

ر با  урсинлар, улар икки аёл, сийғаси таснийаи – ل َتض 

муаннаси ғоибатайн, маълуми амри бо «лом» 

ر ب نَ   урсинлар, улар кўп аёллар, сийғаси жамъи – ل َيض 

муаннаси ғоибот, маълуми амри бо «лом». 

 

Мутакаллим сийғалари 

 

َض ر ب    урайин, мен бир эр киши ёки бир аёл киши – ال 

сийғаси мутакаллими воҳид, маълуми амри бо «лом». 

 урайлик бизлар кўп эр кишиилар ёки кўп аёл – ل َنض ر ب  

кишилар, сийғаси мутакаллими маъал ғойр, маълуми амри 

бо «лом». 

 

Амри ғоибни ёки амри бо «лом»ни мажҳул қилиш йўли 



www.arabic.uz 

 

 39 

 

Маълуми амри ғоибни (ёки амри бо «лом»ни) мажҳул 

қилишни истасанг, охиргидан олдинги ҳарфни фатҳали қил 

ва ҳарфи музораъатни заммалик қил. 

Масалан,   ل َيض ر ب –ل ُيض َرب  бўлади. 

Амри ғоиб (ёки амри бо «лом»)нинг мажҳулини 14 

сийғаси бор: 6 таси ғоиб, 6 таси мухотаб ва 2 таси 

мутакаллимдир. 

Мухотабнинг 6 сийғасини ғоибнинг 6 сийғасидан 

олдин амри ғоибнинг мажҳулида айтилади. 

 

Мухотаб сийғалари 

 

 ,урилгин, сен бир эр киши, сийғаси воҳид – ل ُتض َرب  

музаккар, мухотаб, амр ғоиб мажҳули. 

َربا  урилинглар, сизлар икки эр киши, сийғаси – ل ُتض 

таснийаи музаккар, мухотабайн, амр ғоиб мажҳули. 

َربُوا  урилинглар, сизлар кўп эр кишилар, сийғаси – ل ُتض 

жамъи музаккари мухотабийн, амр ғоиб мажҳули. 

َرّب    урилгин, сен бир аёл киши, сийғаси воҳидаи – ل ُتض 

муаннас, мухотабаҳ, амр ғоиб мажҳули. 

َربا  урилинглар, сизлар икки аёл киши, сийғаси – ل ُتض 

таснийаи муаннас, мухотабатайн, амр ғоиб мажҳули. 

َرب نَ   урилинглар, сизлар кўп аёллар сийғаси жамъи – ل ُتض 

муаннаси мухотабот, амр ғоиб мажҳули. 

 

Ғоиб сийғалари 

 

 урилсин, у бир эр киши, сийғаси воҳид – ل ُيض َرب  

музаккар, ғоиб, амр ғоиб мажҳули. 

َربا  урилсинлар, улар икки эр киши сийғаси – ل ُيض 
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таснийаи музаккар, ғоибайн амр ғоиб мажҳули. 

َربُوا  урилсинлар, улар кўп эрлар, сийғаси жамъи – ل ُيض 

музаккари ғоибийн, амр ғоиб мажҳули. 
  урилсин, ул бир аёл киши, сийғаси муаннаси – ل ُتض َرب  

воҳидаи ғоиба, амр ғоиб мажҳули. 

َربا  урилсинлар, улар икки аёл, сийғаси таснийаи – ل ُتض 

муаннас, ғоибатайн, амр ғоиб мажҳули. 

َرب نَ   урилсинлар, улар кўп аёллар, сийғаси жамъи – ل ُيض 

муаннаси ғоибот, амр ғоиб мажҳули. 

ض ر ب  أل  – урилайин мен бир эркак ё бир аёл сийғаси 

мутакаллим воҳид амр ғоиб мажҳул. 

 ,урилайлик, бизлар кўп эрлар ёки кўп аёллар – ل ُنض َرب  

сийғаси мутакаллими маъал ғайр, мажҳули амри ғоиб. 

 

 

Феъли наҳий ҳозир баёни 

 

Феъли наҳий ҳозирнинг ҳам 14 сийғаси бордир: 

6 таси мухотаб, 6 таси ғоиб, 2 таси мутакаллим. 

Мухотаб сийғалари 

ض ر ب  ال تَ   – урмагин, сен бир эр киши, сийғаси воҳиди 

музаккари мухотаб, маълуми феъли наҳий. 

ر با  урманглар, сизлар икки эр киши, сийғаси – ال َتض 

таснийаи музаккар мухотабайн, маълуми феъли наҳий. 

ر بُوا  ال َتض  – урмангизлар, сизлар кўп эр кишилар, сийғаси 

жамъи музаккар, мухотабийн, маълуми феъли наҳий. 
ر   يبال َتض   – урмагин, сен бир аёл, сийғаси воҳидаи 

муаннаси мухотаба, маълуми феъли наҳий. 
َرباال تَ  ض   – урмангиз, сизлар икки аёл киши, сийғаси 

таснийаи муаннас мухотабатайн, маълуми феъли наҳий. 
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ر ب نَ   урмангизлар, сизлар кўп аёллар, сийғаси – ال َتض 

жамъи муаннаси мухотабот. Маълуми феъли наҳий. 

 

Ғоиб сийғлари 

 

 ,урмасин у бир эр киши, сийғаси воҳид – ال َيض ر ب  

музаккари ғоиб, маълуми феъли наҳий. 

ر با  урмасинлар, улар икки эр, сийғаси таснийаи – ال َيض 

музаккар, ғоибайн, маълуми феъли наҳий. 

ر بُوا  урмасинлар, улар кўп эр кишилар, сийғаси – ال َيض 

жамъи музаккари ғоибийн, маълуми феъли наҳий. 

ر   ب  ال َتض   – урмасин, у бир аёл, сийғаси воҳидаҳ муаннас 

ғоибаҳ, маълуми феъли наҳий. 

ر با  урмасинлар, улар икки аёл киши, сийғаси – ال َتض 

таснийаи муаннас, ғоибатайн, маълуми феъли наҳий. 

ر ب نَ   урмасинлар, улар кўп аёллар, сийғаси жамъи – ال َيض 

муаннаси ғоибот, маълуми феъли наҳий. 

 

Мутакаллим сийғалари 

 

 ,урмайин мен бир эр ёки бир аёл киши – ال َاض ر ب  

сийғаси мутакаллими воҳид, маълуми феъли наҳий. 

 урмайлик, бизлар кўп эр кишилар ёки кўп – ال َنض ر ب  

аёллар, сийғаси мутакаллими маъал ғойр, маълуми феъли 

наҳий. 

 

Феъли наҳий маълумини мажҳул қилиш йўли 

 

Феъли наҳий маълумини мажҳул қилишни истасанг, 

охиридан олдинги ҳарфини фатҳали қил ва ҳарфи 

музораъатни заммалик қил. 
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Масалан:   ال َتض ر ب – маълуми   ال ُتض َرب шаклида мажҳул 

бўлади. 

Феъли наҳий мажҳулининг ҳам 14 сийғаси бор: 

6 таси мухотаб, 6 таси ғоиб, 2 таси мутакаллим. 

 

Мухотаб сийғалари 

 

 урилмагин сен бир киши, сийғаси воҳид – ال ُتض َرب  

музаккар, мухотаб, мажҳули феъли наҳий. 

َربا  урилмангиз, сизлар икки эр киши,  сийғаси – ال ُتض 

таснийаи музаккари мухотабайн, мажҳули феъли наҳий. 

َربُوا  урилманглар, сизлар кўп эрлар, сийғаси – ال ُتض 

жамъи музаккари мухотабийн, мажҳули феъли наҳий. 

َرّب    ,урилмагин, сен бир аёл, сийғаси воҳидаҳ – ال ُتض 

муаннаси мухотабаҳ, мажҳули феъли наҳий. 

َربا  урилманглар, сизлар икки аёл киши, сийғаси – ال ُتض 

таснийаи муаннаси мухотабатайн, мажҳули феъли наҳий. 

َرب نَ   урилмангизлар, сизлар кўп аёллар, сийғаси – ال ُتض 

жамъи муаннаси мухотабот, мажҳули феъли наҳий. 

 

Ғоиб сийғалари 

 

 ,урилмасин, у бир эр киши, сийғаси воҳид – ال ُيض َرب  

музаккар, ғоиб, мажҳули феъли наҳий. 

َربا  урилмасинлар, улар икки эр киши, сийғаси – ال ُيض 

таснийаи музаккар, ғоибайн, мажҳули феъли наҳий. 

َربُوا  урилмасинлар, улар кўп эр кишилар, сийғаси – ال ُيض 

жамъи музаккари ғоибийн, мажҳули феъли наҳий. 

ُتض َرب  ال   – урилмасин, у бир аёл, сийғаси воҳидаи 

муаннаси ғоибаҳ, мажҳули феъли наҳий. 
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َربا   урилмасинлар, улар икки аёл, сийғаси – ال ُتض 

таснийаи муаннаси ғоибатайн, мажҳули феъли наҳий. 

َرب نَ   урилмасинлар, улар кўп аёллар, сийғаси – ال ُيض 

жамъи муаннаси ғоибот, мажҳули феъли наҳий. 

 

Мутакаллим сийғалари 

 

 ,урилмайин, мен бир эр ёки бир аёл киши – ال ُاض َرب  

сийғаси мутакаллим воҳид, мажҳули феъли наҳий. 

 ,урилмайлик, бизлар кўп эрлар ёки аёллар – ال ُنض َرب  

сийғаси мутакаллим маъал ғайр, мажҳули феъли наҳий. 

 

Исми замон ва макон 

(ўрин-пайт келишиги) баёни 

 

 сулосий мужарраддан (яъни, уч اسم زمان واسم مكان

ҳарфлик феълдан) ва  ُيَ ف ع ل «айн»и касралик бўлган 

феъллардан ҳамда мисол феъли хоҳ «вов»лик бўлсин, хоҳ 

«йо»лик бўлсин َمف ع ل «айн»и касралик вазнида келади. 

Масалан:  َُمض ر ب ва  ََمو ع د ва  ُر  .каби َمي س 

 бобидан бошқа бобларда ҳамда ноқис феълидан يَ ف ع لُ 

хоҳ «вов»лик бўлсин хоҳ «йо»лик бўлсин  َُعل  ъайн»и») َمف 

фатҳалик) вазнида келади. 

Масалан:  َُتل َعى   ва َمر َمى   ва َمف   .каби َمد 

Сулосий мужарраддан бошқа бобларда исми 

мафъулнинг вазнида келади. 

Масалан:  َُرم َرجُ  ва ُمك  م  زمان .каби ُمَدح   уч ا س م  مكان ва ا س 

сийғада келади: 
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 ;урадиган бир ўрин ва урадиган бир пайт – َمض ر بُ 

сийғаси воҳид, исми замон ва макон (ўрин-пайт келишиги). 

ر بان    урадиган икки ўрин ҳамда урадиган  икки – َمض 

пайт (урадиган икки ўрин-пайт), сийғаси таснийа исми 

замон ва исми макон. 

ر بُ اَمضَ   – урадиган кўп ўринлар ёки кўп вақтлар, 

сийғаси жамъ, исми замон ва исми макон. 

 

«Мим»лик масдар баёни 

 

«Мим»лик масдар сулосий мужарраддан  َع ل  َمف   вазнида 

келади, «айн»и фатҳали бўлади. 

Масалан,  َر  َمن ص  ва  َم  َمع ل  ва  َر ب  َمض   каби. 

Сулосий мужарраддан бошқа бобларда исми 

мафъулнинг вазнида муштарак келади. 

Масалан:  َُرم رَ  ва ُمك  ج  ُمَدح   ва  َر ج  ُمَتَدح   каби. 

 

Исми олат баёни 

(яъни, иш-ҳаракатни бажариш асбоби) 

 

Исми олат сулосий мужарраддан  َع ل  م ف   ва عا ل  م ف   ва  ََعل ة  م ف   

вазнида келади. 

Масалан:  َط ر  م س   ва  ح  م ف تا  ва  ََنس ة  م ك   каби. 

Исми олат уч сийғада келади:  م ض راب – урадиган бир 

асбоб, сийғаси воҳид, исми олат. 

ابانم ض  ر   – урадиган икки асбоб, сийғаси таснийа, исми 

олат. 

 урадиган кўп асбоблар, сийғаси жамъ, исми – َمض ار يبُ 

олат. 
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Исми тафзил баёни 

(яъни, ўзгалардан феълини ортиқ бажарувчи 

кишининг исми) 

 

Исми тафзил олти сийғада келади. Учтаси музаккар 

ва учтаси муаннас. 

ض َربُ أَ   – урувчироқ бир эр киши сийғаси воҳид, 

музаккар, исми тафзил. 

َربانَ أَ  ض   – урувчироқ икки эр киши, сийғаси таснийаи 

музаккар, исми тафзил. 

َربُونَ أَ  ض   – урувчироқ кўп эр кишилар, сийғаси жамъи 

музаккар, исми тафзил. 

 ,урувчироқ бир аёл, сийғаси воҳидаҳ, муаннас – ُضر ّب

исми тафзил. 

 урувчироқ икки аёл, сийғаси таснийаи – ُضر بَيان  

муаннас, исми тафзил. 

 урувчироқ кўп аёллар, сийғаси жамъи – ُضر بَياتُ 

муаннас, исми тафзил. 

Илова: сулосий мужарраддан бошқа феъллардан 

исми тафзил келган эмас. 

 

(Шукр Тангримаким, бу соврун унвона етди, ўлимдан 

илгари поёна етди). 

 

Илми сарф таърифи 

Илми сарф қандай илм? 

 

Сарф илми турли маъноларни англатадиган 

калималарнинг турларини ўргатадиган илмдир. Чунки араб 

калималари хилма-хил маъноларни англатиш учун турли-

турли бўлиб, турланиб келади. 

Бу фанни биринчи ижод қилган Муъоз ибн 
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Муслиминил-Ҳарродир. Бу илмнинг мавзуси араб тилининг 

калималаридир. Бу фанда калималарнинг зотига (ўзагига) 

тушадиган эълол (ҳарфи иллатни бир-бирига алмаштириш), 

тазъийф (иккилантириш) ва имола (алифни «йо»га мойил 

қилиб ўқиш) ва нисбат (қаратиш, тегишли қилиш) ва бошқа 

ҳолатлардан баҳс қилинади. Бу илмни ўқишдан асосий 

мақсад мубтадиларнинг, яъни ўқишни янги бошлаганларнинг 

зеҳнига лафзда бўладиган хатолардан сақлашдир. Шунинг 

учун бу илмни ўқиш мубтадиларга, лозим ва зарур. 

 

Сулосий мужаррад олти бобдир 

 

Биринчи боб:  َيَ ف ع لُ  (َضَربَ  - َيض ر بُ  فَ َعل - ) тарзида бўлади. 

 

Сийғалари 

N 

Феъли 

мозий 

маълум 

Феъли 

мозий 

мажҳули 

Феъли 

музореъи   

маълум 

Феъли 

музореъи 

мажҳул 

ض ر بُ يَ  ُضر بَ  َضَربَ  1  ُيض َربُ  
اَضَربَ  2 اُضر بَ   ر بَ   ان  َيض  َربَ يُ   ان  ض   

ر بُونَ  ُضر بُوا َضَربُوا 3 َربُونَ  َيض   ُيض 
َبت  ُضر   َضَرب ت   4  ُتض َربُ  َتض ر بُ  
اَضَربَ تَ  5 اُضر بَ تَ   ر بَ   ان  َثض  َربَ   ان  ُتض   

ر ب نَ  ُضر ب نَ  َضَرب نَ  6 َرب نَ يُ  َيض  ض   
ض ر بُ تُ  ُضر ب تَ  َضَرب تَ  7  ُتض َربُ  
اَضَرب  ُتمَ  8 اُضر ب  ُتمَ   ر بَ   ان  ُتض  َربَ   ان  ُتض   

ر بُونَ  ُضر ب  ُتم   َضَرب  ُتم   9 َربُونَ  ُتض   ُتض 
َ  ُضر ب ت   َضَرب ت   10 ر ب ني  َ  َتض  َرب ني   ُتض 
اَضَرب  ُتمَ  11 اُضر ب  ُتمَ   ر بَ   ان  َتض  َربَ   ان  ُتض   
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ر ب نَ  ُضر ب  ُتَّ  َضَرب  ُتَّ  12 َرب نَ تُ  َتض  ض   

ض ر بُ أَ  ُضر ب تُ  َضَرب تُ  13 ض َربُ أُ    

اَضَرب  نَ  14 اُضر ب  نَ    ُنض َربُ  َنض ر بُ  
 

N 
Исми 

фоил 

Исми 

мафъул 

Феъли 

жаҳднинг 

маълуми 

Феъли 

жаҳднинг 

мажҳули 

ار ب  ضَ  1  لَ  ُيض َرب   لَ  َيض ر ب   َمض ُروب   
ان  ار بَ ضَ  2 ُروبَ   ان  َمض  َربَ  لَ   لَ  َيضر با  اُيض   

ار بُونَ ضَ  3 ونَ وبُ رُ ض  مَ   ر بُوا  َربُوا لَ  َيض   لَ  ُيض 
ار بَة  ضَ  4 ُروبَ   ة  َمض  ض َرب  لَ  تُ  لَ  َتض ر ب     

ان  ار بَ تَ ضَ  5 ُروبَ تَ   ان  َمض  ر بَ   الَ  َتض  َربَ   الَ  ُتض   

ات  َضار بَ  6 ُروبَ   ات  َمض  ر ب نَ   َرب نَ  لَ  َيض   لَ  ُيض 
ض ر ب  لَ  تَ    7  لَ  ُتض َرب   
ر بَ    8 الَ  َتض  َربَ   الَ  ُتض   

ر بُوا   9 َربُوا لَ  َتض   لَ  ُتض 
َريب   لَ  َتض ر يب     10  لَ  ُتض 
ر بَ    11 الَ  َتض  َربَ   الَ  ُتض   

ر ب نَ    12 َرب نَ  لَ  َتض   لَ  ُتض 
ض ر ب  أَ لَ     13 ض رب  أُ لَ     

 لَ  ُنض َرب   لَ  َنض ر ب     14
 

 

N 

Маълуми 

феъли 

нафийи 

Мажҳули 

феъли 

нафий 

Амри 

ҳозир 
Амри ғоиб 

 ل َيض ر ب   ا ض ر ب   ال ُيض َربُ  ال َيض ر بُ  1
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ر بَ  2 ان  ال َيض  َربَ   ان  ال ُيض  ر بَ   اا ض  ر با   ل َيض 
ر بُونَ يَ ال  3 ض  َربُونَ   ر بُوا ال ُيض  ر بُوا ا ض   ل َيض 
ض ر بُ ال تَ  4 ُتض َربُ  ال   ل َتض ر ب   ا ض ر يب   
ر بان   5 َربَ  ال َتض  ان  ال ُتض  ر بَ   اا ض  ر بَ   ال َتض   

ر ب نَ  6 َرب نَ  ال َيض  ر ب نَ  ال ُيض  ر ب نَ  ا ض   ل َيض 
ض ر ب  ألَ   ال ُتض َربُ  ال َتض ر بُ  7  
ر بَ  8 ان  ال َتض  َربَ   ان  ال ُتض   ل َنض ر ب    
ر بُونَ  9 َربُونَ  ال َتض     ال ُتض 

ر ب   10 َ ال َتض  ني    َ َرب ني     ال ُتض 

ر بان   11 َربَ  ال َتض  ان  ال ُتض     

ر ب نَ  12 َرب نَ  ال َتض     ال ُتض 

ض ر بُ أَ ال  13 ض َربُ أُ ال      

   ال ُنض َربُ  ال َنض ر بُ  14

 

 

N 

Амри бо 

«лом»нинг        

мажҳули 

Маълуми 

феъли наҳий 

Мажҳули 

феъли наҳий 

َرب  ل ُتض   1  ال ُتض َرب   ال َتض ر ب   
َربَ  2 ال ُتض  َربَ   اال َتض  َربَ   اال ُتض   

َربُوا 3 ر بُوا ل ُتض  َربُوا ال َتض   ال ُتض 

َريب   4 َريب   ال َتض ر يب   ل ُتض   ال ُتض 

َربَ  5 ال ُتض  ر بَ   اال َتض  َربَ   اال ُتض   

َرب نَ  6 َرب نَ  ل ُتض  َرب نَ  ال َتض   ال ُتض 

َيض ر ب   ال ل ُيض َرب   7  ال ُيض َرب   
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َربَ  8 ال ُيض  ر بَ   اال َيض  َربَ   اال ُيض   

َربُوا 9 ر بُ  ل ُيض  واال َيض  َربُوا   ال ُيض 

 ال ُتض َرب   ال َتض ر ب   ل ُتض َرب   10

َربَ  11 ال ُتض  ر بَ   اال َتض  َربَ   اال ُتض   

َرب نَ  12 ر ب نَ  ل ُيض  َرب نَ  ال َيض   ال ُيض 

ض َرب  ألُ  13 ر  أَ ال   ب  ض  ض َرب  أُ ال    

ُنض َرب   ال ال َنض ر ب   ل ُنض َرب   14  

 

 

N 
Исми замон ва 

исми макон 
Исми олат Исми тафзил 

رَ  َمض ر ب   1 اب  م ض  بُ رَ ض  أَ    
ر بَ  2 ان  َمض  رَ م    ان  ابَ ض  ان  بَ رَ ض  أَ    
ار بُ َمضَ  3 ار يبُ ضَ مَ   ونَ بُ رَ ض  أَ    
َّب ر  ضُ    4  
ان  يَ ب َ ر  ضُ    5  
ات  يَ ب َ ر  ضُ    6  

 

Такъид «нун»лари баёнида 

 

Таъкид «нун»лари мустақбал (келаси замон) 

феълининг маъносини таъкидлаш, яъни жумланинг 

мазмуни ҳақ эканлигини мухотабнинг, яъни II шахснинг 

зеҳнида қарор топдириш учун қўлланади. 

Таъкид «нун»и икки турли бўлади: 

1. «Нун»и таъкиди хафифа. 

2. «Нун»и таъкиди сақила. 

«Нун»и таъкиди хафифа сокинлик «нун»дир. 

«Нун»и таъкиди сақила эса ташдидлик «нун»дир. 
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«Нун»и таъкиди хафифа воҳид (бирлик) 

сийғаларнинг ҳамда жамъи музаккар (кўплик) 

сийғаларининг охирига туташади. Воҳид (бирлик) 

сийғаларда охирги ҳарфи саҳиҳ бўлган феъллар таъкид 

«нун»и туташганда фатҳали ўқилади. Охиридан ҳарфи 

иллат ҳазф қилинган (олиб ташланган) феълларда ҳарфи 

иллатни қайтариб келтириб, фатҳали қилиб  ўқилади. 

Масалан: ر م  ت َ  ال  .каби ال تَ ر م نَيَّ  – 

 

«Нун» таъкиди хафифа сарфи 

 

ر ب ن  ا   ر بُن   –ض  ر بَ  –ا ض  ن  ا ض   

«Нун»и таъкиди сақила барча сийғаларнинг охирига 

туташади. Қуйидагидек: 

ر ب نان ّ  ر بانّ   – ا ض  ر ب نَّ   –ا ض  ر بانّ   –بُنَّ ا ض ر   –ا ض  ر َبنَّ  –ا ض  ا ض   

Амри ғоиб (III шахс буйруқ феъли) ва наҳийларни 

(инкор феълларини) шуларга қиёс қил: 

ر َبنَّ  ر َبن   –ال َتض  ر َبنَّ . ال َتض  ر َبن   –ل َيض  ل َيض    каби. 

 

Феъллар баёни 

 

Араб тилида ишлатиладиган феъллар тўрт қисмдир: 

ُُمَرَّد يثالث .1  (қўшимчасиз учлик) 

َمز يد يثالث .2  (қўшимчали учлик) 

ُُمَرَّد يرُباع .3  (қўшимчасиз тўртлик) 

َمز يد   يرُباع .4  (қўшимчали тўртлик) 

 

Ушбу тўрт қисм 22 бобда келади. 
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ُُمَرَّد يثالث  бўлган биринчи қисм олти бобдир. 

Биринчи боб мозийда (ўтган замонда) «айн»и 

фатҳали, музореъда (келаси замонда) «айн»и касрали  

бобидир. 
Бу бобнинг масдари 11 вазнда келади. 

 
N Вазнлар Мисолар Маънолари 

 урмоқ َضر بُ  فَ ع لُ  1

 ўтирмоқ ُجُلوسُ  فُ ُعولُ  2

بُ  ف ع لُ  3  ёлғон айтмоқ ك ذ 

 енгмоқ (ғалаба қилмоқ) َغَلَبةُ  فَ َعَلةُ  4

اَيةُ  ف عالةُ  5  َح 
сақламоқ 

(ҳимоя қилмоқ) 

ع النُ ف ُ  6 رانُ ُغف     кечирмоқ 

 ит ҳурмоғи نَب حُ  َفع لُ  7

 қарзини бермасдан чўзмоқ لَيَّانُ  فَ ع النُ  8

رافُ  ف عالُ  9  урғочи итнинг куюниши ص 

 Ҳукм қилмоқ َقضاءُ  َفعالُ  10

يُ ُهدَ  فُ َعلُ  11  
ҳақ йўлга солмоқ, ҳидоят 

қилмоқ 

 

Бу бобнинг саҳиҳига мисол:  َضَربَ  –َيض ر ُب , масдари   َضر با – 

урмоқ маъносида. 

Барча муштақларининг (масдардан ёриб олинган 
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сийғалари) сарфи юқорида ўтди. 
ُمضاَعف     га мисол  َّيَف رُّ  – فَ ر масдари   ف رارا бўлиб, қочмоқ 

маъносидадир. Бундан 12 нарса шу тартибда иштиқоқ 

қилинади. 

 феъли мозий – فَ رَّ   .1

 феъли музореъ – يَف رُّ  .2

 исми фоъил – فارّ  .3

 исми мафъул – َمف رُور.4

 феъли жаҳд – ل   يَف رَّ  .5

 феъли нафий – ال يَف رُّ  .6

 феъли амр – ف رَّ  .7

 амри ғойиб – ل َيف رَّ .8

رَّ ال َتف   .9  – наҳий ҳозир 

 исми замон ва исми макон – َمف رَّ  .10

رَ  .11 ار  م ف   – исми олат 

 исми тафзил – َأفَ رَّ  .12

 нинг ҳаракатини(ро) ر эди. Биринчи فَ َررَ  аслида فَ رَّ 

қўлга олдик. Моқаблига (биринчи «ро»нинг ўзидан 

олдинги ҳарфга) қарадик. Ҳаракатталаб эмас экан, яъни 

ўзи ҳаракатли экан. Ҳаракатини олиб ташладик:  َفَ ر ر бўлиб 

шарти идғом пайдо бўлди. Аввалги «ро»ни иккинчи «ро»га 

идғом қилдик (киритдик):  َّفَ ر  бўлди. 

Шарти идғом шуки, бир калимада икки ҳарф  бир 

жинсда бўлиб, аввалгиси сокин (сукунли) бўлса, 

иккинчиси ҳаракатли бўлса аввалгисини иккинчисига 

киргизилади. 

غام  ا د    – бир ҳарфни иккинчи ҳарфга киргизишдир. 
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Қоида 

 

Бир жинсдан икки ҳарф бир ерда бўлиб, аввалгиси 

сокин (сукунли(, иккинчиси ҳаракатли бўлса аввалги 

ҳарфни иккинчисига идғом қилинади. 

 

 :ни сарф қилиш (турлаш) тариқаси فَ رَّ 

 ،فَ َرر تُ ، فَ َرر ُتنَّ  ،افَ َرر تَُ  ،فَ َرر ت  ، فَ َرر ُت   ،افَ َرر تَُ  ،فَ َرر تَ ، فَ َرر نَ  ،افَ رَّتَ  ،ت  فَ رَّ ، وافَ رُّ  ،فَ رَّا ،فَ رَّ 
  .افَ َرر نَ 

Феъли мозийда беш сийғада идғом лозимдир: 

ғоиб, ғоибайн, ғоибийн, ғоиба, ғоибатайнларда. 

Феъли мозийнинг қолган тўққиз сийғаси ўз аслида 

қолади. Чунки бу сийғаларга уланиб келган олмош 

калималари (шахссон қўшимчалари) ўзлари ҳаракатли 

бўлгани учун ўзидан олдинги ҳарфнинг сокин (сукунли) 

бўлишини истайди. 

Бу сийғаларнинг охирига қўшилиб, келган калималар 

 .гача – замирлар деб аталади نا дан тартиб ن –

 

Қоида 

 
َوال َ أَ تَ َتَبدَُّل َعن   الَ وَ  تَ تَ َغي َّرُ  اَلضَّمائ ُر الَ   اح 

Маъноси: Исмнинг (эганинг) ўрнини босадиган бу 

замирлар, яъни олмошлар ҳеч қачон ўзгармайди ва 

эъроблари (яъни ҳаракатлари) бошқача бўлмайди. 

 

Феъли мозийнинг мажҳул қилиш қоидаси 

 

فَ رَّ    ни мажҳул қилиш учун идғомни ечиб, уни аслига 

қайтарамиз:  َفَ َرر бўлади. Моқабли охирини (охиридан 
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олдинги ҳарфини) касрали қиламиз:  ََفر ر бўлади. 

Моқабли охиридан олдиндаги ҳарфни (яъни 

охиридан учинчи ҳарфини) заммали қиламиз:  َفُر ر бўлади. 

Биринчи «ر» (ро)нинг ҳаракатини олиб ташладик:  َفُ ر ر 
бўлиб, шарти идғом вужудга келди, биринчи «ر» (ро)ни 

иккинчи «ر» (ро)га идғом қилдик,  َّفُ ر бўлди. 

Феъли мозий мажҳулининг сарфи қуйидагича 

 

 .افُر ر نَ  ،ُفر ر تُ  ،فُر ر ُتنَّ  ،اُفر ر تَُ  ،فُر ر ت   ،ر ُت  ُفر   ،اُفر ر تَُ ، ر تَ فُر   ،فُر ر نَ  ،ارَّتَ ف ُ  ،ت  رَّ ف ُ  ،فُ رُّوا ،فُ رَّا ،فُ رَّ 
 

 дир. Мажҳулида худди маълуми ُفر رَ  нинг асли «فُ رَّ »

каби беш сийғада идғом бор. Қолган тўққиз сийғада идғом 

йўқ. 

Нима учун беш сийғада идғом бор-у, қолган тўққиз 

сийғада идғом йўқ. Сабаблари феъли мозийнинг 

маълумида баён қилинди. 

 

Феъли  музореъ (келаси ва ҳозирги замон феъли) баёни 

 

 феъли музореъи маълумдир. Бу ҳам 14 сийғасида – يَف رَّ 

келади. Сарф қилиш (турлаш) ушбу тариқададир: 

 

 .نَف رُّ  ،ف رُّ أَ  ،تَ ف ر ر نَ  ،َتف رَّان   ،َتف رّ ي نَ  ،َتف رُّونَ  ،تَف رَّان   ،ُ َتف رّ ، يَ ف ر ر نَ  ،ان  َتف رَّ  ،َتف رُّ  ،يَف رُّونَ ، يَف رَّان   ،يَف رُّ 
 

 ни мажҳул қилиш «يَف رُّ » ни мажҳул қилиш йўли «يَ ف رُّ »

учун аслига қайтардик: 

ر رُ   бўлди. Охиридан олдинги ҳарфини фатҳали يَ ف 

қилдик:  َُرر َررُ  .бўлди. Ҳарфи музореъни заммалик қилдик يَ ف   يُ ف 
бўлди.   َُرر يُ ف  да биринчи «ر» (ро)нинг ҳаракатини (фатҳасини) 
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қўлга олдик, моқаблига (ундан олдинги ҳарфга) қарадик, 

ҳаракатталаб экан, яъни сукунли экан. Ҳаракатини 

моқаблига (ундан олдинги ҳарфга) бердик:  ُيُ َفر ر бўлиб, 

шарти идғом вужудга келди: бириничи «ر» (ро)ни иккинчи 

 .бўлди يُ َفرُّ  :га идғом қилдик(ро) «ر»

Феъли музореънинг мажҳули ҳам 14 сийғада келади. 

Ушбу тариқада: 

 

َرر نَ  ،تُ َفرَّان   ،ي نَ ر ّ تُ فَّ  ،تُ َفرُّونَ  ،تُ َفرَّان   ،تُ َفرُّ  ،يُ ف َرر نَ  ،تُ َفرَّان   ،تُ َفرُّ  ،يُ َفرُّونَ  ،يُ َفرَّان   ،يُ َفرُّ   .نُ َفرُّ  ،أُفَ رُّ  ،تُ ف 

 

Ўн икки сийғада идғом бор:   غائبات (ғоибот) ва   ُُماَطبات   

(мухотабот)да идғом йўқ. Сабаблари юқорида ўтди. 

 

Исми фоил, яъни феълни бажарувчи кишининг номи 

(эга) 

 

Исми фоъил олти сийғада келади. Сарф қилиниши 

(тусланиши) қуйидагича: 

 

 (ار رُ فَ وَ وَ ) ات  فَارَّ  ،ان  تَ ارَّ فَ  ،ارَّة  فَ  ،ارُّونَ فَ  ،ان  ارَّ فَ  ،ار  فَ 
 

Ана шу олти сийғада биринчи «ر» (ро)нинг ҳаракатни 

қўлга олдик. Моқабли (ундан олдинги ҳарфга) қарадик. 

Ҳарфи мад «ا» (алиф) бор экан, яъни ҳаракатталаб эмас 

экан, шунда биринчи «ر» (ро)нинг ҳаракатини ташладик: 

ر  ار  فَ   бўлиб, шарти идғом вужудга келди, бас, биринчи «ر» 

(ро)ни иккинчи «ر» (ро)га идғом қилдик: К ارّ فَ   бўлди. 

ار رُ فَ وَ   исми фоъилнинг жамъи таксири (бирлигининг 

шакли ўзгарган ва кўпликка айланган эга ўз аслида туради, 

унда идғом бўлмайди. 
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Исми мафъул 

(бажарилган иш-ҳаракатнинг исми) 

 

Исми мафъул ҳам олти сийғада келади, тусланиши 

қуйидагича: 

 
ُرو  رُ ، ر  َمف  ُرورَة   ،َمَفُرورُونَ  ،ان  ورَ َمف  رُ  ،َمف  ُرورَ  ،ان  ورَتَ َمف   ات  َمف 

 
Бу сийғалар ўз аслидадир, чунки бир жинсдаги 

ҳарфларнинг орасига ёт ҳарф тушиб қолди.  َُمفار ر исми 

мафъулнинг жамъи таксиридир. (Бирлик шакли  

ўзгартирилиб, кўпликка айланган). 

 

Жаҳд маълум феъли  

 

Феъли жаҳднинг (ўтган замон инкор феълининг) 

маълуми 14 сийғада келади. Тусланиши қуйидагича: 

 

لَ   ،لَ  َتف رَّاي، لَ  َتف ر ّ  ،لَ  َتف رُّوا ،لَ  َتف رَّا ،لَ  َتف رَّ  ،لَ  يَ ف ر ر نَ ا، رَّ لَ  َتف   ،لَ   َتف رَّ  ،لَ   يَف رُّوا ،لَ   يَف رَّا ،لَ   يَف رَّ 
 .لَ   نَف رَّ  ،ف رَّ أَ لَ   ،تَ ف ر ر نَ 

 
لَ  يَف رَّ   –  аслида   ر ر  لَ  يَ ف 

ر ر   ل  َتف رَّ   –لَ  تَ ف   
ر ر   لَ  َتف رَّ   –لَ  تَ ف   

ر ر   لَ   نَف رَّ  -لَ  نَ ف   

ف رَّ أَ لَ    –لَ  َأف ر ر    бўлган. 
 

Мазкур беш сийғада, яъни ғоиб, ғоиба, мухотаб ва 
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икки мутакаллим сийғаларида биринчи «ر» (ро)нинг 

ҳаракатини қўлга олдик, моқаблига (ундан олдинги 

ҳарфга) қарадик, сукунли бўлиб, ҳаракатталаб экан, 

моқаблига ҳаракатни бердик:   َل يَف ر ر бўлиб, икки «ر» (ро) 

орасида ижтимоъи сокинайн бўлди. (Яъни, иккита сокин 

бир жойда жамъ бўлди). Бир калимада, бир ўринда иккита 

сокин жамъ бўлиб, бу калима билан сўзлаш мумкин эмас. 

Ижтимоъи сокинайндан, (яъни икки сокин жамлигидан) 

қутулиш учун бир жинсдан бўлган икки ҳарфнинг 

биттасини ҳазф қилиш (олиб ташлаш) керак ёки биттасига 

ҳаракат бериш керак. Бу ўринда эса ҳазф қилиб бўлмайди. 

Чунки ف  َكل مهاا ج ح  (ижҳофи калима), яъни ўзи туруши керак 

бўлган калиманинг бирор ҳарфини ҳазф қилиб, юбориш 

лозим келади. Мутажонисайнинг (икки жинсдош 

ҳарфнинг) биттасига ҳаракат ҳам бериб бўлмайди. Чунки, 
يح  ب ال ح  ُمَرجّ   تَ ر ج   яъни сабабсиз бир нарсани иккинчисидан ортиқ 

кўриш лозим келади. Шунингдек, ижтимоъи сокинайн 

(икки жамланган сокин) билан сўзлашиш мумкин эмас. 

Иложсиз  َّظُورات  اَلض ُروراُت تُب يُح ال َمح   (зарурият манъ қилинган 

нарсаларни мубоҳ қилади) қоидаси тақозосига кўра, 

иккинчи «ر» (ро)га фатҳа берамиз. Чунки фатҳа 

ҳаракатларнинг орасида енгилроғидир. Энди  َلَ  يَف ر ر бўлиб, 

шарти идғом вужудга келди. Биринчи «ر» (ро)ни иккинчи 

 .бўлади  لَ   يَف رَّ  ,га идғом қиламиз(ро) «ر»
Истасак, иккинчи   ر » (ро)га касра берамиз. 

ر   ,қоидасига биноан لَ  يَف رّ      الّساك ُن ا ذا ُحرّ َك ُحرّ َك ب ال َكس 
бўлди. Ва агар истасак, идғомни ечгандан кейин ўз аслига 

қайтариб  ر ر  .деймиз لَ  يَ ف 

Қолган 7 сийғада, яъни 4 таснийа ва икки жамъи 
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музаккар ва мухотабада биринчи «ر» (ро)нинг ҳаракатини 

моқаблига бердик, чунки ҳаракатталаб эди шарти идғом 

вужудга келди. Биринчи «ر» (ро)ни иккинчи «ر» (ро)га 

идғом қилдик. 

  الَ   َتف رَّ  ي،ف ر ّ لَ  تَ  ،لَ  َتف رُّوا ،لَ  تَف رَّا  ،لَ  َتف رُّا ،لَ  يَف رُّوا ،ايف رَّ  لَ  

бўлдилар. 

 .ўтган қоидага биноан ўз аслидадир لَ  يَ ف ر ر َن لَ  تَ ف ر ر نَ 

 

Мажҳул жаҳд феъли  

 

Феъли жаҳдни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик: 

ر ر    бўлди. Моқабли охирини фатҳали қилдик ваҳарфни لَ  يَ ف 

музороъатни заммали қилдик: لَ  يُ ف َرر    бўлди. Биринчи «ر» 

(ро)нинг ҳаракатини моқаблига  бердик:   لَ  يُ َفر ر бўлиб, 

ижтимоъи сокинайн бўлди. Маълумида баён қилинган 

қоидаларга асосан амал қилсак, қуйидагича уч хил 

ўқилади. 

 ўз аслида ўқилади, баёни    لَ  يُ ف َرر   ،  يُ َفر ّ لَ   ،لَ  يُ َفرَّ   .لَ   تُ ف َرر نَ   ،لَ  يُ ف َرر نَ 

маълумда ўтди. 

 

Феъли жаҳднинг мажҳули ҳам 14 сийғада келади. 

 

Тусланиши қуйидагича: 

 

َرر نَ ا، لَ   تُ َفرَّ  ،لَ   تُ َفرَّ  ،لَ   يُ َفرُّوا ،لَ  يُ َفرَّا ،لَ  يُ َفرَّ   ،لَ  تُ َفرَّا ي،لَ   تُ َفر ّ  ،تُ َفرُّوا لَ   ،تُ َفرَّالَ   ، لَ  تُ َفرَّ  ،لَ  يُ ف 
 .لَ  نُ َفرَّ  ،فَ رَّ أُ لَ   ،لَ  تُ ف َرر نَ 

 

Нафий феълининг маълуми 
 

Нафий маълум феъли ҳам 14 сийғада келади. 
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Тусланиши қуйидагича: 

 

ال  ،ال َتف رّ ينَ  ،ونَ ال َتف رُّ  ،ال َتف رَّان  ، ف رُّ تَ  الَ  ،يَ ف ر ر نَ  ال ،ان  ال َتف رَّ  ،ال َتف رُّ  ،ال يَف رُّونَ  ،ال يَف رَّان   ،ال يَف رُّ 
 .ال نَف رُّ  ،ف رُّ أَ  الَ ، ال تَ ف ر ر نَ  ،ان  َتف رّ 

 
 

Нафий феълининг мажҳули 

 

 ،تُ َفرّ ي نَ  الَ  ،تُ َفرُّونَ  الَ  ،تُ َفّران   الَ  ،تُ َفرُّ  الَ  ،َرر نَ ال يُ ف   ،ان  ال تُ َفرَّ  ،ال تُ َفرُّ  ،ال يُ َفروُّنَ  ،ال يُ َفّران   ،ال يُ َفرُّ 
 .ال نُ َفرُّ  ،فَ رُّ أُ ال  ،ال تُ ف َرر نَ  ،ان  ال تُ َفرَّ 

 
Феъли нафийнинг маълуми ва ҳам мажҳули барча 

қоидаларда музореънинг маълуми ва мажҳули кабидир. 

 

Амри ҳозир баёни 

 

Амри ҳозир 6 сийғада келади. Тусланиши 
қуйидагича: 

 .ا ف ر ر نَ  ،اف رَّ  ي،ف ر ّ  ،ف رُّوا ،اف رَّ  ،ف رَّ 

 ни феъли музореъи маълуми мухотаб сийғаси”ف رَّ “

бўлмиш   َُّتف ر дан икки йўл билан олинади. Биринчи йўл 

шуки, бу мухотаб сийғасининг охирига қарадик. Кўрдикки, 

охири мудғам (идғомли) экан, уни ўз ҳолига қўйдик. 

Заммадан фатҳага ўтдик. Чунки фатҳа ахаффи ҳаракот, 

яъни ҳаракатларнинг енгилроғидир,  ََّتف ر бўлди. 

Иккинчи йўл шуки, ҳарфи музораъатни ташлаймиз, 

сийғага қарасак,    ا ف عال бобидан эмас экан. Ҳарфи 

музораъатнинг ёнидаги ҳарфга қарадик. У ҳарф ҳаракатли 

экан. Амр тамом бўлди:  َّف ر бўлиб  қолди. «Нун»и эъробияси 
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бор мухотаб сийғалардан ҳам, яъни,  ََتف ّران  َتف رّ ي َن  َتف ّران  َتف رُّون  каби 

феъллардан ҳам икки амал билан амр олинади. 

Биринчи амал шуки, бу тўрт сийғанинг охирига 

қарадик, эъробия «нун»ларини олиб ташладик: 

َتف رَّا يَتف ر ّ  ا،و َتف رُّ  ،اَتف رَّ   бўлди. 

Иккинчи амалда ҳарфи музораъат бўлган «ت» (те)ни 

олиб ташладик. Ушбу сийғаларга қарасак, ифъол   ا ف عال бобидан 

эмас экан. Ҳарфи музораъатга яқин турган ҳарфга қарасак, 

мутаҳаррик, яъни ҳаракатли экан, амр тамом бўлди: 

ف رَّا ي،ف ر ّ  ،ف رُّوا ،ف رَّا  бўлди. 

 ни феъли музореъи мухотаби маълумдан икки«ا ف ر ر نَ »

амал билан олинади. Биринчи амал шуки, ушбу сийғанинг 

охирига қарадик, охирида «нун»и  жамъи муаннас бўлмиш 

«нун»и замир бор экан, бу худди «вови» жамъи 

музаккардек. Уни ўз ҳолига қўйдик.  

Чунки бу:  َُر وَ اَلضَّم وَ أن  تَ َتبدَُّل عَ  الَ ائُر ال تَ تَ َغي َّ اح  ال   

деган қоидага мувофиқ  َتَ ف ر ر ن  экан дедик. 

Иккинчи амал шуки, ҳарфи музороъат бўлган «ت» 

(те)ни олиб ташладик. Ҳарфи музороъатнинг  мойалисига, 

яъни ҳарфи музороъатдан кейинги ҳарфга қарадик, сокин 

(сукунли) экан. Сокин билан (сукунли ҳарф билан) сўз 

бошлашлик мумкин бўлмагани учун «айн» бобига қарадик, 

«айн» боби замалик  эмас экан. Аввалига ҳамзаи мақсураи 

васлиййани  келтирдик,  َا ف ر ر ن бўлди. 

 нинг ҳаракатини(ро) «ر» эди. Биринчи ا ف ر ر   аслида «ف رَّ »

моқаблига (ундан олдинги ҳарфга, яъни «ف» (фе)га бердик. 

Чунки  у ҳаракатталаб эди. Энди   ا ف ر ر бўлиб, икки «ر» (ро) 

орасида ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Илтиқои 

сокинайндан холос бўлиш, ҳазф қилиш (биттасини олиб 
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ташлаш) ёки ҳаракат бериш билан бўлади. Бу ўринда бир 

жинсдан бўлган икки ҳарфнинг бирини ҳазф қилиб (олиб 

ташлаб) бўлмайди. Чунки ا جحاف  َكل َمه, яъни ўз меъёрида 

бўлган калиманинг ҳарфини камайтириш лозим келади. 

