
الرحيم الرحمن هللا بسم . 

القاسمي البجنوري علي محمد الشيخ لفضيلة النحوية الدروس . 

" المصير إليك و أنبنا وإليك توكلنا عليك ربنا ". 

"Ey Robbimiz, faqat Senga tavakkal qildik, faqat Sengagina qaytdik va 

qaytib boradigan joy ham faqat Sengaginadir". (Mumtahina. 4). 

Birinchi dars. 

Nahv ilmi. 

Nahv ilmining doirasi. 

Nahv ilmi - ism, feʼl va harflarni qoʻllash bilan jumlani qanday tuzishni va 

moʻrab hamda mabniy boʻlishi sababidan har bir soʻzning oxirgi harfi qanday 

holda boʻlishini oʻrganiladigan ilmdir. 

Mavzusi - soʻz va jumla. 

Maqsadi - arab tilida oʻqish va yozishdagi sodir boʻladigan xatolardan 

shaxsni himoya qilish. 

Lafz - inson talaffuz qiladigan narsa boʻlib, ikki qism boʻladi: Mavzu va 

Muhmal. 

Mavzu lafz - oʻzidan maʼno bildiradigan soʻz. Masalan: Zayd. 

Muhmal lafz - oʻzidan maʼno bildirmaydigan soʻz. Masalan: Dayz yaʼni Zayd 

soʻzining teskari aytilishi. 

Ikkinchi dars. 

Mufrad (birlik) va uning qismlari. 

Arab tilida mavzu lafz ikki qism boʻladi: mufrad va murakkab (yaʼni birlik va 

tuzilgan). 

Mufrad - birlik maʼnoni bildirgan soʻz boʻlib, uni yana "kalima" ham 

deyiladi. Masalan, "رجل" kabi. 

Ism - uchta (oʻtgan, hozirgi va kelasi) zamonlardan birini qoʻshmagan 

holda oʻzidan maʼno ifoda qiladigan soʻzdir. Masalan, "رجل" kabi. 



Feʼl - uchta zamondan birini qoʻshgan holda oʻzidan maʼno ifoda qilgan 

soʻzdir. Masalan, "ضرب" kabi. 

Harf - oʻzidan maʼno ifoda qilmaydi, balki, oʻzidan boshqadagi maʼnoni 

ifoda etadi. Masalan, "من" kabi. U (yaʼni Harf) ikki turli boʻladi:  

Omil (amal bajaruvchi) va Gʻoyri omil (amal bajarmaydigan). 

Uchinchi dars. 

Murakkab va uning qismlari va jumlaning turlari. 

Murakkab - ikki va undan koʻp soʻzlardan tuzilgan lafzdir. Masalan, "  القررر ن

 :kabi. U ikki turli boʻladi "محفوظ

Ifodali va ifodasiz. 

Ifodali murakkab - eshitivchiga xabarni yoki soʻzlovchi jim boʻlib qolsa 

talabni ifoda qiluvchi jumladir. Xabarga misol: " عررالم زيررد " va talabga misol: "  اضرررب

  .kabi. Yana uni "kalom" va "jumla" deb ham ataladi "زيدا

Jumla ham ikki turli boʻladi: xabariy va inshoʼiy. 

Xabariy jumla - uning aytivchisi bu soʻzida rostgoʻy yoki yolgʻonchi boʻlishi 

mumkin boʻlgan jumladir. Masalan, " عالم زيد " kabi.  

Isnod - ikki soʻzdan birining ikkinchisiga mansubligi boʻlib, undan keyin 

qoʻshimcha soʻz qoʻshilmasa ham eshituvchiga toʻla maʼnoni ifodalab bera oladi. 

Jumlaning ikki asosi bor:  

"Musnadi ilayh" va "Musnad". 

"Musnadi ilayh" - unga ism yoki feʼlni bogʻlangan ismdir. Masalan, "  زيرررد

" va "عالم علم زيد " jumlasidagi "زيد" kabi. 

"Musnad" - boshqa ismga bogʻlangan ism yoki feʼldir. Masalan, " عرررالم زيررد " 

va " علم زيد " jumasidagi "عالم" va "علم" soʻzlari kabi. 

Xulosa:  

Ismni boshqaga bogʻlash va unga boshqani ham bogʻlash mumkin boʻladi. 

Feʼlni esa boshqaga bogʻlash mumkin, ammo, unga boshqani bogʻlab 

boʻlmaydi. 



Harfni esa boshqaga va boshqani esa unga bogʻlab boʻlmaydi. 

Toʻrtinchi dars. 

Ismiy va feʼliy jumla. 

Ismiy jumla - boshlanishi ism bilan boshlangan boʻlib, ikkinchi qismi ism 

yoki feʼl boʻlishi ham mumkin. Masalan, " عالم زيد " va " علم زيد " kabi.  

Ismiy jumlaning birinchi qismi "musnadi ilayh" boʻladi va eʼroblashda 

"mubtado" deyiladi. Ikkinchi qismi esa "musnad" boʻlib, eʼrobda "xabar" 

deyiladi. " عالم زيد " jumlasini eʼtoblashda:  

 mubtado - "زيد"

 uning xabari - "عالم"

deyiladi va mubtado bilan xabardan tashkil topgan jumlani "ismlik xabariy jumla" 

deb aytiladi. 

 

Feʼliy juma - feʼl bilan boshlangan jumla boʻladi. Masalan, " زيررد ضرررب " kabi. 

Bu jumlaning birinchi qismi "musnad" boʻlib, eʼroblshda "feʼl" deyiladi. Ikkinchi 

qismi "musnadi ilayh" boʻlib, eʼroblashda "foil" deyiladi. " زيرررد ضررررب " jumlasining 

eʼrobi: 

 feʼl - "ضرب"

 uning foili "زيد"

boʻladi va ism bilan feʼldan tuzilgan jumlani "feʼllik xabariy jumla" deb ataladi. 

Beshinchi dars. 

Inshoʼiy jumla va uning turlari. 

Inshoʼiy jumla - uning aytuvchisini yolgʻon yoki rost aytdi deyish mumkin 

boʻlmagan jumladir. Masalan, " باضررر " degan shaxsga "yolgʻon yoki rost aytding" 

deb boʻlmaydi. Bu jumlani "inshoʼiy jumla" deyiladi va u 10 turli boʻladi: 

1. Amr. 

2. Nahy. 



3. Istifhom. 

4. Tamanniy. 

5. Tarajjiy. 

6. Aqdlar. 

7. Nido. 

8. Arz. 

9. Qasam. 

10. Taajjub feʼllari. 

 

1. Amr - biror ishni bajarishni talab qilinadigan inshoʼiy jumladir. Masalan, 

" yoki "اضرب" زيد ليضرب " kabi. 

2. Nahy - biror ishni bajarmaslikni talab qilinadigan inshoʼiy jumladir. 

Masalan, " تضرب ال " kabi. 

3. Istifhom - nomaʼlum narsani bilishlikni talab qilinadigan inshoʼiy 

jumladir. Masalan, " زيد؟ ضرب هل " kabi. 

4. Tamanniy - sevimli narsani hosil boʻlishini talab qilinadigan inshoʼiy 

jumladir. Masalan, " حاضر زيدا ليت " va " يعود الشباب أيام ليت " kabi. 

5. Tarajjiy - mumkin boʻlgan narsani hosil boʻlishini talab qilinadigan 

inshoʼiy jumladir. Masalan, " غائب عمر لعل " kabi. 

Oltinchi dars. 

Inshoʼiy jumlalar turining qolgani. 

6. Aqdlar - kelishuvning amalga oshishini talab qilinadigan inshoʼiy 

jumladir. Masalan, oldi-sotdi qilish vaqtida "بعرررت" yoki "اشرررتريت" deyishlik kabi. 

Ammo oldi-sotdi qilib boʻlgandan keyin aytilgan "بعرررت" yoki "اشرررتريت" deyishlik 

xabariy jumla boʻladi. 

7. Nido - chaqiruv harflaridan biri bilan birovni oʻziga qaratishni talab 

qilinadigan inshoʼiy jumladir. Masalan, "ياهلل" kabi.  



8. Arz - eshituvchidan biror ishni bajarishini muloyimlik bilan talab 

qilinadigan inshoʼiy jumladir. Masalan, " خيرا فتصيب بنا تنزل أال " kabi.  

9. Qasam - qasam harflaridan biri va qasam ichilgan narsa bilan soʻzni 

taʼkidlanadigan inshoʼiy jumladir. Masalan, " زيدا ألضربن وهللا " kabi.  

Qasam adoti (quroli) - uning vositasida qasam ichiladigan harfdir. 

Qasam ichilgan narsa - u bilan qasam ichiladigan ismdir. Masalan, "وهللا" 

soʻzida Alloh taʼoloning nomi bilan qasam ichilgan. Shunda "و" qasam adoti 

(quroli) boʻladi va buyuk ism "هللا" esa qasam ichilgan narsa boʻladi. 

10. Taajjub feʼllari - ajablanganini bildirish uchun ishlatiladigan siygʻada 

taajjublanganini bildiriladigan inshoʼiy jumladir. Masalan, " زيرردا أحسررن مررا " va "  أحسررن

 .kabi "يزيد

Yettinchi dars. 

Ifodasiz murakkab va uning turlari. 

Ifodasiz murakkab - eshituvchiga xabarni yoki soʻzlovchi soʻzidan sukut 

qilsa talabni ifoda qilmaydigan murakkab jumladir. U toʻrt qism boʻladi: 

1. Izofalik murakkab. 

2. Mabniylik murakkab. 

3. Gʻoyri munsariflik murakkab 

4. Sifatlik murakkab. 

 

Izofalik murakkab - ikki ism bir biriga izofa boʻlib, ifodasiz boʻlgan jumladir. 

Masalan, " زيرررد غررر م " kabi. Bu jumlaning birinchi qismi muzof va ikkinchi qismi 

muzofun ilayh boʻladi.  

Izofa - ikki ismning biri ikkinchisiga mansub boʻlib, avvalgisi ikkinchisini jar 

qiladi.  

Muzof - boshqa ismga izofa qilingan ismdir. 

Muzofun ilayh - unga boshqa ismni izofa qilingan ismdir. " زيررررد غرررر م " 

jumlasida "غ م" soʻzi muzof va "زيد" soʻzi "muzofun ilayh" boʻladi.  



"Muzof" va "Muzofun ilayh"dan tashkil topgan jumla "izofali murakkab" 

deyiladi. 

Sakkizinchi dars. 

Mabniylik va gʻoyri munsariflik murakkablar. 

Mabniylik murakkab - oʻzaro nisbati boʻlmagan ikki soʻzdan tashkil topgan 

ifodasiz jumla boʻlib, bu ikki soʻzni bitta soʻz qilingan boʻladi va ikkinchi soʻz 

taqdirdagi harfni oʻz ichiga olgan boʻladi. Masalan, " عشررر أحررد " soʻzi. Aslida u "  و أحررد

" ,boʻlgan. Ikki qismi ham fathaga mabniy boʻladi, faqatgina "عشرررر عشرررر اثنررري " 

bundan mustasno boʻlib, uning birinchi qismi moʻrab boʻladi. 

Xulosa:  

11 dan 19 gacha boʻlgan sanoqlar "Mabniylik murakkab" boʻladi va sanoq 

boʻlmagan boshqa soʻzlar ham shular qatorida "Mabniylik murakkab" sanaladi. 

Masalan, " حين حين", "نهار ليل", " مساء صباح " va " بيت بيت " kabi. 

Gʻoyri munsariflik murakkab - oʻzaro nisbati boʻlmagan ikki soʻzdan tashkil 

topgan jumla boʻlib, ikkisi bitta soʻz qilib yuborilgan va ikkinchi qismi taqdirda 

harfni oʻz ichiga olmaydi hamda ikki qismidan hech biri harf boʻlmaydi. Masalan, 

 .kabi. Buning avvalgi qismi mabniy boʻlib, ikkinchi qismi moʻrab boʻladi "بعلبك"

Toʻqqizinchi dars. 

Sifatlik murakkab va xulosalar. 

Sifatlik murakkab - ikki ismdan tashkil topgan ifodasiz jumla boʻlib, 

ikkinchisi avvalgisining yoki uni mutaalligʻining holini sifatlab keladi. Masalan, 

" العالم الرجل " kabi. 

Sifat - oʻzidan oldin oʻtgan ismning yoki uni mutaalligʻining holini bayon 

qilgan ismdir. Masalan, " العررالم الرجررل " va " أسرراتهت  عطررو  طالررب " jumlasidagi "العررالم" va 

 .kalimasi kabi "عطو "

Xulosalar: 

1. Ifodasiz murakkab, faqat, jumlaning bir boʻlagi boʻladi yaʼni "musnad" 

yoki "musnadi ilayhi" boʻladi va hech qachon jumla boʻlmaydi. Masalan, "  زيررد غرر م

" va "قائم زيد غ م قام " kabi. 



2. Jumla doim ikki soʻzdan tashkil topgan boʻlishi shart. Bu ikki soʻzning har 

ikkisi talaffuz qilingan yoki biri taqdirda boʻlsada. Masalan, "انصرررر" jumlasi. U 

taqdirda " أنت انصر " boʻladi. 

3. Kalomning maʼnosini toʻgʻri fahmlash uchun "musnad" va "musnadi 

ilayh"ni bilishlik lozim boʻladi va bu ikkisini bilish uchun uchta narsa shart: 

1. Ism, feʼl va harfni ajrata bilish. 

2. Moʻrab va mabniyni bilish. 

3. Omil va uning maʼmulini bilish. 

Shularni bilish bilan "musnad" va "musnadi ilayh"ni ajrata olish mumkin 

boʻladi va kalomning toʻgʻri maʼnosi yuzaga chiqadi. 

Oʻninchi dars. 

Mashqlar. 

Oʻn birinchi dars. 

Ismning alomatlari. 

Ismning quyidagi alomatlari bor: 

1. Unga "أل" qoʻshimchasi qoʻshilishi. Masalan, "الرجل " kabi. 

2. Jar harfi kirishi. Masalan, "بزيد" kabi. 

3. Tanvin kira olishi. Masalan, "رجل" kabi. 

4. "Musnadi ilayhi" boʻlishi. Masalan, " زيد قام " jumlasidagi "زيد" kabi. 

5. "Muzof" boʻlishi. Masalan, " قائم زيد غ م " jumlasidagi "غ م" kabi. 

6. Tasgʻir qilinishi. Masalan, "قريش" kabi. 

7. Nisbat qilinishi. Masalan, "بغدادي " kabi. 

8. Tasniya (ikkilik) boʻlishi. Masalan, "رج ن" kabi. 

9. Jam (koʻplik) boʻlishi. Masalan, "رجال" kabi.  

10. Mavsuf (sifatlangan) boʻlishi. Masalan, " عرررالم رجرررل " jumlasidagi "رجرررل" 

kabi. 



11. Nido qilingan boʻlishi. Masalan, " زيد يا " jumlasidagi "زيد" kabi. 

12. Yumaloq muannaslik alomati "ة" kirishi. Masalan, "ظلمة" kabi. 

Xulosalar: 

1. Musagʻgʻat ism - obrusiz qilish, kichraytirish, erkalash yoki boshqa 

sababli " فعيعل, ""فعيل " yoki "فعيعيل" vazniga solingan ismdir. Masalan,  

" رجيل" -" رجل " 

" جعيفر" -" جعفر " 

" قريطيس" -" قرطاس " 

kabi. 

2. Nisbat berilgan ism - bir narsani unga mansubligini bildirish uchun 

oxiriga oʻzidan oldin kasra kelgan tashdidli yo qoʻshilgan ismdir. Masalan, 

 .kabi "مكي" va "ديوبندي"

3. Bilingki, feʼl tasniya va jam boʻlmaydi. Ammo feʼlning baʼzi siygʻalariga 

tasniya va jam atamasini ishlatilishiga sabab uning foʼilidir. Masalan, "ضرررربا" 

soʻzida feʼl "الضرب" boʻlib, u bitta. Ammo uni amalga oshiruvchisi ikkita boʻladi. 

Oʻn ikkinchi dars. 

Feʼl va harfning alomatlari. 

Feʼlning alomatlari quyidagilar: 

1. Unga "قد" soʻzi kirishi. Masalan, " دخل قد " kabi. 

2. Unga "س" kirishligi. Masalan, "سيضرب" kabi. 

3. Unga " سو" kirishligi. Masalan, " يضرب سو  " kabi. 

4. Unga jazm qiluvchilar kirishi. Masalan, " يضرب لم " va "ليضرب" kabi. 

5. Unga raf qiluvchi "zamiri bariza" qoʻshilishi. Masalan, "ضررربت" - damma 

bilan mutakallim, fatha bilan muzakkar muxotab va kasra bilan muannas 

muxotab boʻladi. 

6. Unga sukunlik muannas "to" kirishi. Masalan, "ضربت" kabi.  

7. Amr boʻlishi. Masalan, "اضرب" kabi. 



8. Nahy boʻlishi. Masalan, " تضرب ال " kabi. 

9. U "musnad" boʻladi, ammo, "musnadi ilayhi" boʻla olmaydi. Masalan, 

" زيد ضرب " jumlasidagi "ضرب" kabi. 

Harfning alomati - ism va feʼlning alomatlaridan ajralib qolishidir. 