Ҳамжинс бўлган икки ҳарфнинг биттасига ҳаракат ҳам 

бериб бўлмайди. Чунки   ح  يتَ ر ج ح  ب ال ُمَرجّ  , яъни сабабсиз ва 

далилсиз бир нарсани ўзгасидан баҳолаш ва ортиқ кўриш 

лозим келади. Бунинг устига   ا ف ر ر тарзида ижтимои 

сокинайн билан сўзлаб ҳам бўлмайди. Иложсиз равишда: 

ظُ اُت تُب ي ُح ال ُرورَ ضَّ لاَ  اترَ و َمح   яъни «Иложсизликлар мумкин бўлмаган 

ишларни мубоҳ қилади» деган қоида тақозосига биноан, 

иккинчи, «ر» (ро)га фатҳа бериб, идғом қилдик:  َّا ف ر бўлди. 

Идғомдан кейин ҳамзадан мустағний (беҳожат) бўлдик, 

ҳамзани ҳазф қилдик (олиб ташладик):  َّف ر бўлди. Истасак, 

иккинчи «ر» (ро)га касра берамиз. Бу: 

ر  إذَ اَلّساك ُن   ا ُحرّ َك ُحرّ َك ب ال َكس 
яъни, «Сокинлик ҳарфга қачонки ҳаракат берилса, касра 

ҳаракати берилади» деган қоидага мувофиқдир. Идғом 

қилиб, ҳамзадан мустағний бўлиб,    ّ ف ر  деймиз. Агар 

хоҳласак, аслига қайтариб, идғомни ечгандан кейин:   ا ف ر ر 
деймиз. 

аслида ف رَّا ا ف ر را  –ف رُّوا  –ا ف ر رُوا  يف ر ّ  –ف ّرا ا ف ر ر ى   –ا فررا    эди. Бу тўрт 

сийғада биринчи «ر» (ро)нинг ҳаракатини моқаблига 

берамиз, чунки у ҳаракатталабдир: اخل ا ف ر رَا (охиригача) бўлиб 

шарти идғом вужудга кел-ди. Биринчи «ر»ни иккинчи 

 га идғом қилдик. Ҳамзадан мустағний бўлиб, ҳамзани«ر»

ҳазф қилдик (олиб ташладик): 

ي،ف رّ   ّراف   ،اف رَّ ، ف رُّوا   бўлди. 
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 ўтган қоидаларга биноан ўз аслидадир. «Нун»и ا ف ر ر نَ 

таъкиди хафифани охирига қўшиб,   ف رُّن      ف رّ ن ف رَّن      деймиз. 

«Нун» таъкиди сақила билан:   ّ ف ّران ّ  ،ف رَّنَّ  ،ف رُّنَّ  ،ف ّران   ،ا ف ر ر نان، 
نَّ ف رَّ  дейилади. 

 

Амри ғоибнинг маълуми 

 

Амри ғоибнинг маълуми саккиз сийғада келади. 

Сарфи (тусланиши) қуйидагича: 

 

 ل َنف رَّ  ،أَلف رَّ  ،ر ر نَ ل َيف ،ل َتف رَّا ،ل َتف رَّ ، او رُّ ف  ل يَ ، ل َيف رَّا ،ل َيف رَّ 
 

 ,дан«يَف رُّ » ни «ل يف رَّ » .1

 ,дан«َتف رُّ »  ни«ل َتف رّ » .2

3. « ف رَّ أل »ни « َُّاف ر»дан, 

» ни«ل َنف رَّ » .4 ف رُّ نَ  » музореъи ғоиби маълум феълларидан 

олинади.  

Биринчи амал билан ушбу тўрт сийғани аввалига ломи 

жозимаи максурани келтиргандан кейин олинади. Аввалги 

амалнинг баёни шулки, бу тўрт сийғанинг охирига 

қараймиз, кўрамизки, охирлари муд-ғам (идғомли) экан. 

Бас, уни ўз ҳолига қўямиз. Заммадан фатҳага ўтамиз. Зеро, 

фатҳа ҳаракатлар ичида енгилроғидир.  

Натижаси:  َّل َنف رَّ  ،ف رَّ ألَ  ،ل تف رَّ  ،ل يف ر  бўлди. 

» ,дан «يَف رُّونَ » ни «ل َيف رُّوا» ,дан «يَف ّران  » ни «ل َيف رَّا» ال َتف رَّ  » ни «  َتف رَّان» 

музореъ ғоиби маълум феълларидан, биринчи амал билан 

олинади. 

«Лом»и жозимаи максурани ушбу уч феълнинг 

аввалига келтиргандан кейин биринчи амал билан 

олинади. 
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Биринчи амал изоҳи: охирларидаги эъробий «нун»ни 

ҳазф қилдик: وا ل يف رّ  –ا ل َتف رّ  – ل َيف ّرا    бўлди. 

 феъли музореъи ғоибот маълумдан – «يَ ف ر ر نَ » ни «ل يَ ف ر ر نَ »

олдик. Биринчи амал билан, ушбу сийғани аввалига 

«лом»и жозимаи максурани келтиргандан кейин. Яъни, 

ушбу сийғанинг охирига қарадик, кўрдикки, охиридаги 

нун – нуни жамъ муаннас нунни замир экан жамъ 

музаккардаги «вов»и замирга  ўхшаш экан. Уни ўз ҳолига 

қўямиз: 
қоидаси кўра,    ُر وال تَ َتَبدَُّل َعن والاأاَلضَّمائُر اَل تَ تَ َغي َّ  ح 

» ,«ل َيفر ر  » аслида «ل َيف رَّ » .бўлди ل يَ ف ر ر نَ   ل َتف رَّ   аслида «  ل َتف ر ر», « ف رَّ أل » – 

« ف ر ر  أل ر ر  » «ل َنف رَّ » ,«  ушбу тўрт  сийғада биринчи «ро»нинг – «ل نف 

ҳаракатини моқаблига – олдинги ҳарфга бердик, чунки у 

ҳаракатталаб эди. Икки «ро» ўртасида ижтимои сокинайн 

ҳосил бўлди. Илтиқои сокинайндан қутулиш учун бир 

жинсдан бўлган икки ҳарфнинг бирини ҳазф қилиш керак. 

Бу ўринда ҳазф дуруст эмас. Зеро, ا ج حاف   َكل َمه лозим келади. 

Унга ҳаракат ҳам бериб бўлмайди. Зеро تَ ر جي ح  بال َمرّجح лозим 

келади. Ижтимоъи сокинайн  билан сўзламоқ маҳолдир. 

ظُورات   اتر و ضر لا  қоидасига кўра, иккинчи «ро»га фатҳа  تُبيح ال َمح 

берамиз, чунки фатҳа ҳаракатлар ичида енгилроғидир. 

ف ر َر ل َنف ر رَ ألل َيف ر َر ل َتف ر َر   бўлиб, шарти идғом вужудга келди. Биринчи 

«ро»ни иккинчи «ро»га идғом қилдик.  َّف رَّ  ل َنف رَّ ألل َتف رَّ    ل َيف ر   

бўлди. Истасак, идғомни ечгандан кейин, ўз ҳолига қўйиб, 
ر   ر ر   ل يَ ف  ر ر   ف ر ر  ألر   ل تَ ف  ل نَ ف   деймиз. ل َيف رَّا аслида  ل َيف رُّوا    ل يَ ف ر را ر رُوا –  –ل تَ ف ر را     ل يَ ف 

ل َتف رَّا  ушбу уч сийғада биринчи ҳарфнинг ҳаракатини 

моқаблига бердик, чунки у ҳаракатталаб эди. Шарти идғом 

вужудга келди, биринчи «ро»ни иккинчи «ро»га идғом  

қилдик, ل َتف رَّا ،ل َيف رُّوا ،ل َيف رَّا   бўлди. 
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 ўз аслида қолди, ўтган қоидага биноан. «Нун»и ل يَ ف ر ر نَ 

таъкиди хафифани (сокинли нунни) охирига  келтириб, 

ل َنف رَّن  ،ف رَّن  ألَ  ،ل َتف رَّن   ،ل َيف رُّن   ،ن  ف رَّ ل يَ   деб айтамиз. «Нун»и таъкиди сақила 

билан (ташдидли нун билан)  َّر ر نَ  ،ّران ّ ل َتف   ،ل َتف رَّنَّ  ،ل َيف رُّنَّ  ،ل َيف ّران ّ  ،ل َيف َرن  ،ان ّ ل يَ ف 
ل َنف َرنَّ  ،أَلف َرنَّ    деймиз. 

 

Амри ғоибни мажҳул қилиш йўли 

 

Амри ғоибни мажҳул қилмоқчи бўлсак, уни аслига 

қайтарамиз.  ل يَ ف ر ر бўлади. Охиридан олдинги ҳарфини 

фатҳали қиламиз   ل يَ ف َرر бўлди. Ҳарфи музораъатни заммалик 

қиламиз:  ُ ف َرر  ل ي  бўлади. Биринчи «ро»нинг ҳаракатини 

моқаблига – ундан олдинги ҳарфга берамиз. Чунки у 

ҳаракат талаб бўлгани учун шундай қилдик. Шунда икки 

«ро» орасида ижтимоъи сокинайн ҳосил бўлади. Ижтимоъи 

сокинайндан халос бўлиш эса ҳазф қилиш ва ҳаракати 

бериш билан бўлади. Бу иккиси ҳам дуруст эмас, ўтган 

сабабларга кўра, ноилож бўлиб, иккинчи «ро»га фатҳа 

берамиз, чунки фатҳа ахаффи ҳаракот – ҳаракатлар ичида 

енгилроғидир. Энди шарти идғом вужудга келди, биринчи 

«ро»ни иккинчи «ро»га идғом қилдик:  َّل يُ َفر бўлади. 

 

Қоида 

 

Амри ғоибнинг мажҳулида олти мухотаб сийғасини 

олти ғоиб сийғасидан олдин зикр қилинади. 

Сарфи (тусланиши) қуйидагича: 

 

َرر نَ  ،ل تُ َفرَّا ،ل تُ َفرَّ  ،ل يُ َفرُّوا ،ل يُ َفّرا، ل يُ َفرَّ  ،َرر نَ ف  ت ُ ل   ،ل تُ َفرَّا ي،ل تُ َفر ّ  ،ل تُ َفرُّوا ،ل تُ َفرَّا ،ل تُ َفرَّ   ل نُ َفرَّ  ،فَ رَّ ألُ  ،ل يُ ف 
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» ни«ل تُ َفرَّ » َفرُّ ت ُ  »дан, « َّل يُ َفر»ни « ُّيُ َفر»дан, « َّل تُ َفر»ни « ُّتُ َفر»дан, « فَ رَّ أل »ни 

» ни«ل نُ َفرَّ » ,дан«اُفَ رُّ » َفرُّ ن ُ  »дан биринчи амал билан олинади. 

Ушбу беш сийғага «лом»и жозимаи максурани 

феълнинг аввалига келтиргандан кейин биринчи амал билан 

олинади. Биринчи амалнинг баёни шулки бояги беш 

сийғанинг охирига қарадик, охирлари мудғам – идғомли 

экан, уларни ўз ҳолига қўйдик. Заммадан фатҳага удул 

қилдик, яъни ўтдик, чунки фатҳа аҳаффи ҳаракот – 

ҳаракатларнинг енгилроғи бўлгани учун. 

Натижада:  َّل نُ َفرَّ  ،فَ رَّ أل ،ل تُ َفرَّ  ،يُ َفرَّ ل   ،ل تُ َفر   бўлди. 

 ни ل تُ َفرَّا ,дан تُ َفر ي نَ  ни ل تُ َفرَّى :дан تُ َفرُّونَ  ни ل تُ َفرُّوا :дан تُ َفرَّان ни ل تُ َفرَّا

 – дан تُ َفّران   ни ل تُ َفّرا дан يُ َفرُّونَ  ни ل يُ َفرُّوا дан يُ َفرَّان   ни ل يُ َفرَّا ,дан تُ َفرَّان  

музореъ мажҳул феълларидан биринчи амал билан 

олинади. Ушбу етти сийғанинг аввалига «лом»и жозимаи 

максурани келтиргандан кейин биринчи амал билан булар 

олинади. 

«Лом»и жозима ушбу етти сийғаларнинг авалига 

келгандан кейин охирларидаги «нун»и эъробияни 

туширади. 

Натижада: 

َفرَّات ُ ل   - ل تُ َفروُّا - يَفر ّ ت ُ ل    – ل تُ َفرَّا – ا ل يُ َفرّ  ل تُ َفّرا –ل يُ َفرُّوا  –    бўлди.  َل تُ ف َرر ن ни 

َرر نَ  َرر نَ  дан تُ ف   .дан يُ ف َرر نَ  ни ل يُ ف 

Музореъи мажҳул феълларидан биринчи амал билан 

олинади. Ушбу икки сийғанинг аввалига «лом»и жозимаи 

максурани келтиргандан кейин биринчи амал билан 

юқоридаги натижа ҳосил бўлади. Ушбу икки сийғанинг 

охирига қараймиз, охиридаги «нун»лар эъробиййа нунлари 

эмас экан, яъни «нун» замир экан, уни ўз ҳолига қўямиз:  
َرر نَ ت ُ ل   يُ َفَرر نَ ل   ف   бўладилар. 

« َفرَّ ت ُ ل   » аслида َرر  ت ُ ل   ف  َرر   аслида «ل يُ َفرَّ »    ل يُ ف 
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« َفرَّ ت ُ ل   » аслида   َرر  ت ُ ل ف  аслида «آلف  رَّ »   َرر     آلف     

َرر   аслида «ل نُ َفرَّ »   .эди ل نُ ف 

Ушбу беш сийғада биринчи «ро»нинг ҳаракатини 

моқаблига – ундан олдинги ҳарфга бердик. Чунки у 

ҳаракатталаб бўлгани учун, икки «ро» орасида ижтимоъи 

сокинайн пайдо бўлди. Ижтимоъи сокинайндан қутулишнинг 

икки йўли бор: биринчи йўли – ҳазф қилиш, иккинчиси – 

ҳаракат бериш. Бу ўринда бу иккиси ҳам дуруст эмас, 

шунинг учун иложсиз иккинчи «ро»га фатҳа берамиз. Чунки 

ҳаракатлар ичида фатҳа енгилроқ бўлгани учун. Сўнгра 

идғом қилиб, қуйидагича баён қиламиз.  

ل يُ َفرَّ  ،ل تُ َفرَّ  ،َفرَّ ت ُ ل    رَّ   ،آلف     ل نُ َفرَّ ، 
Иккинчи «ро»га касра бериб, идғом қилгандан кейин 

бундай баён қилинади:  ُ ألَُفرّ  ل نُ َفر ّ  ل تُ َفر ّ  َفر ّ رّ  ل ت ُ فَ ل ي  

Истасак, аслига қайтариб, идғомни ечиб кейин 

қуйидагича баён қиламиз:   َرر َرر  ل يُ ف رر      ل نُ ف  َرر  ت ُ ل    ل نُ ف  ف  َرر  ألف   
« َفرَّات ُ ل   » аслида –   َررَات ُ ل ف   « َفرُّوات ُ ل   » аслида –   َررُوات ُ ل ف   « يَفر  ت ُ ل   » аслида –   ر ىرَ ف  ت ُ ل  

َررَات ُ ل   – аслида «ل تُ َفرَّا» ف  َررا  – аслида «ل يُ َفرَّا»  »  ل يُ ف  َفرُّوال ي ُ  »  аслида – ل يُ َفَررُوا  
 .эдилар ل تُ ف َررَا – аслида «ل تُ َفّرا»

Ушбу етти сийғада биринчи «ро»нинг ҳаракатини 

моқаблига бердик, чунки у ҳаракатталаб бўлгани учун. 

Шарти идғом вужудга келди, биринчи «ро»ни иккинчи 

«ро»га идғом қилдик. 

Қуйидагича бўлдилар:   َفرَّات ُ ل   ،َفرُّوال ي ُ  ،ل يُ َفرَّا ،َفرَّات ُ ل   ي،َفر ّ ت ُ ل   ،َفرُّوات ُ ل   ،َفرَّات ُ ل  
Ўтган қоидаларга кўра:  ََرر ن ل تُ ف َرر نَ  ،ل يُ ف   ўз аслида қолади. 

Амри ғоиб мажҳулининг охирига «нун»и таъкиди хафифа 

қўшилганда қуйидагича зикр қилинади:    ل يُ َفرَّن   ،ن  ل يُ َفر ّ  ،ن  ل تُ َفرُّ  ،ل تُ َفرَّن، 
ل تُ َفرَّن   ،فَ رَّن  ألُ  ،ل تُ َفرَّن     

«Нун» таъкиди сақила охирига қўшилганда, 
қуйидагича баён қилинади: 
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 ،ن ّ ل تُ َفّرا ،ل تُ َفرَّنَّ  ،ل يُ َفرُّنَّ  ،ل يُ َفرَّان ّ ، ل يُ َفرَّنَّ  ،ن ّ ال تُ ف َرر نَ  ،ن ّ ل تُ َفّرا ،نَّ ل تُ َفر ّ  ،نَّ ل تُ َفرُّ  ،ان ّ ل تُ َفرَّ  ،ل تُ َفرَّنَّ 
َرر    ل نُ َفرَّنَّ  ،آلفَ رَّنَّ  ،ن ّ انل يُ ف 

 
Феъли наҳий ҳозир баёни 

 

Маълуми феъли наҳий ҳозирнинг ҳам ўн тўрт  

сийғаси бор. Сарфи (тусланиши)  қуйидагича: 

 

، ارّ ال َتف  ، ال َتف رَّ  ،يَف رُّوا ال ،ال يَف رَّا، ال يَف رَّ  ،ال تَ ف ر ر نَ  ،ال َتف رَّا ي،ال َتف ر ّ  ،ال َتف رُّوا ،ال َتف رَّا ،ال َتف رَّ 
 رّ ف  نَ  ال، رَّ ف  ال أَ ، نَ ر  ر  ف  ال ي َ 

 

Феъли наҳий ҳозирнинг мажҳули 

 

Феъли наҳий ҳозирнинг мажҳули ҳам ўн тўрт сийғада 

келади. Сарфи қуйидагича: 

 

ال  ،ال تُ َفرَّ  ،ال يُ َفرُّوا ،ال يُ َفرَّا، ال يُ َفرَّ  ،ال تُ ف َرر نَ  ،ال تُ َفرَّا ي،ال تُ َفر ّ  ،ال تُ َفرُّوا، ال تُ َفرَّا ،ال تُ َفرَّ 
 ال نُ َفرَّ  ،ال أفَ رَّ  ،ال يُ ف َرر نَ  ،تُ َفرَّا

 

Феъли наҳийнинг маълуми ва мажҳули ҳам феъли 

жаҳдникидекдир. Бунинг қоидалари юқорида феъли 

жаҳдга оид ўтган қоидалар кабидир. 

 

Исми замон ва исми макон 

 (феълнинг замони ва маконининг баёни) 

 

Исми замон ва исми макон уч сийғада келади. 

Сарфи (тусланиши) қуйидагича:  َُّمفارُّ  ،َمف رَّان   ،َمف ر  

ر رُ  – аслида «َمف رُّ »  қоидаси юқорида – َمف ر ران   – аслида «َمف رَّان  » .َمف 
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ўтди. « َُّمفار» аслида –  َار رُ َمف  

Биринчи «ро»нинг ҳаракатини ташлаймиз,  َُمفار ر бўлиб, 

шарти идғом вужудга келади. Биринчи «ро»ни иккинчи 

«ро»га  идғом қиламиз,  َُّمفار  бўлади. 

 

Исми олат баёни 

 

Исми олат ҳам уч сийғада келади. 

Сарфи қуйидагича:  َار يرُ َمفَ  ،م ف َرارَان   ،ار  م ف ر    

Бу уч сийға, бир жинсдан бўлган икки ҳарф орасига 

ёт ҳарф киргани учун ўз аслида келади. 

 

Исми тафзил баёни 

 

Исми тафзил олти сийғада келади.  

Сарфи қуйидагича:  َات  فُ رَّيَ  ،ان  فُ رَّيَ  ،فُ رَّى ،َأفَ رُّونَ  ،ن  افَ رَّ أَ  ،فَ رُّ أ  
 «فُ رَّى» .ни идғом қилиш қоидаси юқорида ўтди«َأفَ رُّ »

аслида – فُ ر رَى, бунда ўзи шарти идғом мавжуд экан, идғом 

қилдик: فُ رَّى  бўлди. 

 

Бу бобнинг мисоли 

 

Бу бобнинг « يل واو امث » сига мисол:  َيَث بُ  ،َوَثب  унинг 

масдари –   اَوثَ ب  ва      ث َبة бўлади.  

Маъноси: сакрамоқ ва ўтирмоқдир. Бу бобнинг 

«мисоли вови»сининг масдарларидан «вов»ни ҳазф қилиб, 

унинг эвазига охирига то келтириб айтмоқ дурустдир. 

Масалан:    ث بة  каби. 

Бундан ўн икки нарса иштиқоқ қилинади. 

Қуйидагича:  ََوَثب – мозий,  ُيَث ب – музореъ,  ُواث ب – исми фоил, 
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 феъли – ال يَث بُ  ,феъли жаҳд – َل يَث ب   ,исми мафъул – َمو ثُوبُ 

нафий,   ث ب – амри ҳозир,   ل َيث ب – амри ғоиб,  َث ب  ال ت   – наҳий 

ҳозир,   َمو ث ب – исми замон ва макон,   م ي ثاب – исми олат,  َو ثبُ أ – 

исми тафзил 

 

Феъли мозийнинг маълуми 

 

َ  ،اَوثَ َبتَ  ،َوثَ َبت   ،وثَ ُبوا ،َوثَبا ،َوَثبَ   ،َوثَ ب ُتَّ  ،اَوثَ ب ُتمَ  ،َوثَ ب ت   ،َوثَ ب ُتم   ،اثَ ب ُتمَ وَ  ،َوثَ ب تَ  ،َوثَ ب 
 .َوثَ ب نا ،تُ ب  ث َ وَ 

 

Феъли мозийнинг мажҳули 

 

َ ، اُوث َبتَ ، ُوث َبت  ، ُوث ُبواا، ُوث بَ ، ُوث بَ  ، ُوث ب ُتَّ ، اُوث ب ُتمَ  ،ب ت  ُوث  ، ُوث ب ُتم  ، اُوث ب ُتمَ ، ب تَ ث  وُ ، ُوث ب 
نَ ، ُوث ب تُ   .اُوث ب  

 

Феъли музореънинг маълуми 

 

َ  ،ان  َتث بَ  ،تَث بُ  ،يَث ُبونَ  ،ان  يَث بَ  ،يَث بُ  َ  ،َتث بُونَ  ،ان  َتث بَ  ،تَث بُ  ،يَث ب  َ  ،ان  تَث بَ  ،َتث ب ني   ،ث بُ أَ  ،تَث ب 
 .نَث بُ 

 

Феъли музореънинг мажҳули 

 

َ  ،ان  ُتوثَ بَ  ،ُتوَثبُ  ،ونَ بُ يُوث َ  ،ان  يُوثَ بَ  ،يُوَثبُ   ،ان  تُوثَ بَ  ،نيَ ب  ُوثَ ت ُ  ،ُبونَ تُوث َ  ،ُتوثَبان   ،تُوَثبُ  ،يُوثَ ب 
 َ  .نُوَثبُ  ،ُوَثبُ أُ  ،تُوثَ ب 

 

Қоида 

 

 эди. Ҳар қачон ҳарфи музораъат «يَ و ث بُ » аслида «يَث بُ »

билан касраи таҳқиқий орасида «вов» келса, ундай «вов»ни 

ҳазф қилинади. 
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 ни мажҳул қилиш қоидаси «يَث بُ »

 .ни мажҳул қилиш учун аслига қайтарамиз«يَث بُ »

 бўлади. Охиридан олдинги ҳарфини фатҳали «يَ و ث بُ »

қиламиз:  ُيَ و َثب бўлади, ҳарфи музораъатни заммалик 

қиламиз:  ُيُوَثب  бўлади. 

 

Исми фоил баёни 

 

ات  َواث بَ  ،ان  َواث َبتَ  ،َواث َبة   ،ونَ َواث بُ  ،ان  َواث بَ  ،َواث ب    

 

Исми мафъул баёни 

 

ثُوبَ  ،َمو ثُوب   ثُ  ،ان  َمو  ثُوبَة   ،وبُونَ َمو  ثُوبَ تَ  ،َمو  ثُوبَ  ،ان  َمو  ات  َمو   

 

Феъли жаҳднинг маълуми 

 

َ  ،الَ  تَث بَ  ،لَ  تَث ب   ،َل يَث ُبوا ،ا يَث بَ ل   ،يَث ب   لَ  َ  ،الَ   تَث بَ  ،لَ  تَث يب ،لَ  تَث ُبوا ،اتَث بَ  لَ  ، لَ  تَث ب   ،لَ  يَث ب  لَ   ،لَ  تَث ب 
   نَث ب  لَ   ،أَث ب  

 

Феъли жаҳднинг мажҳули 

 

َ  ،الَ   تُوثَ بَ  ،لَ  تُوَثب   ،والَ  يُوثَ بُ  ،الَ  يُوثَ بَ  ،لَ  يُوَثب    ،الَ  تُوثَ بَ  ،لَ  تُوثيب   ،لَ  تُوثَ بُوا ،الَ  تُوثَ بَ ، لَ  تُوَثب   ،لَ  يُوثَ ب 
 َ ب  ثَ و لَ  نُ  ،وَثب  أُ  لَ  ،لَ  تُوثَ ب   

 

Феъли нафийнинг маълуми 

 

َ  ،ان  تَث بَ  الَ  ،تَث بُ  الَ  ،يَث ُبونَ  الَ  ،ان  يَث بَ  ال ،ال يَث بُ  ال  ،ال تَث ب نيَ  ،ال َتث ُبونَ  ،ان  ال تَث بَ ، ال تَث بُ  ،ال يَث ب 
َ  ،ان  تَث بَ  ال نَث بُ  ،ال َأث بُ  ،ال تَث ب   
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Феъли нафийнинг мажҳули 

 

َ  ،ان  ال ُتوثَ بَ  ،ال ُتوَثبُ  ،ُبونَ ال يُوث َ  ،ان  ال يُوثَ بَ  ،ال يُوَثبُ  ال  ،ال ُتوثَ ُبونَ  ،ان  ثَ بَ و تُ  ال ،ال ُتوَثبُ  ،ال يُوثَ ب 
 َ َ   ان  ال ُتوثَ بَ  ،تُوثَب ني  ال نُوَثبُ  ،ُوَثبُ أُ ال  ،ال ُتوثَ ب   

 

Амри ҳозир 

 

َ  ،اث بَ  ،ث يب   ،ث ُبوا ،اث بَ  ،ب  ث   ث ب   

 
Амри ғоибнинг маълуми 

 

َ  ،ال َتث بَ  ،ل َتث ب   ،ل َيث ُبوا ،ال َيث بَ  ،ل َيث ب   ل َنث ب   ،ث ب  ألَ  ،ل َيث ب   
 

Амри ғоибнинг мажҳули 

 

َ  ،ال ُتوثَ بَ  ،ل ُتوَثيب   ،ل ُتوثَ ُبوا ،ال ُتوثَ بَ  ،ل ُتوَثب   َ  ،ال ُتوثَ بَ  ،ل ُتوَثب   ،ل ُيوثَ ُبوا ،ال ُيوثَ بَ ، ل ُيوَثب   ،ل ُتوثَ ب   ،ل ُيوثَ ب 
ل ُنوَثب   ،وَثب  ألُ   

 

Феъли наҳийнинг маълуми 

 

َ  ،اال تَث بَ  ،ال َتث يب   ،ال تَث ُبوا ،اال َتث بَ  ،ال تَث ب   ال  ،اال َتث بَ  ،ال تَث ب   ،ال يَث ُبوا ،اال يَث بَ ، ث ب  ال يَ  ،ال تَث ب 
 َ نَث ب   ال ،ال أَث ب   ،يَث ب   

 
Феъли наҳийнинг мажҳули 

 

َ  ،اال ُتوثَ بَ  ، ُتوَثيب  ال ،ال ُتوثَ ُبوا ،اال ُتوثَ بَ  ،ال تُوَثب    ،ال ُتوَثب   ،ال يُوثَ ُبوا ،اال يُوثَ بَ ، ال يُوَثب   ،ال ُتوثَ ب 
َ  ،اال تُوثَ بَ  ال نُوَثب   ،وَثب  أُ ال ، ال يُوثَ ب   

 
Исми замон ва макон 
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ث بَ  ،َمو ث ب   اث بُ َموَ  ،ان  َمو   
 

Исми олат 

 

اث ي بُ َموَ  ،ان  ابَ م ي ثَ  ،م ي ثاب    
 

Қоида:   ب  ثام ي » аслида ثا ب  م و   эди. «Вов» сокин бўлиб, 

моқаблиси – охиридан олдинги ҳарфи касрали бўлса, 

«вов»ни «йо»га қалб қилинади (алмаштирилади). 

 

Исми тафзил 

 

 ات  ُوث  بَ يَ  ،ان  ُوث  بَ يَ  ،ُوث  َب  ،نَ و ثَبوُ أَ  ،ان  و ثَ بَ أَ  ،و َثبُ أَ 
 

Бу бобнинг   م ثال ياي сига мисол: -  َ رُ ي  ي َيَسرَ  - س  را     َمي َسَرة   ва َيس 
масдаридир. 

Маъноcи: қимор ўйнамоқ.  

رُ   ,мозий َيَسرَ  يَ ي س  музореъ,  ُر  исми َمي ُسور ,исми фоъил ياس 

мафъул,   ر رُ  ,феъли жаҳд َل يَ ي س  ر   ,феъли нафий ال يَ ي س   амри ا ي س 

ҳозир,   ر ر  ال ت َ  ,амри ғоиб ل يَ ي س  ي س   феъли наҳий,  ُر  исми замон َمي س 

ва макон,  ُم ي سار исми олат,  َي َسرُ أ  исми тафзил, « ُر  нинг«يَ ي س 

мажҳули « ُيُوَسر» келади. 

Қоида: «йо» сокин бўлиб, олди заммалик бўлса, унда 

«йо»ни «вов»га қалб қилинади:  ُيُوَسر бўлади. Аслида  ُيُ ي َسر эди. 

Бу бобнинг   َوف :ига мисол أج  باَع  ،يَبي عُ  ،بَ ي عا   ،َمب ي عا  و        
Маъноси: сотмоқ ва сотиб олмоқ. 

 исми َمب ي عُ  ,исми фоъил بائ عُ  ,музореъ يَب ي عُ  ,мозий باع
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мафъул,   لَ  يَب ع  феъли жаҳд,   ي عُ ال يَب  феъли нафий,   ب ع амри ҳозир, 

 ,исми замон ва макон َمب ي عُ  ,феъли наҳий  تَب ع  ال ,амри ғоиб ل َيب ع  

ب  َيعُ أَ  ,исми олат م باعُ   исми тафзил. 

 эди. «Йо» ҳаракатли, моқабли – мафтуҳ بَ َيعَ  аслида باعَ 

(фатҳали), «йо»ни алифга қалб қилдик,  عَ بَا  бўлди. Сарфи 

(тусланиши) қуйидагича: 

 

اب ع نَ  ،ب ع تُ  ،ب ع ُتَّ  ،اب ع ُتمَ  ،ب ع ت   ،ب ع ُتم   ،اب ع ُتمَ ، ب ع تَ  ،ب ع نَ  ،ااَعتَ بَ  ،اَعت  بَ  ،اُعوابَ  ،ااعَ بَ  ،اعَ بَ   

 

Феъли мозийда тўққиз сийғада «айн»и феъли 

маҳзуфдир: ғоибот ва олти мухотаб ва икки мутакаллимда. 

Шунингдек, тўққиз сийғада маълуми ва мажҳули 

муштаракдир. Аслларига қараганда фарқи билинади.  َب ع ن 
мозийи маълум бўлса, асли  َبَ يَ ع ن, агар мозийи мажҳул бўлса, 

асли  َبُيع ن бўлади. 

Феъли мозийда « َب ع ن»дан тортиб «ب ع نا»гача ушбу тўққиз 

сийғада «йо» мутаҳаррик, моқабли – мафтуҳ, «йо»ни 

алифга қалб қилдик:  َبا ع ن бўлиб, алиф билан айн орасида 

ижтимоъи сокинайн вужудга келди. Алифни ҳазф қилдик: 

 ,бўлди. Ҳазф қилинган «йо»дан эваз бўлсин деб بَ ع نَ 

«айн»нинг моқаблига касра бердик:  َب ع ن бўлди. 

 

Феъли мозийнинг мажҳул қилиш баёни 

 

 ни аслига«باعَ » :ни мажҳул қилиш равиши шуки«باعَ »

қайтарамиз:  َبَ َيع бўлади. Охиридан олдинги ҳарфини 

касрали қиламиз.  َبَي ع бўлди. Касра «йо»га оғир, «йо»нинг 

«касрасини «йо»дан олдиниги ҳарфга берамиз: ҳаракатини 
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ташлагандан сўнг  َب ي ع бўлади. («Сотилди» бўлиб, мажҳул 

бўлади). 

Сарфи қуйидагича: 

عَ  ،ب ي عَ  ُعوا ،اب ي   َعت   ،ب ي   َعتَ  ،ب ي   اب ع نَ  ،ب ع تُ  ،ب ع ُتَّ  ،اب ع ُتمَ  ،ب ع ت   ،ب ع ُتم   ،اع ُتمَ ب  ، ب ع تَ  ،ب ع نَ  ،اب ي    

 

 эди. Касра «йо»га оғир, «йо»нинг بُي ع نَ  аслида «ب ع نَ »

касрасини моқаблига берамиз, моқаблининг ҳаракатини 

ташлагандан сўнг,   ع نَ ب ي    бўлиб, «йо» билан «айн» орасида 

ижтимоъи сокинайн вужудга ке-лади. «Йо»ни ҳазф 

қиламиз,  َب ع ن бўлади. 

 

Феъли музореънинг маълуми 

 

عَ  ،يَب ي عُ  ُعونَ  ،ان  يَب ي   عَ  ،َتب ي عُ  ،يَب ي   عَ ، تَب ي عُ  ،يَب ع نَ  ،ان  َتب ي   ُعونَ تَ  ،ان  تَب ي   َ  ،ب ي   عَ  ،َتب ي ع ني   ،ب ي عُ أَ  ،تَب ع نَ  ،ان  تَب ي  
 نَب ي عُ 

 

 дир. «Йо»га касра оғир, касрани«يَ ب ي عُ » аслида «يَب ي عُ »

«йо»нинг моқаблига берамиз:  ُيَب ي ع  бўлади. 

Сарф қоидаларидан «нақли ҳаракати фақат» деган 

қоида бор. Феъли музореънинг икки сийғасида «айн»и 

феъл маҳзуфдир: ғоибот ва мухотаботда. Аслида  َب ي ع نَ ت َ  ,يَ ب ي ع ن  

эди. «Йо»га касра оғир, касрани «йо»нинг моқаблига 

берамиз:  َع ن ع نَ  ,يَب ي    бўлиб, «йо» билан «айн» орасида تَب ي  

ижтимоъи сокинайн вужудга келди; «йо»ни ҳазф қиламиз: 

ب ع نَ يَ   .бўлади تَب ع نَ  ,

 

Феъли музореъни мажҳул қилиш равиши 

 

Феъли музореъни мажҳул қилиш учун уни аслига 



www.arabic.uz 

 

 76 

қайтарамиз,  ُيَ ب ي ع бўлади. Охиридан олдинги  ҳарфини 

фатҳали қиламиз:  َُيع  бўлади. Ва ҳарфи музораъатни يَ ب  

заммалик қиламиз:  َُيع  бўлади; «йо»нинг  ҳаракатини يُ ب  

моқаблига берамиз,  ُيُ بَ ي ع бўлади. Сокин бўлган «йо» аслида 

ҳаракатли эди, энди олдинги ҳарфи фатҳалик бўлди, 

«йо»ни нақл қилинган ҳаракатига муносиб алифга қалб 

қиламиз:  َاعُ يُ ب  бўлади. 

 

Сарфи: 

 

َ بَ ت ُ  ،اُعونَ تُ بَ  ،ان  اعَ تُ بَ ، اعُ تُ بَ  ،يُ بَ ع نَ  ،ان  اعَ تُ بَ  ،اعُ تُ بَ  ،اُعونَ يُ بَ  ،ان  اعَ يُ بَ  ،اعُ يُ بَ   ،اعُ بَ أُ  ،تُ بَ ع نَ  ،ان  اعَ تُ بَ  ،اع ني 
 اعُ نُ بَ 

 

Феъли музореънинг мажҳулида ҳам икки сийғада 

«айн»и феъл маҳзуф (ҳазф қилинади): ғоибот ва 

мухотабда.  َيُ بَ ع ن аслида –  َيَ ع ن  ,эди, «йо» мутаҳаррик يُ ب  

моқабли ҳарфи сокин, «йо»нинг ҳаракатини моқаблига 

берамиз, «йо»ни ҳаракати манқулага, яъни фатҳага 

муносиб алифга қалб қиламиз:  َع نَ ا  يُ ب  бўлиб, алиф билан айн 

орасда ижтимоъи сокинайн вужудга келди, алифни ҳазф 

қиламиз: يُ بَ ع َن   бўлади تُ بَ ع َن ҳам шундай. 

 

Исми фоил 

 

Сарфи қуйидагича: 

  

ات  ائ عَ بَ  ،ان  ائ َعتَ بَ  ،ة  ائ عَ بَ  ،ائ ُعونَ بَ  ،ان  ائ عَ بَ  ،ع  ائ  بَ   

 

 ,эди, алифи зоидадан кейин «йо» келди باي ع   аслида بائ ع  
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«йо»ни ҳамзага қалб қиламиз  .бўлади  بائ ع  

 

Қоида 

 

«Вов» ва «йо» алифи зоидадан кейин келса, «вов» ва 

«йо»ни ҳамзага қалб қилинади. 

Масалан,  َاو ل  ق – ائ ل  ق     бўлади,  .бўлади – بائ ع     بايع  

 
Исми мафъул 

 

Сарфи қуйидагича: 

 

عَ َمب   ،َمب ي ع   ُعونَ  ،ان  ي   عَ  ،َمب ي   َعتَ  ،ة  َمب ي   ات  عَ َمب ي    ،ان  َمب ي    
 

Уни жамъи таксири  َعُ ائ  بَ م  бўлади. 

ي ع  َمب    аслида  ُ ي ع  و  َمب    эди. Замма “йо”га оғир, ёнинг 

заммасини ундан олдинги ҳарфга берамиз.   ع  َمبُ ي  و  бўлиб, шу 

туришига сўзламоқ мумкин эмас, чунки «йо» билан «вов» 

орасида икки сокин жамъ бўлади, «йо»ни ҳазф қиламиз: 

ع  َمبُ و    бўлиб, ажвафи «вов»ининг исми мафъули билан 

иштибоҳ  вужудга  келади.  Яъни  икковининг  шакли бир 

бўлиб қолди. Илтибосдан (иштибоҳдан) қутулиш учун 

«вов»дан олдинги ҳарфга касра берамиз.   ع  َمب و  бўлиб, «вов» 

сокин олдинги ҳарфи касрали бўлади, «вов»ни «йо»га қалб 

қиламиз  .бўлади  َمب ي ع

Бу Имом Абул Ҳасан Ахфаш наздида шундай. 

Имоми Сибавайҳ « ُيُ و ع  َمبُ ي عُ  :да «вов»ни ҳазф қилади«َمب  
бўлади. «Йо»нинг саломат қолиши учун «йо»дан олдинги 

ҳарфга касра беради:  َُمبي ع бўлади. Имоми Ахфашнинг 

далили вов аломати исми мафъул бўлгани учун 
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ا وال  ُل َعن  َأح   деган қоидага кўра ҳазф اَل َعالَمة ال حتذُف وال تُ َتَبدَّ

қилинмайди. 

Имоми Сибавайҳнинг далили вов ҳарфи зоиддир, 

ҳарфи зоидни ҳазф қилмоқ керак.  

 

Маълуми феъли жаҳд 

 

ل  ،ال تَب يعَ  ي،ل َتب يع   ،وايعُ ل تَب   ،ال تَب يعَ ، ل َتب ع   ،ل يَب ع نَ  ،ال تَب يعَ  ،ل تَب ع   ،واعُ يَب ي    لَ   ،ال يَب يعَ  ،ل يَب ع  
  ل نَب ع   ،ل أَب ع  ، تَب ع نَ 

 

Ушбу қуйидаги 7 сийғада айни феъл маҳзуфдир. 

Улар: ғоиб, ғоибаҳ, ғоибот, мухотаб, мухотабот ва икки 

мутакаллим. 

 эди. Касра "йо"га оғир бўлгани учун  يَ ب ي ع  ل   аслида لَ  يَب ع  

"йо"ни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик.   لَ  يَب ي ع бўлиб, 

икки сокин жамъ бўлди. "Йо" билан ъайн орасида "йо"ни 

ҳазф қилдик.   لَ  يَب ع бўлди. Нақли ҳаракат ва ҳазфи ҳарфи 

иллат қоидаси бор. لَ  يَب ي عا аслида  ёга касра оғир бўлгани يَ ب ي عا ل   

учун моқаблига бердик. لَ  يَب ي عا бўлди. Ва фақат нақли ҳаракат 

қоидаси бор. 

 

 

Мажҳули феъли жаҳд 

 

 ،ااعَ لَ  تُ بَ  ي،لَ  تُباع   ،اُعوا تُ بَ لَ   ،ااعَ لَ  تُ بَ ، لَ  تُ َبع   ،لَ  يُ بَ ع نَ  ،ااعَ لَ  تُ بَ  ،لَ  تُ َبع   ،اُعوالَ  يُ بَ  ،ااعَ لَ  يُ بَ  ،لَ   يُ َبع  
 لَ  نُ َبع   ،لَ  أُبَع   ،لَ  تُ بَ ع نَ 

 
َيع   аслида لَ  يُ َبع    эди, "йо"ни ҳаракатини моқаблига لَ  يُ ب  

бердик. Ҳаракатталаб бўлгани учун ي аслида мутаҳаррик эди. 
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Ҳозир моқобли мафтуҳ бўлган. ي ни алифга қалб қилдик.   لَ  يُبا ع  

бўлиб, ижтимоъ сокинайн бўлди. Алиф билан айн орасида 

алифни ҳазф қилдик.   لَ  يُ َبع бўлди. Ғоиб, ғоиба, ғоибот, 

мухотаб мухотабот ва ҳам икки мутакаллим сийғаларида: 

нақли ҳаракат, қалби ҳарфи иллат юзага келди. Ва ҳазфи 

ҳарфи иллат қоидаси бор. 

ااعَ لَ  يُ بَ   аслида َيعا  эди. Бу қолган сийғаларида юқорида لَ  يُ ب  

баён қилинган қоидага кўра, ҳазфи ҳарфи иллат йўқ. Зеро, 

ижтимои сокинайн йўқ. Алиф ўз ўрнида. 

 

Феъли нафийнинг маълуми 

 

عَ يَ ال  ،ب ي عُ يَ ال  عُ يَ ال  ،ان  ب ي   عَ  ،ي عُ َتب   الَ  ،ونَ ب ي   عَ تَ ال ، ب ي عُ تَ ال  ،ال يَب ع نَ  ،ان  ال َتب ي   عُ تَ ال  ،ان  ب ي   ال  ،ونَ ب ي  
عَ  ،تَب يع نيَ   نَب يعُ  الَ  ،ال أَب يعُ  ،تَب ع نَ  ال ،ان  ال تَب ي  

 

Феъли нафийнинг мажҳули 

 

ال  ،ان  اعَ ال تُ بَ ، اعُ تُ بَ  الَ  ،بَ ع نَ ي ُ ال  ،ان  اعَ ال تُ بَ  ،اعُ ال تُ بَ  ،اُعونَ بَ ي ُ ال  ،ان  اعَ بَ ي ُ ال  ،يُباعُ  ال
 اعُ ال نُ بَ  ،اعُ ال أُبَ  ،ال يُ بَ ع نَ  ،ان  اعَ ال تُ بَ  ،نيَ اع  ال تُ بَ  ،اُعونَ تُ بَ 

 

Феъли нафийнинг эълоли феъли музореънинг 

эълолидек маълум ва мажҳулда шундай келади. 

 

Амри ҳозир 

 

عَ  ،ب ع   ُعوا ،اب ي    ب ع نَ  ،اعَ ب ي    ي،ب ي ع   ،ب ي  
 

Амр олиш қоидаси 

 

Амр феълини, музореъ феълининг олти маълум 

мухотаб сийғасидан икки амал билан олинади. 
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Биринчи амал шуки,   عُ تَب ي  музореъ мухотаби маълумни 

охирига қарадик. Охири ҳарфи саҳиҳ экан, сокин қилдик 

ва   تَب ي ع бўлди. 

Иккинчи амал ҳарфи музораатни ташладик   ب ي ع бўлиб, 

ижтимои сокинайн юзага келди. "Йо" билан ъайн орасида 

"йо"ни ҳазф қилдик   ب ع бўлди. 

 эди. "Йо"га касра оғир бўлгани учун ا ب ي ع نَ  аслида ب ع نَ 

"йо"ни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик.  َع ن  ,бўлиб ا ب ي  

ижтимои сокинайн юзага келди. "Йо" билан ъайн орасида 

"йо"ни ҳазф қилдик,  َا ب ع ن бўлди. Ҳамза бизга керак 

бўлмагани учун уни хазф қилдик.  َب ع ن бўлди. Нуни таъкиди 

хофифаҳ ёки сақила ёпишган вақтида ҳазф қилинган ъайни 

феълга қайтиб келади. 