Oʻn uchinchi dars. 

Moʻrab va Mabniy. 

Arab kalimalari ikki qism boʻladi: "Moʻrab" va "Mabniy". 

1. Moʻrab - omil sababli oxiri oʻzgaradigan kalimadir. Masalan, " ", زيرررد جرراء

زيرردا رأيررت" " va " بزيررد مررررت " jumlalaridagi "زيررد" va " يضرررب لررن", ربيضرر هررو " va " يضرررب لررم " 

jumlalaridagi "يضرب" kabi. 

Xulosalar: 

1. Omil - oʻzidan keyin kelgan kalimalarda raf, nasb, jar va jazmni paydo 

qiladigan narsadir. Masalan, zikr qilingan misollardagi " لرررم","ب" ،"راي", "جررراء " va 

 .kabi "لن"

2. Eʼrob - omil taqozo qilgan narsani bayoni uchun kelgan harakat, harf, 

sukun yoki hazfni aytiladi.  

Harakat - damma, fatha va kasra. Masalan, " زيررردا رأيرررت" ،" زيرررد جررراءني " va 

" بزيد مررت " hamda " يضرب هو " va " يضرب لن " kabilar. 

Harf - ،ي أ، و  va ن. Masalan, " يضررربان همررا" "بأبيررك مررررت" "أبرراك رأيررت", "أبرروك ءجررا " 

kabi. 

Sukun - " يضرب لم " kabi. 

Hazf - "ن" yoki illat harfini tushurib yuboriladi. Masalan, " يرررم لررم و يضررربا لررم " 

kabi. 

3. Eʼrobning oʻrni - moʻrabning oxirgi harfidir. Masalan, "زيررررد" va 

 .kabi "ب" va "د" dagi"يضرب"

Mabniy - omil oʻzgarishi bilan oxiri oʻzgarmaydigan kalimadir. Masalan, 

" هؤالء رأيت", "هؤالء جاء " va " بهؤالء مررت " dagi "هؤالء " kabi. 

Oʻn toʻrtinchi dars. 



Eʼrob va mabniylikning tafsiloti. 

Kalimaning uch qismi boʻlmish ism, feʼl va harfdan: 

Harflarning barchasi mabniy boʻladi. 

Feʼlning moziy siygʻasi, maʼruf amr siygʻasi va muzoriy siygʻasining taʼkid 

yoki muannas to qoʻshilgani mabniy boʻladi. Keyin muzoriga muannas jamning 

nuni qoʻshilganda ham mabniy boʻladi. Muzoriyning "غائبررات" va " اتمخاطبرر " siygʻasi 

doim mabniy boʻladi. Masalan,  

تضربن لن يضربن، لن ، تضربن لم يضربن، لم تضربن، يضربن، . 

Bular omil oʻzgarishi bilan oxiri oʻzgarmaydi. 

Saqila va xafifa taʼkid nuni muzoriyning faqat beshta siygʻasiga bevosita 

qoʻshilib keladi: الغيرررر مررر  المرررتكلم المرررتكلم، المفررررد الواحرررد، المخاطرررب الواحررردة، ائبرررةالغ الواحرررد، الغائرررب . 

Shu beshta siygʻaning oʻzi taʼkid nuni kirishi bilan fathaga mabniy boʻladi. 

النضربن ، الأضربن التصربن، التضربن،  اليضربن،  kabi.  

Ismlarning esa Gʻoyri mutamakkinlari mabniy boʻladi. 

Xulosa: 

Arab tilida faqatgina ikki narsa moʻrab boʻladi: 

1. Mutamakkin ism. 

2. Taʼkid va muannas nuni qoʻshilmagan muzoriy. 

Mutamakkin ism - omil roʻyobga chiqadigan tarzda boshqa bilan tarkib 

topgan ismdir va u asli manbniyga oʻxshamaydi. Buni "Moʻrab ism" deyiladi. 

Masalan, " زيد جاء " jumlasidagi"زيد" kabi. 

Xulosa: 

Asli mabniy deb boshqasiga oʻxshagani uchun emas, balki, tuzilganda asli 

mabniy boʻlgan ismni aytiladi. Ular uchta: 

1. Moziy. 

2. Maʼruf amr feʼli. 

3. Harflarning barchasi. 

 



Gʻoyri mutamakkin ism - omil roʻyobga chiqadigan tarzda boshqa bilan 

tarkib topmagan yoki asli mabniyga oʻxshagan ismdir. Uni "mabniy ism" ham deb 

ataladi. Masalan, " هررها جرراء " jumlasidagi "هررها" va yolgʻiz oʻzi turgan "زيررد" kalimasi 

kabi. 

Oʻn beshinchi dars. 

Gʻoyri mutamakkin ismlarning turlari. 

Gʻoyri mutamakkin ismlar sakkiz qism boʻladi: 

1. Zamirlar. 

2. Ismi ishoralar. 

3. Mavsula ismlar. 

4. Ismi feʼllar. 

5. Ovoz ismlari. 

6. Zarf ismlari. 

7. Kinoya ismlar. 

8. Mabniy murakkablar. 

 

Zamir - gʻoyri mutamakkin ism boʻlib, oʻzidan oldin lafz, maʼno yoki 

hukmda oʻtgan mutakallim, muxotab yoki gʻoyibga dalolat qilish uchun yasalgan 

boʻladi. Masalan, " هو ، أنت ، أنا " kabi. 

U besh turli boʻladi: 

1. Marfuʼ muttasil. 

2. Marfuʼ munfasil. 

3. Mansub muttasil. 

4. Mansub munfasil. 

5. Majrur muttasil. 

 



1. Marfuʼ muttasil - raf qilingan zamir boʻlib, oʻzining omili boʻlmish feʼl 

yoki shibhi feʼl bilan qoʻshilib keladi va 14 ta boʻladi: 

 (zammali) "ت" .1

 "نا" .2

 (fathali) "ت" .3

 "تم" .4

 (kasrali) "ت" .5

 "تما" .6

 "تن" .7

 "هو" .8

 "ا" .9

 "و" .10

 "هي" .11

 "ا" .12

 (fathali) "ن" .13

Bu zamirlar feʼlga qoʻshilib keladi va eʼrobda "foʼil yoki noibi foʼil" deyiladi. 

Masalan, "  ضررررربتم، ضررررربتما، ضررررربت، ضررررربن، ضررررربتا، ضررررربت، ضررررربوا، ضررررربا، ضرررررب،

ضربت،ضربنا ضربتن، ضربتما، ضربت، . Maʼlum va majhul siygʻalarda. 

Oʻn oltinchi dars. 

Marfuʼ munfasil va mansub muttasil. 

Marfuʼ munfasil - raf qilingan zamir boʻlib, oʻzining raf qiluvchi omiliga 

qoʻshilmagan boʻladi va 14 tadir: "  أنتمررا ، أنررت ، أنررتم ، أنتمررا ، أنررت هررن، همررا، هرري، هررم، همررا، هررو،

نحن ، أنا ، أنتن ، . 

Bu zamirlar koʻp hollarda jumlaning boshida keladi va eʼrobda "mubtado" 

va undan keyingisini "xabar" deyiladi. Masalan, " مسلم أنا " kabi. 

Xulosa: 



Bu zamirlar gohida feʼldan keyin ham kelishi mumkin va eʼrobda "foʼil" 

yoki "noibi foʼil" deyiladi. Masalan, " أنا إال ضرب ما " yoki " أنا إال ضرب ما " kabi.  

Mansub muttasil - nasb qilingan zamir boʻlib, oʻzining nasb qiluvchi 

omiliga qoʻshilib keladi va 14 ta boʻladi: 

 ي .1

 نا .2

 (fathali) ك .3

 كما .4

 كم .5

 (kasrali) ك .6

 كما .7

 كن .8

 ه .9

 هما .10

 هم .11

 ها .12

 هما .13

 .هن .14

Bu zamirlar feʼlga qoʻshilib kelsa shu feʼlning mafʼuli boʻladi. 

 ضربها، ضربهم، ضربهما، ضرب ، ضربكن، ضربكما، ضربك، ضربكم، ضربكما، ضربك، ضربنا، ضربني،

  ضربهن، ضربهما،

Agar bu zamirlar "hurufu mushabbahatu bil feʼl" harflaridan biriga 

qoʻshilib kelsa uning ismi boʻladi. 

إنهن ، إنهما ، إنها ، إنهم ، إنهما ، إن  ، إنكن ، إنكما ، إنك ، إنكم ، إنكما ، إنك ، إننا ، إنني . Kabi 

Oʻn yettinchi dars. 

Mansub munfasil va majrur muttasil. 



Mansub munfasil - nasb qilingan zamir boʻlib, oʻzining omiliga 

qoʻshilmagan boʻladi. U 14 tadir: 

 إياي .1

 إيانا .2

 إياك .3

 إياكما .4

 إياكم .5

 إياك .6

 اياكما .7

  إياكن .8

 إياه .9

 اياهما .10

 إياهم .11

 إياها .12

 إياهما .13

  إياهن 14

Eʼrobda bu zamirlarni "mafʼuli bih" deyiladi. Masalan, " ضربت إياك " kabi. 

Majrur muttasil - jar qilingan zamir boʻlib, jar qiluvchi omiliga qoʻshilib 

keladi va u 14 ta boʻladi: 

 ي .١

 نا .٢

 fathali ك .٣

 كما .٤

 كم .٥

 kasrali ك .٦



 كما .٧

 كن .٨

 ه .٩

 هما .١٠

 هم .١١

 ها .١٢

 هما .١٣

 .هن .١٤

Bu zamirlar ismga qoʻshilib kelsa "izofa sababli majrur zamirlar" deyiladi va 

eʼrobda "muzofun ilayhi" boʻladi. Masalan, "  ، قلمرررك ، قلمكرررم ، قلمكمرررا ، قلمرررك ، قلمنرررا قلمررري،

 .kabi " ، قلمهن ، قلمهما ، قلمها ، قلمهم ، قلمهما ، قلم  ، قلمكن ، قلمكما

Agar jar harfi bilan kelgani uchun majrur boʻlsa "jar harfi sababli majrur 

zamirlar" deyiladi va eʼrobda majrur boʻladi. Masalan, "  ، لررك ، لكررم ، لكمررا ، لررك ، لنررا ، لرري

لهن ، لهما ، لها ، لهم ، لهما ، ل  ، لكن ، لكما " kabi. 

Oʻn sakkizinchi dars. 

Ismi ishora. 

Ismi ishora - his qilinadigan narsaga ishora qilish uchun yasalgan gʻoyri 

mutamakkin ismdir. 

Mushoru ilayh - hissiy ishora bilan ishora qilingan ismdir. Masalan, "  هرررها

  kabi "القلم

Ismi ishora ikki xil boʻladi: 

"Yaqin uchun ismi ishora" va "Uzoq uchun ismi ishora". 

"Yaqin uchun ismi ishora": Muzakkar mufrad uchun: هها 

Muzakkar tasniya uchun: ،ههين ههان . 

Muannas mufrad uchun: ،تهي ، ههي ت ، تي، تا، ههه  . 

Muannas tasniya uchun: هاتين ، هاتان . 



Jam uchun: أوالء ، هؤالء  . 

"Uzoq uchun ismi ishoralar":  

Muzakkar mufrad uchun: هلك. 

Muzakkar tasniya uchun: هينك ، هانك . 

Muannas mufrad uchun: تلك  

Muannas tasniya uchun: ابنك ، تانك . 

Jam uchun: أولئك. 

Xulosa: 

Agar "mushori ilayh" zikr qilinsa va u jomid ism boʻlsa eʼrobda "ismi 

ishora"ni "mubdal minhu" va "mushori ilayh"ni "badal" deyiladi. Masalan, "  هرررها

نفرريس القلررم " kabi. Agar ishtiqoq qilib olingan ism boʻlsa "ismi ishora"ni "mavsuf" va 

"mushori ilayh"ni "sifat" deb eʼroblanadi. Masalan, " مجتهررد الطالررب هررها  " kabi. Keyin 

"ismi ishora" bilan "mushori ilayh" (birgalikda boʻlsa yoki boʻlmasa ham) 

jumladagi oʻrniga qarab eʼroblanadi. Gohida biri "mubtado" va ikkinchisi "xabar" 

boʻlishi mumkin. Oʻtgan ikki misoldagi va " رجرررل هرررها "dagi kabi. Gohida esa foʼil, 

noibi foʼil, mafʼul va sifat kabi boshqasi boʻlishi ham mumkin. Masalan, " هررها قررال " 

kabi. 

Oʻn toʻqqizinchi dars. 

Mavsula ismlar. 

Mavsula ism - gʻoyri mutamakkin ism boʻlib, ortidagi silasi bilangina 

jumlaning mukammal bir boʻlagi boʻla oladi.  

Sila - xabariy jumla yoki shibhi jumla boʻlib, mavsula ismning maʼnosini 

mukammal qilish uchun ortidan keladi va unda mavsulaga qaytadigan zamir 

boʻlishi shart boʻladi. Masalan, " عالم أبوه الهي جاء " kabi.  

Xulosa: 

Silaning boshi - sila u bilan boshlanadigan ism yoki feʼl boʻladi, garchi u 

"musnad" yoki "musnadi ilayhi" boʻlsada. Masalan, oʻtgan misoldagi "أبرروه " soʻzi 

kabi. 

Mavsula ismlar: 



Muzakkar mufrad uchun: "الهي". 

Muzakkar tasniya uchun: اللهان va الهين.  

Muannas mufrad uchun: التي. 

Muannas tasniya uchun: اللتان va اللتين. 

Muannas jam uchun: ال تي va اللواتي. 

، ما  

، من  

،أي   

  أية .

foʼil yoki mafʼulga "الررررهي" yoki "الترررري" maʼnosidagi "أل" qoʻshimchasi. 

Masalan, " مضروب الهي و ضارب الهي" "المضروب و الضارب " maʼnosida.  

Bani Toyyi qabilasi tilida "الرررهي" maʼnosidagi "هو". Masalan, " ضرررربك هو جررراء " 

yaʼni " ضربك الهي جاء ". 

Bilginki, "أي" mavsulasi izofa qilinsa va uning silasini boshi hazf qilingan 

zamir boʻlsa uni mubtado deb eʼroblanadi va u zammaga mabniy boʻladi. Aks 

holda moʻrab boʻladi. Masalan, " مالرررك  خررره أيهررم زر " jumlasi aslida " مالرررك  خررره هرررو أيهررم " 

boʻladi. 

Yigirmanchi dars. 

Ismi feʼllar. 

Ismi feʼl - gʻoyri mutamakkin ism boʻlib, feʼlning maʼnosi, zamoni va 

amalini oʻz ichiga oladi, lekin, alomatlarini olmaydi. U ikki qism boʻladi: 

1. Amri hozir maʼnosidagi ismi feʼl. 

2. Moziy feʼl maʼnosidagi ismi feʼl. 

Birinchiga misol: 

 "رويد" maʼnosidagi "أمهل"

 "بل " maʼnosidagi "اترك"



 "حيهل" maʼnosidagi "ايت"

 "عليك" maʼnosidagi "ألزم"

 ."ها" maʼnosidagi "خه"

Ikkinchiga misol: 

 "هيهات" maʼnosidagi "بعد"

 "شتان" maʼnosidagi "افترق"

 ."سرعان" maʼnosidagi "سرع"

Yigirma birinchi dars. 

Ovoz va zarf ismlari. 

Ovoz ismi - gʻoyri mutamakkin ism boʻlib, ovozni hikoya qilinadi yoki 

hayvonlarga shunday ovoz qilinadi. 

Birinchiga misol: 

Yoʻtal uchun ishlatiladigan " أح أح " 

Ogʻriqni bildiradigan " أ" 

Qargʻa chiqaradigan ovoz " غاق غاق " 

Ikkinchiga misol: 

Tuyani choʻktirish uchun " نخ نخ " deyish kabi. 

Ismi zarf - gʻoyri mutamakkin ism boʻlib, feʼlning zamoni yoki makoniga 

dalolat qiladi. U ikki qism boʻladi: zarfi zamon va zarfi makon. 

Zarfi zamon - feʼlning vaqtiga dalolat qiladigan ismdir. Masalan, "  ، إها ، إه

بعد ، قبل ، عوض ، قط ، منه ، مه ، أمس ، أيان ، كي  ، متى " kabi. 

Zarfi makon - feʼlning makoniga dalolat qiladigan ismdir. Masalan, "  ، حيرر 

فوق ، تحت ، خل  ، قدام " kabi. 

Xulosa: 

" فوق ، تحت ، خل  ، قدام ، عوض ، بعد ، قبل "  



Bu zarflar "muzof" holda ishlatiladi. Agar unga "muzofi ilayh" qilingan soʻz 

hazf qilingan boʻlsa u zammaga mabniy boʻladi va hazf qilinmasa moʻrab boʻladi.  

Mabniyga misol: 

" فوق عمرو صعد " 

Moʻrabga misol: 

" الشجرة فوق عمرو صعد ". 

Yigirma ikkinchi dars. 

Kinoya ismlari va mabniy murakkab. 

Kinoya ismi - gʻoyri mutamakkin ism boʻlib, nomaʼlum son yoki nomaʼlum 

soʻzga dalolat qilish uchun yasalgan boʻladi. U toʻrttadir.  