Масалан: 

 

َعن   ُعن   ،ب ي   ُعنَّ  ،ي ع ن  ب  ، ب ي   عَ  ،ب ي   ُعنَّ  ،ان ّ ب ي   عَ  ،ب يع نَّ  ،ب ي    ان ّ ب ع نَ  ،ان ّ ب ي  
 

Феъли жаҳдда бўлса: 

 

َعن   عُ لَ  يَب   ،لَ  يَبب ي   عَ  لَ   ،ن  لَ  يَب ي ع   ،ن  ي    اخل...ُعنَّ ي   ب  يَ ل  ،ي عان ّ لَ  يَب   ،نَّ يَب ي  

 
Амри ғоибнинг маълуми 

 

عَ  ،ل َيب ع   ُعوال   ،ال َيب ي   ي   عَ  ،ل ب َتع   ،َيب    ع  ب  ل نَ  ،ب ع  ألَ  ،نَ ع  ل َيب   ،ال َتب ي  
 

 эди. "йо"га касра оғир бўлгани учун ل َيب ي ع   аслида ل َيب ع  

"йо"ни касрасини моқаблига бердик.   ل َيب ي ع бўлиб, ижтимои 

сокинайн юзага келди. "Йо" билан ъайн орасида "йо" ни 

ҳазф қилдик.   ل َيب ع бўлди. ل َيب ي عا аслида ل َيب ي عا эди. "Йо"га касра 
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оғир моқаблига бердик,  َع ال َبب ي    бўлди. 

 

Мажҳули амри ғоиб 

 

 ل نَُبع   ،بَع  ألُ  ،يُبَ ع نَ ل   ،ااعَ ل تُبَ  ،ل تَُبع   ،وااعُ ل يُبَ  ،ااعَ ل يُبَ  ،ل يَُبع   ،ل تُبَ ع نَ  ،ااعَ ل ُتبَ  ي،اع  ل تُبَ  ،وااعُ ل تُبَ  ،ااعَ ل تُبَ  ،ل تَُبع  

 

ااعَ ل تُبَ   да ижтимои сокинайн йўқ. Алиф ўз ўрнида.  

 

Маълуми феъли наҳий ҳозир 

 

عَ  ،ال تَب ع   ُعوا ،اال تَب ي   عَ  ي،ع  ال َتب ي   ،ال َتب ي   عَ ، ال يَب ع   ،ال تَب ع نَ  ،اال َتب ي   ُعوا ،اال يَب ي   ال  ،ال يَب ي  
عَ  ،تَب ع    ال نَب ع  ، ب ع  أَ ال  ،ال يَب ع نَ  ،اال َتب ي  

 

ال تَب ع     аслида   ال تَب ي ع эди, يга касра оғир бўлгани учун يни 

касрасини моқаблига бердик.   ال تَبي ع бўлиб, ижтимои сокинайн 

юзага келди. ي билан ъайн орасида يни ҳазф қилдик.   ال تَب ع 

бўлди.  َع اال تَب ي    аслида  ي عاال تَ ب    эди. يга касра оғир бўлгани учун 

моқаблига бердик. ال تَب ي عا бўлди. Сарф қоидасидан нақли 

ҳаракати фақат қоидаси бор. Ҳазфи харфи иллат йўқ. 

 

Мажҳули наҳий ҳозир 

 

 ،وااعُ ال يُ بَ  ،ااعَ ال يُ بَ ، يُ َبع   الَ  ،ال  تُ بَ ع نَ  ،ااعَ ال تُ بَ  ي،اع  ال تُ بَ  ،وااعُ ال تُ بَ  ،ااعَ ال تُ بَ  ،ال تُ َبع  
 ال نُ َبع   ،ال أُبَع  ، ال يُ بَ ع نَ  ،ااعَ ال تُ بَ  ،ال تُ َبع  

 

َيع    аслида ال تُ َبع   ال تُ ب   эди. ي мафтуҳ, моқабли ҳарфи 

саҳиҳи сокин. ي ни ҳаракатини моқаблига бериб, асли ي 

фатҳали эди. Ҳозир олди мафтуҳ бўлди. يни алифга қалб 
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қилдик.   ال تُبا ع бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф 

билан ъайн орасида алифни ҳазф қилдик.   ال تُ َبع бўлди. 

ااعَ ال تُ بَ   да фақат қалби ҳарфи иллат қоидаси бор. 

Ижтимои сокинайн йўқ. Алиф ўз ўрнида. 

 

Исми замон ва макон 

 

عَ  ،َمب ي ع    ائ عُ َمبَ  ،ان  َمب ي  

 

ع  ي  ب  مَ   аслида   ع  َمب ي  эди. Касра يга оғир يни касрасини 

моқаблига бердик.   ع  َمب ي  бўлди.  َع انَمب ي    ҳам шундай. Фақат 

нақли ҳаракат қоидаси бор.  َُمبائع аслида  َُمباي ع эди. ي келди, 

алиф зоиддан кейин يни ҳамзага қалб қилдик.  َُمبائ ع бўлди. 

 

Исми олат 

 

بَ  ائ يعُ بَ مَ ، ان  اعَ م بَ ، اع  م   

 

Исми тафзил 

 

،اأَب  يَ عَ  ،أَب  َيعُ   ات  بُوَعيَ  ،ان  وَعيَ بُ  ،ىبُوعَ  ،ونَ َأب  يَ عُ  ن 
 

Қоида: Ажвафдан келган исми тафзилларни музаккар 

сийғаларида "вов" ва "йо" ўз ҳолида собит қолади. 

Мисол:  َُون ط َيبُ أَ  ва َأه  . 

Қуръони каримда  َُعَلي  ه   َوُه َو َأه  َون  ва ҳадиси шарифда  َط يَ ُب  أ
َع  аслида بُ وعىَ  .келган م  ن   ا ل م س  ك   ىبُ ي    эди. "Йо" сокин, моқабли 

замма бўлгани учун ундай "йо" ни "вов"га қалб қилдик.  َىبُ و ع  

бўлди. 
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Бу бобнинг ноқиси 

 

Бу бобнинг ноқисига мисол:  َييَ ر م   ،ىَرم  масдари َرم ي ا ва  َايَة  ر م  

бўлиб – ўқ отмоқ, маъносидадир. ى َرمَ   мозий,   ييَ ر م  музороъ,  
ي  َمر م   ,исми фоилرَام    исми мафъул,   لَ  يَ ر م феъли жаҳд,   يال يَ ر م  

феъли нафий,   ا ر م амри ҳозир,   ل يَ ر م амри ғоиб,   ال تَ ر م наҳий 

ҳозир,   ىَمر م  исми замон ва макон,  َاءُ م ر م  исми олат,  َىَأر م  исми 

тафзил. 

 

Маълум мозий феъли  

 
َ  ،اَرَمتَ  ،َرَمت   ،َرَمو ا ،اَرَميَ  ،ىَرمَ  َرَمي نا ،َرَمي تُ  ،َرَمي ُتَّ  ،اي ُتمَ مَ رَ  ،ي ت  مَ رَ  ،َرَمي ُتم  ، اَرَمي ُتمَ  ،َرَمي تَ  ،رََمني   

 

ىَرمَ   аслида  َيَ َرم  эди. ي ҳаракатли олди фатҳали бўлгани 

учун يни алифга қалб қилдик  َىَرم  бўлди. 

3-сийғада, яъни ғоибин, ғоибаҳ, ғоибатайнда ломи 

феъл маҳзуф бўлган. َرَمو ا аслида َرَمُيوا эди. ي ҳаракатли олди 

фатҳали бўлгани учун يни алифга қалб қилдик. َرما و ا бўлиб, 

ижтимои сокинайн юзага келди. Алиф билан вов орасида 

алифни ҳазф қилдик ا  .бўлди َرَمو 

َرَمتا  ва َرَمت   аслида  ََرَمَيت   - اَرَمَيت  эди. ي ҳаракатли олди 

фатҳали бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  ََرَما ت   - اتَاَرم  

бўлиб, икки сокин жамъ бўлди. Алиф билан "то" орасида 

алифни ҳазф қилдик.  ََرَمت   - اَرَمت  бўлди.  َااتَ َرم  да то аслида сокин 

эди. Ҳозир алиф аломати тасния бўлгани учун унга 

ёпишиб тургани сабабли фатҳа бўлиб турибди. Биз бу ерда 

аслини назарда тутамиз. 
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Феъли мозийнинг мажҳули сарфи 

 

َيتَ  ،رُم َيت   ،رُُموا ،ارُم يَ  ،يَ رُم   َ  ،ارُم  نَ  ،رُم ي تُ  ،رُم ي ُتَّ  ،رُم ي ُتَما ،رُم ي ت   ،رُم ي ُتم   ،ارُم ي ُتمَ ، رُم ي تَ  ،رُم ني  ي   ارُم   

 

Мозий мажҳулда бир сийғада ломи феъл маҳзуф 

бўлган. 

 ниي га оғирлиги учунي бўлиб, замма رُم يُوا аслида رُُموا

заммасини олдиндаги ҳарфга бердик. Ҳаракатини 

ташлагандан сўнг و ا  ي .бўлиб, икки сокин жамъ бўлди رُُمي  

билан вов орасида يни ҳазф қилдик, رُُموا бўлди.  

 

Феъли музореъ маълумининг сарфи 

 

َ  ،ان  تَ ر م يَ  ي،تَ ر م   ،يَ ر ُمونَ  ،ان  يَ ر م يَ  ي،يَ ر م   َ  ،تَ ر ُمونَ  ،َترم يان  ي، م  تَ ر   ،يَ ر م ني  َ  ،ان  تَ ر م يَ  ،تَ ر م ني   ،َترم ني 
 ينَ ر م   ي،َأر م  

 

ييَ ر م    аслида    يُ يَ ر م эди. Замма يга оғир бўлгани учун يни 

заммасини ташладик   ييَ ر م  бўлди. 

Уч сийғада ломи феъли маҳзуфдир. Улар: ғоибин, 

мухотабин, мухотабаҳ. 

يَ ر ُمونَ  ،تَ ر ُمونَ   аслида  َتَ ر م ُيونَ  يَ ر م يُون эди. Замма يга оғир 

бўлгани учун يни заммасини олдинданги ҳарфга бердик. 

Ҳаракатини ташлагандан сўнг  َو ن و نَ  يَ ر ُمي   ،تَ ر ُمي    бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. ي билан вов орасида يни ҳазф 

қилдик.  َر ُمونَ ي َ  ،تَ ر ُمون  бўлди. 

 َ َ  аслида تَ ر م ني   ниي га оғир бўлгани учунي эди. Касра تَ ر م ي ني 

касрасини ташладик.  َ  бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил تَ ر م ي  ني 

бўлди. Икки ي ора-сида аввалги يни ҳазф қилдик.  َ  تَ ر م ني 
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бўлди. Мухотабаҳ ва мухотабот муштаракдир. Лекин 

мухотаботда ломи феъли маҳзуф эмас. 

 

Музореъ мажҳул феъли  

 

َ  ،ان  تُ ر َميَ  ،ىتُ ر مَ  ،يُ ر َمو نَ  ،ان  يُ ر َميَ  ،ىيُ ر مَ  َ  ،تُ ر َمو نَ  ،ان  تُ ر َميَ ، ىتُ ر مَ  ،يُ ر َمني  َ  ،ان  تُ ر َميَ  ،تُ ر َمني   ،تُ ر َمني 
ىنُ ر مَ  ،ىأُر مَ   

 

Ушбу беш сийғада: ғоиб, ғоибаҳ, мухотаб ва икки 

мутакаллимда ي ҳаракатли олди фатҳали бўлган يни 

алифга қалб қилдик. 

يُ ر مىَ  ،ىتُ ر مَ  ،ىتُ ر مَ  ،ىأَر مَ  ،ىنُ ر مَ   бўлди. 

 мутаҳаррик моқабли мафтуҳ ي .эди يُ ر َمُيونَ  аслида يُ ر َمو نَ 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َيُ ر َما و ن бўлиб, 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида 

алифни ҳазф қилдик.  َيُ ر َمو ن бўлди.  َتُ ر َمو ن ҳам шунга ўхшаш. 

 َ َ  аслида تُ ر َمني   мутаҳаррик моқабли мафтуҳ ي .эди تُ ر َمي ني 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َتُ ر َما ي ن бўлиб ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан ي орасида алифни ҳазф 

қилдик  َ  .бўлди تُ ر َمني 

 

Исми фоил 

 

 .(َرَوام  )، ات  رَام يَ  ،رَام َيتان  ، رَام َية  ، رَامُونَ ، ان  رَام يَ ، رَام  

 

ي  رَام   аслида رَام    эди. Замма يга оғир бўлгани учун يни 

заммасини ташладик,    رَام ني бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил 

бўлди. ي билан танвин орасида يни ҳазф қилдик,   رَام бўлди. 
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ونَ امُ رَ   аслида  َرَام يُ و ن эди,  ниي га замма оғир бўлгани учун ي

заммасини моқаблига бердик. Ҳаракатини ташлагандан 

кейин  َو ن  билан ي ,бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди رَاُمي  

вов орасида ي ни ҳазф қилдик.  ُونَ رَام  бўлди.  

 

Исми мафъул 

 

                 َمر م يَّات   ،ان  َمر م يَّتَ  ،َمر م يَّة   ،َمر م يُّونَ  ،َمر م يَّان   ،يُّ َمر م  
 

يُّ َمر م  аслида   َمر ُمو ى эди. "Вов" билан "йо" бир калимада 

жамъ бўлди. аввалгиси сокин кейингиси мутаҳаррик. Вов 

ни يга қалб қилдик.    َمر ُمي бўлиб шарти идғом топилди. 

Аввалги يни иккинчи يга идғом қилдик.  ُي  َمر م  бўлди. يни 

маҳзуфага далолат қилсин деб моқаблига касра бердик.   يُّ َمر م  

бўлди. Қолган барча сийғалари шу тариқадир. 

 

Қоида 

 

Вов билан ي бир калимада жамъ бўлиб, аввалгиси 

сокин бўлса, вовни يга қалб қилинади. 

Ушбу қоидани амал қилишида тўрт шарт бор. 

Биринчи шарт, икки ҳарф бошқа ҳарфлардан бадал 

бўлмасин. ي  َوا ُسو ي رَ  ن  د   каби. Бу иккиласида вов алифдан йо 

бўлса, вовдан бадал бўлгандир. 

Иккинчи шарт,  َُعل ُم  .каби أَي  َومُ  .вазнида бўлмасин َأف    -يَ و 
  .ойнинг охирги куни. Узун ва қаттиқ деган маъно бор أَي  َومُ 

Учинчи шарт, алам, яъни атоқли от бўлмасин.  َُوة  َحي  

каби. Бировнинг номи. 

Тўртинчи шарт, калимадаги ي тасғир يси бўлмасин. 
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 .каби кичкина ариқ َدي  َول  جُ 

ي رَ   эди. Алиф вовга қалб қилинган эълоли ُسا ي رَ  аслида ُسو 

келади.  ن  د ي و  аслида ن  د و وا   эди, вовни يга қалб қилингандир. 

 

Жаҳд маълум феъли  

 

َ  ،ال تَ ر م يَ  ،ل تَ ر م   ،ل يَ ر ُموا ،ا يَ ر م يَ لَ  ،ل يَ ر م   ل  ال تَ ر م يَ  ي،ل تَ ر م   ،ل تَ ر ُموا ،ال تَ ر م يَ  ،ل تَ ر م   ،ل يَ ر م ني 
 َ  ل نَ ر م   ،ل َأر م   ،تَ ر م ني 

 

لَ  يَ ر ُموا  аслида ا  га замма оғир бўлгани учунي .эди لَ  يَ ر م يُ و 

моқаблига бердик. Уни ҳаракатини ташлагандан кейин ا  لَ  يَ ر ُمي  و 
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. ي билан вов 

орасида يни ҳазф қилдик ا ا .бўлди لَ  ير ُمو   ҳам шунга لَ   تَ ر ُمو 

ўхшаш. 

يلَ   تَ ر م  аслида   يلَ  تَ ر م ي   эди. يга касра оғир бўлгани учун 

уни ташладик.    لَ  تَ ر م ي бўлиб ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. 

икки ي орасида аввалги يни ҳазф қилдик   ي  لَ  تَ ر م  бўлди. 

Ушбу беш сийғаларда: ғоиб, ғоиба, мухотаб ва икки 

мутакаллимда лом баробаридаги феъли жаҳдни лами 

билан кетди. Ва уч сийғада ғоибин, мухотабин, 

мухотабаларда ломи феъл эълол қоидаси билан кетди. 

қолган олти сийғаси: тўрт тасния, ғоибот, мухотабот, ўз 

аслидадир. 

 

Жаҳд мажҳул феъли 

 

َ  ،ال تُ ر َميَ  ،ل تُ ر مَ  ،ل يُ ر َموا ،ال يُ ر َميَ  ،ل يُ ر مَ  ل  ،اَميَ ل تُ ر   ي،ل تُ ر مَ  ،ل تُ ر َموا ،ال تُ ر َميَ ، ل تُ ر مَ  ،ل يُ ر َمني 
 َ  ل نُ ر مَ  ،ل أُر مَ  ،تُ ر َمني 
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ا аслида  يُ ر َمو الَ    эди. Мутаҳаррик моқабли мафтуҳي لَ  يُ ر َميُ و 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик. لَ  يَ ر َما و ا бўлиб, 

ижтимои сокинайн бўлди. Вов билан алиф орасида алифни 

ҳазф қилдик, ا  .ҳам шунга ўхшаш لَ   تُ ر َمو ا .бўлди لَ   يُ ر َمو 

ي تُ ر مَ لَ    аслида    لَ   تُ ر َمي эди. ي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.   لَ  تُ ر َما ى бўлиб, 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алифни ҳазф қилдик,    َل
 бўлди. Ломи феъл «лам» билан кетган сийғалар ва تُ ر َمى  

эълол билан кетган сийғалар ҳам ўз аслида. Қолган 

сийғалар маълумда баён қилинди.  

 

Нафий маълум феъли 

 

َ  ،ان  ال تَ ر م يَ  ي،ال تَ ر م   ،ال يَ ر ُمونَ  ،ان  ال يَ ر م يَ  ي،ال يَ ر م   ال  ،ال تَ ر ُمونَ  ،ان  ال تَ ر م يَ ي، ال تَ ر م   ،ال يَ ر م ني 
 َ َ ال تَ ر م  ، ان  ال تَ ر م يَ  ،تَ ر م ني   يال نَ ر م   ي،ال َأر م   ،ني 

 

Беш сийғада таскини фақат қоидаси бор.   يال يَ ر م  аслида 

 ни заммасиниي га замма оғир бўлгани учунي .эди ال يَ ر م ىُ 

ташладик.   يال يَ ر م  бўлди. Уч сийғада эълол бор. 

 

Нафий мажҳул феъли 

 

َ  ،ان  ال تُ ر َميَ  ،ىال تُ ر مَ  ،نَ ال يُ ر َمو   ،ان  ال يُ ر َميَ  ،ىال يُ ر مَ  ال  ،ال تُ ر َمو نَ  ،ان  ال تُ ر َميَ ، ىال تُ ر مَ  ،ال يُ ر َمني 
 َ َ   ان  ال تُ ر َميَ  ،تُ ر َمني   ىال نُ ر مَ  ،ىال أُر مَ  ،ال تُ ر َمني 

 

ىال يُ ر مَ   аслида  َيُ ال يُ ر م  эди. ي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َيَ ال يُ ر م  бўлди. Беш 

сийғада шундай баёни музореъда ўтди. Уч сийғада эълол 
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бор. Бу ҳам қайси сийғаларда экани айтиб ўтилди. Феъли 

нафий феъли музореъдек сарфда ҳам ҳазфда ҳам. 

 

Амри ҳозир 

 

َ  ،اا ر م يَ  ي،ا ر م   ،ا ر ُموا ،اا ر م يَ  ،ا ر م                      ا ر م ني 

 

م  ا ر   ни   تَ ر م ى мухотаб сийғасидан олинади. Охирига 

қарадик. ي ҳарфи иллат ани туширдик   تَ ر م бўлди. Ҳарфи 

музораат бўлган "то"ни ташладик. Ундан кейинги ҳарф 

сокин экан, сукунли ҳарф билан сўз бошлаш мумкин эмас. 

Айн феълига қарадик. У касрали экан, аввалига касрали 

ҳамза келтирдик   م  ا ر  бўлди. Нунни таъкиди ҳафифа 

билан:  .бўлади  ا ر م ن  
ا ر م نَي   ،ا ر ُمن    сақила билан  َّان ّ ا ر م يَ  ،ا ر ُمنَّ  ،ا ر م نَّ  ،ان ّ ا ر م يَ  ،ان ّ نا ر م ي ا ر م نَي،  

 

Амр ғоибнинг маълуми  

 

َ  ،ال ََتم يَ  ،ل تَ ر م   ،ل يَ ر ُموا ،ار م يَ ل ي َ  ،ل يَ ر م    ل نَ ر م   ،الَر م   ،ل يَ ر م ني 
 

Тўрт сийғада ломи феъл амри ғоибни ломи билан 

кетди. Бир сийғада эълол билан кетди. 

 

Амр ғоибнинг мажҳули 

 

َ  ،ال تُ ر َميَ  ،ي  ل تُ ر مَ ، ل تُ ر َمو ا ،ال تُ ر َميَ  ،ل تُ ر مَ  َ  ،ال تُ ر َميَ  ،ل تُ ر مَ  ،ل يُ ر َموا ،ال يُ ر َميَ ، ل يُ ر مَ  ،ل تُ ر َمني   ل نُ ر مَ  ،ألُر مَ  ،ل يُ ر َمني 
 

Бунда ҳам беш сийғада ломи феълни амри ғоибни 

ломи кетказди. Уч сийғада ломи феъл эълол билан кетди. 

Аслида амри ғоибни маълуми ва мажҳули феъли жаҳднинг 

маълум ва мажҳулига ўхшашдир. Феъли жаҳдни яхши 
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билиб, кейингиларини шунга таққослаш керак. 

 

Наҳий ҳозирнинг маълуми 

 

ال  ،ال يَ ر ُموا ،اال يَ ر م يَ ، ال يَ ر م   ،ال تَ ر م نيَ  ،اال تَ ر م يَ  ،ي  ال تَ ر م   ،تَ ر ُموا ، الاال تَ ر م يَ  ،ال تَ ر م  
َ ال ي َ  ،اال تَ ر م يَ  ،تَ ر م    ال نَ ر م   ،ال َأر م   ،ر م ني 

 

Беш сийғада ломи феъл ломи наҳий ҳозир билан 

кетди, уч сийғада эълол билан кетди. Наҳий ҳозирнинг 

маълум ва мажҳули феъли жаҳднинг маълум ва мажҳулига 

ўхшашдир. 

 

Феъли наҳийнинг мажҳули 

 

َ  ،اال تُ ر َميَ  ،ي  ال تُ ر مَ  ،اال تُ ر َمو   ،اال تُ ر َميَ  ،ال تُ ر مَ  ال  ،ال يُ ر َمو ا ،اال يُ ر َميَ  ،ال يُ ر مَ  ،ال تُ ر َمني 
َ  ،اال تُ ر َميَ  ،تُ ر مَ   ال نُ ر مَ  ،ال أُر مَ  ،ال يُ ر َمني 

 

Беш сийғада ломи феъл ломи наҳий билан кетди. Уч 

сийғада эълол билан кетди. 

 

Исми замон ва макон 

 

 َرام  مَ  ،ان  َميَ َمر   ،َمر مى  
 

ىَمر م    аслида  َي  َمر م  эди. ي   ҳаракатли олди фатҳали бўлгани 

учун ي ни алифга қалб қилдик.   َمر ما ن бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан танвин орасида алифни 

ҳазф қилдик,   ىَمر م  бўлди. 

 

Исми олат 
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 ام  َمرَ  ،ان  م ر َميَ  ،ىم ر م  
   

ام  َمرَ    аслида  ي  م  اَمر  эди. Замма يга оғир бўлгани учун يни 

заммасини ташладик.    َمرام ني бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил 

бўлди. ي билан танвин орасида يни ҳазф қилдик,   َمَرام бўлди. 

Исми олат яна   ُّاء  م ر مَ  ،اان  م ر مَ  ،َمَرام ى келур. ي  امَ م ر  аслида م ر ماء     - 

 келди. Алифи зоидадан кейин ي вазнида келур. Бу ерда م ف عال  

ء  ام ر مَ  ,ни ҳамзага қалб қилдикي  бўлди.  

 

Исми тафзил 

 

     ات  يَ رُم ي َ  ،ان  رُم يَ يَ  ،رُم َي  ،ر َمو نَ أَ  ،ان  َأر َميَ  ،ىر مَ أَ 

 

ىر مَ أَ   аслида  َيُ ر مَ أ  эди. ي мутаҳаррик моқобли мафтуҳ 

бўлгани учун ي ни алифга қалб қилдик,  َر مىأ  бўлди. 

 

Бу бобнинг лафифига мисол 

 

ىَرو   -يَ ر و ى    -ا َرو ي    ва  َايَةر و  масдарбўлиб, маъноси: сўз нақл 

қилмоқдир. 

ىَروَ   мозий,   ييَ ر و  музореъ,   رَاو исми фоил,   ي  َمر و  исми 

мафъул,   لَ  يَ ر و феъли жаҳд,   يال يَ ر و  феъли нафий,   ا ر و амри 

ҳозир,     ل يَ ر و амри ғоиб,   ال تَ ر و феъли наҳий,   ىَمر و  исми макон ва 

замон,   ىو  م ر  исми олат,  َىر وَ أ  исми тафзил. 

 

Феъли мозийнинг маълуми 

 

 اَرَوي  نَ  ،َرَوي تُ  ،َرَوي  ُتَّ  ،اَرَوي  ُتمَ  ،َرَوي ت   ،َرَوي  ُتم   ،اَوي  ُتمَ رَ ، َرَوي تَ  ،َرَوي نَ  ،اَرَوتَ  ،َرَوت   ،َرَوو ا ،اَرَويَ  ،َروى
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ى رَوَ    аслида  َيَ رَو  эди. ي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик,  ىَرو  бўлди.  َرَوت   -َرَوتا- 
َرَويُوا -َرَوَيت   -َرَويَتا  аслида رََوو ا  эди. ي мутаҳаррик моқабли 

мафтуҳбўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  

رََوا و ا -َرَوات   - اَرَواتَ   бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. 

Алиф билан вов ва то орасида алифни ҳазф қилдик.  َرَوت   - اَرَوتَ 
رََوو ا  -  бўлди. ى رَوَ    да вов ҳаракатли олди фатҳали бўлгани 

учун вовни алифга қалб қилмадилар. Зеро, бир калимада 

икки эълол бўлмас. 

 

Феъли мозийнинг мажҳули 

 

 ،رُو ي تُ  ،رُو ي  ُتَّ  ،ارُو ي  ُتمَ  ،رُو ي ت   ،ُرو ي  ُتم   ،اُرو ي  ُتمَ ، رُو ي تَ  ،ُرو ي نَ  ،ارُو يَ تَ  ،رُو َيت   ،رُُوو ا ،ارُو يَ  ،يَ رُو  
 ارُو ي  نَ 

 

ارُُوو    аслида   ُيُواو  ر эди. يга замма оғир бўлгани учун يни 

заммасини моқаблига бердик. Ҳаркатини ташлагандан 

кейин     ارُُوي و   бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. ي билан 

вов орасида يни ҳазф қилдик.    ُو اوُ ر  бўлди.  

 

Феъли музореънинг маълуми 

 

 ،تَ ر و ي نَ  ،ان  تَ ر و يَ  ،تَ ر و ي نَ  ،ونَ تَ ر وُ  ،ان  تَ ر و يَ ي، تَ ر و   ،يَ ر و ي نَ  ،ان  تَ ر و يَ  ي،تَ ر و   ،يَ ر ُوونَ  ،ان  و يَ يَ ر   ي،يَ ر و  
 ينَ ر و   ي،َأر و  

 

ييَ ر و    аслида  ُيَ ر و ى эди. يга замма оғир бўлгани учун يни 

заммасини ташладик.   ييَ ر و  бўлди. Таскини фақат қоидаси 
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бор:  َيَ ر ُوون аслида  َيَ ر و يُ و ن эди. يга замма оғир бўлгани учун يни 

заммасини моқаблига бердик. Ҳаракатини ташлагандан 

кейин  ُو نَ ي   يَ ر و  бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. ي билан 

вов орасида يни ҳазф қилдик,  َيَ ر ُوو ن бўлди.  َتَ ر ُوو ن да ҳам шу 

қоида бор.  َتَ ر و ي ن аслида  َ  га касра оғир бўлгани учунي .эди تَ ر و ي ني 

 ни касрасини ташладик. Моқабли ҳаракатталаб бўлмаганиي

учун  َ  ي бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки تَ ر و ي  ني 

орасида аввалги يни ҳазф қилдик,  َتَ ر و ي ن  бўлди. 

 

Феъли музореънинг мажҳули 

 

 ،تُ ر َوي نَ  ،ان  تُ ر َويَ  ،تُ ر َوي نَ  ،تُ ر َوو نَ  ،ان  تُ ر َويَ ، ىتُ ر وَ  ،يُ ر َوي نَ  ،ان  تُ ر َويَ  ،ىتُ ر وَ  ،يُ ر َوو نَ  ،ان  يُ ر َويَ  ،ىيُ ر وَ 
 ىنُ ر وَ  ،ىأُر وَ 

 

ىيُ ر وَ   аслида  َيُ يُ ر و  эди. ي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик,  َىيُ ر و  бўлди.  َيُ ر َوو ن 
аслида  َيُ ر َويُون эди. ي ҳаракатли моқабли фатҳали бўлгани 

учун يни алифга қалб қилдик,  َيُ ر واو ن бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида алифни 

ҳазф қилдик,  َيُ ر َوو ن бўлди.  َتُ ر َوو ن ҳам шундай.  َتُ ر َوي ن аслида  َ  تُ ر َوي ني 
эди. ي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ бўлгани учун يни 

алифга қалб қилдик.  َتُ ر َواي ن бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил 

бўлди. Алиф билан ي орасида алифни ҳазф қилдик,  َتُ ر َوي ن 
бўлди.  

 
Исми фоил 
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    ات  رَاو يَ  ،ان  رَاو يَ تَ  ،رَاو يَة   ،رَاُوونَ  ،ان  رَاو يَ  ،رَاو  

 

 ниي га замма оғир бўлгани учунي .эди رَاو ى   аслида رَاو  

заммасини ташладик.   رَاو ي ن бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил 

бўлди. ي билан танвин орасида يни ҳазф қилдик,   رَاو бўлди. 

 .га ўхшайди رَاُمونَ  бўлиб, эълол қоидасидаги رَاو يُ و نَ  аслида رَاو و نَ 

 

Исми мафъул 

 

 ات  َمر و يَّ  ،ان  َمر و ي َّتَ  ،َمر و يَّة   ،ونَ يُّ َمر و   ،ان  َمر و يَّ  ي ،َمر و  
 

 

Қоида 

 

Вов билан ي бир калимада келса, аввалгиси сокин 

кейингиси ҳаракали бўлса, вов ни يга қалб қилинади. 

Масалан,   ىُّ َمر و  аслида   ى  َمر ُوو  эди. Вовни يга қалб қилдик,    َمر ُوي 
бўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди. Аввалги يни иккинчи 

ى  َمر وُ  .га идғом қилдикي  бўлди. ي моқаблини касра 

бўлишини истайди. Шунинг учун вовга касра бердик,   ى  َمر و  

бўлди.  

 

Жаҳд маълум феъли  

 
ل  ،ال تَ ر و يَ  ي،ل تَ ر و   ،وال تَ ر وُ  ،ال تَ ر و يَ ، ل تَ ر و   ،ر و ي نَ ي َ ل  ،ال تَ ر و يَ  ،ل تَ ر و   ،ل يَ ر ُوو ا ،ال يَ ر و يَ  ،ل يَ ر و  

 ل نَ ر و   ،ل َأر و   ،تَ ر و ي نَ 

 

ل   يَ ر م    ҳам    لَ  يَ ر و дек барча қоидаларда бир хил келади.  
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Жаҳд мажҳул феъли  

 

ل  ،ال تُ ر َويَ  ي،ل تُ ر وَ  ،ل تُ ر َوو ا ،ال تُ ر َويَ ، ل تُ ر وَ  ،ل يُ ر َوي نَ  ،ال تُ ر َويَ  ،ل تُ ر وَ  ،ل يُ ر َوو ا ،ال يُ ر َويَ  ،ر وَ ل ي ُ 
 ل نُ ر وَ  ،ل أُر وَ  ،تُ ر َوي نَ 

 

Нафий маълум феъли  

 

 ،ونَ ال تَ ر وُ  ،ان  ال تَ ر و يَ  ي،ال تَ ر و  ، ال يَ ر و ي نَ  ،ان  ال تَ ر و يَ  ي،ال تَ ر و   ،ال يَ ر ُوونَ  ،ان  ال يَ ر و يَ  ي،ال يَ ر و  
 يال نَ ر و   ي،ال َأر و   ،ال تَ ر و ي نَ  ،ان  ال تَ ر و يَ  ،ال تَ ر و ي نَ 

 
Нафий мажҳул феъли 

 
 ،ال تُ ر َوو نَ  ،ان  ال تُ ر َويَ  ،ىال تُ ر وَ  ،نَ ال يُ ر َوي   ،ان  ال تُ ر َويَ  ،ىال تُ ر وَ  ،ال يُ ر َوو نَ  ،ان  ال يُ ر َويَ  ،ىال يُ ر وَ 

 ىال نُ ر وَ  ،ىال أُر وَ  ،تُ ر َوي نَ ال  ،ان  ال تُ ر َويَ  ،ال تُ ر َوي نَ 
 

Феъли нафийнинг маълуми ва мажҳули барча 

қоидаларда феъли музореънинг маълуми ва мажҳули 

кабидир. 

 

Амри ҳозир 

 

   ا ر و ي َن  ،اا ر و يَ  ي،ا ر و   ،ا ر ُووا ،اا ر و يَ  ،ا ر و  

 
Амри ғоибнинг маълуми 

 

 ل نَ ر و   ،ر و  ألَ  ،ل يَ ر و ي نَ  ،ال ََتو يَ  ،ل تَ ر و   ،ل يَ ر ُووا ،ال يَ ر و يَ  ،ل يَ ر و  
 

Амри ҳозир ва амри ғоибни маълуми ва мажҳули:   ا ر م 
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ва   ل يَ ر م  ва  َل تُ ر م  сийғалари каби эълолда шундай тусланади. 

 

Амри ғоибнинг мажҳули 

 

 ،وَ ر  ألُ  ،ينَ وَ ر  ي ُ ل   ،ايَ وَ ر  ت ُ ل   ،وَ َتُ ل   ،او  وَ ر  ي ُ ل   ،ايَ وَ ر  ي ُ ل  ، وَ ر  ي ُ ل   ،ينَ وَ ر  ت ُ ل   ،ايَ وَ ر  ت ُ ل   ي،وَ ر  ت ُ ل   ،واوَ َتُ ل   ،ايَ وَ ر  ت ُ ل   ،َُتوَ ل  
  وَ ر  ن ُ ل  

 
Феъли наҳийнинг маълуми 

 

ال  ،ال تَ ر و   ،ال يَ ر ُووا ،او يَ ال يَ ر  ، ال يَ ر و   ،ال تَ ر و ي نَ  ،اال تَ ر و يَ  ي،ال تَ ر و   ،ُوو اال تَ ر   ،اال تَ ر و يَ  ،ال تَ ر و  
 ال نَ ر و   ،ال َأر و   ،ال يَ ر و ي نَ  ،اتَ ر و يَ 

 
Феъли наҳийнинг мажҳули 

 

ال  ،ال تُ ر وَ  ،ال يُ ر َوو ا ،اال يُ ر َويَ ، يُ ر وَ ال  ،ال تُ ر َوي نَ  ،اال تُ ر َويَ  ي،ال تُ ر وَ  ،ال تُ ر َوو ا ،اال تُ ر َويَ  ،ال تُ ر وَ 
 ال نُ ر وَ  ،ال أُر وَ  ،ال يُ ر َوي نَ  ،اتُ ر َويَ 

 

Феъли наҳийнинг маълуми ва мажҳули феъли 

жаҳднинг маълум ва мажҳулига ўхшашдир. 

 

Исми замон ва макон 

 

 او  َمرَ  ،ان  َمر َويَ  ،ىَمر و  
 

 мутаҳаррик моқабли мафтуҳ ي .эди َمر َويُن   аслида َمر و ى

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.   َمر وان бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан танвин орасида алифни 

ҳазф қилдик.   َمر وى   َمر َون бўлди. 
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Исми олат 

   يُّ َمراو   ،ان  م ر َويَ  ،م ر و ى

 

Исми тафзил 

 

ّي  ،َأر َوو نَ  ،ان  ر َويَ أَ  ،ىر وَ أَ       ات  ر ي َّيَ  ،ان  ر ي َّيَ  ،ر 
 

 бир калимада жамъ ي бўлиб, вов билан رُو ي аслида ر ّي 

бўлди. Аввалгиси сокин, иккинчиси бўлмиш ҳаракатли 

вовни يга қалб қилдик.  َرُّيي бўлиб, шарти идғом мавжуд 

бўлди. يни يга идғом қилдик.  ّيرُي  бўлди. ي моқаблини касра 

бўлишини хоҳлайди, деб моқаблига касра бердик. ر ّيي 
бўлди. 

َرَمى - ييَ ر م   нинг фарқи  َروى -يَ ر و ى    дан исми тафзилнинг уч 

муаннас сийғасида холос. 

 

Бу бобнинг мултавийсига  мисол 

 

ي   ىَوحَ  -ي َيَ   - اَوح   – яширин сўзламоқ, ваҳий келтирмоқ. 

ىَوحَ   мозий,   َيَي  музореъ,   َواح исми фоил,   ي  َمو ح  исми мафъул, 

ي  ال ََي   ,феъли жаҳд لَ  َيح    феъли нафий,   ح амри ҳозир,   ح  يَ ل  амри 

ғоиб,    ال َتح феъли наҳий, َمو ح ى исми замон ва макон,  َاءُ م ي ح  исми 

олат,  َىو حَ أ  исми тафзил. 

 

Феъли мозийнинг маълуми 

 

َ وَ  ،اَوَحتَ  ،َوَحت   ،َوَحو ا ،اَوَحيَ  ،ىَوحَ   ،َوَحي ُتَّ  ،اَحي ُتمَ وَ  ،َوَحي ت   ،َوَحي ُتم   ،امَ َوَحي تُ ، ي تَ َوحَ  ،َحني 
نَ  ،َوَحي تُ   اَوَحي  
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ىَوحَ   ни эълоли  َىَرم  нинг  эълоли кабидир. 

 
Феъли мозийнинг мажҳули 

 

يَ  َي،ُوح   َيت   ،ُحواوُ  ،اُوح  َيتَ  ،ُوح  َ  ،اُوح  ني  ي تَ  ،ُوح  ي ُتمَ ، ُوح  ي ُتم   ،اُوح  ي ت   ،ُوح  ي ُتمَ  ،ُوح   ،ي ُتَّ ح  وُ  ،اُوح 
ي تُ  نَ  ،ُوح  ي    اُوح 

 

Феъли музореънинг маълуми 

 

َ  ،ان  حتَ يَ  ي،حتَ   ،َيَ ُونَ  ،ان  َيَ يَ ي، َيَ   َ  ،حَتُونَ  ،ان  يَ حتَ  ي، حتَ   ،َيَ ني  يَ  ،حتَ ني  َ حتَ   ،ان  حتَ   ينَ   ي،َأح   ،ني 
 

يَيَ    аслида   يُ يَ و ح  эди. Ҳарфи музориъат билан касраи 

таҳқиқий орасида вовни ҳазф қилдик.   َيُ َي  бўлди. يга замма 

оғир бўлгани учун يни заммасини ташладик.   َيَي  бўлди. 

Ушбу ўн тўрт сийғада феълнинг фо баробаридаги ҳарф 

маҳзуфдир. Демак, уч сийғада ломи феъл маҳзуф, ғоибин, 

мухотабин, мухотабаларда. 

 

Феъли музореънинг мажҳули 

 

َ يُ  ،ان  تُوَحيَ  ،ىُتوحَ  ،وَحو نَ يُ  ،ان  يُوَحيَ  ،ىوحَ يُ  َ  ،تُوَحو نَ  ،ان  تُوَحيَ ، ىُتوحَ  ،وَحني   ،ان  تُوَحيَ  ،تُوَحني 
 َ  ىحَ و  ن ُ  ،ىحَ و  أُ  ،تُوَحني 

 

ىيُوحَ   нинг эълоли  َىيُ ر م  нинг эълолига ўхшашдир.  

 
Исми фоил 

 

يَ  ،َواح   َية   ،َواُحونَ  ،ان  َواح  َيتَ  ،َواح  يَ  ،ان  َواح   ات  َواح 
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Исми мафъул 

 

يَّ  ،يُّ َمو ح   يُّونَ  ،ان  َمو ح  يَّة   ،َمو ح  يَّتَ مَ  ،َمو ح  يَّ  ،ان  و ح      ات  َمو ح 

 

Феъли жаҳднинг маълуми 

 

َ  ،ال حتَ يَ  ،ل َتح   ،ل ََيُوا ،اَيَ يَ  ل ،ل َيح   يَ  ي،ل حتَ   ،ل حَتُوا ،ال حتَ يَ ، ل َتح   ،ل َيَ ني  َ  ،ال حتَ   ،ل َأح   ،ل حتَ ني 
 ل َنح  

 
Феъли жаҳднинг мажҳули 

 

َ   ل تُوَح    ل يُوَحو ا   ل يُوَحيا  ل يُوَح   ل تُوَحى     ل تُوَحو ا   ُوَحيال ت  ل تُوَح    ل تُوَحيا   ل يُوَحني 
َ    ل تُوَحيا  ل نُوحَ   ل أوَُح    ل تُوَحني   

 
Феъли нафийнинг маълуми 

 

يَ  ي،ال َيَ   يَ  ي،ال حتَ   ،ال ََيُونَ  ،ان  ال َيَ  َ  ،ان  ال حتَ  َ  ،ال حَتُونَ  ،ان  حتَ يَ  الي،  حتَ  ال ،ال َيَ ني  ال  ،ال حتَ ني 
َ  ،ان  حتَ يَ   يال نَ  ي، ال َأح   ،ال حتَ ني 

 

Феъли нафийнинг мажҳули 

 

َ ال يُ  ،ان  وَحيَ ال تُ  ،ىوحَ ال تُ  ،وَحو نَ ال يُ  ،ان  وَحيَ ال يُ  ،ىوحَ ال يُ  ال  ،ان  وَحيَ ال تُ  ،ىوحَ ال تُ  ،وَحني 
َ ال تُ  ،وَحو نَ تُ  َ ال تُ  ،ان  وَحيَ ال تُ  ،وَحني   ىوحَ ال نُ  ،ىوحَ ال أُ  ،وَحني 

 

Амри ҳозир 

 

يَ  ي،ح   ،ُحوا ،ايَ ح   ،ح   َ  ،اح  ني     ح 

 

Амр олиш қоидаси   َيحت  феъли музореънинг мухотаб 
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сийғасининг охирига қарадик. يҳарфи иллат уни ташладик. 

 .бўлди َتح  

Ҳарфи музораат бўлган то ни ташладик. Сўнгидаги 

ҳарф ҳаракатли экан.   ح бўлиб, амр тамом бўлди.  
Нуни таъкиди хофифа охирига ёпишгандан кейин   ُحن، 

ن   ني  ح   ،ح   нуни таъкиди сақила эришганда эса:   ي نان يَ  ،ح  نَّ  ،انّ  ح   ،ُحنَّ  ،ح 
يَ  نَيَّ  ،انّ  ح  ح   бўлди. 

 

Амри ғоибнинг маълуми 

 

يَ  ،ل َيح   يَ  ،ل َتح   ،ل َيُحوا ،ال َيح  َ  ،ال َتح  ني   ل َنح   ،ح  أل ،ل َيح 
 

Амри ғоибнинг мажҳули 

 

َ ل تُ  ،وَحيال تُ  ي،وحَ ل تُ  ،ل تُوَحو ا ،ال تُوَحيَ  ،ل تُوحَ  ال يُ  ،اوَحيَ ل يُ ، وحَ ل يُ  ،وَحني  َ ل يُ  ،اوَحيَ ل تُ  ،وحَ ل تُ  ،وَحو  ، وَحني 
 ل ُنوحَ  ،وحَ ألُ 

 
Наҳий ҳозирнинг маълуми 

 

يَ  ي،ال حتَ   ،ال حَتُوا ،اال حتَ يَ  ،ال َتح   َ  ،اال حتَ  يَ ، ح  ال يَ  ،ال حتَ ني  َ  ،اال حتَ يَ  ،ال َتح   ،ال ََيُوا ،اال َيَ   ،ال َيَ ني 
 ال َنح   ،ال َأح  

 
Наҳий ҳозирнинг мажҳули 

 
َ  ،اال ُتوَحيَ  ي،ال تُوحَ  ،ال ُتوَحو ا ،اال تُوَحيَ  ،ال تُوحَ   ،وحَ ال تُ  ،وَحو اال يُ  ،اوَحيَ ال يُ  ،وحَ ال يُ  ،ال تُوَحني 

َ ال يُ  ،اوَحيَ ال تُ   وحَ ال نُ  ،وحَ ال أُ ، وَحني 

 
Исми замон ва макон 
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   َمَواح   ،ان  َمو َحيَ  ،َمو ح ى

 
ي  َمو ح   аслида َمو ح ى  эди. 

 

Исми олат 

 

   يُّ َمَواح   ،اان  م ي حَ  ،م ي حاء  
 

ء  ام ي ح  аслида  َيُ ام و ح  эди. 

 

Исми тафзил 

 

نَ أَ  ،ان  و َحيَ أَ  ،ىو حَ أَ  َي  ،و َحو  يَ يَ  ،ُوح  يَ يَ  ،ان  ُوح    ت  اُوح 
 

Машҳурроқ эълол қоидалари 25 тадир 

 

Биринчиси: қалб 14 та бўлиб, вовга 9 та, يга 4 та, 

алифга 1 тадир. 

Иккинчиси нақл: 1 та. 

Учинчиси таскин: 4 та 

Тўртинчиси ҳазф: 5 та.  

Бешинчиси идғом: 1 та. 

Биринчи: вовни алифга қалб қилиш қоидаси 3 тадир. 

1). Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ вовни алифга 

қалб қилинади. قال аслида  َقَ َول. 
2) Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи саҳиҳи сокин. 

Вовни ҳаракатини моқоблига бериб, вов аслида ҳаракатли 

эди. Ҳозир олди фатҳали бўлди. Вовни алифга қалб 

қилинади. يُقاُل аслида َوُل  .эди يُ ق 

3) Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ. Вовни алифга қалб 
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қилинади. طالَ    аслида  .эди  لَ َطوُ 

Вовни يга қалб қилиш қоидаси тўртадир: 

1. Вов сокин моқабли максур. Вовни يга қалб 

қилинади.   م ي ثاب аслида   م و ثاب эди. 

2. Вов келса, феълни лом баробарида моқабли касра 

бўлса, вовни يга қалб қилинади.  ََقو ى аслида  ََقو و бўлиб  ََفع ل 
вазнидадир. 

3. Вов билан ي бир калимада келса, аввалгиси сокин, 

иккинчиси ҳаракатли бўлса, вовни يга қалб қилинади.    ي  َمر م  

аслида   ي  َمر ُمو . 

4. Вов келса, калиманинг тўртинчи ҳарфи баробарида 

моқабли ғайри зам бўлса, вовни يга қалб қилинади.   َعيان  يُد 
аслида   َعَوان  .يُد 

Вовни ҳамзага ва то ҳарфига қалб қилиш қоидаси 

иккитадир: 

1. Вов келса, алифи зоидадан кейин вовни ҳамзага 

қалб қилинади.   ل  قائ  аслида  َاو ل  ق  эди. 

2. Вов келса, фои ифтаала тўғрисида вовни то 

ҳарфига қалб қилиб, то ҳарфини тои ифтаалага идғом 

қилинади.  َا تَّضح аслида  َا و َتَضح эди. 
 :ҳарфини алифга қалб қилиш қоидаси учтадир ي

 ниي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ бўлгани учун ي .1

алифга қалб қилинади.  َاعَ ب  аслида  َبَ َيع эди. 

 мутаҳаррик моқабли ҳарфи саҳиҳи сокинбўлгани ي .2

учун يни ҳаракатини моқаблиги бериб, ي аслида ҳаракатли 

эди, ҳозир моқабли мафтуҳ бўлди деб يни алифга қалб 

қилинади.  َاعُ يُ ب  аслида  َُيع  .эди يُ ب  
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 ниي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ бўлгани учун ي .3

алифга қалб қилдик.  َالَ ن  аслида  َنَي ل эди. 

 :ни вовга қалб қилиш қоидаси биттадирي

 ниي ,сокин бўлиб келса, моқабли мазмум бўлса ي .1

вовга қалб қилинади.  ُيُوَسر аслида  ُيُ ي َسر эди. 

 ни ҳамзага ва то ҳарфига қалб қилиш қоидасиي

иккитадир: 

 ни ҳамзага қалбي ,алифи зоидадан кейин келса ي .1

қилинади.    بائع  аслида   ع  باي  эди. 

 ни "то" га қалбي келса, фои ифтаала тўғрисидаги ي .2

қилиб, "то"ни "тои ифтаала"га идғом қилинади.  َا تََّسر аслида 

ي  َتَسرَ ا  эди. 

Алифни вовга ақалб қилиш қоидаси биттадир: 

1. Алиф келса, моқабли мазмум бўлгани учун алифни 

вовга қалб қилинади.  ُو ر بَ ض  аслида  َاَربَ ض  ни мажҳули  َُضا ر ب 

эди. 

 

Таскин қоидаси 

 

Таскин қоидаси 4 тадир. 

1.Таскини фақат. ييَ ر م     аслида   يُ يَ ر م  эди.    
2. Таскини маъаннақл.  ُيَب ي ع аслида  ُيَ ب ي ع эди 

3. Таскин маъаннақли валҳазфи. аслида يَب ع نَ   يَ ب ي ع َن    эди. 
4. Таскин маъаннақли вал қалби. َأقاَم аслида  ََومَ أ ق    эди. 

 

Ҳазфнинг қоидаси 

 

Ҳазфнинг қоидаси бештадир: 
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1. Вов келса, касраи таҳқиқи билан ҳамза ва нун 

орасида  َث بُ أ  ва  ُنَث ب аслида  َو ث بُ أ  ва  ُنُ و ث ب вовни ҳазф қилинади. 

2. Вов келса, касраи тақдири, яъни фарази билан 

ҳамза ва нун орасида вовни ҳазф қилинади.  ََضعُ أ  ва  َُنَضع 
аслида  َو َضعُ أ  ва  ُنَ و َضع эди. 

3. Вов келса, ҳарфи музораат билан касраи таҳқиқий 

орасида вовни ҳазф қилинади. 

 .эди تَ و ث بُ  ва يَ و ث بُ  аслида تَث بُ  ва يَث ب  

4. Вов келса, ҳарфи музораат билан касраи тақдирий 

орасида вовни ҳазф қилинади. 

 .эди تَ و َضعُ  ва يَ و َضعُ  аслида َتَضعُ  ва َيَضعُ 

ساكن اُمالقاُة املعتل الساكن  .5  қоидаси, яъни ҳарфи иллат ўзи 

сокин бўлиб, ўзга сокинлик ҳарфга йўлиқиб қолса, шундай 

ҳарфи иллатни ҳазф қилинади. 

Мисол   ب ع аслида   ب ي ع  ва قُل аслида   قُ و ل эди. 

 

 
 

Сулосий мужарраднинг иккинчи боби 

 

Мозийда айни фатҳали ва музореъда айни заммали 

ُعلُ  فَ َعلَ  - يَ ف   бобидир. Бу бобнинг масдари 15-вазнда келади. 

 

Вазнлар Мисоллар Маънолар 

 Ёрдам қилмоқ َنص ر   فَ ع ل  

 Истамоқ طََلب   فَ َعل  

ال  فَ عَ  ات  نَ بَ    Ўсмоқ 
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اَلة  ف عَ  رَ   اَسة  ح   Сақламоқ, посбонлик қилмоқ 

ر   فُ ع ل    Неъмат ва яхшиликни ُشك 

қадрини билмоқ 

ن  ف ع الَ  ان  ك ت مَ    Яширмоқ 

ىفُ ع لَ  رَ   ىُبش   Севинч хабарини бермоқ 

ج  و ُخرُ  فُ ُعول    Чиқмоқ 

 Тамоқни бўғмоқ َخن ق   َفع ل  

ال  ف عَ  اب  تَ كَ    Ёзмоқ 

ال  فُ عَ   Қичқирмоқ ُصَراخ   

ق   ف ع ل    Ҳақ таолони фармонини тарк ف س 

қилиш ва ёмон иш қилиш 

ىف ع لَ  رَ   ىذ ك     Эслаш ва ёд қилиш 

َدة   ف ع َلة    Изламоқ ва қидирмоқ ن ش 

 Чақирмоқ َدع َوة   فَ ع َلة  

 

Бу бобнинг саҳиҳига мисол ر ا َنَصرَ  - يَ ن ُصرُ  - َنص   ва  َرة  ُنص 
ёрдам бермоқ. 

رُ نَ  ,музореъ يَ ن ُصرُ  ,мозий َنَصرَ  اص   исми фоил,  َُمن ُصور исми 

мафъул,   لَ   يَ ن ُصر феъли жаҳд,  ُال يَ ن ُصر феъли нафий,   اُن ُصر амри 

ҳозир,   ل يَ ن ُصر амри ғоиб,   ال تَ ن ُصر феъли наҳий,   َمن ُصر исми замон 

ва макон,  َارُ م ن ص  исми олат,  َن َصرُ أ  исми тафзил. 

َنَصرَ  - يَ ن ُصرُ    дан амри ҳозир اُن ُصر    келади. Шу йўл биланки, 

 феъли музореъ маълуми мухотаб сийғасини охирига تَ ن ُصرُ 

қарадик. Охиридаги ро ҳарфи саҳиҳ экан, сокин қилдик, 

 бўлди. Ҳарфи музораат бўлган "то"ни ташладик, унинг تَ ن ُصر  

сўнгидаги ҳарфи сокин экан. Айни феълига қарадик. 

Заммалик экан. Аввалига заммалик ҳамза келтирдик   اُن ُصر 
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бўлди.  

Сарфи: 

 اُن ُصر َن    ،اُن ُصَرا ي،اُن ُصر   ،اُن ُصُروا ،اُن ُصَرا ،اُن ُصر   

 
Музоъафига мисол 

 

َردَّ - يَ ُردّ   масдари َردًّا ва   َمَردَّة келур. Маъноси: қайтармоқ. 

 ,исми мафъул َمر ُدود   ,исми фоил رَاد   ,музореъ يَ ُردُّ ,мозий َردَّ

 амри ل يَ ُردَّ ,амр ҳозир رُدَّ ,феъли нафий ال يَ ُردُّ ,феъли жаҳд لَ   يَ ُردَّ

ғоиб, َّال تَ ُرد наҳий ҳозир,   َمَرد исми замон ва макон,  َادُ م ر د  исми 

олат,  ََردُّأ  исми тафзил. 

َردَّ -يَ ُردُّ   нинг эълоли  ُّفَ رَّ  - يَف ر  нинг маълум ва мажҳулдаги 

эълоли кабидир. 

 эди. Биринчи долни ҳаракатини  يَ ر ُدد  لَ   аслида لَ  يَ ُردَّ

моқаблига бердик. Ҳаракат талаб бўлгани учун لَ  يَ ُرد د    бўлиб 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки дол орасида 

ижтимои сокинайндан қутилишни икки йўли бор. Бири 

ҳазф қилиш, иккинчиси ҳаракат бериш. Бу жойда 

мутажонисайннинг бирини ҳазф қилиш дуруст эмас. Зеро, 

 .лозим келади. Ҳаракат бериш ҳам дуруст эмас ا جحاف كلمه

Зеро  ح   بالتَ ر جي ح ُمَرجّ   лозим келади. Ижтимои сокинайн билан 

сўзлаш мумкин эмас. Иложсиз ات  رَ ظُو ال َمح   ب ي حُ تُ  اتُ رَ لضَُّرو اَ  
муқтазосига кўра, иккинчи долга замма ҳаракатини 

бердик. Айн бобига мувофиқ қилмоқ учун   ُلَ  ير د د бўлиб, 

шарти идғом мавжуд бўлди. Биринчи долни иккинчи долга 

идғом қилдик. ُّلَ  يُ ُرد бўлди. Истасак, иккинчи долга касра 

берамиз. 

ر  س  الكَ ب   كَ رّ  حُ  كَ رّ  ذا حُ إالساكن   қоидасига кўра  ّ ل يَ ُرد бўлади. Ёки ўз 
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аслига қайтариб   لَ  يَ ر ُدد десак ҳам бўлади. Ихтиёр кишининг 

қўлидадир. Унинг мажҳули маълумидекдир. Аслида ҳам 

идғомдада ҳам шундайдир. Лекин шунчалик фарқи борки, 

мажҳулида уч хил ўқиш дурустдир. Фатҳа ва касра ва 

таскин замма ўқилмайди. Зеро, мажҳулда айни феъл фатҳа 

бўлади. Феъли нафий феъли музореъдекдир. 

 

Амри ҳозир 

 

 اُر ُدد نَ  ،اُردَّ  ي،ُردّ   ،ُردُّو ا ،ُردَّا ،ُردَّ 

 феъли музореъ мухотаби маълумдан икки تَ ُردُّ ни رُدَّ

амал билан олинади. 

Биринчи амал шуки, ушбу мухотаб сийғасини 

охирига қарадик. Охири мудғам экан. Ўз ҳолига қўйдик. 

Заммадан фатҳага ўтдик. Фатҳа аҳаффи ҳаракот бўлгани 

учун ُّتَ ُرد эди, َّتَ ُرد бўлди. 

Иккинчи амал шуки, ҳарфи музореатни олиб 

ташладик. Сийғасига қарасак, افعال бобидан эмас экан. 

Ҳарфи музораъатни "мояли"си, яъни ёнидаги ҳарфга 

қарадик. Мутаҳаррик экан َّرُد бўлиб, амр тамом бўлди. َّرُد 
аслида   اُر ُدد эди. Биринчи долни ҳаракатини моқаблига 

бердик. Ҳаракатталаб бўлгани учун   اُُرد د бўлиб, ижтимои 

сокинайн бўлди. Икки дол орасида ижтимои сокинайндан 

халос бўлишнинг йўли ҳазф қилиш билан ёки ҳаракат 

бериш билан бўлади. Бу ўринда мутожонисайннинг 

бирини ҳазфи дуруст эмас. Зеро, اجحاف كلمه лозим келади. 

Ҳаракат бериш ҳам дуруст эмас, зеро يح حج ّ ب ال ُمرَ  تَ ر ج   лозим 

келади. Ижтимои сокинайн ҳолда   اُر د د деб талаффуз қилиш 

моҳолдир. Шунинг учун мажбуран иккинчи долга замма 

ҳаракат бердик. Айни бобига тобеъ қилиш учун  ُد دُ اُر  бўлиб, 
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шарти идғом мавжуд бўлди. Идғом қилган эдик  ُدُّاُر  бўлди. 

Идғомдан кейин ҳамза бизга керак бўлмай қолди. Ҳамзани 

ҳазф қилдик ُّرُد бўлди. 

Демак,   رُدَّ ،ُرد ّ  ،اُر ُدد  десак ҳам жоиздир. 

Нуни таъкиди ҳафифа билан:   ُردَّن   ،ُردُّن   ،ُردّ ن  ва сақиласи 

билан 

رُدَّنَّ  ،ُردَّان ّ  ،ُردُّنَّ  ،ُردّ نَّ  ،رُدَّان   ،ان ّ اُر ُدد نَ   

 

Маълуми амри ғоиб 

 

 ل نَ ُردَّ ،ُردَّ ألَ  ،ل يَ ر ُدد نَ  ،ال تَ ُردَّ  ،ل تَ ُردَّ  ،ل يَ ُردُّوا ،ل يَ ُردَّا ،ل يَ ُردَّ 
 

 .сийғасидан олинади يَ ُردُّ ни феъли музореъи маълум ل نَ ُردَّ 

Биринчи амал ушбу сийғани аввалига ломи жозимани 

келтиргандан кейин охирига қарадик. Охири мудғом экан. Ўз 

ҳолига қўйдик. Заммадан фатҳага ўтдик. Зеро, ҳаракатлар 

орасида фатҳа енгилроқ бўлгани учун  َّل يَ ر د бўлди. َّل يَ ُرد аслида 

 .эди. Биринчи долни ҳаракатини моқаблига бердик ل يَ ُرُدد  

Ҳаракатталаб бўлгани учун  ُل يَ ُرد د бўлиб, ижтимои сокинайн 

ҳосил бўлди. Икки дол ораси юқорида ўтган сабабларга кўра 

ночор бўлиб, иккинчи долга замма бердик. Айни бобига 

эргашмоқлик учун  ُل يَ ُرد د бўлиб, шарт идғом мавжуд бўлди. 

Аввалги долни иккинчи долга идғом қилдик.  ُّل يَ ُرد бўлди. 

Қолган уч хили  ّ ل َيف ر га ўхшашдир. 

 

Амри ғоибнинг мажҳули 

 

 ،ألَُردَّ  ،ل يُ ر َدد نَ  ،ال تُ َردَّ  ،ل تُ َردَّ  ،ل يُ َردُّوا ،ال يُ َردَّ ، ل يُ َردَّ  ،ل تُ ر َدد نَ  ،ال تُ َردَّ  ي،ل تُ َرد ّ  ،وال تُ َردُّ  ،ال تُ َردَّ  ،ل تُ َردَّ 
 ل نُ َردَّ
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 эди. Мажҳул қилиш учун охирининг ل يَ ر ُدد   аслида ل يَ ُردَّ

олдиндаги ҳарфини фатҳали қилдик   ل يَ ر َدد бўлди. Ҳарфи 

музораатни замма қилдик.   ل يُ ر َدد бўлди. Биринчи долни 

ҳаракатини моқаблига бердик. Ҳаракат талаб бўлгани учун 

 .бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди ل يُ َرد د  

 

Феъли наҳий 

 

Феъли наҳийни феъли жаҳдга тасрифда ҳам эълолда, 

маълум ва мажҳулда қиёс қил. Уни шунчалик фарқи борки, 

феъли жаҳдга кўра феъли наҳийда нуни таъкиди ҳафифа ва 

сақила кўпроқ ишлайди. 

 

Исми замон ва макон 

 

    َمَرادُّ  ،َمَردَّان   ،َمَردُّ

 
Исми олат 

 

،اَدام ر دَ  ،م ر دادُ   دُ َمَرد ي   ن 
 

Исми тафзил 

 

 ات  ُردَّيَ  ،ان  ُردَّيَ  ،رُدَّى ،دُّونَ رَ أَ  ،دَّان  رَ أَ  ،َردُّ أَ 
     

Бу бобнинг мисоли вовисига мисол  хоҳ  َوصَّ  - يَ ُوصُّ  - َوصًّا

қурилишда бўлсин, хоҳ ўзга ишда бўлсин ишни мустаҳкам 

қилиш маъносидадир. 

صَّ وَ   мозиий, يَ ُوصُّ   музореъ, ص  َوا  исми фоил,   ص  َمو ُصو  исми 
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мафъул,  َّلَ  يَ ُوص феъли жаҳд,  ُّال يَ ُوص феъли нафий,  َُّوص амри 

ҳозир,  َّل يَ ُوص амри ғоиб,  َّال تَ ُوص наҳий ҳозир,  َص  َمو  исми замон ва 

макон,  َص  ام ي ص  исми олат,  ََوصُّ أ  исми тафзил. 

 га қиёс қил. Лекин исми َردَّ ни барча ҳолларда َوصَّ 

олатда бироз ўзгариш бор. У ҳам бўлса, ص  م ي صا  бўлиб, у 

аслида ص  م و صا  бўлган. Вов сокин моқабли мақсур бўлгани 

учун вовни يга қалб қилдик.  َص  ام ي ص  бўлди.  َان  اصَ م ي ص  ҳам шу 

хилдадир.  ُي ص  .ўз аслидадир َمَواص 

Барча сарф китобларида бу бобнинг мисоли вовисига 

يَ َودُّ  - َودَّ   ни мисол қилиб келтирадилар. Ҳақиқат шуки,  َّيَ َودُّ  - َود  

иккинчи бобдан бўлиб келмагандир. Тошкент шаҳрининг 

пири бадавлати бўлган қориларидан Абдулазизқори 

каминаи камтаринни ухровий дўстларидан эдилар. Ҳазрати 

Соғунийдан илм олишда бир кажовада эдик. Бу зот 

шарифга бир дона "соврунут толиб" номли сарф китобидан 

ҳадя қилган эдик. Бир неча кундан кейин уйларида 

мулоқот қилган чоғда эътироз билдирдиларки, 

Дўстмуҳаммад,  ََنَصر бобининг мисоли вовисига  َّدُّ يَ وَ  - َود  ни 

мисол қилиб келтирибсиз. Қуръони каримда  ُّيَ ُود айни 

заммаси билан келмаган эдику? Ул зоти шарифнинг 

саволларига жавобан айтдимки: «Магарам, "Тадоҳули 

бобайн"дан бўлса, яъни баъзи феъллар икки бобдан ҳам 

келади. Чунончи  َيَ ف ُضلُ  - َفَضل  каби َر َنصَ   бобидан ва لَ   يَ ف َضلُ  - َفض 
каби  ََعل م бобидан келгандир. Ва бунда уч луғат ҳам келмиш. 

Ўшал икки луғатдан мураккаб бўлган  َل يَ ف ُضلُ  - َفض   мозийси 

بَابَ ني    َتَداُخلُ  ,бобидан َنَصرَ  бобидан, музореъси َعل مَ   дан. Сўнгра 

луғат китобларини қидирдик.  َرَ صَ ن  бобидан келмабдир. 

Мана шул  дек вов билан келган ҳам мисол ва يَ َودُّ  - َودَّ  
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ҳам музоаф бормикан, деб луғат китобларини ахтарсак,  ََّوص 
يَ ُوصُّ  -  бор экан. Келажак ўқувчиларга ҳақиқат бўлсин деб  ََّود 

ни ўрнига ушбу  ََّوص ни ёздик. 

Яна илм ўрганишда бир кажавада бўлган шеригимиз 

Абдураззоқ Тошкандий: «Домла,  ََمات  аслида  ََمي ت бўлиб, ي 

ҳаракатли, моқабли мафтуҳ бўлгани сабаб, يни алифга 

қалб қилдик, дебсиз.  ََمي ت айнни касраси билан луғатда 

келганми?» деб сўради. 

Ушбу шеригимизнинг саволига жавоб бердик-ки: 

«Буни луғатлардан ҳақиқатлаб сизга жавоб берамиз». 

Луғат китобларни текширишда маълум бўлдики, ъайн 

касраси билан келмаган. Фатҳа ўрнига касра ёзилибди. 

Аслида  ََمَيت фатҳали экан.  ََيَ يتُ  - اتَ م  келмишдир.  ََمات ни асли 

َمو ت ا -َوَياُت  -ََيُوُت  -َوَماَت  .экан َمَيتَ   бир маънодадир. Шунга 

биноан  ََمات ни ўрнига  َنَال ёздик. Зеро,  َنَال ни асли  َنَي ل экан.  ََتع ب 
бобидан бщлиб луғатда келмишдир. Бухорои шарифда 

сарф ўқитган устозларимиз термин йўли билан 

китоблардан саралаб машҳурроқ қоидаи сарфни 25 та деб 

бизларга ўқитган эдилар. Руҳлари шод бўлсин, 

улуғларимиздан келажак авлодга ёдгор ва эслатма бўлсин 

деб ушбу соврунга ёзган эдим.. 

Бу бобнинг جوف أ   га мисол: َدام - يَُدومُ  - َدو م ا  ва َدَوام ا ва ُمَدام ا 
ҳамиша бўлмоқ, маъносидадир. 

مَ َدا  мозий,  ُيَُدوم музореъ,  َم  ائ  د  исми фоил,  م  َمُدو  исми 

мафъул,   لَ  يَُدم феъли жаҳд,  ُال َيُدوم феъли нафий,   ُدم амри ҳозир, 

م  َمَدا ,наҳий ҳозир ال َتُدم   ,амри ғоиб ل َيُدم    исми замон ва макон, 

م  م َدا  исми олат,  َد َومُ أ  исми тафзил. 

 

Маълуми феъли мозий 
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 ُدم تما   ُدم ُتم    ُدم ت    ُدم ُتما ُدم ُتَّ   ُدم َت   ُدم َن    ،اَداَمتَ  ،ت  َدامَ  ،َداُموا ،اَدامَ  ،َدامَ 

    ُدم ناَدم ُت   
 َدَومَ  аслида َدامَ 
Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ. Вовни алифга қалб 

қилдик.  ََدام бўлди. Ғоибайн ва ғоибин, ва ғоибаҳ ва 

ғоибатайнда ҳам шундай. 9-сийғада айн феъл маҳзуфдир. 

Ғоибот, 6-мухотаб, 2-мутакаллимда. 

 эди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ َدَوم نَ  аслида ُدم نَ 

бўлгани учун вовни алифга қалб қилдик.  ََدام ن бўлиб, 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан мим орасида 

алифни ҳазф қилдик  ََدم ن бўлди. Сўнгра долни фатҳасини 

заммага бадал қилдик. Вови маҳзуфага далолат қил-

моқлиги учун  َُدم ن бўлди. Баъзилар биринчи галда вовга 

замма берадилар ва ул заммани долга нақл қиладилар, 

сўнгра ижтимои сокинайн сабабли вовни ҳазф қиладилар. 

Бу фикр рақиқ ва заифдир.  

 

Мажҳули феъли мозий баёни 

 

مَ َدو  .ни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик َدامَ   

бўлди. Моқабли охирини касрали қилдик.  ََدو م бўлди. 

Моқабли охирининг олдиндаги барча ҳаракатли ҳарфини 

заммалик қилдик.  َُدو م бўлди. Касра вовга оғир вовни 

касрасини моқаблига бердик. Ҳаракатини тушургандан 

кейин   مَ د و  бўлиб, вов сокин моқабли мақсур вовни يга қалб 

қилдик  َ د ي бўлди. 

Сарфи: 

 



www.arabic.uz 

 

 113 

ُوا ،اد َيَ  ،د ي َ  َتَ  ،د ََيت   ،د َي  َي   اُدم نَ  ،ُدم تُ  ،ُدم ُتَّ  ،اُدم ُتمَ  ،ُدم ت   ،ُدم ُتم   ،اُدم ُتمَ ، ُدم تَ  ،ُدم نَ  ،اد 

 

د ي َ     аслида  َُدو م эди. Касра вовга оғир бўлгани учун 

вовни касрасини моқаблига бердик. Ҳаракатини 

ташлагандан кейин  َد و م бўлди. Вов сокин моқабли касра 

вовни يга қалб қилдик  َ د ي бўлди, ундан кейинги 4-сийғада 

ҳам шундай. 

 эди. Касра вовга оғир бўлгани учун ُدو م نَ  аслида ُدم نَ 

вовни касрасини ташладик   نَ ُدو م  бўлиб, ижтимои сокинайн 

ҳосил бўлди. Вов билан мим орасида вовни ҳазф қилдик 

 .бўлди. То охиригача шундай бўлади ُدم نَ 

Ушбу 9-сийғада маълум ва мажҳул муштаракдир. 

Маълумда ُدم َن   нинг асли  ََدَوم ن бўлади. Мажҳулда  َُدم ن нинг 

асли    نَ ُدو م дир. 

 

Феъли музоренинг маълуми 

 

َ  ،ونَ َتُدومُ  ،ان  َتُدومَ ، ومُ َتدُ  ،َيُدم نَ  ،ان  ومَ َتدُ  ،َتُدومُ  ،َيُدوُمونَ  ،ان  ومَ َيدُ  ،يَُدومُ  ني   ،َتُدم نَ  ،ان  ومَ َتدُ  ،َتُدوم 
 نَدُومُ  ،ومُ َأدُ 

 

ُومُ   аслида يَُدومُ  يَد  эди. Замма вовга оғир бўлгани учун 

вовнинг заммасини олдиндаги ҳарфга бердик  ُيَُدوم бўлди.  نَ ق ُل
َرََكة   فَ َقط   اْل   деган қоида бор.  َيَُدم ن аслида  َُوم ن  бўлган. Замма يَد 

вовга оғир бўлгани учун вовни заммасини олдиндаги 

ҳарфга бердик  َيَُدو م ن бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. 

Вов билан мим орасида вовни ҳазф қилдик.  َيَُدم ن бўлди.  ََتُدم ن 
ҳам худди шундай.  ُف  ذَ َمَع  اْل َ   الن َّق ل  деган қоида бор. 
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Феъли музореъ мажҳулининг баёни 

 

 ،ان  امَ دَ تُ  ،ام نيَ ُتدَ  ،ونَ امُ ُتدَ  ،ان  امَ دَ تُ  ،امُ ُتدَ  ،يَُدم نَ  ،ان  ُتَدامَ  ،ُتَدامُ  ،يَُداُمونَ  ،ان  يَُدامَ  ،يَُدامُ 
 نَُدامُ  ،ُأَدامُ ، نَ م  تُدَ 

 

وُ  нинг мажҳул қилиш учун аслига қайтардик يَُدومُ  مُ يَد   

бўлди. Охирининг олдиндаги ҳарфини фатҳали қилдик  َو مُ يَد   

бўлди. Ҳарфи музораатни заммалик қилдик  َو مُ يُد   бўлди. Вов 

мутаҳаррик моқабли ҳарфи саҳиҳи сокин вовни 

ҳаракатини моқаблига нақл қилиб бердик. Вов аслида 

мутаҳаррик эди. Ҳозир олди фатҳали бўлди деб, вовни 

алифга қалб қилдик  ُيَُدام бўлди. ب  ل  القَ  عَ مَ  قلُ الن  деган қоида бор. 

م نَ وَ د  يُ  аслида يَُدم نَ   эди. Вовни ҳаракатини  моқаблига бердик. 

Ҳаракат талаб бўлгани учун  َم نَ و  يُد  бўлиб, мутаҳаррикул асл 

моқабли мафтуҳ бўлган вовни алифга қалб қилдик  َيَُدام ن 
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан мим 

орасида алифни ҳазф қилдик  َيَُدم ن бўлди.  َتَُدم ن  ҳам шундай. 

ف  ذ  اْل َ وَ  ب  ل  مع القَ  النقلُ   деган қоида бор. 

 

Исми фоил 

 

  ات  َدائ مَ  ،ان  َدائ َمتَ  ،َدائ َمة   ،ونَ َدائ مُ  ،ان  َدائ مَ  ،َدائ م  

 

م  َدائ    аслида   م  َداو  эди. Вов келгани учун алифи зоидадан 

кейин вовни ҳамзага қалб қилдик   م  َدائ  бўлди. Қалб 

қоидаларидан вовни ҳамзага қалб қилиш қоидаси бор. 

  

Исми мафъул 
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 ات  َمُدومَ  ،ان  َمُدوَمتَ  ،َمُدوَمة   ،َمُدوُمونَ  ،ان  َمُدومَ  ،َمُدومُ 

 

ُوو مُ  аслида َمُدومُ   эди. Замма вовга оғир бўлгани учун َمد 

вовни заммасини моқаблига бердик  َُمُدو و م бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Икки вов орасида бир вовни ҳазф 

қилдик  َُمُدو م бўлди. Имоми Ахфаш йўналишларида аввалги 

вовни, имом Сибавайҳ наздида икккинчи вовни ҳазф 

қилинди. 

 
Феъли жаҳднинг маълуми 

 

ل  ي،ل َتُدوم   ،ل َتُدوُموا ،ال َتُدومَ ، ل َتُدم   ،ل يَُدم نَ  ،ال َتُدومَ  ،ل َتُدم   ،وامُ و ل يَدُ  ،ال يَُدومَ  ،ل يَُدم  
 ل نَُدم   ،ل َأُدم   ،ل َتُدم نَ  ،اَتُدومَ 

 

لَ َ يَُدم     аслида ُوم    لَ  َيد  бўлиб, замма вовга оғирдир. Шунинг 

учун вовни заммасини моқаблига бердик. Ҳаракатталаб 

бўлгани учун   م  .бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди لَ  يَُدو 

Вов билан мим орасида вовни ҳазф қилдик   لَ  يَُدم бўлди. 

7-сийғада айни феъл маҳзуфдир. Улар: маълум ва 

мажҳулда, ғоиб, ғоибаҳ, ғоибот, мухотаб, мухотабот ва 

икки мутакалимда. 

 
Феъли жаҳднинг мажҳули 

 

ل  ي،ل تَُدام   ،ل ُتَداُموا ،اامَ ل ُتدَ ، ل تَُدم   ،ل يَُدم نَ  ،اامَ ل ُتدَ  ،ل تَُدم   ،ل يَُداُموا ،اامَ ل يُدَ  ،ل يَُدم  
 ل نَُدم  ، ل ُأَدم   ،ل ُتَدم نَ  ،اتَُدامَ 

 

لَ  يَُدم     аслида   َوم  эди. Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи لَ  يُد 
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саҳиҳи сокин бўлгани учун вовни ҳаракатини моқаблига 

бердик. Вов аслида мутаҳаррик эди. Ҳозир олди фатҳали 

бўлди, деб вовни алифга қалб қилдик   لَ  يَُدام бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан мим орасида алифни 

ҳазф қилдик   لَ  يَُدم бўлди. Нафий феъл музореъ кабидир. 

Барча сарфда ҳам эълолда феъли наҳий ва амри ғоиб феъли 

жаҳдга ўхшашдир. Барча эълолда ва маълум ва мажҳулда 

ҳам шундайдир. 

 

Амри ҳозир баёни 

 

 ُدم نَ  ،اُدومَ  ي،ُدوم   ،ُدوُموا ،اُدومَ  ،ُدم  
     

 феъли музореънинг мухотаби َتُدوم   амр феълини ُدم  

маълум сийғасидан олинади. Охирига қарадик, охирги 

ҳарфи саҳиҳ экан, сокин қилдик   َتُدو م бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Вов билан мим орасида вовни ҳазф 

қилдик   َتُدم бўлди. Ҳарфи музораатни ташлагандик унинг 

сўнггидаги ҳарф ҳаракатли экан. Амр тамом бўлиб,   ُدم 
бўлди.   ُدم аслида    ُاد ُوم эди. Замма вовга оғир бўлгани учун 

вовнинг заммасини олдидаги ҳарфга бердик. Ҳаракат  

талаб бўлгани учун   ُاُدو م бўлиб, икки сокин жамъ бўлди вов 

билан мим орасида вовни ҳазф қилдик   ُاُدم бўлди. 

"Мобаъди" мутаҳаррик бўлгандан кейин ҳамза бизга керак 

бўлмай қолди. Шунинг учун ҳамзани ҳазф қилдик   ُدم бўлди. 

Нуни таъкиди хофифаҳ билан:   ُدوَمن   ،ُدوُمن   ،ُدوم ن  ва сақила 

билан  َُدوَمنَّ  ،ان ّ مَ ُدو  ،وُمنَّ دُ  ،ُدوم نَّ ، انّ  ُدم نَ  ،ان ّ ُدوم  бўлди. 

 

Исми замон ва макон 
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 َمَدائ مُ  ،ان  َمَدامَ  ،َمَدام  
 

م  َمَدا    аслида  َو م  َمد   эди. Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи 

саҳиҳи бўлгани учун сокин вовни ҳаракатини олдиндаги 

ҳарфга бердик   م  َمَدو  бўлди. Вов аслида мутаҳаррик эди. 

Ҳозир олди фатҳали бўлди, деб вовни алифга қалб қилдик 

 нинг эълоли دائم эди. эълоли َمَداو مُ  аслида َمَدائ مُ  .бўлди َمَدامُ 

кабидир. 

 

Исми олат 

 
 َمَدائ مُ  ،ان  َدامَ م   ،م َدام  

 

Эълоли исми замон ва маконнинг эълоли кабидир. 

 

Исми тафзил 

 

 ات  ُدوَميَ  ،ان  ُدوَميَ  ،ُدو َمى ،د َوُمونَ أَ  ،ان  د َومَ أَ  ،د َومُ أَ 
 

Бу бобнинг ناقص га мисол: 

 

ُعو   - َدع َوة    اَدعَ  - يد  маъноси: ошга чақирмоқ,   د ع َوة насабга 

чақирмоқ,   َدع َوة ишга чақирмоқ, 

اعَ دَ   мозий,   ُعو عُ  ,исми фоил َداع   ,музореъ يَد  و  َمد   исми 

мафъул,  ُلَ   يَد ع феъли жаҳд, ُعو  амри ُاد عُ  ,феъли нафий ال يَد 

ҳозир,  ُل َيد ع амри ғоиб,  ُال َتد ع феъли наҳий,   ع ىَمد   исми замон ва 

макон,   م د عى ва عَ  عَ  ва  اة  م د  ء  ام د   исми олат,  َىد عَ أ   исми тафзил. 
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Феъли мозийнинг маълуми 

 

تَُ ، َدَعو تَ  ،َدَعو نَ  ،اَعتَ دَ  ،َدَعت   ،َدَعو ا ،اَدَعوَ  ،َدعا ُت   ،اَدَعو  تَُ  ،َدَعو ت   ،َدَعو   ،اَدَعو 
نَ  ،َدَعو تُ  ،َدَعو ُتنَّ   اَدَعو 

 

َدعا   аслида  ََدَعو эди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

бўлгани учун вовни алифга қалб қилдик َدعا бўлди. 

ا  َدَعو  аслида َدَعُووا эди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

бўлгани учун вовни алифга қалб қилдик.  َاَدع او   бўлиб, 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида 

алифни ҳазф қилдик ا  аслида َدَعت   вазнидаги فَ َعو ا .бўлди َدَعو 

 эди. Вовни юқорида ўтган қоидага биноан алифга َدَعَوت  

қалб қилдик   َدَعات бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. 

Алиф билан "то" орасида алифни ҳазф қилдик   َدَعت бўлди. 

 даги алиф илтиқои сокинайн билан َدعاتا вазнидаги فَ َعت  

тушиб َدَعتا бўлди. Зеро, тои таниснинг ҳаракати аслий эмас. 

Зеро, "то" воҳидаҳ сийғасида сокиндир. 

Замири тасния бўлган алифни муҳофаза қилиш учун 

ориз туфайли фатҳали бўлиб турибди. Ҳолати аслийсини 

назарда тутамиз. 
Зеро  деган қоидага суянамиз. Аслида وم  دُ ع  مَ ال  كَ   ضُ العار   

бундай бўлмай, кейин бир сабаб билан пайдо бўлган нарса 

йўқдек ҳисобланади.  َن  فَ َعل نَ  охиригача ўз аслидаги َدَعو 
вазнидадир. 

Қоида: вовдан қалб топган алифни алиф суратида 

ёзилади. 

اعَ دَ  - وعُ د  يَ   каби. يдан қалб топган алифни ي суратида 

ёзилади. 
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 .каби َرَمى، يَ ر م ي

 

Феъли мозийнинг мажҳули 

 
َ  ،اُدع َيتَ  ،ت  ُدع يَ  ،ُدُعوا ،اُدع يَ  ،يَ ُدع    ،ُدع ي ُتَّ  ،اُدع ي ُتمَ  ،ُدع ي ت   ،ُدع ي ُتم   ،اُدع ي ُتمَ ، ُدع ي تَ  ،ُدع ني 

نَ  ،ُدع ي تُ   اُدع ي  

 

يَ ُدع    аслида  َُدع و эди. Калиманинг ломи баробарида 

касрадан кейин келган вовни يга қалб қилдик  َُدع ى бўлди. 

Ғоибин сийғасидан бошқа 13 сийғада   ط  قَ ُب ف َ اَل َقل  қоидаси бор. 

 бўлиб, ушбу бир сийғада вов келди. Тарафи ُدع ُووا аслида ُدُعوا

калимада моқобли касра вовни يга қалб қилдик. ُدع يُوا бўлди. 

Замма يга оғир деб, يни заммасини моқаблига бердик. 

Ҳаркатини туширгандан кейин  ُي  و اعُ د  бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. ي билан вов орасида يни ҳазф 

қилдик ُدُعوا бўлди. 

 

Музореъ маълум феъли 

 

ُعو ُعوَ  ،يَد  ُعونَ  ،ان  يَد  ُعو ،َيد  ُعوَ  ،َتد  ُعونَ  ،ان  َتد  ُعو ،َيد  ُعوَ ، َتد  ُعونَ  ،ان  َتد  َ  ،َتد   ،َتد ع ني 
ُعوَ  ُعونَ  ،ان  َتد   ُعوَند   ،َأد ُعو ،َتد 

 

ُعو     يَد  аслида  ُُعو  эди, замма вовга оғир бўлгани учун يَد 

вовни заммасини ташладик   ُعو  .бўлди يَد 

Бу ерда  ُط  قَ ف َ  اَلتَّسكني  қоидаси бор. 

3-сийғада ломи феъл маҳзуф ғоибин ва мухотабин, ва 

мухотабадаги  َُعون ُعُوو نَ  аслида يَد   эди. Замма вовга оғир يَد 
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бўлиб, вовни заммасини ташладик   ُعو نَ و  يَد   бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Икки вов орасида аввалги вовни 

ҳазф қилдик,  َن ُعو  نَ  .бўлди يَد  ُعو   .ҳам шундай َتد 

 َ ُعو ي نَ  аслида َتد ع ني   эди. Касра вовга оғир бўлгани учун َتد 

вовни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик. Уни 

ҳаракатини туширгандан кейин   ي ع و  نَ َتد   бўлди. Вов сокин 

олди касрали бўлгани учун вовни يга қалб қилдик  َ ني  ع ي    َتد 
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки ي орасида 

аввлаги يни ҳазф қилдик  َ  .бўлди َتد ع ني 

 

Феъли музореънинг мажҳули баёни 

 

عَ  َعيَ  ،ىيُد  َعو نَ  ،ان  يُد  عَ  ،يُد  َعيَ  ،ىُتد  َ  ،ان  ُتد  َعني  عَ  ،يُد  َعيَ ، ىتُد  نَ تُ  ،ان  ُتد  َعو  َ  ،د  َعني   ،تُد 
َعيَ  َ  ،ان  تُد  َعني  عَ  ،ىُأد عَ  ،ُتد   ىنُد 

 

ُعو   ُعوُ  ни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик يَد   يَد 
бўлди. Охиридан олдинги ҳарфни фатҳали қилдик  ََعوُ ي د   

бўлди. Ҳарфи музораатни заммалик қилдик  َع وُ يُد   бўлди. Вов 

воқеъ бўлди. Калимани 4-ҳарфини баробарида моқабли 

замма эмас вовни يга қалб қилдик  َع يُ يُد   бўлди. ي мутаҳаррик 

моқабли мафтуҳ бўлгани учун يни алифга қалб қилдик يُد عى 
бўлди.  َن َعو  نَ  ва يُد  َعو  نَ  аслида تُد  َعُوو  نَ  ва يُد  َعُوو   эди. Ушбу 2 تُد 

сийғада вов воқеъ бўлди. Калиманинг 4-ҳарфини 

муқобилидаги вовни يга қалб қилдик   َن عيُ و  عيَ ُوَن ُيد  َتد  бўлди. ي 

мутаҳаррик моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик   او َن عَ تُد
عَ  او نَ يُد   бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан 

вов орасида алифни ҳазф қилдик.  ُعَ ت َعو نَ د  و َن يُد   бўлди. 
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 َ َعني  َعو ي نَ  аслида تُد   эди. Ушбу бир сийғада вов воқеъ َتد 

бўлди. Калиманинг 4-ҳарфини баробарида моқабли замма 

эмас, вовни يга қалб қилдик  َ َعي ني   мутаҳаррик ي .бўлди تُد 

моқабли мафтуҳ يни алифга  қалб қилдик.  ََعاي ن  ,бўлиб تُد 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан ي орасида 

алифни ҳазф қилдик  َ َعني    .бўлди  تُد 

 

Исми фоил 

 

     ات  َداع يَ  ،ان  َيتَ َداع   ،َداع َية   ،َداُعونَ  ،ان  َداع يَ  ،َداع  
 

و  َداع   аслида َداع    эди. Вов касрадан кейин калимани 

охирида келди. Вовни يга қалб қилдик  َي  اع  د  бўлди. Замма 

 َداع ني    ни заммасини ташладикي га оғир бўлгани учунي
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. ي билан танвин 

орасида يни ҳазф қилдик   داع бўлди. 

 

Исми мафъул 

 
ُعو   ُعوَّان   ،َمد  ُعُوو نَ  ،ُمد  ة   ،َمد  ُعوَّ َعوَّتَ  ،َمد  ُعوَّات   ،ان  ُمد   ُمد 

 

ُعوُّ  ُعوو   аслида َمد   эди. Биринчи вовни иккинчи вовга َمد 

идғом қилдик   ُعو  бўлди. Охиригача ушбу 6-сийғада َمد 

идғомнинг шарти мавжуд.  
 

Маълуми феъли жаҳд 

 

ُعوا ،ل يَد عُ  ُعوال يَ  ،ل َيد  ُعوَ تَ ل  ،د عُ ل تَ  ،د  ُعونَ  ،اد  ُعوَ ل تَ ، ل َتد عُ  ،ل َيد  ع   ،ُعواَتد   ل ،اد  ل  ي،ل َتد 
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ُعوَ  ُعونَ ل تَ  ،اَتد   َند عُ ل  ،د عُ أَ ل  ،د 

 

و  عُ يَد    сийғасига лами жозима кирди. Охирини жазм 

қилди. Жазм қилганини белгиси, ҳарфи иллатни 

тушурмоқлигидир. 

عُ  .бўлди لَ  يَد عُ  وال  يَد   аслида ا ُعُوو   эди. Замма вовга оғир لَ   يَد 

бўлгани учун вовни заммасини ташладик ا ُعو و   ,бўлиб لَ  يَد 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки вов орасида 

биринчи вовни ҳазф қилдик   َُعُوايَ ل د   бўлди.   َُعوُ ل اَتد   ҳам шундай. 

ع   يلَ  َتد   аслида   ُعو يلَ  َتد   эди. Касра вовга оғир бўлгани 

учун вовни касрасини моқаблига бердик. Уни ҳаракатини 

ташлагандан кейин ع و   يلَ  َتد   бўлди. Моқабли мақсур бўлган 

вовни يга қалб қилдик    لَ  َتد ع ي бўлиб, ижтимои сокинайн 

ҳосил бўлди. Икки ي орасида биринчи يни ҳазф қилдик.    َل
ع   يَتد   бўлди. 

 

Мажҳули феъли жаҳд 

 

َعيَ  ،ل يُد عَ  َعو ا ،ال يُد  َعيَ  ،د عَ ل تُ  ،ل  يُد  َ  ،ال تُد  َعني  َعيَ ، ل ُتد عَ  ،ل يُد  اتُ  ل ،ال تُد  َعو  ل  ،د 
عَ  َعيَ  ي،تُد  َ  ،ال ُتد  َعني   ل نُد عَ  ،د عَ ل أُ  ،ل ُتد 

 

عَ  ىيُد   сийғасига лами жозима киргандан сўнг, муфрад 

сийғаларида мўъталли сокинни туширди. 5-сийғада ا َعو   ل  يُد 
аслида ا َعُوو  -бўлиб, вов воқеъ бўлди. Калиманинг 4 لَ  يُد 

ҳарфини баробарида моқабли замма эмас, вовни يга қалб 

қилдик. ا َعيُ و   ниي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ ي .бўлди لَ  يَد 

алифга қалб қилдик.  َع او الَ  يُد   бўлиб ижтимои сокинайн ҳосил 
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бўлди. Алиф билан вов орасида алифни ҳазф қилдик.  ُالَ  ي َعو  د   

бўлди.   الَ  تُد َعو   ҳам шундай.  َع يلَ  تُد   аслида   َعي  ي .эди لَ  تُد 

мутаҳаррик моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик.   َل
عَ  ياتُد   бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан ي 

орасида алифни ҳазф қилдик لَ   تُد َعى бўлди. 