Nomaʼlum son uchun: "كررم" va "كررها". Masalan, " عنرردك؟ درهمررا كررم " va "  درهمررا كررها

 ."عندي

Nomaʼlum soʻz uchun: "كيت" va "هيت". Masalan, " كيت كيت زيد قال ". 

Xulosa: 

  "هيت" va "كيت"

soʻzi mafʼuli bih boʻlib keladi. 

" هيت هيت زيد قال "  

eʼtoblashda: 

 feʼl - "قال"

 foʼili - "زيد"

" هيت هيت " - mafʼuli bih deyiladi. 

Feʼl, foʼil va mafʼuldan tuzilgan bu jumla "feʼllik xabariy jumla" deb ataladi. 

Mabniy murakkab - bu haqda ifodasiz murakkabda oʻtdi. 

Yigirma uchinchi dars. 

Maʼrifa va nakra. 



Ism umumiy va xususiy boʻlishi eʼtiboridan ikki qism boʻladi: Maʼrifa va 

Nakra. 

Maʼrifa - muayyan narsa uchun yasalgan ismdir. Masalan, " الرررحمن ثنرراء " kabi. 

U yetti xil boʻladi: 

1. Zamir. 

2. Alam. 

3. Ismi ishora. 

4. Ismi mavsula. 

5. Maʼrifaligi "أل" bilan boʻlgan. 

6. Shu beshta maʼrifadan biriga izofa boʻlgan. 

7. Nido bilan maʼrifa boʻlgan. 

 

1. Alam - muayyan narsa uchun qoʻyilgan ism boʻlib, qoʻyishda boshqasi 

nazarda tutilmagan. Masalan, " زمزم ، المكرمة مكة ، خالد " kabi. 

2. Maʼrifaligi "أل" bilan boʻlgan - "أل" qoʻshimchasi kirgizib, maʼrifa qilingan 

ismdir. Masalan, "الرجل" kabi. 

3. Maʼrifaga izofa boʻlgan - nidodan boshqa mazkur beshta maʼrifadan 

biriga izofa qilingan ismdir. Masalan, "  الرررهي قلرررم ، الرجرررل قلرررم ، هرررها قلرررم ، ماجرررد قلرررم ، غ مررر 

 .kabi " عندك

4. Nido bilan maʼrifa boʻlgan - nido harflaridan biri bilan chaqirilganligi 

sababli maʼrifa boʻlgan ismdir. Masalan, " رجل يا " kabi. 

Xulosa: 

Zamir, ismi ishora va ismi mavsula haqida aytib oʻtdik. Bilingki, ismi ishora 

va ismi mavsulalar "mubhamlar" deb ham nomlanadi. Chunki, "mushori ilayh"ga 

ishora qilinmagan ismi ishora mubham boʻladi. Huddi shunday, silasi boʻlmagan 

ismi mavsula ham mubham hisoblanadi. 

 



Nakra - muayyan boʻlmagan narsa uchun yasalgan ismdir. Masalan, "رجررل" 

kabi. 

Yigirma toʻrtinchi dars. 

Jins eʼtiboridan ism ikki turli boʻladi: 

Muzakkar va Muannas. 

Muzakkar - unda muannaslik alomati lafzda va taqdirda ham topilmagan 

ismdir. Masalan, "رجل" kabi. 

Muannas - unda muannaslik alomati lafzda yoki taqdirda topilgan ismdir. 

Masalan, " عين ، هكية " kabi.  

Muannaslikning uchta alomati: 

1. To marbuta (ة). Yaʼni vaqf qilinganda ه ga aylanadigan to. U lafzda 

boʻladi: طلحررة kabi va taqdirda boʻladi: أرض kabi. Chunki, أرض soʻzining asli أرضررة 

boʻlgan. Bunga dalil: uni tasgʻir qilinganda "أريضررررة" boʻladi. Qoidaga koʻra 

tasgʻirda ism asliga qaytariladi. 

2. Alif maqsura. Masalan, سلمى kabi. 

3. Alif mamduda. Masalan, حمراء kabi. 

Xulosalar: 

1. To marbutani (ة) qaysi maʼnoda ishlatilsada u soʻzning lafzda muannas 

ekanligini bildiradi.  

2. Muannaslik uchun kelgan alif maqsura - moʻrab ismning oxirida kelib, 

shu ismning muannas ekanligiga dalolat qiladigan alifdir. حبلى kabi. 

3. Muannaslik uchun kelgan alif mamduda - muannasligi uchun ismning 

oxirida keladigan qoʻshimcha alif boʻlib, undan oldin mad uchun qoʻshimcha alif 

boʻladi. حمراء kabi. 

Yigirma beshinchi dars. 

Muannasning turlari. 

Zoti jihatidan muannas ikki turli boʻladi: "muannasi haqiqiy" va "muannasi 

lafziy". 



Muannasi haqiqiy - muannas boʻlib, uning aksi "erkak" jonzot boʻladi. 

Masalan, إمرأة aksi ناقة ، رجل  aksi جمل. 

Muannasi lafziy - muannas boʻlib, uning aksi "erkak" jonzot boʻlmaydi. 

Masalan, قوة ، ظلمة ، طلحة  kabi. 

Xulosa: 

Muannas - alomatiga koʻra ikki qism boʻladi: qiyosiy muannas va samoʼiy 

muannas. 

Qiyosiy muannas - u muannas boʻlib, siygʻasi muannaslikning zohir alomati 

bilan birga boʻladi. Masalan, خالدة kabi. 

Samoʼiy muannas - u muannas boʻlib, uning siygʻasi muannaslikning zohir 

alomatidan ajralgan boʻladi va uning muannasligi arablardan eshitilgan narsa 

bilan cheklanadi. Masalan, عرررين kabi. Bu turdagi soʻzlarni "Maʼnaviy muannas" 

ham deyiladi. 

Yigirma oltinchi dars. 

Mufrad, tasniya va jam. 

Son jihatdan ism uch turli boʻladi: mufrad, musanno va majmuʼ. 

Mufrad - bittaga dalolat qiladigan ismdir. Masalan, إمرأة ، رجل  kabi.  

Musanno - ikkitaga dalolat qiladigan ism boʻlib, mufradning oxiriga alif 

yoki oʻzidan oldingisi fatha boʻlgan yo va kasrali nun qoʻshiladi. Masalan, رجرر ن ، 

 .kabi رجلين

Majmuʼ (jam) - ikkitadan koʻpga dalolat qiladigan ism boʻlib, uning mufradi 

lafzda yoki taqdirda oʻzgaradi. Lafzda oʻzgarishiga misol: " رجررال=  رجررل ". Taqdirda 

oʻzgarishiga misol: "فلررك". Bu soʻz "أسررد" vazniga koʻra jam va "قفررل" vazniga koʻra 

mufrad boʻladi. 

 

Keyin lafziga koʻra jam ikki turli boʻladi: "jam taksir" va "jam tasʼhih".  

Jam taksir - mufradining koʻrinishi oʻzgarib ketadigan jamdir. Yaʼni 

mufradining harflarini tartibi yoki harakat va sukunlari lafzda yoki taqdirda 

oʻzgarib ketadi. Masalan, " أسد ، فلك ، رجال " kabi.  



Xulosa: 

Sulosiydagi jam taksirning koʻrinishi faqatgina eshitish orqali bilinadi va 

uning alohida qoidasi yoʻq. Ruboiy va xumosiylarda "فعالرررل" va "فعاليرررل" vaznida 

keladi. Masalan, دنانير=دينار ، جحامر=جحمريش. جعافر=جعفر  kabi. 

Ismi jam - ikkidan koʻpga dalolat qilgan ism boʻlib, uning lafzi va maʼnosida 

mufradi boʻlmaydi va jam taksir vaznilaridan birida ham kelmaydi. Masalan, نرراس ، 

ركب ، رهط  kabi 

Yigirma yettinchi dars. 

Jam solim va uning turlari. 

Sahih jam - mufradining koʻrinishi oʻzgarmaydigan jamdir. Yaʼni harflarning 

tartibi yoki harakat va sukunlarida lafziy va taqdiriy oʻzgarish sodir boʻlmaydi. 

Masalan, " مسلمون=مسلم " kabi va uni "jam solim" ham deyiladi. 

Keyin "jam solim" ham ikki qism boʻladi:  

Jam muzakkar solim 

Jam muannas solim. 

 

Jam muzakkar solim - mufradining oxiriga oʻzidan oldingi harf zammalik 

boʻlgan vov va fathali nun yoki oʻzudan oldingi harf kasrali boʻlgan yo va fathali 

nun qoʻshilgan solim jamdir. Masalan, " مسلمين و مسلمون " kabi. 

Jam muannas solim - mufradining oxiriga alif va to qoʻshilgan solim jamdir. 