 

Феъли нафийнинг маълуми 

 

عُ  ُعوَ  ،وال يَد  ُعونَ  ،ان  ال َيد  ُعو ،ال يَد  ُعوَ  ،ال َتد  ُعونَ  ،ان  ال َتد  ُعو ،ال َيد  ُعوَ  ،ال َتد  ال  ،ان  ال َتد 
ُعونَ  َ  ،َتد  ُعوَ  ،ال َتد ع ني  ُعونَ  ،ان  ال َتد  ُعو، ال َأد ُعو، ال َتد   ال نَد 

 

Феъли нафийнинг мажҳули 

 

عَ  َعيَ  ،ىال يُد  َعو نَ  ،ان  ال يُد  عَ ال ،ال يُد  َعيَ  ،ى تُد  َ  ،ان  ال تُد  َعني  عَ  ،ال يُد  َعيَ  ،ىال ُتد  ال  ،ان  ال تُد 
نَ  َعو  َ  ،تُد  َعني  َعيَ  ،ال ُتد  َ  ،ان  ال ُتد  َعني  عَ ، ىال ُأد عَ  ،ال ُتد   ىال نُد 

 

Барча эълол қоидаларида феъли нафийни феъли 

музореъга қиёс қил.  

 

Амри ҳозир 

 

اُاد   ،اُاد ُعوَ  ،ُاد عُ   ُاد ُعونَ  ،اُاد ُعوَ  ي،ُاد ع   ،ُعو 
 

ُعو   ни ُاد عُ   мухотаби маълум сийғасидан икки амал َتد 

билан олинади.  

Биринчи амал шуки, ушбу мухотаб сийғасини 

охирига қарадик, мўъталли сокин экан. Уни ташладик  َُتد ع 
бўлди.  

Иккинчи амал шуки, ҳарфи музоратни ташладик  ُد ع 



www.arabic.uz 

 

 124 

бўлди. Сокин билан ибтидо қилиш мумкин эмас. Ъайн 

бобига қарадик, мазмумул ъайн экан. Аввалига заммалик 

ҳамза келтирдик,  ُُاد ع бўлди. 

Нуни таъкиди хофифаҳ билан   ُاد ع ن    ن  ُاد عُ   ُاد ُعَون  бўлади. 

Сақила билан   َن ُاد ُعَونَّ  ،ان ّ ُاد ُعوَ  ،ُاد ُعنَّ  ،د ع نَّ اُ  ،ان ّ ُاد عوَ  ،ان ّ ُاد ُعو  бўлади. 

 

Амри ғоибнинг маълуми 

 

ُعوَ  ،ل َيد عُ  ُعوا ،ال َيد  ُعوَ  ،ل َتد عُ  ،ل َيد  ُعونَ  ،ال َتد   ل َند عُ  ،د عُ ألَ  ،ل َيد 

 
Амри ғоибнинг мажҳули 

 
عَ تُ ل   ،ل ُتد عَ  ا ،ايَ د  َعو  عَ  ،ل ُتد  َعيَ  ي،ل ُتد  َ ل ُتد   ،ال ُتد  َعيَ ، ل ُيد عَ  ،َعني  َعو ا ،ال ُيد  َعيَ  ،ل ُتد عَ  ،ل ُيد   ،ال ُتد 

 َ َعني   ل ُند عَ  ،أُلد عَ  ،ل ُيد 
 

Амри ғоибни маълум ва мажҳули феъли жаҳднинг 

маълум ва мажҳули кабидир. 

 

Феъли наҳийнинг маълуми 

 

ُعَوا ،ال َتد عُ  ُعوا ،ال َتد  ع   ،ال َتد  ُعونَ  ،ُعَواال َتد   ي،ال َتد  ُعوَ  الَ ، ال َيد عُ  ،ال َتد  ال  ،ايَد 
ُعوا ُعوَ  ،ال َتد عُ  ،يَد  ُعونَ  ،اال َتد   ال َند عُ  ،ال َأد عُ  ،ال َيد 

 
Феъли наҳийнинг мажҳули 

 

َعيَ  ،ال ُتد عَ  َعوا ،اال ُتد  عَ  ،ال تُد  َعيَ  ي،ال ُتد  َ  ،اال تُد  َعني  َعيَ ، ال يُد عَ  ،ال ُتد  ال  ،اال يُد 
َعيَ  ،ال ُتد عَ  ،َعوايُد   َ  ،اال ُتد  َعني   ال نُد عَ  ،ال ُأد عَ  ،ال يُد 

 

Наҳийнинг маълум ва мажҳулини эълоли феъли 
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жаҳднинг маълум ва мажҳулига ўхшашдир. 

 

Исми замон ва  макон 

 

َعيَ  ،َمد ع ى  اع  َمدَ  ،ان  َمد 

 

عَ  аслида َمد ع ى و  َمد   эди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

вовни алифга қалб қилдик  َع ان  َمد   бўлиб, ижтимои сокинайн 

ҳосил бўлди. Алиф билан танвин орасида алифни ҳазф 

қилдик َمد ع ى бўлди. 

 .бўлиб, унда вов воқеъ бўлди َمَداع وُ  аслида َمَداع  

Калиманинг бешинчи ҳарфини баробарида моқабли замма 

эмас, вовни يга қалб қилдик.   يُ َمَداع  бўлди. Замма يга оғир 

бўлгани учун يни заммасини ташладик ني   ع  َمَدا  бўлиб, 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди, ي билан танвин орасида 

 .бўлди َمَداع   ни ҳазф қилдикي

 

Исми олат 

 

َعيَ  ،م د ع ى  ع  َمَدا  ،ان  م د 

 

Исми олатни эълолда исми замон ва маконга қиёс 

қил. 

 

Исми тафзил 

 

 ات  ُدع يَ يَ  ،ان  ُدع يَ يَ  ،ُدع َي  ،د َعو نَ أَ  ،ان  د َعيَ ، أَ ىد عَ أَ 

 

ىد عَ أَ   аслида  .эди. Бу ерда вов воқеъ бўлди  د َعوُ أَ 

Калиманинг 4-ҳарфини баробарида моқабли ғойри зам 
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вовни ي-га қалб қилдик.  َيُ د عَ أ  бўлди. ي мутаҳаррик моқабли 

мафтуҳ يни алифга қалб қилдик.  َىد عَ أ  бўлди.  َنَ أ د َعو   аслида 

د َعُوو نَ أَ   эди. Вов калимани тўртинчи ҳарфини баробарида 

келди. Вовни يга қалб қилдик  َد َعُيونَ أ  бўлди. ي ҳаракатли 

моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик.  َد عاو نَ أ  бўлиб, 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида 

алифни ҳазф қилдик.  َنَ أ د َعو   бўлди. ُدع ي аслида  ،اتُ ُدع يَ يَ  ،اتُ ُدع َويَ 
ى ُدع وَ  ،ان  ُدع يَ يَ  ،ان  ُدع َويَ  :  

Ушбу 3-сийғада вовни يга қалб қилдик. Музаккарига 

эргашмоқлиги учун - ُدع َييان    - ات  ُدع َيي  ُدع يَ   бўлади. 

Бу иккинчи бобда  يف ياوَ ج  أ  ва    َياناقص ي ва لفيف ва  يملتو  

келмагандир. 

 

 
 

Учинчи боб баёни 

 

Сулосий мужарраднинг учинчи боби мозийда ва ҳам 

музореъда айни фатҳали бўлиб  َفَ َعلَ  -َعُل في  кўринишида 

келади. Бу бобнинг масдари ўн вазнда келгандир. 

 

Вазнлар Мисоллар Маънолар 

 манъ қилмоқ, қайтармоқ َمن ع   فَ ع ل  

 зоҳир бўлмоқ ُسنُ و ح   فَ ُعول  

ةَفعال   ارَة  َمهَ    моҳир бўлмоқ 

 ҳазил ёки мазах қилмоқ ُدعابَة   ف عاَلة  
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اَلة  ف عَ  اَية  ر عَ    сақламоқ 

ال  ف عَ  اب  َذهَ    кетмоқ 

ال  فُ عَ  ال  ؤَ سُ    сўрамоқ 

ن  فُ ع الَ  ان  طُغ يَ    ҳаддан ошмоқ 

 кўрмоқ رُؤ يَة   فُ ع َلة  

ح ر   ف ع ل    сеҳр қилмоқ س 

 

Бу бобнинг музореъсининг айнидаги фатҳа касрадан 

нақл қилинган. Бу бобда келган феъллар ҳар вақтда айни 

ёки ломи феъли баробарида  ُل  و ُحر ق  ُف اْل   дан бир ҳарф бўлгани 

учун музореъда касрадан ҳарфи ҳалқга чиқмоқ оғир. 

Шунинг учун музореъда касрани фатҳага нақл 

қилингандир: ҳуруфи ҳалқ олтидир, خا  ،نيُ غَ  ،احَ  ،َعنيُ  ،ها ،مهَزءُ   дир. 
Бу бобниннг саҳиҳига мисол:  ع ا َمَنعَ  -ََي َنُع  -َمن   .  

Бир нарсанинг беришдан ман қилмоқ. 

ع  َمان   ,музореъ ََي َنعُ  ,мозий َمَنعَ   исми фоил,   ع  ََم نُ و  исми 

мафъул,    لَ  ََي َنع  феъли жаҳд,  ُال ََي َنع феъли нафий,   ا مَنع амри 

ҳозир,   َنع ع  ََم نَ  ,феъли наҳий ال َت َنع   ,амри ғоиб ل َيم   исми замон ва 

макон,  َع  ا َم  ن  исми олат,  َُأم َنع исми тафзил. 

Бу  ََمَنع феъли  ََضَرب феълига ўхшашдир. Тасриф ва амр 

олмоқда. 

Бу бобнинг феъли مثال га мисол ع ا   .қўймоқ َوَضعَ  - َيَضعُ  - َوض 

,мозий َوَضعَ  َيَضُع   музореъ,   ع  َواض  исми фоил,  ُضو ع  َمو   исми 

мафъул,   لَ  َيَضع феъли жаҳд, َيَضعُ ال  феъли нафий,   َضع амри 

ҳозир,   ل َيَضع амри ғоиб,   ال َتَضع феъли наҳий,   ع  َمو ض  исми замон 

ва макон,  ُم ي ضاع исми олат,  َع  َأو ض  исми тафзил. 
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Қоида 

 

 эди. Вов ҳарфи музораат билан касраи يَ و َضعُ  аслида َيَضعُ 

тақдирининг-фаразининг орасида келса, шундай вовни 

ҳазф қилинади.  َع  ا م ي ض  аслида  َاعُ م و ض  вов сокин бўлиб, моқабли 

касра бўлса, ундай вовни يга қалб қилинади. 

Бу бобни صناق  га мисол:  َىرَعَ  - ىيَ ر عَ  - ايَة  ر ع  Бировнинг 

ҳурматини сақламоқ. 

ىرَعَ   мозий,  َ ىعَ ر  ي  музореъ,   رَاع исми фоил,   يُّ َمر ع  исми 

мафъул,  َلَ  يَ ر ع феъли жаҳд,  َىال يَ ر ع  феъли нафий,  َأر ع амри 

ҳозир,  َل يَ ر ع амри ғоиб,  َال تَ ر ع феъли наҳий,   ىع  َمر  исми замон ва 

макон, م ر ع ى исми олат,  َىر عَ أ  исми тафзил.  َىرَعَ  -ى يَ ر ع  аслида  َيَ رَع  -

 ни алифга қалбي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ ي .эди  يُ يَ ر عَ 

қилдик  َىعَ رَ   - ىيَ ر ع  бўлди. 

ىرَعَ   сарфи:  .каби  ىَرمَ 

 
Феъли музореъ баёни 

 

َ  ،ان  تَ ر َعيَ  ،ىتَ ر عَ  ،يَ ر َعو نَ  ،ان  يَ ر َعيَ  ،ىيَ ر عَ  َ  ،تَ ر َعو نَ ، ان  تَ ر َعيَ  ،ىتَ ر عَ  ،يَ ر َعني  ، ان  تَ ر َعيَ ، تَ ر َعني 
 َ  ىنَ ر عَ  ،ىعَ َأر   ،تَ ر َعني 

 

Ғоибин, мухотабин, мухотабаҳ, сийғаларида ломи 

феъл маҳзуф. Барча муштаққотини мисоли айтилди.  

Учинчи бобда  مضاعف ،جوفأ ،لفيف ي،ملتو  феъллари 

келмаган. 
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Бу боб мозийда айни касрали, музореъда фатҳали  َُعل  يَ ف 
لَ َفع   -  кўринишида келади. 

Бу бобнинг масдари ўн вазнда келган. 

Вазнлар Мисоллар Маънолар 

 Чарчамоқ تَ َعب   فَ َعل  

 Пишмоқ ُنض ج   فُ ع ل  

ن  ف ع الَ  يَ   ان  ن س   Унутмоқ 

َن   ف َعل    семиз бўлмоқ ِس 

ال  فَ عَ  َ  :ء  َحيا  اةَحيَ  ،ََي ي ،َحي   уялмоқ: тирик бўлмоқ 

 ўйнамоқ َلع ب   فَ ع ل  

ة  َفعالَ   ёмон кўрмоқ َكَراَهة   

 юқорига чиқмоқ ُصُعود   فُ ُعول  

 кучли бўлмоқ قُ وَّة   فُ ع َلة  

 меҳрибончилик қилмоқ َرَح َة   فَ ع َلة  

 

Бу бобнинг саҳиҳига мисол: دَ  - ََي َمدُ  - ََح د ا َحَ   мақтамоқ.  َد  َحَ 

мозий  َد  ََي م  музореъ, د  ََم ُمو  ,исми фоил د  حام     исми мафъул,   لَ  ََي َمد 
феъли жаҳд,  ُال ََي َمد феъли нафий,   َح َد  ا  амри ҳозир,   َمد  амри ل َيح 

ғоиб,   ال حَت َمد феъли наҳий,  َد  ََم م  исми замон ва макон,  َادُ َم  م  исми 

олат,  ََح َدُ أ  исми тафзил. 

Барча тасрифда  َُضَربَ   - َيض ر ب  га ўхшашдир. 

Бу бобнинг مضاعف га мисол:  ًَّعضَّ  - يَ َعضُّ  -ا َعض  тишламоқ. 
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ض  اعَ  ,музореъ يَ َعضُّ  ,мозий َعضَّ   исми фоил,    ض  َمع ُضو исми 

мафъул,  َّلَ  يَ َعض феъли жаҳд,  ُّال يَ َعض феъли нафий,   َّعض амри 

ҳозир,  َّل يَ َعض амри ғоиб,  َّال تَ َعض феъли наҳий,  َض  َمع  исми замон 

ва макон,  َض  ام ع ض  исми олат,  ََعضُّ أ  исми тафзил. 

ضَ  аслида َعضَّ   эди. Аввалги зодни ҳаракатини қўлга َعض 

олдик. Моқаблига қарадик. Ҳаракат талаб эмас экан, 

ташладик  ََعض ض бўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди. 

Биринчи зодни иккинчисига идғом қилдик  ََّعض бўлди. 

 аввалги зодни ҳаракатини олдиндаги يَ ع َضضُ  аслида يَ َعضُّ 

ҳарфга бердик. Ҳаракатталаб бўлгани учун аввалги зодни 

иккинчи зодга идғом қилдик  ُّيَ َعض бўлди. Қолган барча 

ҳукмда ва сарфда   ُّفَ رَّ  - يَف ر даги  ҳукмлар кабидир. 

Бу бобнинг   يمثال واو сига мисол: َضرُ  - َوَضر ا رَ  - يَ و  َوض   кир 

бўлмоқ. Ва ҳам идишда бирор нарсани юқи қолмоқ. 

رَ  ر  َوض   ,музореъ يَ و َضرُ  ,мозий َوض   сифати мушаббаҳа,  لَ  يَ و َضر   
феъли жаҳд,  ُال يَ و َضر феъли нафий,   ا ي َضر амри ҳозир,   َضر و   ل يَ 
амри ғоиб,   َضر ر  َمو ض   ,феъли наҳий ال تَ و   исми замон ва макон, 

ر  ام ي ضَ   исми олат,  َو َضرُ أ  исми тафзил. Бу бобни музореъининг 

айни ёки ломи баробаринда ҳуруфи халқдан бирор ҳарфи 

бўлса, вови ҳазф  қилинади.  ُرَ  يَ و َضر َوض   га ўхшашдир. 

عُ  عَ  - َيس  َوس   ҳам мисоли вови бўлмоқда. Лекин  َُيَسع да 

вовни ҳазф қилинди. Ҳарфи музораат билан касраи 

тақдирий орасида келгани учун,  ََعة  :бўлди. Маъноси س 

кенгайиш ва сиғиш ва сиғдирмоқ. 

عَ  ع  َواس   ,музореъ َيَسعُ  ,мозий َوس   исми фоил,    ع  َمو ُسو   исми 

мафъул,  َع  لَ  َيس   феъли жаҳд,  ََسعُ ال ي  феъли нафий,   َسع амри 

ҳозир,   ل َيَسع  амри ғоиб,    ال َتَسع феъли наҳий,   ع  исми замон َمو س 
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ва макон,  َاعُ م ي س  исми олат,  َو َسعُ أ  исми тафзил. 

Ҳукм ва сарфда  َُوَضعَ  - َيَضع  кабидир. Бу бобни мисоли: 

يَ ي َئسُ  - يَأ س ا  - يَئسَ  :сига мисол ياي ва   يَأ َسة бўлиб, маъноси: умиди 

кесилмоқдир. 

س  يَائ   ,музореъ يَ ي َئسُ  ,мозий يَئ سَ    исми фоил,  ُس  و يَ ؤ  сифати 

мушаббаҳа.   س  َمي ئُ و  исми мафъул,   لَ  يَ ي َئس феъли жаҳд,  ُال يَ ي َئس 

феъли нафий,   ا ي  َئس амри ҳозир,    ل يَ ي ئ س  амри ғоиб,  تَ ي َئس  ال  феъли 

наҳий,  َس  ي ئ  م  исми замон ва макон,   س  آيَ م  исми олат,  ُأَي  َئس исми 

тафзил. Тасрифда  َُر َيَسر  .га ўхшашдир يَ ي س 

Бу бобнинг يواو  أجوف  сига мисол:   َف  خ افَ خَ  ،افُ يََ  ،او  ва    َفة  يخ ва 

اَفة  ُمََ   қўрқмоқ.  

افُ يََ  ,мозий خافَ   музореъ,  َائ ف  خ  исми фоил,  َُف  و ُم  исми 

мафъул,   لَ  َيَف феъли жаҳд,  ََف  اال ي  феъли нафий,   َخف амри 

ҳозир,   ل َيَخف амри ғоиб,  َف  تََ ال  феъли наҳий,   َُمَاف исми замон ва 

макон,  َ افُ ُم  исми олат,  ََوفُ أ خ   исми тафзил.  

خافَ   аслида  ََخو ف эди. Вов ҳаракатли моқабли мафтуҳ 

вовни алифга қалб қилдик فَ خا  бўлди.  َف ن  ،واافُ خَ  ،اَفت  خَ  ،اافَ تَ خَ  ،خ 
فَ اخَ  ،اافَ خَ   аслида  ََخو ف ن эди. Вовга касра оғир бўлгани учун 

вовни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик. Ҳаракатини 

ташлагандан кейин  َف ن و   бўлди. Вов сокин моқабли мақсур خ 

вовни يга қалб қилдик  َف ن ي    бўлиб, ижтимои сокинайн خ 

ҳосил бўлди. ي билан фо орасида يни ҳазф қилдик.  َن ف   خ 

бўлди. Қолган сийғаларини ушбуга солиштиринг. 

ي فَ  ни мажҳули خافَ  ي فَ   .дир خ  خ  аслида   ََخو ف эди. Касра 

вовга оғир вовни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик. Уни 

ҳаракатини туширгандан кейин و َف   خ  бўлди. Вов сокин олди. 



www.arabic.uz 

 

 132 

Касрали вовни يга қалб қилдик ي َف   خ  бўлди. 

َفت    ي   َفتَ  ،خ  ي   ف نَ  ،اخ  ُفواخ   ،خ  ي فا ،ي   ي فَ  ،خ  خ  аслида  َُخو ف ن эди. Бу сийғани 

эълоли маълумни эълоли кабидир.  َُياف аслида  َُي َوف эди. 

Вовни ҳаракатини олдиндаги ҳарфга бердик  َُيَو ف бўлди. 

Вов аслида ҳаракатли эди, олди ҳозир фатҳали бўлди. 

Вовни алифга қалб қилдик  َُياف бўлди. 

 

Сарфи: 

 

 ،ان  افَ تََ  ،اف نيَ تََ  ،اُفونَ تََ  ،ان  افَ تََ ، افُ تََ  ،َيَف نَ  ،ان  افَ تََ  ،افُ تََ  ،افُونَ يََ  ،ان  افَ يََ  ،افُ يََ 
 افُ نََ  ،افُ َأخَ  ،َتَف نَ 

 

Ғоибот ва мухотаботда ъайни феъли маҳзуфдир. 

افُ يَُ  ни мажҳули َيافُ    келади. 

Сарфда, эълолда ва ҳазфда маълуми кабидир. 

исми фоил  َف  ائ  خ  аслида  َاو ف  خ  эди. У сарфда ва эълолда 
ف  َُمُو  .каби бўлади َدائ م    исми мафъул аслида  ف  َُم ُوو  эди. У барча 

ҳукмда  َمُدوم каби бўлади.   لَ  َيَف феъли жаҳд   َل кирмасдан 

илгари  ََافُ ي  эди.   َل жозимаҳ киргандан сўнг, музореънинг 

охирини сокин қилди.  ََاف  لَ  ي  бўлиб, иж-тимоий сокинайн 

ҳосил бўлди. Алиф билан фо орасида алифни ҳазф қилдик 

 бўлди. Беш муфрад сийғаларида ва икки жамъида لَ  َيَف  

айни феъли маҳзуф бўлади. Феъли жаҳдни мажҳули   لَ  ُيَف 
келади. У барча ҳукмда маълуми кабидир. 

Феъли нафий музореъ кабидир. 

 .амри ҳозир َخف  

Амр ҳозирнинг сарфи: َخف َن  ،اافَ خَ  ،اف  خَ  ،افُواخَ  ،اافَ خَ ، َخف    

Мухотаб ва мухотабот сийғаларида айни феъл 
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маҳзуф бўлади.   ل َيَخف амри ғоиб,   ال َتَف феъли наҳий феъли 

жаҳд кабидир. Қолган муштаққотларини эълоллари 

музореъни эълоли кабидир. 

Бу бобнинг يجوف ياأ  сига мисол:   ابَ هَ  -اُب يَ هَ  -َهي َبة  ва  َُمهابَة. 
Маъноси: қўрқмоқ, улуғ ва ҳайбатли бўлмоқ. 

ب  هائ ,музореъ َيهابُ  ,мозий هاب  исми фоил,   ب  َمه ي  исми 

мафъул,   لَ  يَ َهب феъли жаҳд,  ُال َيهاب феъли нафий,   َهب амр 

ҳозир,   ل يَ َهب амри ғоиб,   ال تَ َهب феъли наҳий, ب  َمها  исми замон 

ва макон, ب  م ها  исми олат,  َُيب  .исми тафзил َأه 

ابَ هَ   аслида  ََهي ب эди. ي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ 

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик   َهاب бўлди. 

ابُ يَ هَ   аслида يَ ي َ  َب ه   эди. يни ҳаракатини моқаблига 

бердик  ُيَ َهي ب бўл-ди. ي аслида ҳаракатли эди. Ҳозир моқабли 

фатҳали бўлди. يни алифга қалб қилдик  َُيهاب бўлди. Қолган 

сийғаларини эълолини ушбуларга қиёс қилинади. 

ب  َمه ي    нинг эълоли   ع  َمب ي  нинг эълоли кабидир. 

Бу бобни ناقص га мисол:   َية ىَ  -ى َي شَ  -َخش  َخش   қўрқмоқ. 

ىَ  ىَي شَ  ,мозий َخش   музореъ,  َاش  خ  исми фоил,    ي  َُم ش  исми 

мафъул, لَ  َي َش   феъли жаҳд,   َىال ََي ش феъли нафий,  َا خ ش амри 

ҳозир,  َل َيخ ش амри ғоиб,  َال َت ش феъли наҳий, َُم ش ى исми замон 

ва макон, ُم  ش ى исми олат,  َشَ أ ىخ   исми тафзил. 

Феъли мозийда маълум ва мажҳул бўлсин, бир ерда 

ғойибин сийғасида ломи феъл махзуфдир худди رُُموا нинг 

эълоли каби. 

Феъли музореънинг маълум ва мажҳули يَ ر عى нинг 

маълум ва мажҳулига ўхшашдир. 

Бобнинг  يواو يَ و  قَ  -ى وَ ق  ي َ  - ة  وَّ ق ُ  :сига мисол لفيف     кучли 
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бўлмоқ. Аслида  َو ة  قُ و   шарти идғом мавжуд вовни вовга 

идғом қилинган. 

يَ َقو    мозий,  َىيَ ق و  музореъ,    ي  َقو сифати мушаббаҳа,   ي  َمق و  

исми мафъул,   وَ لَ  يَ ق  феъли жаҳд,  َىال يَ ق و  феъли нафий,    وَ ا ق  амри 

ҳозир,   وَ ل يَ ق  амри ғоиб,   وَ ال تَ ق  феъли наҳий,   و ىَمق  исми замон ва 

макон, م ق و ى исми олат,  َىوَ ق   أ  исми тафзил. 

يَ قَو    аслида  َقَو و эди. Бу ерда вов воқеъ бўлди. Феълни 

ломи баробарида касрадан кейин вовни يга қалб қилдик   ىَ قَو  

бўлди. Ушбу ўн уч сийғада феъли мозийда   ل ُب فقطقَ اَل  қоидаси 

бор. 

و اقَ وُ   аслида َقو ُوو ا эди. Ушбу бир сийғада қалб қоидасига 

кўра, вовни يга қалб қилдик  َقو يُ و ا бўлди. Замма يга оғир 

бўлгани учун يни заммасини моқаблига бердик. 

Ҳаракатини ташлагандан сўнг قَ ُوي  و ا   бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. ي билан вов орасида يни ҳазф 

қилдик قَ ُوو ا  бўлди. Бу ерда   ف َذ   .қоидаси бор الَقل ُب َمَع اْل 

 

غ  إ  وَ  ا لَ  تُد  َ أَ وَ  يَ م  َقو  َّنَّ ُلُه َحي  َت َحىَّ َوَأص  َر فَ ني    ،د َغم  ت الف  اْل  َن َُّهما م ث الن  الخ  ُصورَة  أل 
ساك َنة  بَ ع َد  ن  َتُكونَ أَ  ياء  َوا د عام ها ف يها ر ُط قَ ل ب  ال َواو  َمَتحركان وشَ  يَ َقو   ف اءُ ال َواُو َوال يَ  يأَ َومُها 

ت ماع ه َدة  وَ    ما فاج  َت فأَ كلمة  َواح  ي ا  د َغم  ُلُه َلو  تالف ه ما قولك َلَوي ُت لَيًّا َوَأص   األولن ألَ َمَع اخ 
ُهما ساكة  .د َغم تَ أَ يَأء  وَ  قَ َلب َتها م ن  

 

 َقو وَ  .ни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик َقو ىَ 
бўлди. Моқабли охири максур экан, ўз ҳолига қўйдик. 

Охирини олдиндаги ҳар бир ҳаракатли ҳарфини заммалик 

қилдик  َقُو و бўлди. Бу ерда вов воқеъ бўлди. Калиманинг 

ломи баробарида касрадан кейин вовни يга қалб қилдик   ىَ قُو  
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бўлди. Мажҳулини эълолини маълумига қиёс қил. 

ىيَ ق وَ   аслида  َوُ يَ ق و  эди. Бу ерда вов воқеъ бўлди. 

Калиманинг тўртинчи ҳарфининг баробарида моқабли 

ғайри замма вовни يга қалб қилдик  ُيَ ق َوى бўлди. ي 

мутаҳаррик моқабли мафтуҳбўлгани учун يни алифга қалб 

қилдик يَ ق َوى бўлди. 

َوُوو نَ  аслида يَ ق َوو نَ   .эди. Бу ерда вов  воқеъ бўлди يُ ق 

Калиманинг тўртинчи ҳарфи қаршисидаги моқабли ғайри 

заммма вовни يга қалб қилдик  َن َويُ و   мутаҳаррикي .бўлди يَ ق 

моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик  ََواو ن  ,бўлиб يَ ق 

ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида 

алифни ҳазф қилдик  َيَ ق َوو ن бўлди.  َتَ ق َوو ن ҳам шундай. 

َوي نَ   .эди. Бу ерда ҳам вов воқеъ бўлди تَ ق َوو ينَ  аслида تَ ق 

Калиманинг тўртинчи ҳарфи бўлиб, моқабли ғайризаммма 

вовни يга қалб қилдик   تَ ق َ َوي ني   бўлди. ي мутаҳаррик моқабли 

мафтуҳ يни алифга қалб қилдик.  ََواي ن  бўлиб, ижтимои تَ ق 

сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан ي орасида алифни ҳазф 

қилдик  ََوي ن ىيَ ق وَ  .бўлди تَ ق   ни мажҳул қилиш учун аслига 

қайтардик َووُ ي ق   бўлди. Моқабли охири мафтуҳ экан, ўз 

ҳолига қўйдик. Ҳарфи музораатни заммалик қилдик  َُوو  يُ ق 
бўлди. Вов воқеъ бўлди, калиманинг тўртинчи ҳарфи 

бўлиб моқабли ғайри зам вовни يга қалб қилдик  َيُ يُ ق و  бўлди. 

يُ يُ ق وَ  ни алифга қалб қилдикي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ ي  

бўлди. Мажҳули эълолини маълумига қиёс қил. 

ي  قُو    аслида  َُقو ي  و эди. Вов билан ي бир калима жамъ 

келди. Аввалгиси сокин вовни يга қалб қилдик  ُ َقو ي бўлиб, 

шарти идғом мавжуд бўлди. Биринчи يни иккинчи يга 
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идғом қилдик   ى  َقو  бўлди. 

ي  َمق و    аслида   و  َمق ُوو  эди. Вов воқеъ бўлгани учун 

калиманинг тўртинчи ҳарфидан ҳам зиёда бўлиб, вовни 

ي  َمق ُوو   га қалб қилдикي  бўлди. ي билан вов бир калимада 

жамъ бўлди. Аввалгиси сокин вовни يга қалб қилдик  ي  َمق وُ  
бўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди. Аввалги يни иккинчи 

 ни саломат қолиши учунي .бўлди َمق ُوىُّ  га идғом қилдикي

моқаблига касра бердик  َُّمق و ى бўлди. 

Қолган муштаққотларини эълолини музореънинг 

эълолига қиёс қилинг. 

  

( يَ َقو    га ўхшаш ييا َ  - ََي ي   -َحيوة   :сига мисол لفيف  َحي   ва ََم ي ا 

тирик бўлмоқ.) 

 َ бу бобнинг َحي   га мисол эмас. Зеро, бу  ياي مضاعف

бобнинг музоъафига  ُّضَ عَّ - يَ َعض  ни мисол қилиб кўрсатган 

эдик. Ва масдари  َاء  َحي  ҳам келади. Маъноси: уялмоқ. 

Масдарига қараб маъносини ажратилади. 

يَ َحي  мозий, ََي ي музрореъ,  َيُّ ح  сифати мушаббаҳа,   َيَ ََي   ل  

феъли жаҳд, ال ََي ي феъли нафий,   يَ ا ح  амри ҳозир,   يَ ل َيح  амри 

ғоиб,   يَ ال حَت  феъли наҳий,   ََم ى исми замон ва макон,  َء  اَم  ي  исми 

олат,  َيأ ح   исми тафзил. 

يَ َحي  аслида  ََحي و эди. Бу ерда вов воқеъ бўлди. 

Калиманинг ломи баробарида вовни يга қалб қилдик   يَ َحي  

бўлди. ََي ي аслида  ََُي يَ و эди. Эълоли  َع ىيُد   нинг эълоли кабидир. 

ي  حَ   аслида  َُحي  و бўлиб, вов билан ي бир калимада жамъ бўлди. 

Аввалгиси сокин вовни يга қалб қилдик.  ُ َحي бўлиб, шарти 

идғом мавжуд бўлди. Идғом қилдик  َي  ح  бўлди. 
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Бу бобнинг  يملتو  сига мисол:   يَ َوج   -ى جَ يَ و   -ا ي  َوج  маъноси, 

отнинг оёғи қавармоқ. 

يَ َوج    мозий,  َىيَ و ج  музореъ,   َوج сифати мушаббаҳа, لَ  يَ و َج  
феъли жаҳд,  َىال يَ و ج  феъли нафий,  َا ي ج амри ҳозир,  َ و جَ ل ي  амри 

ғоиб,  َال تَ و ج феъли наҳий, َمو ج ى исми замон ва макон,  َء  ام ي ج  

исми олат,  َىو جَ أ  исми тафзил. 

يَ َوج    нинг эълоли   يَ رُم  нинг эълоли кабидир.  َىيَ و ج  аслида 

бўлиб  يُ ر عى يُ يَ و جَ    нинг эълоли кабидир.   َوج аслида   ي  َوج  бўлиб, 

эълоли   رَام нинг эълолига ўхшашдир.  َا ي ج аслида  َا و ج бўлиб, 

вов сокин олди касрали, вовни يга қалб қилдик ا ي َج бўлди. 

ء  ام ي جَ   аслида يُ م و جا  эди. Бу ерда ي воқеъ бўлди. Алифи 

зоидадан кейин يни ҳамзага қалб қилдик  َء  ام و ج  бўлди. Вов 

сокин моқабли максур вовни يга қалб қилдик  َاء  م ي ج  бўлди. 

 

 
 

Бешинчи боб мозийда ва музореъда айни касрали 

бўлиб  ع ُل َفع لَ  -يَ ف   кўринишида келади. 

Бу бобни масдари беш вазнда келгандир: 

 

Вазнлар Мисоллар Маънолари 

 Ишонмоқ, суянмоқ ث َقة   ع َلة  

  ٍ َقة     дўст тутмоқ, севмоқ م 

  ٍ  мерос қолдирмоқ, олмоқ ر ثَة   

 ёмонликлардан пок бўлмоқ َور َعة   فَ ع َلةُ 

 ёмон ишлардан сақламоқ و ر ع   ف ع ل  
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 яқин бўлмоқ ва эга бўлмоқ َول    فَ ع ل  
الَة  ف عَ ، اَلة  فَ عَ  يَة  و الَ  ،يَة  َوالَ    ёрдам бериш, садоқат бировни 

ишига мутасадди бўлиш 

 

Бу бобнинг صحيح га мисол:   نَع مَ  - ن ع مُ ي َ  -ن ع َمة  ва   نُ ُعوَمة ва   َعم اَمن    

бўлиб, маъноси: неъматли бўлмоқ. 

م  نَع ي   ,музрореъ يَ ن ع مُ  ,мозий نَع مَ   сифати мушаббаҳа,    َل
 амри ل يَ ن ع م   ,амри ҳозир ا ن ع م   ,феъли нафий ال يَ ن ع مُ  ,феъли жаҳдيَ ن ع م  

ғоиб,   ال تَ ن ع م феъли наҳий,  َعَ م م  ن    исми замон ва макон,  َع ن   م  ام   исми 

олат,  ََعمُ ن   أ  исми тафзил. 

Бу бобни مثال га мисол:   َور ثَ  - َير ثُ  - َورَاثَة  ва ا ر ث ا ва   ر ثَة бўлиб, 

мерос олмоқ. 

ت  َوار   ,музореъ َير ثُ  ,мозий َور ثَ   исми фоил  رُو ث  َمو   исми 

мафъул,   لَ  َير ث феъли жаҳд,  ُال َير ث феъли нафий,   ر ث амри 

ҳозир,   ل ََي ث амри ғоиб,   ال َتر ث феъли наҳий,   َمو ر ث исми замон ва 

макон,  َُراث و َرثُ أَ  ,исми олати م ي    исми тафзил. 

Феъли мозийда эълол йўқдир. Қолганларнинг эълоли 

َوَثبَ  - يَث بُ   да баёни ўтди. Бу бобнинг  يملتو  сига мисол: ي يَل - َول ي ا
-  َ َول   аввалги нарсадан кўра иккинчи нарсани узлуксиз 

бажармоқ. اليَة  و    эга бўлмоқ ва ҳоким бўлмоқ ва ёрдам 

бермоқ.   َواليَة яқин бўлмоқ ва ёрдам бермоқ ва дўст тутмоқ. 
. َ   َحبَّهُ أَ الرَُّجَل  َول 

ال  وَ  ,сифати мушаббаҳа َولًّ   исми фоил,    ل  исми َمو 

мафъул,   لَ  َيل  феъли жаҳд,   يال يَل  феъли нафий,   ل амри ҳозир, 

,амри ғойиб ل َيل   ل   ,феъли наҳий  ل  ال تَ   ,исми замон ва макон َمو 

ءم ي الَ   исми олат,  ََل أ و   исми тафзил. 
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 َ ىَ ش  خَ  ни сарфи ва эълоли َول   га ўхшашдир. 

Қолганларини сарфи ва эълоли   َىَوحَ  -ي َي  да ўтди. 

 ُّ يُ َولُو   аслида َول   эди. Вов билан ي бир калимада жамъ 

бўлди. Аввалгиси сокин, иккинчиси мутахаррик бўлгани 

учун вовни يга қалб қилдик.   يُ َولُي  бўлиб, шарти идғом 

мавжуд бўлди. يни يга идғом қилдик.  َُل  و  бўлди. يни 

саломат қолиши учун моқаблига касра бердик.  ُّ  .бўлди َول 

 

 

 
 

Олтинчи боб мозийда ва ҳам музореъда айни заммали 

бўлиб  ُُعل فَ ُعلَ  - يَ ف   кўринишида келади. 

Бу бобнинг масдари 8 вазнда келмишдир. 

 

Вазнлар Мисоллар Маънолар 

الَة  فَ عَ  اَئة  َكفَ    баробар бўлмоқ, тенглик 

 сувли бўлмоқ, бадан رُطُوبَة   فُ ُعوَلة  

намлиги 

 улуғлик ва ҳурматли бўлмоқ َشَرف   فَ َعل  

 яқин бўлмоқ قُ ر ب   فُ ع ل  

ة  ُجر أَ  فُ ع َلة    баҳодирлик қилмоқ, довюраклик 
َغر   ف َعل    кичкина бўлмоқ ва ёшлик ص 

ل م   ف ع ل    юмшоқлик ва чидамлилик ح 

 тор бўлмоқ َضن ك   فَ ع ل  

 

Юқорида ўтган феъллар мутаъаддий ва лозимда 
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келган. Аммо бу бобда фақат лозим келгандир. 

Мутаъаддий деб, ўтимли феълни айтилади. 

ر ا َضَرَب زَي د   َعم   каби. Зарба Зайддан содир бўлиб, Амрни 

устига воқеъ бўлди. Мутаъаддий феълда ҳам фоилга ва 

мафъулум биҳга муҳтож бўлинади.  

Лозим деб, ўтимсиз феълни айтилади.  ُقَاَم زَي د каби. 

Туриш Зайддан воқеъ бўлди. Феъли лозимдан исми 

мафъул жар ҳарфи ила келади. 

 يه  لَ عَ  د  َمزي   َحر ف  

ُخول   ي ت  ب َ   ف يه   َمد 

  ب ه   ر  زَي ُد ََم ُرو 
 

Бу бобни  حيحص га мисол: ُرفُ  - َشَرف ا َشُرفَ  - َيش   ва   َشَرافَة улуғ 

бўлмоқ. 

ُرفُ  ,мозий َشُرفَ  ف  َشر ي   ,музрореъ َيش   сифати мушаббаҳа,   َل
ُرف   ُرفُ  ال  ,феъли жаҳд َيش  َيش  феъли нафий,   ُرف ُرف  ل يَ  ,амри ҳозир ُاش  ش   

амри ғоиб, ُرفُ  ال َتش   феъли наҳий,   َرف  ,исми замон ва макон َمش 

َرا ف  م ش   исми олат,  ََرفُ أ ش   исми тафзил.  
Бу бобнинг مضاعف га мисол:  ًَّحبَّ  - ََيُبُّ  -ا ُحب   дўст бўлмоқ. 

ب  ب يحَ   ,музореъ ََيُبُّ  ,мозий َحبَّ  сифати мушаббаҳа,  َّلَ  ََيُب 
феъли жаҳд,  ُّال ََيُب феъли нафий,  ُبَّ ح  амри ҳозир,  َّل َيُحب амри 

ғоиб,  َّال حَتُب феъли наҳий,  ََب  َم  исми замон ва макон,  َب  اَم  ب  исми 

олати,  ََحبُّ أ  исми тафзил. 

 .биринчи "бо"ни ҳаракатини ташладик َحُببَ  аслида َحبَّ 

Шарти идғом мавжуд бўлди.  ََحب ب бўлиб, биринчи "бо" ни 

иккинчи "бо"га идғом қилдик  ََّحب бўлди. Қолган 

муштаққотларини барча ҳукмда  َُّردَّ -يَ ُرد  га қиёс қил. 
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Бу бобни  يمثال واو  сига мисол:   ُقحُ  - َوقاحة َوُقحَ  - يَ و   ва   ُوُقوَحة ва 

 .ҳаёсизлик ва сурбетлик َوُقَحة  

ُقحُ  ,мозий َوُقحَ  ح  َوقَا  ,музореъ يَ و   сифати мушаббаҳа,   ُقح  لَ  يَ و 
феъли жаҳд,  ُُقح ُقح   ,амри ҳозир اُو ُقح   ,феъли нафий ال يَ و  و   амри ل ي َ

ғоиб,   ُقح قَ  ,феъли наҳий ال تَ و  ح  َمو   исми замон ва макон,  َقا ي   ح  م   

исми олати,  َو َقحُ أ  исми тафзил. 

َقا  ي   ح  م   аслида  قَا ح  م و   бўлди. 

Бу бобни ييا مثال  сига мисол: ر ا  َيُسَر  - يَ ي ُسرُ  - ُيس  осон 

бўлмоқ ва қулайлик. 

ي    ,музореъ يَ ي ُسرُ  ,мозий َيُسَر  ر  َيس   сифат мушаббаҳа,   لَ  يَ ي ُسر 
феъли жаҳд,  ُال يَ ي ُسر феъли нафий,   اُو ُسر амри ҳозир,   ل يَ ي ُسر амри 

ғоиб,   ال تَ ي ُسر феъли наҳий,   ر  َمي س  исми замон ва макон,  َر  ام ي س  

исми олат,  ُأَي َسر исми тафзил. 

ي ُسر  اُ  аслида اُو ُسر    бўлган. ي сокин бўлиб, моқабли 

мазмум бўлса ундай يни вовга қалб қилинади. 

Бу бобни جوفأ  га мисол:   الَ طَ  -َيطُوُل  -طُوال  узун бўлмоқ. 

Мозийда вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ вовни 

алифга қалб қилдик  َطَال бўлди. Музореъда замма вовга оғир 

бўлгани учун вовни заммасини моқаблига бердик. Ҳаракат 

талаб бўлгани учун  َُيطُول бўлди. Сарфда ва эълолда  َُدامَ  - يَُدوم  

декдир. Шунчалик айирмаси борки, бунда  َطُل ن да заммаси 

аслийдир.   َُدم ن да заммаси аслий эмасдир. 

الَ طَ   мозий,  َُيطُول музореъ,   ل  َطو ي  сифати мушаббаҳа,   لَ  َيُطل 
феъли жаҳд, َيطُولُ  ال  феъли нафий,   ُطل амри ҳозир,   ل َيُطل амри 

ғоиб, َتُطل   ال  феъли наҳий,  َل  اَمط  исми замон ва макон,  َل  ام ط  исми 

олат,  َط َولُ أ  исми тафзил. 



www.arabic.uz 

 

 142 

ط ُول  اُ  аслида ُطل    бўлиб, замма вовга оғирлиги сабаб 

вовни заммасини моқаблига бердик  ُط ول  ا  бўлиб, ижтимои 

сокинайн ҳосил бўлди. Вов билан лом орасида вовни ҳазф 

қилдик.   اُُطل бўлди. Ҳамза бизга керак бўлмай қолгани учун 

ҳамзани ҳазф қилдик   طُل бўлди. 
 

Сарфи: طُل َن   ،طُوالَ  ،طُول  ، ُطولُوا، طُوالَ ، ُطل  
Исми замон ва макон сарфи:   ائ ُل َمطَ  ،ن  االَ َمطَ  ،َمطال  

ل  اَمطَ   аслида  َُمط َول эди. Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи 

саҳиҳи сокинлиги учун вовни ҳаракатини моқаблига 

бердик   ل  َمَطو  бўлди. Вов асли ҳаракатли эди. Ҳозир моқабли 

мафтуҳ бўлди деб вовни алифга қалб қилдик  َل  اَمط  бўлди. 

ل  ام طَ   аслида ل  م ط َوا  эди. Вовни ҳаракатини моқаблига 

бердик ا ل  م َطو   бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Вов 

билан алиф орасида вовни ҳазф қилдик  َالُ م ط  бўлди. 

Бу бобни ناقص сига мисол:   َوة رَُخوَ  - يَ ر ُخو   -ر خ   юмшоқ 

бўлмоқ. 

و  رَخ   ,музореъ يَ ر ُخو ,мозий رَُخوَ   сифат мушаббаҳа,    خُ لَ  يَ ر  

феъли жаҳд,ال يَ ر ُخو феъли нафий,  ُاُر خ амри ҳозир,  ُل يَ ر خ амри 

ғоиб,  ُال تَ ر خ феъли наҳий,   ىَمر خ  исми замон ва макон,   ىم ر خ  исми 

олат,  َىر خَ أ  исми тафзил. 

Сарфи ва эълоли ُعو اَدعَ  - يَد   кабидир. Магарам мозий 

маълумни ғоибин сиғасида айирма бор. 

ا  َدَعو  аслида َدَعوُوا эди. رَُخوا аслида رَُخُوو ا эди. Бу бобдан  ناقص
ييا  ва لفيف ва   يملتو  келмагандир.   را وَ ا ت ق  بعتتس   яъни, ахтариб ва 

излаб топа олмаганлари сабабидан келмаган. 
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مزيد يثالث  

 
 

Сулосй мазид 12 бобдир. Мазид феъларга ҳарфни 

зиёда қилмоқ  икки турлидир.  