Masalan, "مسلمات" kabi. 

Keyin maʼnosiga qarab jam ikki xil boʻladi:  

Jam qilla 

Jam kasra 

Jam qilla - 10 va undan oz sonlar uchun ishlatiladigan jamdir. Uning 6 

koʻrinishi bor: 

قول جم  أقوال - أفعال .1  

كلب جم  أكلب - أفعل .2  



عوان جم  أعونة - أفعلة .3  

غ م جم  غلمة - فعلة .٤  

  مسلمون .qoʻshimchasi qoʻshilmagan jam muzakkar solim أل .5

 .مسلمات .qoʻshimchasi qoʻshilmagan jam muannas solim أل .6

Jam kasra - 10 dan koʻp son uchun ishlatiladigan jamdir. Uning koʻrinishi 

"jam qilla"dan boshqalaridir. Masalan, "مسلمون" kabi. 

Yigirma sakkizinchi dars. 

Munsarif va gʻoyri munsarif. 

Munsarif - moʻrab ism boʻlib, unda sarfdan man qiladigan sabablardan 

ikkitasi yoki ikkitasini oʻrniga oʻta oladigan bittasi topilmaydi. Masalan, 

" بنبيل مررت", "نبي  رأيت", "نبيل جاءني ". 

Gʻoyri munsarif - moʻrab ism boʻlib, ikkita sabab yoki ikkita oʻrniga oʻta 

oladigan bitta sabab topilgan ismdir. Masalan, " مساجد ، عمر ". 

Hukmi - unga kasra va tanvin kirmaydi va doimo jar oʻrnida fathali boʻladi. 

Masalan, 

" بعمر مررت ، عمر رأيت ، عمر جاءني ". 

Sarfdan man qiluvchi sabablar 9 tadir: 

1. Adl 

2. Vasf 

3. Muannaslik 

4. Maʼrifa 

5. Ajamlik 

6. Jam 

7.Tarkib 

8. Qoʻshimcha alif va nun qoʻshilgan 

9. Feʼl vazni. 



Adl - ismning asli siygʻasidan boshqa siygʻaga, sarf qoidalarisiz, asli oʻzagini 

saqlab qolgan holda oʻzgarishidir. Masalan, "  ثرررر" soʻzi aslidagi " ث ثررررة ث ثررررة " 

siygʻasidan sarf qoidasisiz chiqib ketgan. "عمررررر" soʻzi ham aslidagi "عررررامر" 

siygʻasidan sarf qoidasisiz chiqib ketgan. " عمر و ث   " soʻzlarida adl bor. 

Xulosa: 

Adlning 6 ta vazni bor:  

سحر - فعل  (muayyan kunning kechasini oxiri) 

قطام - فعال  (ayol ismi) 

ث   - فعال  

مثل  - مفعل  

أخر - فعل  

أمس - فعل  (oʻtgan muayyan kun). 

Yigirma toʻqqizinchi dars. 

Vasf, muannaslik va maʼrifa. 

Vasf - baʼzi sifatlari mulohaza qilingan mubham shaxsga ismning dalolat 

qilishidir. Masalan, "أحمر" kabi. U ikki turli boʻladi: "asliy vasf" va "oriziy vasf". 

Asliy vasf - kalimani tuzish vaqtida topilgan sifatdir, keyin u sifat boqiy 

qolish yoki qolmasligining farqi yoʻq. Masalan, "أسود" kabi.  

Oriziy vasf - kalima tuzilgan vaqtida topilmagan va isteʼmol qilish vaqtida 

paydo boʻlgan sifatdir. Masalan, " أرب  بنسوة مررت " jumlasidagi " أرب" kabi. 

Bilginki, asliy sifatgina sarfdan man qilishga sabab boʻladi. 

Muannaslik - ismda muannaslik alomatini lafzda yoki taqdirda bor 

boʻlishidir. Masalan, " دار ، طلحرررة " kabi. Muannaslikning toʻrt alomati sarfdan man 

qilishga sabab boʻladi va "ة" bilan muannaslik va maʼnaviy muannaslik sarfdan 

man qilishga sabab boʻlishi uchun "alam" boʻlishi ham shart qilinadi. Masalan, 

" زينررررب ، طلحررررة " kabi. Ammo, maqsura alif va mamduda alif bilan boʻlgan 

muannaslikning har biri ikkita sabab oʻrniga oʻtadi.  



Maʼrifa - muayyan narsaga dalolat qilgan ism boʻlib, maʼrifaning yetti 

turidan faqatgina "alam" sarfdan man qiladi. 

Oʻttizinchi dars. 

Ajamlik, jam va tarkib. 

Ajamlik - arablardan boshqalar tuzgan ismdir. Masalan, "إبرررراهيم" kabi. U 

sarfdan man qilishga taʼsir qilishi uchun ikki shart boʻlishi kerak: 

1. Ajam tilida ham u alam ism boʻlishi kerak. " قالون ، إسماعيل " kabi. 

2. Ikki narsadan biri: uchta harfdan ziyoda boʻlishi kerak. Masalan, "إبررراهيم" 

kabi. Yoki uchta harfli boʻlib, oʻrtadagi harf harakatli boʻlishi kerak. Masalan, 

 .kabi. (Diyorbakrdagi qoʻrgʻonning nomi) "شتر"

Jam - mufradining koʻrinishi lafz yoki taqdirda oʻzgargani sababli ikkidan 

koʻpga dalolat qilgan ismdir. Masalan, "مسرراجد" kabi. U sarfdan man qilishga taʼsir 

qilishi uchun ikkita sharti bor: 

1. Jamning oxirgi jami boʻlishi kerak.  

Jamning oxirgi jami - har bir taksir jami boʻlib, jam alifidan keyin ikkita harf 

boʻladi. Masalan, " دواب ، مسرراجد " kabi. Yoki uchta harf boʻladi va oʻrtadagisi sukunli 

boʻladi. Masalan, "مصابيح" kabi. 

2. Uning oxirida vaqf qilganda "ه"ga aylanadigan "ة" kelmasligi kerak. Agar 

 .kabi "صياقلة" .kelsa munsarif boʻladi "ة"

Jam alifi - undan oldin ikkita fathali harf kelgan alifni aytiladi.  

 

Tarkib - harf uning bir boʻlagi boʻlmasdan ikki va undan koʻp soʻzlarning 

bitta kalimaga aylanib ketishidir. U sarfni man qilishiga taʼsir qilishi uchun ikki 

shart topilishi kerak:  

1. Izofa yoki isnod boʻlmasligi. 

2. Alam boʻlishi. Masalan, " تحضرمو ، بعلبك " kabi. 

Oʻttiz birinchi dars. 

Feʼl vazni. 



Feʼl vazni - feʼllarning vaznidan deb bilingan vaznlardan birida boʻlgan 

ismdir. Feʼl vaznining sarfni man qilishiga sabab boʻlishining sharti:  

"Feʼlga xos boʻlishi yaʼni uni ismda feʼldan naql qilibgina ishlatilishi lozim. 

Masalan,  

تفعيل - فعل  bobining maʼlum moziysi. 

 Hajjojning otini ismi - شمر

 sulosiy mujarradning moziysini majhuli - فعل

 .qabila nomi - دؤل

Yoki u ismning boshida "أترررين" harflaridan biri qoʻshimcha ravishda kelishi 

va oxirida (ة) kelmasligi. Masalan, ،تغلب يشكر، أحمد  soʻzlarini alam qilib ishlatilsa. 

Xulosa: 

Feʼl vazni sarfdan man qilishga taʼsir qilishi uchun aytib oʻtilgan ikki 

shartdan biri topilishi lozim boʻladi va yoki ikkisi ham bir kelishi mumkin. 

Masalan, birinchi shart uchun "شررمر", ikkinchi shart uchun: "أحمررد" va ikkisi uchun: 

 harflaridan biri qoʻshimcha "أترررين" Chunki bu ism feʼlga xos va boshida ."يشرركر"

kelgan. 

Oʻttiz ikkinchi dars. 

Qoʻshimcha alif va nun. 

Qoʻshimcha alif va nun - ismning oxirida qoʻshimcha alif va nun kelishidir. 

Masalan, عثمرران kabi. Agar alif va nun ismi zotda kelsa uning sarfdan man qilishga 

sabab boʻlishing sharti alam boʻlishidir. Ammo ismi sifat oxirida kelsa sharti u 

ismning muannasi فع نرررة vaznida boʻlmasligidir. Masalan, سررركران kabi. Chunki, 

uning muannasi سكرى boʻladi. 

Ismi zot - zotga dalolat qilgan ism boʻlib, u bilan sifat mulohaza qilinmaydi. 

Masalan, عمران kabi. 