Биринчи тури: калимадаги ҳарфи аслийдан бирини 

такрор қилмоқ билан бўлур.  َفَ رَّح даги "ро" каби. Аслида бу 

ا َح َرَّ   ва َقطَّعَ  эди. Ва َفر حَ   феъллари ҳам шулар кабидир. Аслида 

رَ  ва َقَطعَ   .эди َحَ 

Иккинчи тури: ҳарфи зоидани айни ўша калимадан 

эмас, балки ташқаридан зиёда қилиб олиб келинади.  ََرم  اَك 
даги алиф каби. Аслида  ََكُرم эди. Зиёда қилинадиган 

ҳарфлар  َه اَسأَل ُتُمون ي    деган сўздаги 10 ҳарфдир. 

مزيد يثالث  уч қисмдир. Аввалги қисмда бир ҳарф зиёда 

қилинган феъллар келур. Бу  қисмда уч боб мавжуд. 

Иккинчи қисмда икки ҳарф зиёда қилинган феъллар келур. 

Бу қисмда беш боб мавжуд. Учинчи қисмда уч ҳарф зиёда 

қилинган феъллар келур. Бу қисмда тўрт боб мавжуддир. 
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Аввалги боб  ََعلَ أ يُ ف ع لُ  - ف    бобидир. Масдари икки вазнда 

келгандир. 

عَ إ   .1 اال  ف   вазнида َرام اإ ك   каби. 

ة  الَ فَ عَ  .2  вазнида   َكَراَمة каби. Маъноси: ҳурмат қилмоқ. 

 أَُاف ع لُ  бўлиб, мутакаллим воҳид сийғаси يَُأف ع لُ  аслида يُ ف ع لُ 
бўлади. Икки ҳамза бир ерда жамъ бўлмоқни араблар 

ёқтирмаганликларидан  ُيَُأف ع ل ни ҳамзасини ҳазф қилиб,  ُيُ ف ع ل 
деганлар. Музореъга тобеъ қилиб мозийдан ва бошқа 

мисолларини барчасидан ушбу ҳамзани ҳазф қилганлар. 

Сулосий мазидларда бу феъл қайси бобдан деб савол 

қилинганда масдарларини кўзда тутилади. العَ ف   إ  ва  َ يلع  ف  ت  

бобидан деб жавоб берилади. Лекин сулосий мужаррадда 

мозий ва музореъсини зикр қилинади. 

Масалан:  َبُ َيض ر   - َضَرب  ва  َيَ ن ُصرُ  - َنَصر  бобидан деб жавоб 

берилади. 
العَ ف   إ    бобида зиёда қилинган ҳамзани "қатъийя 

ҳамзаси", дейилади. 

Ҳамза икки қисмдир: 

Биринчиси, каломнинг ўртасида келганда 

ўқилмайдиган ҳамзаки, унга "васлийя ҳамза", дейилади. 

Иккинчиси, каломни ўртасида келганда ҳамзани 

билдириб ўқи-ладиган ҳамзаки, бунга қатъийя ҳамза" 

дерлар. 

َرَمن  أَ ُثَّ  ام َتَحَنن  ُجُل اَلرَّ  ك   дегандаги ҳамзалар каби. 

 

 бобидаги феълларнинг хусусиятлари  баёни ا فعال

ҳақида 

 

Бу бобда ҳамзани зиёда қилмоқ кўп вақтда феъли 

лозимни мутаъаддий қилмоқ учун келур.  َاأ ذ َهب ُت زيد   Зайдни 
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кетказдим.  ََفَذَهب бас у кетди,  َُتهُ أَ و َلس  ج   мен Зайдни ўтирғиздим, 

 бас у ўтирди. Оз сийғаларда буни акси ўлароқ َفَجَلسَ 

мутаъаддий феълини лозим қилмоқ учун бу бобда 

келгандир. 

ر   ه ه  َكَبَبب ُت َعم  ه ه  َأو  على َوج  ا َلو ج   Амрни юз тубан йиқитдим.   
 кийимни харидорларга َعَرض ُت ال َمَتاعَ  .бас юз тубан йиқилдиفََأَكبَّ 

намойиш қилдим.  َفََأع َرض бас юз ўгирди.  َم  қавмдаги َقَشع ُت الَقو 

одамларни тарқатдим  َمُ  فََأق َشع ال َقو   бас қавмдагилар 

тарқалдилар. 

– Фоил феълни вақтига кирмоғини билдириш учун 

келади.   َبَح  زَي د ى زَي د  َوَأم سَ  .тонгда Зайд кирди َأص   Зайд кеч вақтда 

кирди. 

– Асли феълнинг ўз вақтига етганлигини билдириш 

учун келади.  ََصَد الزَّر عُ أ ح   экин ўриш вақтига етиб келди. 

Асли феъл деб масдари сулосийга айтилади. 

Масалан, бу жойда حصاد ўриш маъносидадир. 

لُ  َزَم النَّخ   .хурмо кесмоқ вақтига етиб келди َأج 

– Феълни кўплигини билдиради.  َََر السََّفر َجلُ أ ْث   беҳи дарахти 

кўп мевалик бўлди. 

– Яна бир нарсани бир сифат узра топмоқни билдиради. 

Агар асли феъл лозим бўлса, у сифат ҳақиқатда фоил 

бўлади.  َال ُت زَي د  ب َ أ  Зайдни бахил топдим.   َبَ ي ل феъли   ل  باخ 
маъносидадир. Агар аслий феъл мутаъаддий бўлса, у сифат 

ҳақиқатда мафъул бўлади. َأَح َد ُت زَي د ا Зайдни мақталган топдим. 

Фоилнинг изола қилмоқлиги мафъулдан аслий феълни 

изола қилмоқ билан бўлади. 

ا  .Зайддан шикоятини олиб ташладим أشَكي ُت زَي د 

ع َجم ُت ال ك َتابَ أَ وَ   Китобни мужмаллигини йўқотдим. 
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– Маънода зиёдани ифодаси учун келади. َغل ُت زَي د ا  َأش 
каби. Зайдни кўп шуғуллантирдим. Яъни кўп ишлатдим. 

– Мафъулни асли феълга арзини ифодаси учун келади. 

بَ ع ُت اْل ار يَة  أَ   чўрини сотмоққа арз қилдим. Яъни, ушбу чўрини 

сотаман деб ҳаммага кўрсатдим. 

 

Ушбу бобнинг саҳиҳи 

 

Бу бобни صحيح сига мисол:   َرام ر   - اا ك  َرمَ أَ  -ُم يُك  ك   ва   َكَراَمة 

келади. 

َرمَ أَ  ك   мозий,  ُر م ر مُ  ,музореъ يُك  َرمُ  ,исми фоил ُمك   исми ُمك 

мафъул,   ر م ر مُ  ,феъли жаҳд لَ  يُك  ر م   ,феъли нафий ال يُك   амри َأك 

ҳозир,   ر م ر م   ,амри ғоиб ل ُيك  َرمُ  ,феъли наҳий ال ُتك   калимаси ُمك 

исми мафъул ва исми замон макон ҳамда мимлик масдар 

ораларида муштаракдир. 

 

Қоида 

 

Сулосий мужаррадан бошқа феълларни барчасида 

исми мафъул ва исми замон макон ва масдари мимийлар 

муштарак келади. 

Бу бобнинг مضاغف га  мисол:   باب اإ َحبَّ أَ  -َيُ بُّ  - ح   дўст 

тутмоқ ва ортиқ кўрмоқ. 

 исми َُمَب   ,исми фоил َمُ ب   ,музореъ َيُ بُّ  ,мозий َأَحبَّ 

мафъул,  َّلَ  َيُ ب феъли жаҳд,  َّال حتُ ب феъли нафий,  َّب  амри َأح 

ҳозир,  َّب بَّ َمَُ   ,феъли наҳий ال حتُ بَّ  ,амри ғоиб ل ُيح   муштарак. 

Буларнинг эълоллари  َرُّ يف   - فَ ر  кабидир. 

Бу бобни  يمثال واو  сига мисол: و َجَب أَ  اب ا  بُ  - إ َي  - يُوج   вожиб ва 

шарт қилмоқ. Бу аслида   ب  جاو  إ  эди. Вов сокин моқабли 



www.arabic.uz 

 

 147 

максурни يга қалб қилдик   اإ ب  َي   бўлди. 

و َجبَ أَ   мозий,  ُب بُ  ,музореъ يُ و ج   исми ُموَجبُ  ,исми фоил ُموج 

мафъул, ب   لَ   يُوج   феъли жаҳд,  ُب ب   ,феъли нафий ال يُوج   амри َأو ج 

ҳозир,  ُب  و ل ي ج   амри ғойиб,  ُب  و ال ت ج   феъли наҳий,  َب  مُوج  муштарак. 

Бу бобни يايي مثال  сига мисол   رُ  - ار اي سَ إ َأي َسرَ  - يُوس   бой 

бўлмоқ. 

ي َسرَ أَ   мозий,  ُر ر  ُموس   ,музореъ يُوس   исми фоил,  َر  ُموس  исми 

мафъул,   ر رُ  ,феъли жаҳд لَ  يُوس  ر   ,феъли нафий ال يُوس   амри أَي س 

ҳозир,   ر ر   ,амри ғоиб ل ُيوس  ر  ُمو سَ  ,феъли наҳий ال تُوس   муштарак.  

Феъли мозий маълумдан ҳамда амри ҳозирдан 

бошқадаги вовларнинг барчаси يдан қалб қилингандир. 

Масалан: 

ر   ُر  - ر  ُموس   - ر  ُموسَ  -ل ُيوس  رَ  -يُوس  اُو س   аслида   ر ُر  -ُمي َسُر  -ل يُ ي س   -ُمي س 
رُ  رَ  - يُ ي س  اُي س     эди. 

Бу бобни جوف واوأ  сига мисол:   قامَ أَ  - يُ ق ي مُ  - قامة  إ  муқим 

бўлмоқ ва оёқ узра тургизмоқ, муаззин иқомат  айтмоқ.   ة  قامَ إ  

аслида   َواإ م  ق    эди. Вовни ҳаракатини олдиндаги ҳарфга 

бердик   م  و اقإ  бўлди. Вов аслида ҳаракатли эди. Ҳозир олди  

фатҳали бўлди. Вовни алифга қалб қилдик.    م  قَااإ бўлиб икки 

сокин жамъ бўлди. Икки алиф орсида бирини ҳазф қилдик 

م  قَاإ    бўлди. Ҳазф қилинган алифдан тойи масдарини эваз 

келтирдик   ة  قامَ إ  бўлди. 

قَامَ أَ   мозий,  ُيُق ي م музореъ,   م  ُمق ي  исми фоил,  َم  اُمق  исми 

мафъул,   لَ  يُق م феъли жаҳд,  ُال يُق ي م феъли нафий,  َق م  أ  амри ҳозир, 

م  ُمقا ,феъли наҳий ال تُق م   ,амри ғоиб ل ُيق م    муштарак. 

 

Феъли мозийнинг маълуми 
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نَ  ،ااَمتَ َأقَ  ،َأقاَمت   ،اُمواَأقَ  ،اامَ َأقَ  ،َأقامَ  ُتمَ ، َأَقم تَ  ،َأَقم  ُتم   ،اَأَقم  ت   ،َأَقم  ُتمَ  ،َأَقم   ،اَأَقم 
ُتَّ  نَ  ،َأَقم تُ  ،َأَقم   اَأَقم 

 

9-сийғада айни феъл маҳзуфдир. 

قَامَ أَ   аслида   ََومَ أ ق   бўлиб,  َُيافнинг эълоли кабидир.  ُيُ ق ي م 
аслида  ُم  бўлиб, касра вовга оғир бўлгани учун вовни يُق و 

касрасини олдиндаги ҳарфга бердик  ُم  ,бўлди. Вов сокин يُق و 

олди касрали бўлгани учун يга қалб қилдик  ُيُق ي م бўлди. 
 

Сарфи: 

 

نَ  ،ان  يمَ تُق   ،يمُ تُق   ،يُمونَ يُق   ،ان  يمَ يُق   ،يمُ يُق   َ تُق   ،يُمونَ تُق   ،ان  يمَ تُق  ، تُقي مُ  ،يُق م  ني   ،ان  تُق ي مَ  ،يم 
نَ   يمُ نُق   ،أُق يمُ  ،تُق م 

 

Икки жамъ сийғасида айни феъл маҳзуфдир.   م  ُمق ي  

аслида   م  ُمق و  эди. У феъли музореънинг эълоли кабидир. م  ُمقا  

аслида  َم  ُمق و  эди. У феъли  мозийнинг эълолидекдир. 

Бу бобни ياي جوفأ  сига мисол:   َأرَابَ  - يُر ي بُ  - ة  ابَ رَ إ . Маъноси: 

кишини шакка солмоқдир. 

رَابَ أَ   мозий,  ُيُ ر ي ب музореъ,   ب  ُمر ي  исми фоил, ب  ُمَرا   исми 

мафъул,   َل  ُير ب  феъли жаҳд,  ُال يُر ي ب феъли нафий,   َأر ب амри 

ҳозир,   َيُ ب  ل  амри ғоиб,   ال ُتر ب феъли наҳий, ُمراب эса 

муштаракдир. 

Сарфи ва эълоли اَم  قَ أَ  - يُقي مُ    кабидир. 

Бу бобни ناقص га мисол:   داء  إ د   - ه  دَ أَ  - ييُ ه  ىه   бўлиб, ҳадя 

бермоқ ва Маккаи мукаррамага қурбонлик қилинадиган 

ҳайвонни юбормоқ маъносидадир. 
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داإ ء  ه   аслида   داإ ي  ه   бўлиб, бу ерда ي воқеъ бўлди. Алифи 

зоиддан кейин يни ҳамзага қалб қилдик دا ء  ا ه   бўлди. 

دَ أَ  ىه   мозий,   د ييُ ه   музореъ,   د  исми ُمه د ى ,исми фоил ُمه 

мафъул,   د د   ,феъли жаҳд لَ  يُ ه  يال يُ ه   феъли нафий,  َد  أ ه   амри 

ҳозир,  ُ د  ل ي ه   амри ғоиб,   د  .муштарак ُمه دى   ,феъли наҳий ال تُ ه 

دَ أَ  ىه   аслида   َدَ أ يَ ه  эди. د   аслида  ييُ ه  د   د   .эди  يُ يُ ه   аслида ُمه 

د   ي  ُمه   эди. Буларнинг эълоллари  ىمَ رَ  -ي يَ ر م   - ام  ر  нинг эълоллари 

кабидир. 

دَ  аслида ُمه د ى ي  ُمه   бўлиб, эълоли   ىَمر م  нинг эълоли 

кабидир. 

Бу бобнинг  لفيف га мисол:   ىر وَ أَ  - ييُ ر و   -ا ر َواء  сувга 

қондирмоқ. 

ىر وَ أَ   мозий,   ييُ ر و  музореъ,   ُمر و исми фоил,   ىُمر و  исми 

мафъул,   لَ  يُ ر و феъли жаҳд,   يال يُ ر و  феъли нафий,  َر وأ  амри 

ҳозир,   ل يُ ر و амри ғоиб,  ُو  ر ال ت  феъли наҳий,   ىُمر و  муштарак. 

Булар барча ҳукмда   د دَ أَ  -ي يُ ه  ىه   кабидир. 

Бу бобни  يايي لفيف сига мисол: ياء  إ      ياح  أَ  -ي َُي ي   - ح 

тирилтирмоқ. 

يأَ  ح   мозий, يَُي ي  музореъ,   ي  َُم  исми фоил,   َُم ي исми 

мафъул,   ي  لَ  َُي  феъли жаҳд,   يال َُي ي  феъли нафий,  َي  ح  أ  амри 

ҳозир,   ي  ل ُيح  амри ғоиб,   ي  ال حُت  феъли наҳий,   َُم ي муштарак. 

Бунинг эълоллари   د دَ أَ  -ي يُ ه  ىه    кабидир. 

Бу бобни   ياي يُمل َتو  сига мисол:   ىو صَ أَ  -ي يُوص   -اء  صي  إ  

буюрмоқ ва васий қилмоқ ва васият қилмоқ. 

ىو صَ أَ   мозий,   ييُوص  музореъ,   ُمو ص исми фоил,   ىُموص  исми 

мафъул,   لَ  يُوص феъли жаҳд,   يال يُوص  феъли нафий,  َو ص  أ  амри 
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ҳозир,   ل ُيوص амри ғоиб,   ال تُوص феъли наҳий,  ُموص ى  муштарак. 

ء  اا ي صَ   аслида  َي  اا و ص  бўлиб, اء  م ي حَ   кабидир. 

Бу бобни  يي يايملتو  сига мисол:   ىي دَ أَ  -ي يُود   - ي داء  إ  ёрдам 

қилмоқ, неъмат бермоқ ва миннат қилмоқ. 

ىي دَ أَ   мозий,   ييُود  музореъ,   ُمود исми фоил,  ُىد  و م  исми 

мафъул,   لَ  يُود феъли жаҳд,   يال يُود  феъли нафий,  َي د  أ  амри ҳозир, 

ىد  و مُ  ,феъли наҳий ال تُود   ,амри ғоиб ل ُيود    муштарак. 

يود  يُ   аслида   يُ يُ ي د  эди. ي сокин олди заммали يни вовга 

қалб қилдик   يُ يُود  бўлди. يга замма оғир бўлгани учун يни 

заммасини ҳазф қилдик   ييُود  бўлди.  َىي دَ أ  ни мажҳули  ُيَ ود  أ  

келади. Ушбу равишда  َي دىأ  ни аслига қайтардик  َيَ دَ ي  أ  бўлди. 

Охиридан олдиндаги ҳарфни касрали қилдик  َيَ ي د  أ  бўлди. 

Унинг олдиндаги ҳар бир ҳаракатли ҳарфни заммали 

қилдик  ُيَ ي د  أ  бўлди. ي сокин моқабли заммали يни вовга қалб 

қилдик.  ُيَ ود  أ  бўлди. 
Сарфи:  

ي  ُتمَ ، أُ د ي تَ و  أُ  ،ود ي نَ أُ  ،اتَ ي َ ود  أُ  ،ود َيت  أُ  ،وُدواأُ  ،اود يَ أُ  ،يَ د  وُ أُ  ي  تُ أُ  ،اود   ،د ي ت  و أُ  ،م  ود 
 اود ينَ أُ  ،ود ي تُ أُ  ،ُتَّ يود  أُ  ،ايُتمَ ود  أُ 

 

 
 

Иккинчи боб айни ташдидли  فَ عَّلَ  -يُ َفعّ ُل  бобидир. 

Масдари беш вазнда келган. 

ع ي   ل  تَ ف   мисоли ر ي ح  تَ ف   шодлантирмоқ.  َع ل ة  تَ ف   вазнида ҳар 

қачон феълнинг лом баробарида ҳарфи иллат бўлса, унга 

мисол و ي ة  َتس   баробар қилмоқдир. 
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ة  َطوَّى اّلرَُّجُل جاع وَتط و يَ    оч қолмоқ. Агар феълни  ломи ҳарфи 

иллат бўлмаса ҳам баъзи вақтда ع ل ة  تَ ف   вазнида ҳам келади. 

رَ  ة  تَ ب ص   изоҳ қилиш ва билдириш ва кўнгил кўзини очиқлиги. 

ر قَ  .насиҳат қилиш َتذ ك َرةُ  ة  تَ ف   бўлиш кабилар. 

عا ل  تَ ف   вазнида َرا ر  َتك   ва د  تَ ع َدا  каби. Ушбу вазнда айни ва 

ломи бир жинсдан бўлган феъллар келади.  ّل  اف ع  вазнида ب  ك ذَّا  

каби ёлғонга нисбат бермоқ.  َة  ُمفعَّل  вазнида  َّة  َمَُزَّق  каби йиртмоқ 

келади. 

 

Бу бобнинг хусусиятлари ҳақида 

 

Бу боб таксир (кўпни англатиш) учун келади. Ушбу 

таксир  феълда бўлади. 

 .Байтуллоҳни кўп тавоф қилдим - َطوَّف ُت ال بَ ي تَ 

– Ёки фоилда бўлади  لُ ب  إلَموََّت ا  туялар кўп ўлди. 

Туяларга қирғин келди. 

– Ёки мафъулда бўлади.  ََغلَّق ُت األب  َواب кўп эшикларни 

беркитдим. 

– Мафъулни асли феълга нисбат бермоқ учун келади.  

زَي د ا َفسَّق تُ   Зайдни фосиқлик ва бузуқлигига нисбат 

бердим. 

– Лозим феълни мутаъаддий қилмоқ учун келади. 

ح ُت زَي د افَ رَّ   Зайдни хурсанд қилдим. 

– Салб учун, яъни мафъулдан асл феълни олиб ташлаш 

учун ҳам келади. Мисоли   ُت ال رَ بَجلَّد  ع ي    туяни терисини ажратиб, 

шилиб олдим. 

– Фоил муштаққун минҳу соҳиби бўлмоқ учун келади. 

ت  الشََّجَرةُ َورَّقَ   дарахт япроқлик бўлди. 

– Фоилнинг муштаққун минҳуга ўхшамоғи учун 
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келади. 

 .кишини қомати ёй каби бўлди قَ وََّس الرَُّجلُ 

– Муболаға учун, яъни бир сифатда ўзгалардан зиёда 

бўлмоқ учун келади.  ََصَرح зоҳир бўлди.  ََصرَّح кўп зоҳир, яъни 

маълум ва машҳур бўлди. 

 

Бу бобни حيحص  сига мисол: َصرَّحَ  - رّ حُ ُيصَ  - َتص ر َي  ا  ошкор 

этмоқ ва ҳаммага билдирмоқ. 

ح  ُمَصر ّ  ,музореъ ُيَصرّ حُ  ,мозий َصرَّحَ   исми фоил,  َّح  ُمَصر  исми 

мафъул,   لَ  ُيَصرّ ح феъли жаҳд,  ُال ُيَصرّ ح феъли нафий,   َصرّ ح амри 

ҳозир,   ل ُيَصرّ ح амри ғоиб,   ال ُتَصرّ ح феъли наҳий,  َّح  ُمَصر  муштарак. 

Бу бобни مصاغف га мисол: دُ  - ََت د ي د ا دَ  - َُيَدّ  َجدَّ  янгиламоқ. 

د   ،ُُمَدَّد    د   ،ال َُتَدّ  د   ،ل ُيَجدّ  د   ،َجدّ  د  لَ   ،ال َُيَدّ  دُ َيَُ  ،د  َُمَدَّ  ،د  ُُمَدَّ  ، َُيَدّ   ،دّ 
دَ دَّ جَ  муштарак. 

Бу бобни يثال واو م  сига мисол: ي د ا دُ  - تَ و ح  َوحَّدَ  - يُ َوحّ   Аллоҳ 

таолони бир дейиш, яккаю ягона деб, эътиқод қилмоқ ва 

ибодатга лойиқ биргина улуғ тангримиз бор деб, чин 

кўнгилдан тасдиқ қилмоқ. 

د   ،د  ُمَوحَّ  د   ،ال تُ َوحّ  د   ،ل يُ َوحّ  دُ  ،َوحّ  د   لَ   ،ال يُ َوحّ  دُ  ،د  ُمَوح ّ  ،د  ُمَوحَّ  ،يُ َوحّ  َوحَّدَ  ،يُ َوحّ   

муштарак. 

Бу бобни ر ا :сига мисол يايي مثال  ي   َيسَّرَ  - رُ يُ َيسّ   - تَ ي س   осон 

қилмоқ ва ишни бажаришга шароит яратмоқ. 

ر   ،ُمَيسَّر   ر   ،ال تُ َيسّ  ر   ،ل يُ َيسّ  رُ  ،َيسّ  ر   ،ال يُ َيسّ  رُ  ،ر  ُمَيس ّ  ،ر  ُمَيسَّ  ،لَ  يُ َيسّ  رَ َيسَّ  ،يُ َيسّ   

муштарак. 

Бу бобни يجوف واو أ  сига мисол:  َصوَّبَ  - ُيَصوّ بُ  -َتص و ي  ب ا  

тўғриламоқ ва бировни фикрини тўғри топмоқ. 

 ،َصوّ بُ يُ  ،ُمَصوّ ب   ،ُمَصوَّبُ  ،لَ  ُيَصوّ ب   ،ال ُيَصوّ بُ  ،َصوّ ب   ،ل ُيَصوّ ب   ،ال ُتَصوّ ب   ،ب  ُمَصوَّ 
  .муштарак َصوَّبَ 
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Бу бобни اييَ  جوفأ  сига мисол: طَيَّبَ  - يُطَيّ بُ  - َتط ي ي ب ا  хушбўй 

қилмоқ. 

طَيَّبَ  ،ُيَطيّ بُ  ،ب  ُمطَي ّ  ،ب  ُمطَيَّ  ،لَ  يُطَيّ ب   ،ال يُطَيّ بُ  ،َطيّ ب   ،ل ُيطَيّ ب   ،ال ُتطَيّ ب   ،ُمطَيَّب    

муштарак. 

Бу бобни ناقص сига мисол:   َرّبَّ  - يُ َريبّ   - تَ ر ب َية  тарбия қилмоқ. 

َرّبَّ  ،يُ َريبّ   ،ُمَرب ّ  ،ُمَرّبًّ  ،لَ  يُ َرب ّ  ،ال يُ َريبّ   ،َرب ّ  ،ل يُ َرب ّ ، ال تُ َرب ّ ، ُمَرّب    муштарак. 

Бу бобни لفيف сига мисол:   و يَة َسوَّى -ي ُيَسو ّ  - َتس   баробар 

қилмоқ. 

 ي،ُيَسو ّ  ،ُمَسو ّ  ،ُمَسوًّى ،لَ  ُيَسو ّ  ي،ال ُيسو ّ  ،َسو ّ  ،ل ُيَسو ّ  ،و ّ ال ُتسَ  ،ُمَسوًّى 
 .муштаракَسوَّى

Бу бобни َحيَّ  - يَُيَي ّ  - حتَ يَّة    :сига мисол  ياي لفيف салом 

бермоқ ва хурсанд қилмоқ. 

،حَ  ،ل ُيَحي ّ  ،ال حُتَي ّ  ،َُمَيًّ  ،َمَُ  ،َُمَيًّ  ،ي ّ لَ  َيَُ  ،ال َُيَي ّ   يّ  َحيَّ  ي،َُيَي ّ  يّ   муштарак. 

Бу бобни  يملتو  сига мисол:    ف َية َوّفَّ  - يُ َوفّ   - تَ و   тамом қилмоқ 

ва айтган сўзига тўла вафо қилмоқ. 

َوّفَّ  ،يُ َوفّ   ،ُمَوف ّ  ،ُمَوّفًّ  ،َوف ّ لَ  ي ُ  ،اليُ َوفّ   ،َوف ّ  ،ل يُ َوف ّ  ،َوف ّ ت ُ  ال ،ُمَوّفًّ   муштарак. 

Бу бобда ҳарфи зоида такрор қилинган икки ъайннинг 

бирисидир. Баъзилар наздида аввалги ъайндир, буларни 

далили аввалги ъайн сокинли ва унинг зиёда эканлигига ҳукм 

қилиш аълодир. 

Баъзилар фикрича иккинчи ъайндир. Буларни далили 

такрор иккинчи ила бўлади. Бунинг зиёдасига ҳукм қилиш 

аълодир. Бу бобдан кейин келган ҳар бир такрор ҳарфли 

феъларда хилоф ушбу равишдадир. 

 

 
 

Учинчи боб "фо"дан сўнг алиф ила келадиган  َاَعلَ فَ  - اع لُ يُ ف  
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бобидир. 

Масдари: уч вазнда келади.  َع ة  اَعلَ فَ مُ  - ل  اف عَ  - ل  اف ي    кабики, 

унга ўхшашлари: اتَ َلُه قَ  - اتَ َلة  ُمقَ   ва اال  ق تَ   ва  َاال  ق ي ت  бўлиб, икки киши 

бир-бири билан урушдилар, бир-бирларини душман 

кўрдилар. 

Бу бобнинг асли икки киши ва кўп кишилар 

ораларида воқеъ бўлади. Ўша икки кишининг бири 

бажарганини ўзгаси ҳам бажаради. Лекин бири лафзда 

фоил бўлади ва ўзгаси мафъул бўлади. Фақат улар оз 

келади.  ُاَل تَ عَ  للاُ  قاتَ َلُهم  уларга Аллоҳ таолонинг лаънати бўлсин. 

اَك للاُ افَ َوعَ   Дардингга Аллоҳ таоло шифои комил берсин. 

Зеро, бу икки феълда феълнинг ҳосил бўлиши бир 

томондандир. 

ر ا اَرَب زَي د  ضَ  َعم   икковлари урушдилар. Зайд Амрни урди. 

Амр Зайдни урди. Феълни бажарилиши икки томондандир. 

 маъносида ҳам келади. Яъни, таксири فَ عَّلَ 

(кўпайтириш) феъл учун келади:  ََرهُ  اَعَف للاُ ض َأج   каби. 
َرهُ ج  أَ  َضعََّف للاُ   маъносида Аллоҳ таоло у бандани ажру 

савобини кўп зиёда қилсин. 

 маъносида келади. Яъни, феълни нисбатини فَ َعلَ 

фоилга бермоқ учун келади.  َافَ َر زَي د  س  яъни,  ََسَفر маъносида 

бўлиб, Зайд сафарга чиқди. 

 

Бу бобни صحيح сига мисол:  َف افَ رَ سَ  - اف رُ يُسَ  - َرة  اف َ ُمسَ وَ  - ار اس   сафар 

қилмоқ. 

َسافَ رَ  ،اف رُ ُيسَ  ،اف ر  ُمسَ  ،افَ ر  ُمسَ  ،اف ر  لَ  ُيسَ  ،اف رُ ُيسَ  الَ  ،اف ر  سَ  ،اف ر  ل ُيسَ  ،ال ُتساف ر   ،ُمسافَ ر    

муштарак. 

افَ رَ سَ   ни мажҳули  َُسوف ر келади. Ушбу равишда:  َافَ رَ س нинг 

охирининг олдиндаги ҳарфини касрали қилдик  َاف رَ س  бўлди. 
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Моқабли охирининг олдиндаги ҳар бир ҳаракатли ҳарфини 

заммалик қилдик  َُساف ر бўлди. Алиф сокин бўлиб олди 

заммалик бўлса, ундай алифни вовга қалб қилинади, 

мазкур қоидага биноан   َف ر ُسو  бўлди. 

Бу бобни مضاعف га мисол:  َُابَّ حَ  - ابُّ َيَُ  - ابَّة  َم  дўст тутмоқ. 

ابَّ حَ  - ابُّ َيَُ  - ابَّ َمَُ   исми фоил ва исми мафъул муштарак 

келади. Исми фоилми ёки исми мафъулми уни идғомни 

ечганда билинади.  َُب  اب  َم  бўлса исми фоил,  َُب  ابَ َم  бўлса исми 

мафъулдир. 

ابَّ لَ  َيَُ  ،ابُّ ال َيَُ  ،ابَّ حَ  ،ابَّ حَ يُ ل   ،ابَّ ال حتَُ  ،ابُّ َمَُ   муштарак: 

ة  ابَّ َمَُ   аслида  َُابَ َبةُ َم  эди. Аввалги "бе"ни ҳаракатини 

ташладик  َُاب  َبةُ َم  бўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди. Аввалги 

"бе"ни иккинчи "бе"га идғом қилдик  َُة  ابَّ َم  бўлди. Ҳамма 

муштаққотларида қоида ушбу ра-вишдадир. 

ابَّ حَ   ни мажҳули  َُّحوب келади. Ушбу равишда  َّحاب ни 

аслига қайтардик  ََببَ اح  бўлди. Охирини олдиндаги ҳарфини 

касрали қилдик  َبَ اب  ح  бўлди. Моқабли охирини олдиндаги ҳар 

бир ҳаракатли ҳарфини заммалик қилдик  َُحاب ب бўлди. Алиф 

сокин олди заммалик алифни вовга қалб қилдик  َُحوب ب бўлди. 

Аввалги "бе"ни ҳаракатини ташладик  َُحو ب ب бўлиб, шарти 

идғом мавжуд бўлди. Аввалги "бе"ни иккинчи "бе"га идғом 

қилдик,  َُّحوب бўлди. Музореъни маълум ва мажҳулида 

идғомлик сийғаларининг ҳаммаси муштарак келади. 

Идғомни ечиб айтганда маълум ва мажҳуллиги билинади. 

Масалан:  َُاب بُ َي  бўлса, маълум сийғаси дейилади.  َُاَببُ َي  

бўлса мажҳул сийғаси дейилади. 

Феъли музореънинг 12 сийғасида идғом лозимдир. 

Икки сийғасида идғом дуруст эмас. Улар  َُحت َ َ َيَُ  - اب ب  اب ب   
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маълумидадир. Зеро, олмош калималари ўзидан илгари 

ҳарфни сокин бўлишини истайди.  َُحت َ َ َيَُ  - ابَ ب  ابَ ب   мажҳулида 

шундай келади. 

Бу бобни  يمثال واو  сига мисол:   َواَظبَ  - اظ بُ يُ وَ  - ُمواظََبة  бир 

ишда бардавом бўлмоқ. 

 ،اظ ب  ُموَ  ،اَظب  ُموَ  ،اظ ب  وَ لَ  ي ُ  ،ال يُواظ بُ  ،اظ ب  وَ  ،ل ُيواظ ب   ،ال ُتواط ب   ،ُمواَظب  
اَظبَ وَ  ،اظ بُ يُ وَ   муштарак. 

Бу бобни يايي مثال  сига мисол:  َرُ يُ يَ  - اَسَرة  ُمي اَسرَ يَ  - اس   бир 

кишига юмшоқ муомалада бўлмоқ ва бир кишини чап 

томонга элтиш. 

ر  ل يُ يَ  ،ر  ال تُياس   ،اَسر  ُميَ  ر  يَ  ،اس  ر  لَ  يُ يَ  ،اس  رُ يُ يَ  الَ  ،اس  ر  ُميَ  ،اَسر  ُميَ  ،اس  رُ يُ يَ  ،اس  اَسرَ يَ  ،اس   

муштарак. 

Бу бобни يجوف واو أ  сига мисол:   َُبَ اوَ جَ  -او ُب َيَُ  - اَوبَة  ُم бир 

кишига жавоб бермоқ: 

 ،او بُ َيَُ ، او ب  ُمَُ  ،اَوب  ُمَُ  ،او ب  ل  َيَُ  ،او بُ ال َيَُ  ،او ب  جَ  ،او ب  ل ُيجَ  ،او ب  ال َتَُ  ،ُُماَوب  
اَوبَ جَ   муштарак. 

Бу бобни يايي جوفأ сига мисол:  َاَيبَ طَ  - اي بُ يُطَ  - ايَ َبة  ُمط  кишига 

хуштабиатлик қилмоқ. 

 ،اي بُ يُطَ  ،اي ب  ُمطَ  ،اَيب  ُمطَ  ،لَ  ُيطاي ب   ،ال ُيطاي بُ  ،اي ب  طَ  ،اي ب  ل ُيطَ  ،اي ب  ال ُتطَ ، ُمطاَيب   
 .муштарак اَيبَ طَ 

Бу бобни ناقص га мисол:  َُاَّب حَ  - ايب  َيَُ  - اة  ابَ َم  кечирмоқ ва 

аямоқ. Бунинг асли  َُة  ابَ وَ َم  эди. 

   اَّب حَ  ،ايب  َيَُ  ،اب  َمَُ  ،اّب  َمَُ  ،اب  لَ   َيَُ  ،ايب  ال َيَُ  ،اب  حَ ، اب  ل ُيحَ  ،اب  حتَُ  ال ،اّب  َمَُ 

муштарак. 

Бу бобни لفيف га мисол.  َياو  دَ  -ي او  يُدَ  -اة  اوَ ُمد  даволаш. 

ىاوَ دَ  ي،او  يُدَ  ،او  ُمدَ  ،ىاو  ُمدَ  ،او  لَ  يُدَ  ي،او  يُدَ  ال ،داو   ،او  ل ُيدَ  ،او  ال تُدَ  ىُمداو    

муштарак. 

Бу бобни  يملتو сига мисол:  َاَل وَ  - يُوال   -ة  االَ ُمو  бир ишни 
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кетма-кет қилмоқ ва биров билан дўстлашиш. 
   اَل وَ  ،يُوال   ،ال  ُموَ  ،ال  ُموَ  ،ال  يُ وَ  لَ   ،ال  ال يُ وَ  ،ال  وَ  ،ال  ل يُ وَ  ،ال تُ َوال  ، ُموال  

муштарак. 

 

 
 

Тўртинчи боб ҳамзаи васлия билан бошланиб,  

"фо"дан кейин "то" келадиган феълдир: 

تَ َعلَ  َتع لُ  ا ف   ال  اا ف ت عَ  ,бўлиб يَ ف   масдардир. 

َتع ل   َتع لُ  аслида يَ ف   эди. Ҳамзаси васлия бўлгани учун يََأف  

олдиндаги ҳарфи музораъат доимо ҳаракатли бўлгани 

сабабли ҳамза ўртада соқит бўлган ва ҳеч бир вақтда 

ўқилмаганлигидан китобатда ҳам ҳазф қилиб, "фо"сини 

ҳарфи музораъатга боғлаб ёзилгандир. Мозийдан бошқа 

муштаққаларнинг ҳаммасида ҳамза васлия бўлгани учун 

каломнинг ўртасидан ҳам ҳазф қилинган. 

– Бу боб мутоваат учун келади. Мутоваатнинг 

маъноси аввалги феълни асарини қабул қилмоқдир.  

Масалан:  َُتَمَعت   ََجَع ت الدَّرَاه َم فَاج   тангаларни йиғган эдим, 

бас у йиғилди.  

– Асли феълни вужудга келтирмоқ учун келади:   تُ ز  ب َ تَ اخ 
ي قَ الدَّق    каби. 

Унни нон қилдим, яъни ز ا ق ي َق  ُخب   ُت  الدَّ ذ   дейилиб, у ا تَّ

муболаға учун келади.   ََتَسب ُث َ إلا اك  гуноҳни касб қилишда кўп 

машаққат чекди. Зеро, хато ишни қилишга кишининг 

нафси қизиқувчандир. 

– Баъзи вақтда  َفَ َعل маъносида келади. Яъни, ўзи 

сулосий мазид бўлса ҳам, сулосий мужаррад маъносида 
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келади. 

بَ ذَ تَ اج    кабики, аслида бу جذب маъносидадир. Маъноси: 

ўзига тортиш. 

َتَصمَ  .маъносида ҳам келади  َتفاَعلَ  –  кабики, аслида бу  ا خ 

 .маъносидадир  َتاَصمَ 

مُ تََ  :اُضُهم  بَ ع ض  اَصَم بَ ع  خَ  اَصَم ال َقو   бир-бирларига душманчилик 

қилдилар. 

Бу бобни يححص  га мисол:  َبُ  - ااب  ا ح ت س ا ح َتَسبَ  - ََي َتس   ҳисоб 

қилмоқ ва  савоб талабида бўлмоқ. 

ب   ،َُم َتَسب   ب   ،ال حَت َتس  ب   ،ل َيح َتس  َتس  بُ  ،ا ح  ب   ،َُم َتَسب   ،لَ  ََي َتَسب   ،ال ََي َتس   ،َُم َتس 
بُ    ا ح َتَسبَ  ،ََي َتس 

муштарак. 

Бу бобни  ُمضاعف ига мисол:  َت ج َتجَّ  - ََي َتجُّ  - ااج  ا ح  ا ح   ҳужжат 

келтирмоқ. 

َتجَّ ل   ،ال حَت َتجَّ  ،َُم َتج    َتج ّ  ،َيح  َتجَّ  ،ََي َتجُّ  ،َُم َتج   ،لَ   ََي َتجَّ  ،ال ََي َتجُّ ، ا ح   .муштарак ا ح 

Бу бобни  يمثال واو  га мисол: ُح  -اح ا ا تّ ضَ  ا تََّضَح  -يَ تَّض   равшан 

бўлмоқ. 

حَ ضَ اتَّ  ،حُ ض  تَّ ي َ  ،ُمتَّض ح   ،ُمتََّضح   ،لَ  يَ تَّض ح   ،ال يَ تَّض حُ  ،ا تَّض ح   ،ل َيتَّض ح   ،ال تَ تَّض ح   ،ُمتََّضح     

ح  ا ا تَّضَ   аслида  ح  ا و ت ضا  эди. Вов افتعالнинг "фо"си баробарида 

воқеъ бўлди. Вовни "то"га қалб қилдик  َح  ا ا ت ت ض  бўлди. Идғом 

шарти топилди. Аввалги "то"ни иккинчи "то"га идғом 

қилдик  ح  ا تّ ضا  бўлди. Қолган барча муштаққаларда ҳукм шу 

тариқадир. 

 

Қоида 

 

ث -ي  -و   ҳарфлари ا ف تعال нинг "фо"си баробарида 

келса, "то"га қалб қилинади.  ا تََّضحَ  -َر ا تَّسَ  -ا ت ََّغَر  аслида   َا ث  تَ َغر - 
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ا و َتَضحَ  - ا ي  َتَسرَ  каби. 

  ُّ  ёш болани тиши чиқди ёки  чиққан тиши يُقال ثُغ َر الصَّب 

тушди. 

غُو  .َواث ََّغَر الصَّبُّ  ر  فَ ُهَو َمث    ёш боланинг тушган тиши чиқди. 

 

( ئ َت قُ ل َت ا ث ّ إ  وَ  َر َف اأَلص ل  ن  ش  رَ  يَّ َغَر ََت َعُل اْل  ُهَو الظَّاه  )  

 

Ушбу қоидага биноан "вов" ҳам "йо"нинг "то"га қалб 

қилмоқда: "вов" ва "йо"нинг ўзи бирор ҳарфдан қалб 

топмаслиги шартдир. Ушбу шарт топилмагани учун  ا تََّكَل- 
 .эди ا ئَتَكلَ  бўлмади. Зеро, аслида ا ي  َتَكلَ 

َتَكَل الشَّ  ئُ ا ئ    баъзиси баъзисини еб қўйди. 

َتدَّ لَ كَ ا ئتَ  .ع ض اا ب َ ا يَأ ُكُل بَ ع ُضهَ َأن َّهَ ا كَ لَ ي بُ هَ ت  النَّاُر ا ش   

احَتق:ا ئَتَكَل م َن ال َغَضب    

Яна бу افتعال бобида келган қоидалардан бири шуки 

فتعالا нинг "фо"си баробарида د ،ذ ،ز  ҳарфларидан бирортаси 

бўлса, افتعال нинг "то"сини шу ҳарфларнинг жинсига қалб 

қилиниб, бирисини иккинчисига  идғом қилинади. : َا دَّرَع ر عَ      الدّ 
 .совут кийди لَب سَ 

ذََكَرُه َوَحف َظهُ : الشئَ  ا ذََّكرَ   эслатди,  َا زََّجر манъ қилди ва жирканди 

кабидир.  асллари  تَ َرعَ د  ا   -ا ذ َتَكَر  -ا ز ََتََر  эди. Яна افتعال нинг "фо"си 

баробарида 

ص ،ض ،ط ،ظ   ҳарфларидан бири воқеъ бўлса, "те"ни 

"то"га қалб қилинур.  َاتفقىنمبع طَلحا ص   ،ا ض َطَرب  беқарор бўлди. 

.طََلَم ََحََل  الظُّل مَ َواظ  

ه بعض اع بعضُ ب  تَ : رُ م  ألَ أ دَ رَ طَّ ا    буларнинг асллари:  َتَ َربَ  ،ا ط تَ َردَ  ،ا ظ تَ َلم  ،ا ض 
تَ  حَ لا ص   эди. 
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Ва яна ا ف تعال нинг ъайни баробарида: 

ت ،د ،ذ ،ز ،س ،ص ،ض ،ط ،ظ  ҳарфларидан бири воқеъ бўлса, 

عالتاف  нинг "то"сини шу ҳарфларининг жинсига қалб қилиб, 

бирини ўзгасига идғом қилмоқ дуруст. Бу ҳукмни жоиз 

экани музореъда иттифоқ қилингандир. Феъли мозийда 

баъзиларни ихтилофи бор. 

مُ  ،بُ َيَض ّ  ،يَ َلطّ مُ  ،يَ َنظّ رُ  مُ  ،َيَصّ  رُ  ،يَ َنزّ عُ  ،يَ َبسّ  يَ َقتّ لُ  ،يَ َبدّ لُ  ،يَ َعذّ   каби.  

Асллари:   ُمُ تَ ب  ي َ  ،َي َتص مُ  ،َي َتض بُ  ،يَ ل َتط مُ  ،يَ ن َتظ ر لُ  ،يَ ع َتذ رُ  ،ن َتز عُ ي َ  ،س  َتت لُ  ،يَ ب َتد  يَ ق  эди. 
Ушбу музореъларда "фо"ни касраси билан   ليَقت لُ    деб يَب دّ 

айтмоқ дурустдир. Қуръони каримда  َُمون  келган. Феъли يَ صّ 

мозийда ҳам "то"ни яъни, "тои ифтаъала"ни ъайнини 

баробаридаги ҳамжинс бўлган  ҳарфга  қалб  қилиб, идғом  

қилган  кишилар  َصَّم ق تَّلَ  ،ب دَّلَ  ،خ   деб айтганлар. 

ق تَّلَ   аслида  ََتَتل  "нинг ъайни баробарида "тоا ف تعال яъни ا ق  

воқеъ бўлди. Бу "то" тои    َعلَ ا فَ ت  га ҳам жинсдир. Аввалги 

"то"нинг ҳаракатини олдиндаги ҳарфга бердик  َت َتل  ,бўлиб ا ق  

идғом шарти топилди. Аввалги "то"ни иккинчи "то"га 

идғом қилдик  َا ق  تَّل бўлди. Ҳамзадан ҳожатсиз бўлиб, уни 

ҳазф қилдик  َقَ تَّل бўлди. تفعيل бобининг мозийсига иштибоҳ 

бўлди. Яъни, бу  َقَ تَّل икикинчи боб  َفَ عَّل данми? Ёки  َتَ َعل  ا ف  
бўлган тўртинчи бобданми, билинмади. Иштибоҳдан 

сақланиш учун фатҳани касрага алмаштирдик.  َق تَّل бўлди. 

لَ   нинг ъайни баробарида дол ا ب  َتَدلَ  яъни ا ف تعال  аслида ب دَّ

воқеъ бўлди. (Бу дол "то"ни жинси бўлмагани учун) 

"То"сини долга қалб қилдик.  َا ب َدَدل бўлди. Аввалги долни 

ҳаракатини моқаблига бердик  ََدل  бўлиб, шарти идғом ا بَد 

мавжуд бўлди. Аввалги долни икинчи долга идғом қилдик 
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لَ  لَ  бўлди. Ҳамзадан ҳожатсиз бўлиб, уни ҳазф қилдик ا بَدَّ  بَدَّ
бўлиб, تفعيل бобини мозийсига илтибос (чалкашлик) бўлди. 

Илтибосдан сақланиш учун фатҳани касрага табдил 

қилдик  َل  .бўлди. Қолган сийғалари ҳам шу тариқа бўлади ب دَّ

Бу бобнинг يمثال يا  сига мисол:  َُر  -ار ا ا تّ س ا تََّسرَ  -يَ تَّس   осон 

бўлмоқ ва қимор ўйнамоқ. 

ر   ،ُمتََّسر ر   ،ال تَ تَّس  ر   ،ل َيتَّس  رُ  ،ا تَّس  ر   ،ال يَ تَّس  ر   ،ُمتََّسر   ،لَ  يَ تَّس  رُ  ،ُمتَّس  ا تََّسرَ  ،يَ تَّس   муштарак. 

ر  ا تّ سا  аслида  َر  اا ي ت س  эди. Бу ерда "йо" افتعال нинг "фо"си 

баробарида воқеъ бўлди. "Йо"ни "то"га қалб қилдик ا ت ت سار 
бўлиб, идғом шарти мавжуд бўлди. Аввалги "то"ни 

иккинчи "то"га идғом қилдик  َر  اا تّ س  бўлди. Барча 

муштаққаларини қоидаси шу равишдадир. 

Бу бобнинг يف واو جو أ  сига мисол:  اقتاتَ  - يَقتاتُ  - ا ق ت يات ا қут 

ва ризқ олмоқ.  ََذُه قُوت ا ا ق تاَت الطَّعاَم ا تَّ  

تَ  ،لَ  يَ ق َتت   ،ال تَ ق َتت   ،ا ق  َتت   ،ل يَ ق َتت   ،ات  تَ ق  مُ  تَ ، مُ اتُ ال يَ ق  تَ  ،ات  ق  تَ  ،اتُ يَ ق  اتَ ا ق    

муштарак. 

ت  اا ق ت يَ   аслида    تَ ي َ  - ا ق ت َوات ا قتاتَ  - اتُ ق  аслида  تَ َوتَ  -يَ ق َتو ُت ا ق    

бўлиб, вов ҳаракатли олди фатҳали вовни алифга қалб 

қилинади. Қолган муштаққаларда ҳам ҳукм шундай. 

تَ  اتَ ا ق   нинг мажҳули  َاُق ت ي ت келади. Равиши шуки:  َت اتَ ا ق   ни 

аслига қайтардик  َتَ َوت  бўлди. Моқаблини касрали қилдик ا ق  

 бўлди. Моқобли охирининг олдиндаги ҳар бир ا ق  َتو تَ 

ҳаракатли ҳарфини заммали қилдик  َاُق  ُتو ت бўлди. Касра 

вовга оғир деб вовни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик. 

Унинг ҳаракатини ташлагандан сўнг  َاُق ت و ت бўлди. Вов сокин 

олди касрали вовни "йо"га қалб қилдик  َاُق ت ي ت бўлди. 

Бу бобни تَ  -اال  اكت يَ  :сига мисол  جوف يايأ تَ  -اُل َيك  الَ ا ك   ўлчамоқ. 
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تَ   َتل   ،ال  ُمك  َتل   ،ال َتك  َتل   ،ل َيك  َتل   ،ا ك  تَ  ،لَ  َيك  تَ  ،الُ ال َيك  تالُ  ،ل  اُمك   ،َيك 
تَ  الَ ا ك  муштарак. 

Бу бобнинг ناقص га мисол:  َت ف تَ فَ  -ي َي تَ ف   - اء  ا خ  ىا خ    

яширинмоқ. 

َتف   ،َت َتف  ، اَل ُُم تفى   َتف   ،ل َيخ  تَ فَ  ي،ََي َتف   ،ُُم َتف   ،ىُُم تَ ف   ،لَ  َي َتف    ي،ال َي تَ ف   ،ا خ  ىا ح   

муштарак. 

Эълоллари:    ىَرمَ  -ي يَ ر م нинг эълоли каби. Бу бобни لفيف 
га мисол: 

تَ وَ  -ي ََي َتو   -ت َواء  ا ح   ىا ح   – жам қилмоқ. 

َتو   ،ال حَت َتو   ،َُم تَ و ى َتو   ،ل َيح  ت َ  ي،ََي َتو   ،َُم َتو   ،ىَُم تَ و   ،لَ   ََي َتو   ي،ال ََي َتو   ،ا ح  ىوَ ا ح   

муштарак. 

Барча ҳукмда   تَ فَ  -ي َي َتف ىا خ   кабидир. Бу бобни  يملتو  сига 

мисол: 

ىا ت َّقَ  -ي يَ تَّق   - ا تّ قاء    бўлиб, маъноси сақланмоқдир. Бунинг 

асли ي  ا وت قا  эди. 

ىا ت َّقَ  ي،يَ تَّق   ،ُمتَّق   ،ُمت َّق ى ،ق  لَ   يَ تَّ  ي،ال يَ تَّق   ،ا تَّق   ،ل َيتَّق   ،ال تَ تَّق   ،ُمتَّقى    муштарак. 

ىا ت َّقَ   аслида  َيَ ا وتَ ق  эди. Вов افتعال ни "фо"си баробарида 

воқеъ бўлди. Вовни "то"га қалб қилдик  َتَ َقى  бўлди. "То"ни ا ت  

يَ ا ت َّقَ  .тосига идғом қилдик افتعال  бўлди. "Йо мутаҳаррик 

моқабли мафтуҳ бўлган "йо"ни алифга қалб қилдик  َىا ت َّق  

бўлди.   ييَ تَّق  аслида   َتق ييَ و   эди. Вовни "то"га қалб ва "то"ни 

"то"га идғом қилдик.   يُ يَ تَّق  бўлди. Замма "йо"га оғир деб "йо" 

ни заммасини ҳазф қилдик   ييَ تَّق  бўлди. Қолган сийғалари 

ҳам шу ҳукмдадир. 
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Бу бобда ҳамзаи васлия ва нун келади:  َُفع ل ا ن  َفَعلَ  - يَ ن    

каби. 

ذا انفعاال  ا ن  َفَعَل بك:ه  ب   ا َتأَث َّرَ انقباض ا أو انبساط    қувонди ва хафа бўлди. 

Бу ерда  َر  م برتَّ َلفُّ َنش   қоидаси бор. Бу боб доимо  َ لَ عَ ف  нинг 

мутоваати учун келади. 

وَّل  ألَ َثر  ال ف ع ل  اأَ اَوَعُة قَ ُبوُل طمُ ال   . 

Мисоли:  َي َش طَ ق ش  عَ طَ فَان  قَ ع ُت اْلَ   бўлиб, маъноси: пичанни 

ўрдим, бас, у ўрилди. 

– Баъзи вақтда у  ََعلَ أ ف    га мутобеъ бўлиб кам учрайди. 

ُت ال بَ  جَ اَب فَان  َزعَ از َعج   каби. Мен эшикни ўрнидан қўпорган 

эдим бас, у қўпорилди. 

َفق ُت ال باَب فَان َسَفقَ أَ وَ  س   Эшикни ёпгандим, бас, у ёпилди. 

– Бу боб тана-аъзо билан бажарадиган феълларга 

хосдир. Шу-нинг учун  ََعَدم ُتُه فَان  َعَدم ни хато деганлар. Зеро  َُعَدم ُته 

да феълни тана-аъзо билан вужудга келтириш йўқдир. 

Бу бобни صحيح га мисол:  َح بُ  - اب اا ن س  ا ن َسَحبَ  - يَ ن َسح   

тортилмоқ. 

 

ب    بُ يَ ن   ،ب  ُمن َسح   ،ُمن َسَحب   ،لَ  يَ ن َسح  ا ن َسَحبَ  ،َسح   
ب   ب   ،ال تَ ن َسح  ب   ،ل ينَسح  بُ  ،ا ن َسح  ،ال يَ ن َسح   ُمن َسَحب   

 

Бу бобни مضاعف га мисол:  َقضُّ  - ا ن ق ضاض ا ا ن  َقضَّ  -يَ ن   синмоқ 

ёки осмондан ерга қуш қўнмоқ.  ُر  .қуш ерга қўнди ا ن  َقضَّ الطَي  

انكسر :ُجناُح الَطَي   ا ن  َقضَّ     

َقضَّ  ،َقضُّ ُمن    َقضَّ  ،ال تَ ن   َقضَّ  ،ا ن قضَّ  ،ل يَ ن   َقضُّ  ،ال يَ ن قضُّ ، لَ  يَ ن   ا ن  َقضَّ  ،يَ ن  َقضُّ  ،ُمن    

муштарак. 

Бу бобни يجوف واو أ  сига мисол: قَ  - د اا نق يا ادَ قَ ن   ا   - ادُ يَ ن    итоат 
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қилмоқ. 

اد  ا ن ق يَ   аслида  َاد  ا ن ق و  эди. 

دَ اقَ ن   ا   ،يَ ن قادُ  ،د  ُمن قا  муштарак   َقد   ،ُمن قاد َقد   ،ال تَ ن   َقد   ،ال يَ ن قادُ  ،ا ن  َقد   ،ل يَ ن   لَ  يَ ن    

муштарак. 

Бу барча ҳукмда  َت اتَ ا ق  تَ  - اتُ يَ ق   кабидир. 

Бу бобни ا :сига мисол  يايي جوفأ قَ  - ا ن ق ياس  اسَ ا ن  قَ  - اسُ يَ ن    бир 

нарсани бир нарсага қиёс қилиш ва солиштириш. 

ا ن قاسَ  ،يَ ن قاسُ  ،ُمن قاس    муштарак َقس   ،اس  قَ ن   م   َقس   ،ال تَ ن   لَ   ،ال يَ ن قاسُ  ،ا ن  َقس   ،ل يَ ن  
َقس    .муштарак  يَ ن  

Бу бобни ناقص га мисол:   ىا ْن َلَ  -ي يَ ن َجل   - ا ْن  الء  очилмоқ ёки 

қайғуси кетмоқ. 

ىا ْن َلَ  ي،يَ ن َجل   ،ُمن َجل   ،ىُمن َجل   ،لَ  يَ ن َجل   ي،ال يَ ن َجل   ،ا ْن َل   ،ل يَ ن َجل   ،ال تَ ن َجل   ،ُمن َجل ى  

муштарак. 

ىا ْن َلَ  - يَ ن َجل ى    аслида  ُا ْن ََلوَ  - يَ ن َجل و  эди. Вов тарафи калимада 

келди. Олди заммасиз "вов"ни "йо"га қалб қилдик.  - يَ ن َجل ىُ  
 бўлди. Мозийда "йо"ни алифга қалб қилдик ваا ْن ََلَى 

музореъда замма "йо"га оғирдир, шунинг учун "йо"ни 

заммасини ҳазф қилдик   ييَ ن َجل  бўлди. 

Бу бобни لفيف га мисол   َزو   - ا ن ز َواء ىا ن  َزوَ  -ي يَ ن    терини 

тортилиши. 

َتَمَعت  َوتَ َقبَّّضت  : النار ا ن  َزَوت   اْل  ل َدُة  ف ا ج   

 

َزو ىمُ  َزو   ،ن   َزو  ل ي َ  ،ال تَ ن   َزو   ،ا ن  َزو   ،ن   َزو   ي،ال يَ ن   َزو   ،لَ  يَ ن   َزو   ،ىُمن   َزو   ،ُمن   ىا ن  َزوَ  ي،يَ ن    

муштарак.    
Бу бобда  يملتو  келмаган.  
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Бу боб ҳам ҳамзаи васлия ила ъайндан сўнгра бир 

ломни зиёда қилиб   ََعلُّ  - ال  اف ع ال عَ  -يَ ف  لَّ ا ف   келади.  

Бу боб феъли лозимнинг муболағаси учун келади. 

Агар озгина қизарган бўлса:  َر َلة   ف َُح َرة   كان له  ذاإ زَي د   َحَ  ُم  اْل   деб 

айтилади. 

Агар кўпроқ қизарган бўлса:   ة  غَ الَ ُمبَ  َُح َرة   له نذا كاإ ا َح َرَّ زَي د  деб 

айтилади. 

Агар ҳаддан зиёд қизарган бўлса:   ارَّ زَي  زيادةَ  ة  له َحر  ذا كانإ دُ ا َح 
ة  مبالغ  деб айтилади. 

Бу боб ҳар вақт алвон ранглар ва айб-нуқсонгга 

махсусдир ва доимо лозим келади. 

Рангнинг мисоли   د  ا َح َرَّ زَي  каби. 

Айб-нуқсоннинг мисоли  َد  رَّ زَي  ا ع و  каби. Зайднинг бир 

кўзи кўрмайди. 

ر   َولَّ َعم  وا ح   Амр ғилай кўзли бўлди. У биттани иккита 

кўради. 

َعلُّ  َعلَّ  - يَ ف  ا ف    аслида  ََعَلل َعل ُل ا ف    эди. Аввалги ломни يَ ف 

ҳаракатини ташлаб иккинчи ломга идғом қилинган. 

Бу бобни صحيح сига мисол: رَ   яхшигина  َح َرَّ ا   - ََي َمرُّ  - ار اا َح  

қизармоқ. 

 

َمرَّ  ،ال حَت َمرَّ  ،َُم َمر    ا َح َرَّ  ،ََي َمرُّ  ،َُم َمر   ،ال ََي َمرُّ  ،لَ  ََي َمرَّ  ،ا َح َرَّ  ،ل َيح  муштарак. 

Ҳар бирида аввалги "ро"ни ҳаракатини ташлаб 

иккинчи "ро"га идғом қилингандир. Сарфи юқорида ўтган 

идғомли фелларни сарфи кабидир. 

Бу бобни جوفأ  га мисол و َداد ا َودُّ  - ا س  َودَّ  - َيس  ا س   қоп-қора 
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бўлмоқ. 

َود  َودُّ  ُمس  َودَّ  ،َيس  ا س   муштарак َود  َودَّ  ،ُمس  َودَّ  ،ال َتس  َودَّ  ،ل َيس  َودُّ ،ا س  َودَّ  ،ال َيس    لَ  َيس 

муштарак. 

Бу бобни يايي جوفأ  сига мисол:  ََيضُّ  - اض اا ب يض ا ب  َيضَّ  - يَ ب    оқ 

бўлмоқ. 

يَ  َيضُّ  ،ض  ُمب   ا ب  َيضَّ  ،يَ ب    муштарак   َيضَّ  ،ُمبَيض َيضَّ  ،ال تَ ب   َيضُّ  ،ا ب  َيضَّ  ،ل َيب   لَ   ،ال يَ ب  
َيضَّ   .муштарак يَ ب  

Бу бобни ناقص сига мисол:   ىا ر َعوَ  - ييَ ر َعو   -ا ر َعو اء  ўзини 

сақламоқ ва ёмон ишлардан тийилмоқ. 

  ىا ر َعوَ  ي،يَ ر َعو   ،ُمر َعو   ،ىُمر َعو   ،لَ  يَ ر َعو   ي،يَ ر َعو   ال ،ا ر َعو   ،ل يَ ر َعو  ى ال تَ ر َعو  ُمر َعو  

муштарак. 

Аслида икки вов ила  ُا ر َعَووَ  - يَ ر َعو و  эди. Иккинчи вов 

тарафи калимада воқеъ бўлди. Олди заммасиз вовни "йо"га 

қалб қилиб  َيَ ا ر َعو يُ يَ ر َعو     дейилди. Мозийда алифга қалб қилиб 

ىا ر َعوَ   ва музореъда заммасини ҳазф қилиб   ييَ ر َعو  дейилди. Бу  
يَ ا ر َعوَ  ييرعو  да икки вовни бирисини ўзгасига идғом қилиб  ُّيَ ر َعو

ا ر َعوَّ  -  демаганлар. Зеро, вовни "йо"га қалб қилиб   ىا ر َعوَ  -ي يَ ر َعو  

деб айтиш  ُّا ر َعوَّ  - يَ ر َعو  деб идғом ила айтгандан енгилроқдир. 

ف ي فَ حتُ  اَل َعَرُب  بُّ التَّخ   муқтазосича кўра шундай. 

 

 
 

 

Бу  боб ҳамзаи васлийя ила ъайндан сўнг алиф ва бир 

лом зиёдаси билан   عَ ي َ  - ا ف ع ي الال ا ف عالَّ  - الُّ ف   келади. 

Бу бобни  صحيح сига мисол: ََيارا ارَّ ا َح َ  - ارُّ ََي مَ  - ا َح    кўп 

қизармоқ. 
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ارَّ ا َح َ  ،ارُّ ََي مَ  ،ر  اَُم مَ   муштарак   مارَّ  ،ال حَت مارَّ  ،َُم مار ارَّ  ،ل َيح  لَ   ،ال ََي مارُّ  ،ا َح 
 .муштарак ََي مارَّ 

Бу бобни ياو جوف و أ  сига мисол:  َو ي د وَ  - اد اا س  ادَّا س وَ  - ادُّ َيس   қоп-

қора бўлмоқ. 

َوا وَ  ،د ُمس  وَ  ،ادُّ َيس  ادَّ ا س   муштарак  َو وَ  ،اد ُمس  وَ  ،ادَّ ال َتس  وادُّ  ،ادَّ وَ ا س   ،ادَّ ل َيس   ،ال َيس 
وادَّ   .муштарак لَ  َيس 

Бу бобни  يايجوف أ   сига мисол:  َيَ  - ااص  ا ب ي ي ض اضَّ ا ب  يَ  -اضُّ يَ ب    кўп 

оқ бўлмоқ. 

يَ  يَ  ،ض  اُمب   اضَّ يَ ا ب    ،اضُّ يَ ب    муштарак يَ  ،ُمب ياض   يَ  ،اضَّ ال تَ ب   ال  ،اضَّ يَ ا ب    ،اضَّ ل َيب  
يَ  يَ  ،اضُّ يَ ب    .муштарак  اضَّ لَ  يَ ب  

 

 

 
 

Бу боб "то" ва "ъайн" зиёдаси ила   تَ َفعَّلَ  -يَ تَ َفعَُّل  -تَ َفعُّال  

келади. 

– Бу боб  َفَ عَّل ни мутоваати учун келади.  ُت ا َعلَّم  هَ  َزيد  ق   ال ف 
 .Зайдга фиқҳ ўргатдим, бас у уни ўрганди فَ تَ َعلََّمهُ 

– Такаллуф учун келади.   َع َزي د  зўрлаб ўзини َتَشجَّ

шижоатли кўрсатди. Аслида у қуён юракдир. 

– Фоил асли феълни иттиҳоз қилиши учун келади. 

َجرَ تَ َوسَّد   ُت اْلَ   тошни болиш қилиб олдим َجَر َوسَ  أي ُت اْلَ  اَدة  ا تََّذ    

Асли феъл  َاد  َوس  дир. Ва  масдари  сулосий  муроддир. 

– Феълни  фоили асли феълдан бир томонда бўлиши 

учун келди. 

ُثَ إلا ب زيُدن  اجتن يأ َأُثََّ َزي د  تَ   гуноҳдан бир томонда бўлди, 
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яъни сақланди.   ر َد َعم  وَوتَ َهجَّ  Амр уйқудан бир тарафда бўлди. 

Яъни, батамом уйқуни тарк қилди.  

– Асли феълни муҳлат билан оз-оз ҳосил бўлиши 

учун келади.  

اءَ ََتَرَّع ُت ال مَ   сувни қултум-қултум ичдим. Асли феъл   َجر ع 

дир. 

تُ  ئَ َلةَ  تَ َفهَّم  ال َمس   туриб-туриб фаҳмладим.  

– Талаб учун келади. رَ    Зайд улуғ бўлмоқни َزي د   َتَكب َّ

истади. 

مَ ظَّ َوتَ عَ   ўзини буюк чоғлади. Бу бобда ва келажак 

бобларда мозийсини аввалида "то" бўлган феълларда 

музореъларининг икки "то" келган сийғаларида бир 

"то"ни ҳазф қилиб, айтмоқ дурустдир. Бу каби ҳолат 

Қуръони каримда ҳам келган: 

 

ىَت َلُه َتَصدَّ ن  فَأَ  ،ار ا تَ َلظَّىنَ وَ  ،َكةُ ئ  الَ تَ نَ زَُّل ال مَ   каби.  

Буларнинг асли  ُىتَ َتَصدَّ  ،ىتَ تَ َلظَّ  ،تَ تَ نَ زَّل   эди. 

Бу бобни صحيح ига мисол.  ُّتَ َفصَّحَ  - حُ يَ تَ َفصَّ  - ح اتَ َفص  

текширмоқ. 

ح  فَ ت َ مُ  ،ُمتَ َفصَّح   ،يَ تَ َفصَّح   لَ   ،حُ ال يَ تَ َفصَّ    تَ َفصَّحَ  ،حُ تَ َفصَّ ي َ  ،صّ 

،تَ َفصَّح   ،ل َيتَ َفصَّح   ،ال تَ تَ َفصَّح   ،ُمتَ َفصَّح    
 

Бу бобнинг مضاعف га мисол: ُد  - ََتَدُّد ا دَ  -يَ َتَجدَّ ََتَدَّ  янги 

бўлмоқ. 

د  ُمَتجَ  ،ُمَتَجدَّد   ،دَّد  جَ ل يَ تَ  ،ال يَ َتَجدَّدُ  ،ََتَدَّد   ،ل َيَتَجدَّد   ،تَ َتَجدَّد   ال ،ُمَتَجدَّد   ََتَدَّدَ  ،يَ َتَجدَّدُ  ،دّ   

муштарак. 

Бу бобни  يمثال واو сига мисол. تَ َورََّد  - يَ تَ َورَّدُ  - تَ َورُّد ا  Сувга 

тушмоқ. Сувни талаб қилмоқ ва гулдек очилмоқ. 

تَ َورَّدَ  ،يَ تَ َورَّدُ  ،رّ د  ُمتَ وَ  ،ُمتَ َورَّد   ،لَ  يَ تَ َورَّد   ،ال يَ تَ َورَّدُ  ،تَ َورَّد   ،ل َيتَ َورَّد   ،ال تَ تَ َورَّد   ،ُمتَ َورَّد    
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муштарак. 

Бу бобнинг يايي مثال  сига мисол.  ُر  -تَ َيسُّر ا تَ َيسَّرَ  -يَ تَ َيسَّ  осон 

бўлмоқ ва ҳозир бўлмоқ.  َُر الطعام  .овқат тайёр бўлди – تَ َيسَّ

ر   ،ُمتَ َيسَّر   ،سَّر  لَ  يَ تَ يَ  ،ال يَ تَ َيسَّرُ  ،تَ َيسَّر   ،ل َيتَ َيسَّر   ،ال تَ تَ َيسَّر  ، ُمتَ َيسَّر   تَ َيسَّرَ  ،يَ تَ َيسَّرُ  ،ُمتَ َيسّ    

 

Бу бобни يف واو جو أ  сига мисол َتَصوَّرَ  - يَ َتَصوَّرُ  - َتَصوُّر ا  бир 

нарсани суратини зеҳнга келтириш. 

 َتَصوَّرَ  ،يَ َتَصوَّرُ  ،ُمَتَصوّ ر   ،ُمَتَصوَّرُ  ،َصوَّر  لَ  يَ تَ  ،ال يَ َتَصوَّرُ  ،َتَصوَّر  ل َيَتَصوَّر   ،ال تَ َتَصوَّر   ،ُمَتَصوَّر  
муштарак. 

Бу бобни  يايي جوفأ сига мисол: حَتَي َّرَ  - يَ َتَحي َّرُ  - حَتَي ُّر ا  ҳайрон 

бўлмоқ. 

  حَتَي َّرَ  ،يَ َتَحي َّرُ  ،ُمَتَحَيّ    ،ُمَتَحي َّر   ،َحي َّر  لَ  يَ تَ  ،ال يَ َتَحي َّرُ  ،حَتَي َّر   ،ل َيَتَحي َّر   ،ال تَ َتَحي َّر   ،ُمَتَحي َّر    

Бу бобни  ناقص га мисол: ي ا   ى  تَ َقضَّ  - يَ تَ َقضَّى -تَ َقض  тамом 

бўлмоқ ва ерга қўнмоқ. 

ىتَ َقضَّ  ،يَ تَ َقضَّى ،ُمتَ َقض ّ ، ُمتَ َقضًّى ،لَ  يَ تَ َقضَّ  ،ىال يَ تَ َقضَّ  ،تَ َقضَّ  ،ل َيتَ َقضَّ  ،ال تَ تَ َقضَّ  ،ُمتَ َقض ى  

муштарак. 

Бу бобни لفيف га мисол: تَ َروَّى  - يَ تَ َروَّى -َروّ ي ا ت َ   сувга қонмоқ. 

تَ َروَّى ،يَ تَ َروَّى ،ُمتَ َرو ّ  ،ىُمتَ َروًّ  ،َروَّ لَ  يَ ت َ  ،ال يَ تَ َروَّى ،تَ َروَّ  ،ل َيتَ َروَّ  ،ال تَ تَ َروَّ  ،ُمتَ َروًّى  муштарак. 

Бу бобни ياي لفيف  сига мисол:  ّ يَّ تَ زَ  - يَ تَ َزيَّ  -ي ا تَ َزي  зийнат 

бермоқ. 

َزيَّ ت َ  ،يَ تَ َزيَّ  ،ي ّ ُمتَ زَ  ،يَّ زَ ُمت َ  ،يَّ لَ  يَ تَ زَ  ،ال يَ تَ َزيَّ  ،يَّ تَ زَ  ،يَّ ل َيتَ زَ  ،يَّ ال تَ تَ زَ  ،ُمتَ َزيّ   муштарак. 

Бу бобни  يملتو  га мисол: تَ َوّفَّ  -يَ تَ َوّفَّ  - تَ َوف ّي ا  ўлдирмоқ ва 

ўлмоқ. 

تَ َوّفَّ  ،ّّف يَ تَ وَ  ،ُمتَ َوف ّ  ،ُمتَ َوّفًّ  ،لَ  يَ تَ َوفَّ  ،ال يَ تَ َوّفَّ  ،تَ َوفَّ  ،ل َيتَ َوفَّ  ،ال تَ تَ َوفَّ  ،ُمتَ َوّفًّ    

муштарак. 
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Бу боб  "то"  ва  "фо"дан сўнг алиф ила келган  -اُعال  تَ فَ 
 бобидир. Бу бобда икки ёки кўп кишилар   َتفاَعلَ  - اَعلُ يَ تَ فَ 

орасида ҳосил бўлган феъллар келади. 
– Бу боб  َفاَعل нинг мутоваати учун келади. 

تُُه فَ َتبَ بَ   اَعدَ اَعد  – уни йироқ қилдим, бас, у йироқ бўлди. 

ُم َتضَ اََل اَل قَ َتصَ  ،ور  َوَعم   َد زَي د  اعَ بَ ت َ   – وابُ ارَ َتضَ ا وَ بَ ارَ و  яъни асли феъл  َفَ َعل 
маъносида келади. 

انيت  وَ ت َ  –  кабики,  َُونَ ي ت маъносида бўлади. Маъноси: 

кучсиз ва суст бўлдим. 

– Такаллуф учун келади  ََلَ اهَ َت  кабики, маъноси: 

зўрлаб ўзини нодон кўрсатди. 

Бир сабаб ва бир мақсад учун бўлмаса, ўзи 

яхшигина донодир. 

 

Фойда 

 

Бу бобда бўлган такаллуф ила ўтган   تَ َفعُّل бобидаги 

такаллуф орасидаги фарқ шуки, бу бобда манфаат борлиги 

учун ўзида бор бўлган илму ҳунарни йўқ қилиб кўрсатади. 

 бобидаги таккаллуф ўзидаги йўқ нарсани, яъни تَ َفعُّل  

шижоатни бор қилиб кўрсатди. Лекин ўзи ўз соясидан 

қўрқади. 

Қоида:  َفاَعل бобида икки мафъулга ўтган феълни   تَ َفعُّل 
бобига ўтказилса, бир мафъулга ўтади. Агар бир мафъулга 

ўтган феълни бу бобга ўтказилса,  бирор  мафъулга ўтмас. 

ر ا د  ي  زَ  اَربَ ضَ  َعم   ила  ََرن   يد  نازََع ز َد يثَ  َعم  اْل  ни бу  َلَ اعَ تَ ف  бобига ўтказилса 

ُرن   يد  زَ  تَنازَعَ   َد يثَ  َوَعم  ر   َتضاَرَب زيد    ва اْل  وَوَعم  дейилади. 
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Бу бобни صحيح га мисол.  َاَركَ َتدَ  -اَرُك يَ َتدَ  - ك ااُر َتد  топмоқ ва 

билмоқ. 
 ،َتَداَركُ ي َ  ،ُمَتَدار ك   ،ُمَتَداَرك   ،لَ  يَ َتَداَرك   ،ال يَ َتَداَركُ  ،َتَداَرك   ،ل َيَتَدَاَرك   ،ال تَتَداَرك   ،ُمَتَداَرك   

كَ ارَ َتدَ   муштарак. 

افَ رَ سَ  .келади تُُدور كَ  нинг мажҳули َتَداَركَ   ни мажҳули  َُسوف ر 

бўлгандек. 

 бобида зикр қилинган тўққиз идғом ҳарфларидан افتعال

бириси ушбу تفعل ила تفاُعل бобида "фо" баробарига тушса, 

шу ҳарфнинг жинсига қалб қилиб, бирисини ўзгасига 

идғом қилмоқ дурустдир. Ҳарфи сокин билан сўз бошлаш 

мумкин бўлмагани учун аввалига касралик ҳамзаи васлия 

келтирилади.  َر َتَطهَّرَ  - تَ َزيَّنَ  - َتذَكَّ  ларда  َر ا زَّيََّن ا طَّهَّرَ  ا ذَّكَّ  деганга 

ўхшаш.   ََتَداَخلَ  - اَقلَ تَ ثَ  - َتَداَرك феълларида ا دَّاَخَل  - ا ثَّاَقلَ  - ا دَّاَركَ  
деганга ўхшаш. 

Бу бобнинг مضاعف га мисол:  َامَّ َتصَ  - امَّ يَ َتصَ  - اَمُ اصَ ت  ўзини 

карликка солди. 

امَّ َتصَ  ،امُّ يَ َتصَ  ،ُمَتصامُّ   муштарак لَ   ،امُّ ال يَ َتصَ  ،امَّ َتصَ  ،امَّ ل َيَتصَ  ،امَّ ال تَ َتصَ  ،ُمَتصام  
 .муштарак امَّ يَ َتصَ 

Бу бобни  يمثال واو  сига мисол:  َتَ َواَرثَ  - يَ تَ َواَرثُ  - اارُث  تَ و  мерос 

олмоқ. 

 

تَ َواَرثَ  ،ثُ ارَ يَ تَ وَ  ،ار ث  وَ ت َ مُ  ،ث  ارَ وَ ت َ مُ  ،َرث  الَ  يَ تَ وَ  ،ث  ال يَ َتوارَ    
،اَرث  تَ وَ  ،ل َيتَ َواَرث   ،ث  ارَ ال تَ تَ وَ  ،ُمتواَرث     

 

Бу бобни َتياَسرَ  - اَسرُ يَ تَ يَ  - اُسر ايَ ت َ  :сига мисол يايي مثال   сўл 

томонга юрмоқ. 

 

ر  يَ ُمت َ  ،يه  ف   اَسر  ُمتَ يَ  ،اَسر  لَ  يَ تَ يَ  ،اَسرُ ال يَ تَ يَ   اَسرَ تَ يَ  ،اَسرُ يَ تَ يَ ، اس   
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،اَسر  تَ يَ  ،ل َيَتياَسر   ،اَسر  ال تَ تَ يَ  ،فيه ُمَتياَسرُ    

 

Бу бобни يجوف واو أ  сига мисол.  اَوبَ َتََ  - اَوبُ يَ َتجَ  - ََتاُوب ا бир-

бирига жавоб бермоқ. 

 

اَوبَ َتََ  ،بُ اوَ يَ َتجَ  ،او ب  ُمَتجَ  ،يه  اَوب  ف  جَ تَ مُ  ،اَوب  ل يَ َتجَ  ،بُ اوَ جَ ال يَ تَ    
،ب  اوَ ال تَ َتجَ  ،ب  اوَ َتََ  ،ب  اوَ جَ تَ يَ ل   ،يه  اَوب  ف  جَ ُمتَ   

 

Бу бобни يايجوف أ  сига мисол:  َ ايَدَ تَ زَ  - دُ ايَ يَ تَ زَ  - ايُد ازَ ت  ортиқ 

бўлмоқ. 

َتزايَدَ  ،ايَدُ يَ تَ زَ  ،اي د  ُمتَ زَ  ،يه  ف   د  ايَ زَ ت َ مُ  ،ايَد  لَ   يَ تَ زَ  ،ايَدُ ال يَ تَ زَ  ،ايَد  تَ زَ  ،ل َيَتزايَد   ،ايَد  ال تَ تَ زَ  ،فيه  ايَد  ُمتَ زَ       

Бу бобни ناقص сига мисол:  َاَّب صَ تَ  - اَّب يَ َتصَ  - اب ي اَتص  ошиқ 

бўлмоқ. 

 

 

اَّب َتصَ  ،اَّب يَ َتصَ  ،اب  ُمَتصَ  ،ليهإاّب  ُمَتصَ  ،ابَ صَ لَ  يَ تَ  ،اَّب ال يَ َتصَ    

،ابَ َتصَ  ،ابَ ل َيَتصَ  ،ابَ ال تَ َتصَ  ،ليهإاّب  صَ ُمتَ   
 

Бу бобни لفيف га мисол:  َىاوَ َتدَ  - ىاوَ يَ َتدَ  -ا او ي  َتد  даволатиш. 

ُه سَ ف  ن َ  الََ عَ أي : يد  ى زَ اوَ َتدَ   

ىاوَ َتدَ  ،ىاوَ دَ تَ ي َ  ،او  ُمَتدَ  ،ه  ب   او ىُمَتدَ  ،اوَ لَ  يَ َتدَ  ،ىاوَ ال يَ َتدَ  ،اوَ َتدَ  ،اوَ لَيَتدَ  ،ال تَ َتداوَ  ،به او ىُمَتدَ    
Бу бобни  يملتو   сига мисол:  َ ىارَ تَ وَ   - ىارَ يَ تَ وَ  -ا ار ي  وَ ت   

беркинмоқ ва пинҳон бўлмоқ. 

 ،ىارَ يَ تَ وَ  ،ار  ُمتَ وَ  ،ى فيهار  ُمتَ وَ  ،ارَ لَ  يَ تَ وَ  ،ىارَ ال يَ تَ وَ  ،ارَ تَ وَ  ،ل َيَتوارَ  ،ارَ ال تَ تَ وَ  ،ى فيهار  ُمتَ وَ 
 .муштарак ىارَ تَ وَ 
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Бу боб ҳамзаи васлия, "сийн" ва "то"нинг зиёдаси ила 

келган 

تَ ف ع لُ  تَ ف َعلَ  - َيس  ا س   бобидир. Масдари   اال  عَ ف  ت  اس  келади. 

Бу боб феълни фоили асли феълни талаб қилмоқлиги 

учун келади.   د اي  زَ  تُ ج  رَ خ  تَ اس  Зайдни чиқишини талаб қилди. 

Бу мисолда талаб сариҳи (очиқча) ва ҳақиқийдир.  

– Гоҳида талаб тақдири ва фарази бўлади. 

ُت ال وَ  َرج  َتخ  َن اْل َ ت  اس  ط  ائ  َد م  . Бу мисолда талаб сариҳи эмас. Бу 

сўзнинг маъноси шуки, девордан қозиқни чиқиши учун 

доимо ҳаракат ва ҳийла қилдим. Бу мисол талабни ўрнига 

ўтказиш жумласидандир. 

– Ҳақиқати талаб бўлмай, бир нарсани бир сифатда 

топмоқ учун келади. 

ُت زَ  تَ ع َظم  اي  ا س  د  : Зайдни улуғлик сифатда топдим. 

– Фоилнинг асли феълга айланмоқлиги учун келади. 

تَ  ُ ا س  َجَر الطّ ني  ح   лой тошга айланди.    ّنُي َحَجر اصاَر الط  

– Асли феъл маъносида келади  َّا ستَ َقر каби. Бу  َ رَّ ق  

маъносида келиб, сокин ва собит бўлди. 

– Гоҳида бу боб мафъулни феъли сулосий мужаррад 

билан сифатланиши учун фоилни эътиқод қилмоқлик учун 

келади. 

تَ ع َصب تُ  َصع ب ا رَ مهذا األ دتُ قاعت يأ م رَ ألَ ا ا س   Бу ишни қийин деб 

эътиқод қилдим. 

– Баъзан мазмумул айн бўлган  َفَ ُعل маъносида келади. 

تَ ع َصَب عَ  اأَلم رُ  يه  لَ َصُعَب عَ  يأَ  م رُ األَ  يه  لَ ا س   каби. Бу иш унга 
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қийинлашди. 

– Гоҳида бу боб феъли лозимни мутаъаддий қилмоқ 

учун келади: 

َرج تُ     َتخ  َفَخَرجَ  زَي د ا، ا س  Зайдни ташқарига чиқардим, бас у 

чиқиб кетди. 

Қоида: Бу бобнинг "фо"си баробарида "то" воқеъ 

бўлса, "то"сини ҳазф қилиш дурустдир. 

Қуръони каримда  َط َطع  عَ  اُعواَفَما اس  يه  لَ َتس   келмишдир. 

Бу бобнинг صحيح га мисол:  َت ن س خُ  - اخ اا س  تَ ن س  تَ ن َسخَ  - َيس  ا س  . 

Нусха ёзиб олмоқ. 

 

ت َ  خ   ،خُ س  ن  ال َيس  تَ ن س  تَ ن َسخ   ،لَ  َيس  خ   ،ُمس  تَ ن س  خُ  ،ُمس  تَ ن س  تَ ن َسخَ  ،َيس  ا س   

تَ ن َسخ   تَ ن سخ   ،ُمس  َتن سخ   ،ال َتس  خ   ،ل َيس  تَ ن س  ،ا س   
 

Бу бобни  مضاعف га мисол: باب ا ت ح  بُّ  - ا س  َتح  َتَحبَّ  - َيس  ا س   дўст 

тутмоқ. 

 

بُّ  ال  َتح  بَّ  ،َيس  َتح  َتَحب   ،لَ  َيس  ب   ،ُمس  َتح  بُّ  ،ُمس  َتح  َتَحبَّ  ،َيس  ا س   

َتَحب   بَّ  ،ُمس  َتح  بَّ  ،ال َتس  َتح  بَّ  ،ل َيس  َتح  ،ا س   
 

Бу бобни  يمثال واو  сига мисол:  ت ي جاب ا بُ  - ا س  تَ و ج  تَ و َجبَ  - َيس  ا س   

лозим ва лойиқ бўлмоқ. 

 

بُ  تَ و ج  ب   ،ال َيس  تو ج  تَ و َجب   ،لَ  َيس  ب   ،ُمس  تَ و ج  بُ  ،ُمس  تَ و ج  تَ و َجبَ  ،َيس  ا س   

تَ و َجب   ب   ،ُمس  تَ و ج  ب   ،ال َتس  تَ و ج  ب   ،ل َيس  تَ و ج  ،ا س   
 

Бу бобни يايي مثال  сига мисол: ت ي سار ا رُ  - ا س  تَ ي س  تَ ي َسرَ  - َيس  ا س   осон 

бўлмоқ. 

 



www.arabic.uz 

 

 175 

رُ  تَ ي س  تَ ي   ،ال َيس  ر  لَ  َيس  تَ ي َسر   ،س  ر   ،ُمس  تَ ي س  رُ  ،ُمس  تَ ي س  تَ ي َسرَ  ،َيس  ا س    

تَ ي َسر   ر   ،ُمس  تَ ي س  ر   ،ال َتس  تَ ي س  ر   ،ل َيس  تَ ي س  ،ا س   
 

Бу бобни يجوف واو أ  сига мисол: ت جابة ي بُ  - ا س  َتج  َتجَ  - َيس  ابَ ا س   

ижобат қилмоқ. 

 

ي بُ  َتج  ب   ،ال َيس  َتج  َتجَ  ،لَ  َيس  ي ب   ،اب  ُمس  َتج  ي بُ  ،ُمس  َتج  َتجَ  ،َيس  اَب ا س   

َتجاب   ب   ،ُمس  َتج  ب   ،ال َتس  َتج  ب   ،ل َيس  َتج  ،ا س   
 

 

Бу бобни يايي جوفأ  га мисол:   ت باَعة ت ب يعُ  -ا س  تَ  - َيس  اعَ بَ ا س   

сотмоқни талаб қилмоқ. 

َتباع    َتب ع   ،ُمس  َتب ع   ،ال َتس  َتب ع   ،ل َيس  َتب   ،ا س  َتب ع   ،ي عُ ال َيس  تَ  ،لَ  َيس  َتب ي ع   ،اع  بَ ُمس  َتب ي عُ  ،ُمس  َتبَا  ،َيس  عَ ا س   

Бу бобни ноқисига мисол:    َداء ت ه  د   -ا س  تَ ه  دَ  - يَيس  تَ ه  ىا س  тўғри 

йўлни топишликни талаб қилмоқ. 

 

د   تَ ه  تَ ه د   ي،ال َيس  تَ ه د ى ،لَ  َيس  د   ،ُمس  تَ ه  د   ،ُمس  تَ ه  دَ ا س   ي،َيس    ىتَ ه 

تَ ه د ى د   ،ُمس  تَ ه  د   ،ال َتس  تَ ه  د   ،ل َيس  تَ ه  ،ا س   
 

 

Бу бобни  يلفيف واو  сига мисол:   َواء ت ه  و   - ا س  تَ ه   -ي َيس 
وَ  تَ ه  ىا س  тўғри йўлдан  ташқарига чиқмоқ. 

 

و   تَ ه  و   ي،ال َيس  تَ ه  و   ،لَ  َيس  تَ ه  و   ،ىُمس  تَ ه  و   ،ُمس  تَ ه  وَ  ي،َيس  تَ ه  ىا س   

و  ُمس   و   ،ىتَ ه  تَ ه  و   ،ال َتس  تَ ه  و   ،ل َيس  تَ ه  ،ا س   
 

 

وَ  تَ ه  ى زيدا س   нафсини хоҳишига юрди. 
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Бу бобни يايي لفيف  га мисол:  َي ت ح  ي   -اء  ا س  َتح  َي  -ي َيس  َتح  ا س   

уялмоқ. 

ي   َتح  َتح   ي،ال َيس  ي   ،يلَ  َيس  َتح  َتح   ،ُمس  ي   ،ي  ُمس  َتح    ا سَتح ي ي،َيس 

َتح  ُمس   ي  ال َتس  ،َتح  َتح   ي  َتح   ي  ل َيس  ،ا س  ي   
 

Баъзи араблар   ي َتح  َي  - يَيس  َتح  ا س   да бир يни ҳазф қилиб, 

َتح   َتحَ  - يَيس  ىا س   деганлар. Қуръони каримда   ي   نَّ للاَ إ َتح  يال َيس   деб 

келгандир. Бу Ҳижоз, яъни Маккаи мукаррама, Мадинаи 

мунаввара ва унинг атрофидаги аҳолининг луғатидир.. 

Бу бобни  يملتو  сига мисол:  َف ت ي   ف   -اء  ا س  تَ و  َّف  - َيس  تَ و  ا س   ҳар ким 

ҳаққини тўла олмоғи. 

ف   تَ و  تَ و ف   ،ال َيس  ّف   ،لَ  َيس  تَ و  تَ و ف   ،ُمس  ف   ،ُمس  تَ و  َّف  ،َيس  تَ و    ا س 

ّف   تَ و  تَ و ف   ،ُمس  ت َ ، ال َتس  تَ و ف   ،و ف  ل َيس  ،ا س   

 

 
 

Бу боб ҳамза, бир ъайн ва вовни зиёдаси ила ҳосил 

бўлиб, ََعو َعل َعو ع ُل ا ف   ال  ا ف ع ي الَ  бобидир. Унинг масдари يَ ف   бўлади. 

– Бу боб феъли лозимни муболағаси учун келади. 

ه  اأَلر ض  نَ بَ  َهرَ ظَ ذا إ َلة   ف   اُت َوج  ُم  اْل   
Агар Ер устида озгина гиёҳ кўринса,  َعُشَبت  اأَلر ُض деб 

айтилади. 

ه  اأَلر ض  ُمبَ نَ بَ  ثُ رَ كَ  َذاإ   َغة  الَ اُت َوج   
Агар ер устини қалин қопласа, 

 .деб айтилади ا ع َشو َشَبت  اأَلر ضُ 

Бу бобни صحيح га мисол:  د ي داب ا َدو َدبَ  -ََي َدو د ُب  -ا ح  ا ح   бели 

букри бўлмоқ. 
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َدو َدبَ ، ََي َدو د بُ  ،َُم َدو د ب   ،َُم َدو َدب   ،د ب  لَ  ََي َدو   ،ال ََي َدو د بُ  ا ح    

َدو د ب   ،ال حَت َدو د ب   ،َُم َدو َدب     َدو د ب   ،ل َيح  ،ا ح   

 

Бу бобни ناقص га мисол:   ىا ع َرو رَ  - ييَ ع َرو ر   -ا ع ر ي  َراء  отга 

ёлонғоч ҳолатида яъни, тўқим ва эгарсиз бўлган ҳолида 

минмоқ. 