Ismi sifat - zotga dalolat qilgan ism boʻlib, u bilan sifat mulohaza qilinadi. 

Masalan, سكران kabi. 

Xulosa: 



Sarfdan man qilingan ismga أل kirsa yoki izofa qilinsa unga jar holida kasra 

kira oladi, ammo tanvin emas. Masalan, ممساجدك في دخلت ، المساجد في دخلت  kabi. 

Oʻttiz uchinchi dars. 

Umumiy tamrin. 

Oʻttiz toʻrtinchi dars. 

Qandayligiga koʻra eʼrobning turlari. 

Eʼrobning qandayligiga koʻra uch turli boʻladi: 

Lafziy eʼrob, taqdiriy eʼrob va mahalliy eʼrob. 

Lafziy eʼrob - lafzda koʻrinadigan eʼrobdir, yaʼni uning alomati kalimaning 

oxirida zohir boʻladi. Masalan, بنبيل مررت ، نبي  رأيت ، نبيل جاء  kabi. 

Taqdiriy eʼrob - lafzda koʻrinmaydigan eʼrobdir, yaʼni uning alomati 

kalimaning oxirida zohir boʻlmaydi, balki taqdir qilinadi. Masalan, سرررلمى جررراءت ، 

بسلمى مررت ، سلمى رأيت  kabi. 

Mahalliy eʼrob - mabniy ismga tushgan eʼrobdir, yaʼni bu mabniy ism 

shunday oʻringa tushadiki, agar uning oʻrniga shu maʼnodagi moʻrab ism qoʻyilsa 

unda eʼrob lafzda yoki taqdirda koʻrinadi. Masalan, هرررؤالء جررراء  jumlasidagi هرررؤالء 

soʻzi kabi. 

Xulosa: 

Eʼrobning eʼtibori bilan ism uch holatda boʻladi: 

Raf holati - bu holda ism marfuʼ boʻladi. 

Nasb holati - bu holda ism mansub boʻladi. 

Jar holati - bu holda ism majrur boʻladi. 

Oʻttiz beshinchi dars. 

Mutamakkin ismning turlari va ularning eʼrobi. 

Mutamakkin ism eʼrobning turiga qarab 16 qism boʻliladi: 

1. Munsarif boʻlgan sahih mufrad - tasniya ham, jam ham, gʻoyri munsarif 

ham boʻlmagan va oxiri illatli harf boʻlmagan ismdir. Masalan, خالد kabi.  



2. Sahih yoʻnalishidagi munsarif boʻlgan mufrad - munsarif boʻlgan mufrad 

ism boʻlib, oxirida oʻzidan oldingi harf sukunli boʻlgan ي yoki و boʻladi. Masalan, 

مدني ، دلو  kabi. 

3. Munsarif boʻlgan jam taksir - munsarif boʻlgan jam taksir. Masalan, الرجرر  

kabi.  

Bu uchta eʼrob raf holatida zamma, nasb holatida fatha va jar holatida 

kasra bilan harakatli boʻladi. Masalan, و مررردنيا ت خالررردا رأيرررت ، رجرررال و مررردني و خالرررد جررراء 

رجال و مدني و بخالد مررت ، رجاال  kabi. 

Oʻttiz oltinchi dars. 

Jam muannas solim, gʻoyri munsarif va olti ismlarning eʼrobi. 

4. Jam muannas solim - oxiriga ا va ت qoʻshimcha qilingan jamdir. 

Masalan, خطابررات ، مسررلمات  kabi. Raf holida zamma bilan, nasb va jar holida kasra 

bilan harakatlantiriladi. Masalan, تبمسلما مررت ، مسلمات رأيت ، مسلمات جاءت  kabi. 

5. Gʻoyri munsarif - u haqida oldin oʻtdi. Raf holida zamma bilan, nasb va 

jar holida fatha bilan harakatlantiriladi. Masalan, بعمرررر مرررررت ، عمرررر رأيرررت ، عمرررر جررراء  

kabi. 

6. Olti ism (mukabbar - tasgʻir emas - birlik va mutakallim ي ga izofa 

qilinmagan holida) -  

 أب .١

 أخ .٢

 حم .٣

 هن .٤

 فم .٥

 (ega maʼnosidagi) هو .٦

Bu olti ism raf holida و bilan, nasb holida ا bilan va jar holida ي bilan 

eʼroblanadi. Masalan, بأبيك مررت ، أباك رأيت ، أبوك جاء  kabi. 

Oʻttiz yettinchi dars. 

Tasniya, jam muzakkar solim va u ikkisiga qoʻshilganlarning eʼrobi. 



7. Tasniya - ikkitaga dalolat qilgan ism boʻlib, mufradining oxiriga oʻzidan 

oldingi harf fathali boʻlgan ا yoki ي va kasrali ن qoʻshimcha qilinadi. Masalan, 

رجلين ، رج ن  kabi. 

8. Bu اثنان va اثنتان . 

9. Bu  ك va كلتا (zamirga izofa qilinsa).  

Bu uchta qism raf holida ا bilan, nasb va jar holida oʻzidan oldingi harf 

fathali boʻlgan ي bilan eʼroblanadi. Masalan, و رجلررين رأيررت ، ك همررا و اثنرران و رجرر ن جرراء 

كليهما و اثنين و برجلين مررت ، كليهما و اثنين   kabi. 

Jam muzakkar solim - ikkidan koʻpga dalolat qilgan ism boʻlib, mufradining 

oxiriga oʻzidan oldingi harf zammali boʻlgan و yoki oʻzidan oldingi harf kasrali 

boʻlgan ي va fathali ن qoʻshimcha qilinadi. Masalan, مسلمين ، مسلمون  kabi. 

11. 20dan 90gacha sonlar. (سنون soʻzi ham) 

12. Egasi maʼnosidagi أولرررو soʻzi - doim ismi jinsga izofa boʻlib keladi. 

Masalan, مال أولو  kabi.  

Bu uchta qism raf holida oʻzidan oldingi harf zammali boʻlgan و bilan, nasb 

va jar holida oʻzidan oldingi harf kasrali boʻlgan ي bilan eʼroblanadi. Masalan, جرراء 

 و بمسرررلمين مرررررت مرررال، أولررري و رجررر  عشررررين و مسرررلمين رأيرررت ، مرررال أولرررو و رجررر  عشررررون و مسرررلمون

مال أولي و رج  عشرين  kabi. 

Oʻttiz sakkizinchi dars. 

Mutamakkin ismlarning qolganlarini eʼrobi. 

13. Ismi maqsura - oxirida alif maqsura boʻlgan ismdir. Masalan, موسرررى ، 

 .kabi عصا

14. Jam muzakkar solimdan boshqa, mutakalkim ي ga izofa qilingan 

soʻzlar. Masalan, غ مي kabi. 

Bu ikki qismga raf holida zammani, nasb holida fathani va jar holida 

kasrani taqdir qilinadi. Masalan, مررررررت ، غ مرررري و موسررررى رأيررررت ، غ مرررري و موسررررى جرررراء 

غ مي و بموسى  kabi. 

15. Noqis ism - oxirida lozim ي kelib, undan oldingi harf kasrali boʻlgan 

ismdir. Masalan, القاضرري kabi. Nasb holida fatha bilan, raf holida zammani va jar 



holida kasrani taqdir qilish bilan eʼroblanadi. Masalan, و القاضررري رأيرررت ، القاضررري جررراء 

بالقاضي مررت  kabi. 

16. Mutakallim ي ga izofa qilingan jam muzakkar solim. Masalan, مسرررلمي 

kabi. Raf holida و ni taqdir qilish bilan, nasb va jar holida ي ni talaffuz qilish bilan 

eʼroblanadi. Masalan, بمسلمي مررت ، مسلمي رأيت ، مسلمي جاء  kabi.  

Xulosa: 

Aslida مسررلمي soʻzi raf holida ي مسررلمون  boʻlgan. Izofa sababli ن hazf boʻladi. 

 bir soʻzda jamlanib, birinchisi sukunli boʻlgani uchun ي bilan و .boʻlib qoldi مسررلموي

 ni bir biriga idgʻom qilinadi va ي qoidasiga koʻra ikkita سريد ga aylantiriladi va ي ni و

  .boʻladi مسلمي .sababli zammani kasraga almashtiriladi ي

Nasb va jar holidagi مسررلمي soʻzi aslida ي مسررلمين  boʻlgan. Izofa sababli  ن hazf 

qilinadi va ikkita ي bir biriga idgʻom qilinadi. مسلمي boʻladi. 

Oʻttiz toʻqqizinchi dars. 

Muzori feʼlining eʼrobi va uning turlari. 

Eʼrobiga koʻra muzori feʼli uchta holatda boʻladi: 

1. Raf holati. 

 Bu holatda muzori feʼli marfuʼ boʻladi. Bu nasb va jazm qiluvchi omillardan xoli 

boʻlganda. Masalan, يضرب kabi. 