ر ض  وحَدهألَ ا سار ف: ان ا ا ع َرو رى زَي د  يالَفَرَس رَك َبُه ُعر   ا ع َرو رىَ    

ا ر َتَكَبهُ  يأ  أتاُه َورَك َبهُ : قبيح ا  مر اى أَ ا ع َرو رَ   

Ушбу сўзларнинг мажозий маъноси ирода қилинган. 

ىُعرَ  فَ َرس     ялонғоч от. 

 

ا ع َرو رى  ي،يَ ع َرو ر   ،ُمع َرو ر ى ،ى فيهُمع َرو ر   ،لَ  يَ ع َرو ر   ي،ال يَ ع َرو ر    

،ا ع َرو ر   ،ل يَ ع َرو ر   ،ال تَ ع َرو ر   ،َأع راءُ  فيه، ُمع َرو ر    
 

Бу бобда صحيح бирла ناقص дан бошқаси келмагандир. 

 

 
 

Бу боб ҳамза ва икки вов зиёдаси ила َعوّ لُ ي َ   َعوَّلَ  - ف  ا ف    

бобидир. Унинг масдари   َّاال  ا ف ع و бўлади. Бу боб ҳам феъли 

лозимни муболағаси учун келади. 

 
ر ا بسُ إب ُل إلا َجَلذَ نه يقال أل َلة   ف رعة  ذا سار َسي   اْلُم   

َلوََّذ ا ر ا ب ز ياَدة   ُسر َعة  إل بإلَويُقاُل ا ج  ذا ساَر َسي    

 

Бу бобни صحيح сига мисол:   ل وَّاذ ذَ وَّ لَ ج  ا   -ََي َلوّ ُذ  - اا ج   кўп 
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тезлик билан туяни юрмоғи. 

 

َلوَّذَ  ،ََي َلوّ ذُ  ،ُُم َلوّ ذ   ،ُُم َلوّ ذ  فيه ،لَ  ََي َلوّ ذ   ،ال ََي َلوّ ذُ  ا ج    

َلوّ ذ   ،ال ََت َلوّ ذ   ،ُُم َلوَّذ  فيه َلوّ ذ   ،ل َيج  ،ا ج   
 

Бу бобда келган феъллар ҳаммаси صحيح бўлиб, доимо 

лозим келади. 

 

 
 

Рубоъий мужаррад бир хил келиб  ва  فَ ع َللَ  - يُ َفع ل لُ  - فَ ع َلَلة  

.га мисолصحيح вазнларида келади. Бу бобни َوف ع الال   راج ا) َرَجة   (د ح  َدح 
ر ُج  - َرَج  -يَُدح  َدح   тошни юмалатмоқ. 
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ر جُ  ر ج  لَ  يُ  ،ال يَُدح  َرج   ،َدح  ر ج   ،ُمَدح  ر جُ  ،ُمَدح  َرجَ  ،يَُدح  َدح    

َرج  ُمدَ  ر ج  ال  ،ح  ر ج   ،تَُدح  ر ج   ،ل ُيَدح  ،َدح   
Бу лозим ва мутаъаддий келур. 

Бу бобни مضاعف га мисол ر صَ  - َصر َصَرة    رُ  - ار اص  َصر َصر   - ُيَصر ص 
қуш қичқирмоқ. 

رُ  ر   ،ال ُيَصر ص  ر   ،ُمَصر َصر   ،لَ  ُيَصر ص  رُ  ،ُمَصر ص  َصر َصرَ  ،ُيَصر ص   

ر  ال ُتصَ ، ُمَصر َصر ر   ،ل ُيَصر َصر   ،ر ص  ،َصر ص   
 

Бу  бобни  مضاعف ва مثال ига  мисол   وَ و َوَسة  وَ  ،اس اس  و سُ  ،س  ، يُ َوس 
َوسَ   .кишини кўнглига ёмон фикр солиш َوس 

 

و سُ  و س   ،ال يُ َوس  َوس   ،لَ  يُ َوس  و س   ،ُمَوس  و سُ  ،ُمَوس  َوَس  ،يُ َوس  َوس   

َوس   و س   ،ُمَوس  و س  ل يُ وَ  ،ال تُ َوس  و س   ،س  ،َوس   
 

 

Бу бобни феъли лозимига мисол  
رَا َسُه وَتَذلَّلَ  أَ طَ أ  َوطَ   ظهَرهُ ذا َحىنَّ إ الَُّرُجلُ  َدر َبَح   бошини эгди. 

Бу бобни  يواو  فجو أ га  мисол:     رَبَة َراب اج   ،َجو   ،َُيَو ر بُ  ،ي  
 .пайпоқ киймоқَجو َربَ 

 

َجو َربَ  ،َُيَو ر بُ  ،ُُمَو ر ب  ، ُُمَو َرب   ،لَ  َُيَو ر ب   ،ال َُيَو ر بُ  ،َجو ر ب   ،ل ُيَجو ر ب   ،ُُمَو َرب  ال َُتَو َرب     

 

Бу бобни  ياي جوفأ  сига  мисол: ي طان ا  - َشي طََنة     نَ َشي طَ  ،ُيَشي ط نُ ش 
бировга қаршилик қилмоқ ва ёмон иш қилмоқ. 

ي َطن   َشي َطنَ  ،ُيَشي ط نُ  ،ُمَشي ط ن   ،َمَشي َطن   ،لَ  ُيَشي ط ن   ،ال ُيَشي ط نُ  ،َشي ط ن   ،ل ُيَشي ط ن   ،ال ُتَشي ط ن   ،ُمش     

Бу бобни ناقصга мисол:  кулоҳ ىقَ ل سَ  ي،يُ َقل س   ،اة  قَ ل سَ  ،ء  اق ل سَ  

киймоқ. 

ىقَ ل سَ  ي،يُ َقل س   ،ُمَقل س   ،ىُمَقل س   ،لَ  يُ َقل س   ي،ال يُ َقل س   ،قَ ل س   ،ل يُ َقل س   ،ال تُ َقل س   ،ىَقل س  مُ   
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Бу бобни  لفيف га мисол: ي ضَ )    ىَضو ضَ  -ي ُيَضو ض   - َضو ضاة   (اء  َوض 
овоз қилмоқ. 

يد  زَ  ىَضو ضَ   Зайд шовқин сурон қилди ёки издиҳомда 

уришди. 

 

ض   ي، ُيَضو ض  ال ض  ، ُمَضو ضى   ،لَ  ُيَضو  ىَضو ضَ  ي،ُيَضو ض   ،ُمَضو   

ض   ،ىُمَضو ض   ض   ،ال ُتَضو  ض   ،ل ُيَضو  ،َضو   
 

 

 
 

 

 
 

Рубоий мазид 3 бобдир. Аввалги боб "то"ни зиёдаси 
ила бўлади. У تَ َفع َلَل ، يَ تَ َفع َللُ ، تَ َفع ُلال    бўлиб келади. 

Рубоий мазиднинг ҳамма феъллари лозим келади. 

Бу боб  َفَ ع َللга мутоваъат қилмоқ учун келади.  ُت َرج  َدح 
َجَر فَ تَ  َرجَ اْلَ  َدح    тошни юмалатгандим, бас у юмалади. 

Бу бобнинг صحيح сига мисол:   ُرج َرجُ  - اَتَدح  َرجَ  - يَ َتَدح  َتَدح   

юмаламоқ. 

 

َرجُ  َرج   ،ال يَ َتَدح  َرج   ،لَ  يَ َتَدح  ر ج   ،ُمَتَدح  َرجُ  ،ُمَتَدح  َرجَ  ،يَ َتَدح    َتَدح 

َرج   َرج   ،ُمَتَدح  َرج  ل   ،ال تَ َتَدح  ،َرج  ح  َتدَ  ،َيَتَدح   
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Бу бобни مضاعف сига мисол:    يَ َتَصل َصلُ  - َتصل ُصال - 
 .темирнинг овоз чиқармоғиَتَصل َصلَ 

 

ل  ، ُمَتَصل َصل  فيه، لَ  يَ َتَصل َصل   ،َصل صلُ تَ ال ي َ    ،َتَصل َصلَ ، يَ َتَصل َصلُ ، ُمَتَصل ص 

،َتَصل َصل   ،َتَصل َصل  يَ ل   ،ال تَ َتَصل َصل   ،ُمَتَصل َصل  فيه  
 

  صات ذاإ َتَصل َصَل اْلديدُ   :يقال

Бу бобнинг ييا جوفأ  га мисол:  َتَشي َطنَ  ،يَ َتَشي َطنُ  ،َتَشي طُن ا хилоф 

қилмоқ ва ақлга тескари иш юритмоқ. 

 

  َتَشي َطنَ  ،يَطنُ يَ َتشَ  ،ُمَتَشي ط ن   ،فيه ُمَتَشي َطن   ،َشي َطن  تَ لَ  ي َ  ،ال يَ َتَشي َطنُ 
،َتَشي َطن  ، ل َيَتَشي َطن   ،ال تَ َتَشي َطن   ،ُمَتَشي َطن  فيه     

 

Бу бобнинг ناقص га мисол: ي ا ىتَ َقل سَ  - ىيَ تَ َقل سَ  - تَ َقل س   кулоҳ киймоқ. 

 
ىتَ َقل سَ  ،ىيَ تَ َقل سَ  ،ُمتَ َقل س   ،ىُمتَ َقل س   ،لَ  يَ تَ َقل سَ  ،ىال يَ تَ َقل سَ   

،تَ َقل سَ  ،ل َيتَ َقل سَ  ،ال تَ تَ َقل سَ  ،ىُمتَ َقل س    
 

 

 
 

Бу боб ҳамза ва нун зиёдаси билан  ََعن ل لُ  -ال  ا ف ع ن ال َللَ  - يَ ف  َعن   ا ف    

бўлиб келади. Бу боб  َفَ ع َلل нинг мутоваъати учун келади. 

َرْن ََمت  ب  إلَحر ََج ُت ا َل فاح   туяларни йиғган эдим, бас у йиғилди. 

Бу бобнинг صحيح га мисол:  َقُ  - اق اا ب ر ن ش َرن ش  ا ب  َرن َشقَ  - يَ ب    
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гулламоқ. 

ال َشَجرُ   ا ب  َرن َشقَ   дарахт гуллади. 

 
قُ  َرن ش  ق   ،ال يَ ب   َرن ش  َرن َشق   ،لَ  يَ ب   ق   ،ُمب   َرن ش  قُ  ،ُمب   َرن ش  ا ب  َرن َشقَ  ،يَ ب     

َرن َشق   ق  ، ُمب   َرن ش  ق   ،ال تَ ب   َرن ش  ق  ا ب  َرن   ،ل َيب   ،ش   
 

رُ  هُ رُ د  ذا َخَرَج صَ إ  ُل َقع َس الرَّجُ  :ز م  ألَنَُّه يقالاُئُه ل ُمباَلَغة  الالَّ َوب نَ   ،ملة  اْل   ُه فوَدَخَل َظه 
َعن َسسَ  :ويقال رُهُ َذا خَ إ  الرَُّجُل  ا ق   ُرُه ُمباَلَغة   ودخل َرَج َصد   .َظه 

 

 

 
 

Бу боб ҳамза ва бир ломни зиёда қилиш билан:  َال  ا ف ع ل ال- 
َعل لُّ  َعَللَّ  -يَ ف  ا ف    бўлиб келади. 

Бу бобни صحيح сига мисол: ع َرار ا ا ق َشَعرَّ  - يَ ق َشع رُّ  - ا ق ش   

қўрқувда туклари тик бўлмоқ. 

 

ل ُدهُ  ا ق َشَعرَّ  نُهُ  ج  َر َلو   .بَ ر د   و  أرَّ الشَّع ُر قام َوان  َتَصَب م ن  فَ َزع  عَّ شَ ق  ا   .ا ر َتعَد َوتَ َغي َّ
 

رَّ ا ق َشعَ  ،يَ ق َشع رُّ  ،ُمق َشع ر   ،فيه ُمق َشَعر   ،رَّ لَ  يَ ق َشع   ،ال يَ ق َشع رُّ   

َشَعرُّ فيه     ،ا ق َشع رَّ  ،ل يَ ق َشع رَّ  ،ال تَ ق َشع رَّ  ،مق   
 

Бу жойгача зикр қилинган феълларнинг барчаси 

йигирма икки бобдир. Ҳаммаси аслий боблардир. 

 
َعَر  :يقال ألنهز م  أيض ا ل ُمباَلَغة  الالَّ  اُء هذا البابَوب ن ل ُد َقش  ل ده ذا ان  َتَشرَ إ  الرَُّجل  ج   ف ج 
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َلة   ُم   .شعر جلده مبالغة   تشرانذا إا ق َشَعرَّ جلد الرجل : ويقال ،اْل 
 

МУЛҲАҚОТ – ҒАЙРИ АСЛИЙ 

 

Рубоий мужаррад ила рубоий мазиднинг бобларига 

мулҳақ бўлганларининг ҳаммаси ўн уч бобдир. Шулардан 

َرجَ   .га мулҳақ бўлганлари эса олти бобдир َدح 

Биринчиси  َفَ ع َلل боби бўлиб:  َََش َلل каби. 

Мисол:  َرعَ أَ  :الرَُّجلُ ََش َلَل س  . 

Иккинчиси  َفَ و َعل боби бўлиб:  ََقل  .каби َحو 

Мисол: َقَل ال َشي ُح َمش نَّا فََأع يا َوَضُعَف َوصارَ  ىَحو  ُمس  . 
Учинчиси  ََعل  .каби بَ ي َطرَ  боби бўлиб فَ ي  

Мисол:  َعاْلها :الّدابَةَ  بَ ي َطر . 

Тўртинчиси  َفَ ع َول боби бўлиб  ََور  .каби َجه 

Мисол: َوَر ال َور ىُّ  أي: ُجلُ رَّ َجه  َرَفَع الصَّو َت بال َقو ل  فَ ُهَو َجه    

Бешинчиси  َفَ ع َنل боби бўлиб  َقَ ل َنس каби. 

Мисол:  َصدره َوقاَم  َكال ُمَتَدلّ ل   فيََدي ه   َوَضعَ أي : الرَُّجلُ  قَ ل َنس  

Нозлагувчи 

َرُه  َغطّاه وَستَ َرهُ  قَ ل َنَس الشئَ الَقَلنُسَوة  لََبَسهُ أقَ ل َنَس َغي    

Олтинчиси  َىفَ ع ل  бобидир  َىقَ ل س  каби. 

َلن ُسَوةَ ال قَ  ل َبَسهُ أ :قَ ل ساهُ   
َرجَ   .га мулҳақ бўлганлари 5 бобдир َتَدح 

Аввалгиси  َتَ َفع َلل бобидир. 

بَ ََتََلبَ   каби اَب لَب َس اْل  ل بَ  :ََتَل َببَ   кенг кўйлак кийди. 

Иккинчиси  َلَ تَ َفو ع  бобидир  َََتَو َرب каби. 
َو َربَ  :ََتَو َربَ  لَب َس اْل   

َو ربُ  الرّ ج ل   اسُ ل بَ  اْل   ишга киядиган енгил этик, теридан 
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тикилган оёқ кийими. Ҳозирги калта юпқа маҳси теридан. 

Учинчиси  ََعل َتَشي َطنَ    бобидир تَ َفي    каби. 

َتَشي َطنَ :   ҳалок бўлди.   الشيطان فَ َعَل  ف ع َل  
Тўртинчиси   َتَ َفع َول  бобидир.   ََرك يه   ف  تَ َره  َمش    каби.  َتَ ر   تَ َبخ 

гердайди. 

Бешинчиси  ََعل .бобидир َتَف  َكنَ    .каби  تََس 

َكَن الرَُّجلُ   .ўзини мискинларга ўхшатди. Мискин бўлди تََس 

 .га мулҳақ бўлган феъллар икки бобдирا ب  َرن َشقَ 

Аввалгиси  ََلل َعن   َعن َسسَ  .бобидир ا ف    .каби ا ف  

َعن َسَس الرَُّجلُ   .кўкраги олдинга чиқди ا ف  

Иккинчиси  َل َعن   ىا ف    бобидир  َق َلن   ىا س   каби. 

قَ  َلن   ى الرَُّجلُ ا س    чалқанчасига ётди. 

 

 

ХОТИМА 

 

"Фо", "ъайн" ва "лом"нинг биттасини баробарида 

ҳамза бўлса ُموز  .яъни ҳамзали калима дейилади ,َمه 

Маҳмуз уч қисмдир. 

Калиманинг "фо"си баробарида ҳамза бўлса, номи 

маҳмузул "фо" бўлади.  َخذَ أ  олди каби. 

Ъайнни баробарида ҳамза бўлса, маҳмузул ъайн 

бўлади.  ََسَأل сўради каби. 

Ломнинг баробарида ҳамза бўлса, маҳмузул лом 

бўлади.  َقَ َرأ ўқиди каби. 

 

 

Маҳмузул "фо" беш бобда келади. 
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Боблар Мисол Масдар Маънолар 

يَ ف ع لُ  ،فَ َعلَ  يَأ د بُ  ،َأَدبَ   د ب اأَ    зиёфатга чақирмоқ 

ُعلُ  ،فَ َعلَ  يَ ف  يَأُخذُ  ،َأَخذَ   ا  ذ   Олмоқ َأخ 

َعلُ  ،فَ َعلَ  يَ ف  بُ يَأ هَ  ،َأَهبَ   َبة  أُ   ه   тайёргарлик кўрмоқ 

يَ ف َعلَ  ،َفع لَ  يَأ رَجُ  ،َأر جَ    َأرَج ا 
ҳиди чиқмоқ  َُار َج الط ّي ب 

хушбўй нарсани ҳиди 

чиқди. 

ُعلُ  ،فَ ُعلَ  يَ ف  يَأ ُسلُ  ،َأُسلَ   اَلة  أسَ    юмшоқ ва узун бўлмоқ 

 

 

Маҳмузул айн уч бобда келади. 

 

Боблар Мисол Масдар Маънолар 

َعلُ  ،فَ َعلَ  يَ ف  َيرى ،رَأى   кўрмоқ رُؤ يَة   

يَ ف َعلُ  ،َفع لَ  يَ ي َئسُ  ،يَئ سَ   ا   умидини узмоқ يَأ س 

ُعلُ  ،فَ ُعلَ  يَ ف  يَ ل ُؤمُ  ،َلُؤمَ   م ا  َمأَلَمة   ،لُؤ   бад асл ва нокас 

бўлмоқ 

 

 

Маҳмузул лом тўрт бобда келади 

 

Боблар Мисол Масдар Маънолар 

َعلُ  ،فَ َعلَ  يَ ف  َبأُ  ،َسَبأَ   َيس  باء     َسب أ  وس 
ى َجلَدهُ أَسَبأَ الرَُّجَل   тери- 

сини шилди,  ََو َسَبَأ اْل  ل د  

ва куйдирди терини 

يَ ف َعلُ  ،َفع لَ   
 ،َصد ئَ 

 Занглаш َصَدأ   َيص َدئُ 

يَ ف ع لُ  ،َفع لَ  ن أُ  ،َهن ئَ   يَ ه  وَلدَّ َلهُ ساَع : لك  ألَهن ئ الطعام ل   َهَنأ  وَهناَئة     
ёқимлик бўлди ва 
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ҳазм бўлди. 

ُعلُ  ،فَ ُعلَ  يَ ف  ََي ُرؤُ  ،َجُرؤَ   ر َءة  جُ َجَراَءة  و    баҳодирлик қилмоқ, 

шижоат ва иқдом 

 

 

ЭНГ КЕРАКЛИ ҚОИДАЛАР БАЁНИ 
 

Қоида: Ҳамза сокин бўлиб, олдиндаги ҳарф 

мутаҳаррик бўлса, ҳамзани шу ҳаракатнинг жинсига қалб 

қилинади.  ُر مُ  ،ب ي   راسُ  ،لُو   каби. Аслида   م ،ب ئ ر رَأ سُ  ،ُلؤ  эди.   ان نَ مَ اَ اُو م َن  ا َي   

каби аслида  َا ئمان ُاؤ م َن َاء َمن эди. 

Қоида: Ҳамза ҳаракатли бўлиб, олдиндаги ҳарф ҳам 

ҳаракатли бўлса, ҳамза ўз ҳолида туради. 

ز   تَ ه  ز ُؤو نَ  -ُسئ َل  - ُسئ مَ  - ئ نيَ ُمس  تَ ه  َسَألَ  -َلُؤَم  - َرُؤفَ  - ُمس    каби.  

Қоида: Ҳамза ҳаракатли бўлиб, олдиндаги ҳарф 

сокинли бўлса, ҳамзани ҳаракати олинади. Икки сокин 

жамъ бўлгани учун ҳамза ҳазф қилинади. Ҳамзадан 

олинган ҳаракатни ҳамзадан олдиндаги ҳарфга берилади. 

ىيَ رَ  ،ة  َمَسلَ  ،ك  َملَ   аслида  َئلَ  ،ك  َمل ئ يُ يَ ر أَ  ،ة  َمس   эди. 

ىيَ رَ   аслида  ُيَ ر أى бўлиб, ي ҳаракатли олди фатҳали يни 

алифга қалб қилдик يَ ر أى бўлди. Ҳамза ҳаракатли олди сокин 

ҳамзанинг ҳаракатини қўлга олдик. Икки сокин жам бўлди. 

Ҳамзани ҳазф қилдик. Ҳамзадан олинган ҳаракатни "ро"га 

бердик,  َىيَ ر  бўлди. 

Сарфи: 

  ىيَ رَ  ،يَ َريان   ،يَ َرو نَ  ،ىتَ رَ  ،ان  تَ َريَ  ،يَ َري نَ  ،ىتَ رَ  ،ان  تَ َريَ  ،تَ َرو نَ  ،تَ َري نَ  ،تَ َريان   ،تَ َري نَ  ،َرىأَ  ،ىنَ رَ 

ىيَ رَ   нинг мозийси  َىرَأ  келади. Аслида  َرََأى эълоли ва 

сарфи  َىَرم  каби.  ََيرى -أى ر  дан амри ҳозир ( َر) келади. 

Сарфи:   َرَ  ،ارَيَ  ،رَي ن، رَ  ،ارَيَ  ،َرو ا ي    бўлди. 

Толиби илмларга фойдали бўлган баъзи 
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имтиҳонларни ҳозиргина бошлаймиз. Гарчи кўпроғи 

юқорида баён қилинган бўлса ҳам, зеро қоида деган доим 

кўнгилда бўлиши керак. 

Зеро, демишлар:  َرطوُ السُّ  ال ف الصُُّدور   ل ع ل ُم فا  дилингда доимо 

нақд бўлмаган илмни илм дема. 

 

ИМТИҲОНЛАР 

 

Савол: Феълларни қайси бобда келиши самоъийми 

ёки қиёсми? 

Жавоб: Феълларнинг қайси бобда келиши 

самоъийдир. Масалан, бир феълни Қуръони каримдан ё 

ҳадиси шарифларда ё ўзга мўътабар китоблардан биз 

эшитмаган бўлсак, бир киши биздан қандай, қайси бобдан 

келганлигини, яъни бу феъл сулосий мужарраднинг қайси 

бобидан, деб сўраса жавобимиз шуки, мўътабар луғат 

китобларини қараймиз. Агар луғат китоби қайси бобдан 

деб кўрсатса, ўша бобдан деб жавоб айтамиз. Фақат баъзи 

феъллар борки, халқум ҳарфи ъайнни ёки ломни 

баробарида келган бўлса, кўпинча музореъси  َُعل  ,бўлиб يَ ف 

ъайни фатҳа билан келади. 

Масалан:  َُحبُ  - يَ ن َسح َيس   каби. 

Судради:  ُب ا   َسَحَبه ه   َجرَُّه   :َسح  اأَلر ض    على َوج   
Тупроқни сочди:  َح ا َرابَ الت ُّ  حَ َنس أذراه : َنس   

 Савол: Сулосий мужарраднинг масдарлари 

самоъийми ёки қиёсийми? 

Жавоб: Сулосий мужарраднинг масдарлари самоъий, 

яъни араблардан эшитишга боғлиқдир. Ўзимиз қиёс қила 

олмаймиз. Масалан, бир киши сўраса,  َخَرجَ  -َي ُرُج  нинг 

масдари қандай келади, деб сўраса: ُخُروج ا келади деб жавоб 

берамиз. Зеро, Қуръони каримда ва ўзга мўътабар 
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китобларда шу вазнда эшитганмиз. Агар феъл   َفَ َعل вазнида 

бўлса, унинг музореъси  ُُعل  вазнида فُ ُعوال   вазнида масдари يَ ف 

келади деб айта олмаймиз. Шунга ўхшаш эркаклар ва 

аёлларнинг исмлари ва шаҳарларининг номлари ва ҳайвон 

исмлари ва баъзи бошқа нарсаларнинг номлари 

самоъийдир. Масалан, бир киши бу шаҳарнинг номини 

нимага Тошкент қўйишган, Ёркент деб қўйишса 

бўлмасмиди, деб айта олмайди. 

Савол: Муқаррар қоида борки, و ва ي бир калимада 

жамъ бўлса, аввалгиси сокин бўлса, و ни ي га қалб 

қиладилар ва ي ни يга идғом қиладилар.  َي ر ي رَ  ва ُسو   га ُتُسو 

ўхшашларда нима учун қалб ва идғом қилиб  َ َ  ва ُسَيّ   ُتُسَيّ 
демадилар? 

Жавоб: Қалб ва идғомнинг биринчи шарти шуки, вов 

ўзга ҳарфдан бадал бўлмасин. Вов ушбу икки мисолда 

ҳамзадан бадалдир. Зеро,  َي ر  .эди ُساي رَ  аслида ُسو 

Савол:   م ا يَعُزو يَ و   да нима дейсиз? Бунда бадал эмаску? 

Жавоб: Идғомнинг иккинчи шарти шу   эдики, "вов" 

билан "йо" иккаласи бир калимада бўлиши керак.   م ا يَ غ ُزو يَ و   да 

бир калимада эмаслар. Балки و ҳарфи  يَ غ زو калимасидадир ва 

م ا ҳарфи ي  .калимасидадир يَ و 

Савол:  َي  َومُ أ  га ўхшашларда нима дейсиз? Ахир у ҳам 

бир калимада و ва ي келганку? 

Жавоб: Идғомнинг учинчи шарти шуки,  ََعلُ أ ف    

сийғасида бўлмаслиги керак. Аммо бу  َي  َومُ أ  да و ва ي бўлиб, 

َعلُ أَ  ف    сийғасидадир. 

Савол:    ةُ وَ َحي  бир кишининг номидир. Бунда و билан ي 
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жамъ бўлибдику? Бу   ُأفَ ع ل вазнида эмаску? 

Жавоб: Идғомнинг тўртинчи шарти шу  эдики, алам 

(атоқли) от бўлмаслиги керак эди.   َُوة َحي    алам исмдир. 

Савол: ي  َوا ن  د   га ўхшашларда нима дейсиз, у алам 

эмаску? 

Жавоб: Идғомнинг бешинчи шарти шу эдики, 

аввалгиси ي бўлса ўзга бирор ҳарфдан бадал бўлмаслиги 

керак эди. Бу ерда бадалдир. Зеро, асли  ُد و َوان экан. Моқабли 

мақсур бўлган و ни ي га қалб қилган  экан. 

Савол:  َُودُ أ َسي    ва  ُُجَدي  َول га нима дейсиз. Ундаги ي ўзга 

ҳарфдан бадал эмас-ку? 

Жавоб: Идғомни олтинчи шарти шу эдики,   غ َيَتص   

сийғаси бўлмаслиги керак эди, бу икки сийға تصغَي 
сийғасидир. 

Савол:  ََرَوى да ي мутаҳаррик моқабли мафтуҳ алифга 

қалб қилинди. Нима учун و мутаҳаррик моқабли мафтуҳни 

алифга қалб қилинмади. 

Жавоб: Агар و ни алифга қалб қилинса, бир калимада 

ع الَلني  اجتماع ا     лозим келади. Бу жоиз эмас. Ҳамда калимани 

шаклини кўп ўзгартириш лозим бўлади. Бу ҳам дуруст 

эмас. 

Савол:  َني  اجتماع ا ع الل  бир калимада жоиз эмас дедингиз. 

ىا ت َّقَ  -ي يَ تَّق    га нима дейсиз, ахир бир калимада اجتماع ا عاللني 
бўлганку?! 

Жавоб: تماع اعاللني  бир калимада ъайн билан ломнинг ا ج 

баробарида бўлса жоиз эмас.  َّ ىقَ ا ت  да ف билан ломнинг 

баробаридадир. 
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Савол:  َ ىرَ ي  га нима дейсиз? اجتماع اعاللني айн билан 

ломнинг ба-робарида бўлганку? 

Жавоб: يرى да таҳфифи калима бордир. Ҳамзани ҳазф 

қилиш сабаби билан бу калимани кўп ишлатиш учун бу 

таҳфифи калима ҳамзани ҳазф қилиш сабаби билан эълол 

ўрнидадир. Ъайни эълол эмасдир. Шунинг учун бу 

калимада اجتماع اعاللني йўқдир. Зеро, эълолнинг таърифи  اال عالُل
َر ف  ب َقل ب   تَ غ يَي ف  أَ  و  َتس ك ني  أَ اْل  و  َحذ  дир. Бу калимада тағйири ҳамза 

йўқдир. 

Уни қалб қилиш билан моқаблидаги ҳарфни 

ҳаракатига қараб ҳаракати моқабли фатҳа бўлса, ҳарфи 

мадга қалб қилар эдик. راس га ўхшаш замма бўлса, و га қалб 

қилар эдик. م  ,га қалб қилар эдик ي ,каби касра бўлса لُو 

худди   ب َي каби. 

Савол:  َىَرو  да ломни эълол қилдингиз. Нима учун 

ъайнни эълол қилмадингиз? 

Жавоб: Калиманинг охири ўртасидан кўра 

ўзгартирмоққа лойиқроқдир. 

Ҳамда اجتماع اعاللني бир калимада лозим келади. Бу 

дуруст эмасдир. 

 

МОҚАБЛИ  МАФТУҲ БЎЛГАН  و  ВА ي ГА 

ТЕГИШЛИ  ҚОИДАЛАР 

 

Савол: Сиз айтингизки, моқабли мафтуҳ бўлган و ва 

رُ تَ أَيَ ن   .ни алифга қалб қиламизي ص   ва  َّال َت َشُون (жам музаккар ن и 

таъкиди сақила билан) ва  َّ  и ن мухотабаи муаннас) ال َت َشني 

таъкиди сақила билан) ушбуларга нима дейсизки, و ва ي ни 

алифга қалб  қилмаганку? 
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Жавоб: و ва يнинг алифга қалб қилмоқни биринчи 

шарти шуки, و ва ي нинг ҳаракати орази, яъни кейин пайдо 

бўлган бўлмасин. Ушбу уч мисолда و ва ي нинг ҳаракати 

оразидир. 

رُ أَي َ  ن َتص   да ي ҳарфи музораъатлардан бўлиб, ҳарфи 

зоидлардан ҳамдир. Ҳарфи зоидни ҳаракати оразий бўлиб 

аслий эмасдир. 

Савол: ن  َجَوال  ва ن  َحَيوا  ва ن  َدَورَا  ларга нима дейсиз? و ва ي 

ни ҳаракати оразий эмас-ку! Қалбнинг иккинчи шарти 

шуки, калима изтиробга далолат қилувчи бўлмасин. Бу уч 

калима маъно юзасидан изтиробга далолат қилувчидир, 

лафз маънога мувофиқ бўлсин деб уни қалб қилинмади. 

Зеро, қалбда сукун бор бўлиб, ҳаракат йўқдир. Агар و ни 

алифга қалб қилсак, ҳаракат кетиб сукун ҳосил бўлади. 

Зеро, алиф доимо сокиндир. 

ن  اَمَوتَ   ни   َان  َحيَ و га ҳамл қилибдилар. Бунда нақизни ўз 

нақизига ҳамл қилишлик юзасидан шундай қилишган. 

Савол:  ََعو ر га нима дейсизки, буни изтиробга 

далолати йўқ-ку? 

Жавоб: Қалбни учинчи шарти шуки, و ни олдидаги 

ҳарфни фатҳаси сокин ҳукмида бўлмаслиги керак эди.   رَ َعو  

да و нинг моқаблидага фатҳа сокин ҳукмидадир. Зеро, 

аслида бу  َّا ع َور экан.  َُعو ر  الرَُّجل бир кўзли бўлди. Бир кўзини 

нури кетди. 
ُنهُ  َعو َرت   يُقالُ  اع َورَّت  لسكون ما  اصلها وهو لصحتها ف فيها َّنا صحت الواوُ إو  َعي  
ي ُد فَ بَ َقى َعو رَ األَل ُف َوالتَّ  ت  الزََّوائدُ فَ قبلها ُث ُحذ   د  ُلُه ُمَ ُئ َأَخَوات ه  َعلى أَ  على َأنَّ َذل كَ  يَُدلُّ  و ش  ص 

وَ  َودَّ ا س   هذا  .من صحته دَّ يُ  معىن ما ال َعو َر ألنه ف العني فَّنا صحت إو  ََي َمرُّ  واََحَّرَ  ،دُّ َيس 
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Савол:  َتَ َور  нинг و ,га нима дейсизки ا ع تَ َورَ  ва ا ج 

моқаблидаги фатҳа сокин ҳукмида эмаску? 

تَ َوَر َوََتاَوَر القومُ  بعضهم بعض ا جاور: ا ج   – қўшничилик қилиш. 

نَ ُهم   َر الَكب َيََة بَ ي   ُم ال ق د  ها َوَتَداَولُوها: ا ع تَ َوَر َوَتعاَوَر ال َقو  َتعاَطو   дошқозонни 

керак бўлганда навбатма-навбат ишлатдилар. 

Жавоб: Қалбнинг тўртинчи шарти шуки, эълол 

қилмаслик аслга далолат қилмоқлик томонидан бўлмасин. 

Бу икки мисолда эълолни тарк қилмоқ аслга далолат 

қилмоқ томонидандир. Зеро, бу икки сийға  َََتاَور ва  ََتعاَور 
маъносида экан. Бириси ўзгаси ўрнида ишлатилади. 

ُم  وااَورُ عَ ت َ ا ع تَ َوَر ال َقو   каби ت واء   - ََتاَورُوا ا ج   каби. Бундай бўлишига 

сабаб, муфоъала ва тафоъул боби икки томондан феълни 

содир бўлмоқликда аслдир. Бас, эълолни ман қилувчи бу 

икки мисолда аслга далолат қилмоқликдир. 

Сўнг  َتَ وَ ا   - ََتاَور رَ ج   маъносида ва اع تَ َورَ  اورتع  маъносида 

бўлгани учун шундай келган. Бу иккови, яъни  َََتاَور ва  ََتعاَور 
фаръдир. Бу иккаласини аслидирлар. 

 

تَ َورُ  َّنا َصحَّت  ال واُو فإ  وَ  كون صل لسألله من أن يرَّج على ا بد معىن ما ال نه فأل او ا ج 
 ََتاَورَ . وا معال  جاء اجتار  وقد. ا واحد ا ال عتلتفبىن عليه ولو ل يكن معنامهَتاوروا ما قبلها وهو 

تَ َورُوا مبعىن واحد ُم َواج   .ال َقو 

Савол: َدَعوا ва َرَميا га нима дейсизки, و ва ي мутаҳаррик 

моқобли мафтуҳни алифга қалб қилинмаганку? 
Жавоб: Қалбнинг бешинчи шарти шуки, қалбдан 

сўнг иштибоҳ бўлмаслиги керак. Бу икки мисолда агар 

қалб қилсак,   َدَعا ا ва  َما ا  ر  бўлиб ижтимои сокинайн ҳосил 

бўлади. Икки алиф орасида бир алифни ҳазф қилсак, َدعا ва 

ىَرمَ   бўлиб, иштибоҳ бўлади. Тасния муфрадга эълолни манъ 

қилувчи илтибосдир. 
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Савол: َرو ىَ  -ي يَ ر و  - رَيًّا  га нима дейсизки, иштибоҳ 

бўлмас-ку? 

Жавоб: Қалбнинг олтинчи шарти шуки, эълолдан 

кейин лозим келмаслиги керак, музореъдаги ҳарфи 

иллатни замма бўлиши. Сабабким, агар мозийда эълол 

қилиб, و ни алифга қалб қилиб  َاىَ ر  десак, музореъда ҳам 

эълол қилиш лозим келади. Зеро, мозий аслдир. Музореъ 

унинг фаръидир. Фаръ деган ўз аслига тобеъ бўлиш керак. 

Музореънинг эълоли шу йўл билан бўладики, يَ ر َوى ҳукман 

ва тақдиран моқабли мафтуҳ бўлган  вовни  алифга қалб 

қилсак,  ُيَ َراى бўлиб, замма "йо"нинг устига келиб қолади. 

Ваҳоланки, замма ي га оғирдир. Бас, шундан маълум 

бўлдики, мозийда эълолни ман қилувчи музореъдаги 

ҳарфи иллатни устига заммани келиб қолишидир. 

Савол:  ََقو ى да вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳдир. 

Нимага алифга қалб қилмадингиз? 

Жавоб:  ََقو ى да و ни алифга қалб қилсак, ижтимоъи 

эълолайн лозим келади. Ъайн ва лом баробарида бу дуруст 

эмас. Сабабки, ижтимои эълолайни мутаволяйн мужиби 

зиёдати зуф ва нуқсондир. Зе-ро,  َو ىَ ق  аслида  ََقو و эди. و ҳарфи 

 га қалб ي ни و баробарида воқеъ бўлди. Касрадан кейин ل

қилдик  ََقو ى бўлди. 

Савол:   سَ َهو  га нима дейсизки, вов мутаҳаррик 

моқабли мафтуҳ алифга қалб қилмабдилар-ку? 

Жавоб: Қалбнинг саккизинчи шарти шуки, қалб 

қилинадиган калима ўзга калиманинг фаръи бўлмаслиги 

керак. Агар бунда эълол қилсак, ижтимоъи эълолайн ўзга 

калимада лозим келади. Шундайким  ََهو ى айнни касраси 

билан айни фатҳали َهوى нинг фаридир. Сабабки, мафтуҳул 
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ъайн боби аслдир. Ва ҳаракатлар ичида фатҳа енгилроқ 

бўлгани ҳамда касрати истеъмол учун бўлгач, максурул 

ъайнда асл билан фаръ бир равишда бўлиши учун эълол 

қилмадик. 

Савол: َكَرَوان ва   قَ َوائم га нима дейсизки, моқабли мафтуҳ 

бўлган вовни алифга қалб қилмабдиларку! Шунга ўхшаш 

يا ر  َتس   юрмоқ ва ط  ُم  يا  игна каби сўзлар ҳам моқабли ҳукман ва 

тақдиран мафтуҳ бўлган ي ни алифга қалб қилмабдилар-

ку? 

Жавоб: Қалбнинг тўққизинчи шарти шуки, و ва ي дан 

кейин келган сокин аслий бўлмасин. Ўтган бу икки 

мисолда و ва ي дан кейин келган сокин аслийдир. Алиф 

доимо сокин ҳисобланади. 

Савол:  َع   ни ي билан و ,га нима дейсизки تَ َيسَّرَ  ва تَ َوسَّ

алифга қалб қилмабдилар-ку? 

Жавоб: Қалбнинг ўнинчи шарти шуки, و билан ي 

ҳарфлари ف баробарида бўлмаслиги керак. Агар و ва ي ни ا 
га қалб қилсак, ف нинг сокин бўлиши лозим келади. 

Шунинг учун бу икки сийғани қалб қилмоқни кариҳ 

кўрганлар. Ёки бўлмаса, و билан ي ни қалб қилмаслик шу 

сабабданки, бу икковида моқаблидаги фатҳани эътибор 

қилмадилар. Ҳарфи зоидни устига келиб қолгани учун ت 

ҳарфи зоид жумласидадир.  ُون ي هامَسأَل ت   ҳарфларидан бўлгани 

учун шундай бўлган.  

Савол:  َيَ ح  да ижтимоъи мутажонисайн бўлибди. 

Нима учун идғом қилмадингиз? 

Жавоб: Агар идғом қилсак, ижтимои эълолайн лозим 

келади. Зеро,   َ َحي  аслида  ََحي و эди. و калиманинг ломи 

баробарида касрадан кейин воқеъ бўлди. Шунинг учун  و ни 
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َ  га қалб қилдик ي  .бўлди َحي 

Савол:   د  فُ رَّ زَي  дейилса, дурустми ёки йўқми? 

Жавоб:  َّزَي د  فُ ر  демак, дуруст эмас. Зеро,  َّفُ ر феъли 

лозимни  мажҳулидир. Феъли лозимни якка ўзини мажҳул 

қилиб ишлатиб бўлмайди. Фақат ҳарфи жар билан қўшиб 

 деб ишлатса бўлади. Маъноси: Зайдни балога فُ رَّ ب َزي د  

гирифтор бўлишидан қочирилди. Яъни, феъли лозимни 

мажҳулига ҳарфи жар келтириб,   فُ رَّ ب َزي د деб ишлатса бўлади. 

Зеро, ҳар қачон феъл мажҳул бўлса, ўз мафъулига муснад 

бўлади. Мафъули унга муснадун илайҳи бўлади. Ўз 

мафуълига муснад бўлган феъл мутаъаддий феъл бўлиши 

керак. Феъли лозимнинг мажҳулини ب билан мутаъаддий 

қилиб кейин мафъулига иснод берилади. Шунинг учун 

маъно берганда, феъли мутаъаддийнинг мажҳулини 

маъноси берилади.   فُ رَّ ب َزي د: Зайдни балога тушишидан 

қочирилди. 

 

ТАТИММАҲ 

 

Кўпроқ мазид феълларнинг сийғалари самоъий, яъни 

эшитмоққа боғлиқдир. Уларга ўзга феълни қиёс қилиб 

бўлмайди. Ҳар бир мужаррад феълнинг мазийди бўлиши 

лозим эмас. Ва яна бир феъли мужаррадки, баъзи 

мазидларда келган бўлса, ўзга мазидларда ҳам келган 

бўлиши шарт эмас. Бу борада бизнинг ишончимиз ва 

таянчимиз мўътабар луғат китобларидир. Мазид 

феълларини қайси бобдан келганларини луғат китоблари 

баён қилиб беради. 

Маъзур тутингларким, 

Қаламим учи синган эди, 

Хотирим қаламдан кўра паришонроқ эди. 
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Бу камтар қанчалик ҳаракатлар қилди,  

Ва лекин қаламидан яхши нақш чиқмади. 

Мусанниф гуноҳкор бандалардан бўлгани учун ўқиб 

фойда олган чин дўстлардан дуои хайр умид қилади.  

Ушбу китоб 2000 йил, 9-ноябрь пайшанба куни, эрталаб 

соат 8:00да ниҳоясига етди. 

َي   اب   َتَّ  ْلَ   

 

Навоий ҳазратлари: 

Мақсадга етиш мушкул, нединким, бор: 

От оқсоғу йўл тойғоқ, у манзул узоқ. 

 

Форсий байт: 

Илмики ҳақиқат аст, дарисини бу вад:  

Дарси набувад ҳар ончи дарсина бувад. 

Садҳоно пур азткит судат накунад:  

Онбеҳки китобхона дарсина бувад. 

Кишининг кўнглида ёд бўлган илмни 

Ҳақиқий илм деса арзийди, 

Кўнгилдаги илмни иккинчи ўқишга ҳожат тушмайди. 

Юз уйда тўла китобинг бўлса, фойда бермас 

Яхшиси шулким, китобхона кўнгилда бўлса арзийди. 

 

Ҳакими Фирдавсий: 

Бузурги саросар багуфтор нест 

Ки сад гуфта чу ним кирдор нест 

Маъно шарифи: 

Улуғлик ва ҳурмат  эларо 

Ёлғиз сўз билан бўлмас. 

Сўзни бировга таъсири 

Учун аввал амал керакдир. 

 

Зеро, юз айтилган сўз ярим амални ўрнини қопламас. 
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Сўзлагувчи киши ўзини сўзига аввал амал қилиб, сўнгра 

сўзлаши керак. Йўқса, сўзи бир қулоғидан кириб, 

ўзгасидан чиқиб кетаверади. 

 

َُه للاُ َتعال قال َُم ُمود    :الَورَّاُق َرَح 
ُدوثَة أَ اَل َمر ُء بَ ع َد ال َمو ت    ح 

 ثارُهُ آَوتَ ب قى منه  يَ ف ن
َسن اْل االت  حاُل ام ر ئ    فََأح 

بارُهُ أ َتط يُب بَ ع َد ال َمو ت    خ 
حاُق ب ن  إ  وقال  ل براهيمَ إس   :يُّ ال ُموص 

َهُب اأَلم واُل   يَ ب قى الثناء َوَتذ 
ر  َدو َلة َور جالُ   َول ُكلّ  َده 

َرُهم   ما َدَة الرّ جال  َوُشك   ناَل ََم م 
ف ضال اْلواد مباله ال  إ   ال  م 

  لهر َض م ن  رَُجل  َحالَوَة قَ و  ت َ ال 
َق ما يَ ُقوُل ف عا  لُ حَّتَّ ُيَصدّ 

 
 :فارسي

 بزركى سراسر بكفتارنيست
 .كردا رنيست  صدكفته جونيم هك

ف: بو داودَ أَ وقال  ي ن ه   َأر بَ َعُة إل  ا يَيك  ن   .ات  َّنا األع ماُل ب النّ يَّ إ  .  حاد ي ثَ أن ساَن ل د  م ن  ُحس 
ه  خ  ى ألَ ضر  ُمؤم ن ا َحَّتَّ ي َ مؤمن ال  ال َيُكونُ  .ع ن ي ه  ُكُه ما ال يَمرء  تَ ر  س الم  ال  إ   الُل  .يه  ما يَ ر ضى ل نَ ف س  اْلَ 

َراُم َبنيّ    َبنيّ     (خاتة) .َواْل 
ين  َوال .َن َعَمُلهُ َصَدَق َقص ُدُه َحسُ َمن    .ان  يَ دُّ م ن  َأَدب  الدّ 

 .يقُ باهلل التوفوَ 