2. Nasb holati.  

Bu holatda muzori feʼli mansub boʻladi. Bu nasb qiluvchi لرررن ، أن  kabi soʻzlar 

kelganda. Masalan, يضرب لن  kabi. 

3. Jazm holati. 

Bu holatda muzori majzum boʻladi. Bu jazm qiluvchi لمرررا ، لرررم  kabi soʻzlar 

kelganda. Masalan, يضرب لم  kabi.  

Muzori feʼli eʼrobning turiga qarab toʻrt qism boʻladi: 

1. Marfu boʻlgan zohir zamirdan xoli sahih muzori - oxirida illat xarfi 

boʻlmagan muzori boʻlib, tasniya, muzakkar jami (gʻoib yoki muxotab boʻlsa-da) 

va muxotabning muannas birligi uchun boʻlgan marfu boʻlgan zohir zamirdan xoli 



boʻladi. Masalan, يضرررب kabi. Raf holida zamma bilan, nasb holida fatha bilan va 

jazm holida sukun bilan eʼroblanadi. Masalan, يسم  لم ، يسم  لن ، يسم  هو  kabi. 

2. Mufrad boʻlib, ي va و bilan illatlangan muzori - oxirida illatli harflardan و 

yoki ي boʻlib, marfu boʻlgan zohir zamirdan xoli boʻladi. Masalan, يرمرري ، يرردعو  kabi. 

Raf holida zamma taqdir qilish bilan, nasb holida fathani talaffuz qilish bilan va 

jazm holida ل barobaridagi harfni hazf qilish bilan eʼroblanadi. Masalan, و يغررزو هررو 

يرم لم و يغز لم ، يرمي و يغزو لن ، يرمي  kabi. 

Qirqinchi dars. 

Muzorining qolgan turlari. 

3. Mufrad boʻlib, ا bilan illatli boʻlgan muzori - oxirida illat harflaridan ا 

boʻlib, marfu boʻlgan zohir zamirdan xoli muzoridir. Raf holida zammani taqdir 

qilib, nasb holida fathani taqdir qilib va jazm holida ل barobaridagi harfni hazf 

qilib eʼroblanadi. Masalan, يرض لم ، يرضى لن ، يرضى هو  kabi. 

4. Marfu boʻlgan zohir zamirlar bilan qoʻshilib kelgan illatli yoki sahih 

muzori - sahih yoki illatli muzori boʻlib, oxirida tasniya, muzakkar gʻoib va 

hozirning jami va muxotaba mufradi uchun marfu boʻlgan zohir zamirlardan biri 

qoʻshilib keladi. Masalan, تضررربين ، يضررربون ، يضررربان  kabi. Raf holida ن sobit turishi, 

nasb va jar holida ن hazf boʻlishi bilan eʼroblanadi. Tasniyaning raf holati uchun 

misol: يرضيان ، يرميان ، يغزوان ، يضربان هما  kabi. 

Jam uchun misol: يرضون ، يرمون ، يغزون ، يضربون هم  kabi. 

Muxotabaning raf holidagi mufradiga misol: ترررررمين ، تغررررزين ، تضررررربين أنررررت ، 

  .kabi ترضين

Nasb va jazm holidagi tasniya va jam uchun misol: لررن ، يضررربوا لررن ، يضررربا لررن 

يرضوا لن ، يرضيا لن ، يرموا لن ، يرميا لن ، يغزوا لن ، يغزوا . 

يرضوا لم ، يرضيا لم ، يرموا لم ، يرميا لم ، يغزوا لم ، يغزوا لم ، يضربوا لم ، يضربا لم . kabi. 

Muxotabaning nasb va jazm holidagi mufradi uchun misol: لرررن ، تضرررربي لرررن 

ترضي لم ، ترمي لم ، تغزي لم ، تضربي لم. ترضي لن ، ترمي لن ، تغزي  kabi. 

Qirq birinchi dars. 

Omil va uning turlari. 

Omil ikki turli boʻladi: lafziy va maʼnaviy. 



Lafziy omil - soʻzlash va yozishda zohir boʻladigan omil. 

Maʼnaviy omil - talaffuzda boʻlmaydi, ammo aql bilan idrok qilinadigan 

omil. 

Lafziy omillar uch qism boʻladi: 

Harflar, feʼllar va ismlar. 

  Omil harflar ikki turli boʻladi:  

1. Ismda amal qiluvchi harflar. 

2. Feʼlda amal qiluvchi omillar. 

Ismda amal qiluvchi omillar - ismga kirib, unda amal qiladigan harflardir. 

Ular beshtadir: 

1. Jar harflari. 

2. Feʼlga oʻxshash harflar. (Hurufum mushabbatum bilfeʼl). 

3. ga"ليس" oʻxshagan ما va ال . 

4. Jinsni nafi qiladigan ال. 

5. Nido harflari. 

 

Jar harflari - feʼlni yoki shibhi feʼlni yoki feʼl maʼnosidagini oʻzidan keyin 

keladigan ismga bogʻlash uchun tuzilgan harflardir. 

Feʼlga misol: بعامر مررت . 

Shibhi feʼlga misol: دبزي مار أنا  

Feʼl maʼnosidagiga misol: أبوه الدار في هها . 

Ular 17 harfdir: ،عرررن، ، فررري مرررن، رب، عررردا، حاشرررا، خررر ، منررره، مررره، القسرررم، و ل، ك، ت، ب 

إلى ، حتى ، على . 

  Bu harflar oʻzidan keyin kelgan ismni jar qiladi. Masalan, الدار في  kabi 

Qirq ikkinchi dars. 



Feʼlga oʻxshagan harflar (hurufum mushabbahatum bilfeʼl) - lafzda, 

maʼnoda va amalda mutaʼaddiy feʼlga oʻxshatilgan harflardir. Ular 6 tadir: أن ، إن 

لعل ، ليت ، لكن ، كأن ، . 

Bu harflar mubtado va xabardan iborat ismiy jumlaga kiradi va jumlaga 

kirgach mubtadoni "uning ismi" va xabarni "uning xabari" deyiladi, hamda ismini 

nasb va xabarini raf qiladi. Masalan, قائم زيدا إن  kabi.  

 

Bilginki, kasrali إن va fathali أن 

tahqiq yaʼni jumlaning mazmunini sobit qilish uchun ishlatiladi. 

  كأن

tashbih yaʼni ismni xabardagi mashhur narsaga xabarni oʻxshatish uchun 

ishlatiladi. 

  لكن

avvalgi oʻtgan soʻzdagi tushunmovchilikni ketkazish uchun ishlatiladi. 

 ليت

Orzu uchun, yaʼni sevimli narsani roʻyobga chiqishiga ragʻbati borligini 

izhor qilish uchun ishlatiladi 

  لعل

Umid uchun, yaʼni biror ishni voqi boʻlishini kutib turganini izhor qilish 

uchun ishlatiladi. 

Qirq uchinchi dars. 

 ʼليس ga oʻxshatilgan ما va ال hamda jinsni nafy qilish uchun boʻlgan ال. 

ʼلرريس ga oʻxshatilgan مررا va ال - bu ikkisi nafyda va "mubtado va xabar"ga 

kirishida لررريس ga oʻxshatiladi. U ikkisi ismini raf qiladi va xabarini nasb qiladi. 

Masalan, منك أفضل رجل ال و جاه  سعيد ما  kabi. 

Xulosa: 

ʼال harfi omil boʻlishi uchun uning ismi nakra boʻlishi lozim boʻladi. 



Jinsni nafy qiladigan ال - jinsdan sifatni nafy qilish uchun tuzilgan harfdir va 

u ismini nasb va xabarini raf qiladi. Masalan, جيرررد رجرررل كتررراب ال ، bu misoldaga ال 

kitob jinsidan yaxshilik sifatini nafy qilmoqda. 

Bilginki, jinsni nafy qiladigan ال amaliga qarab 4 koʻrinishda boʻladi: 

1. Ism nakra boʻlib, muzof yoki muzofga oʻxshash boʻlsa va u bilan ال oʻrtasi 

ajratilmagan boʻlsa nasb holdagi moʻrab boʻladi. Muzofga misol: ظريرر  رجررل غرر م ال 

الدار في . 

Muzofga oʻxshashga misol: غافل جب  طالعا ال . 

2. Ism mufrad nakra boʻlsa yaʼni muzof yoki muzofga oʻxshash boʻlmasa va 

u bilan ال oʻrtasi ajratilmagan boʻlsa fathaga mabniy boʻladi. Masalan, فرري رجررل ال 

 .الدار

Qirq toʻrtinchi dars. 

Jins ismini nafy qilish uchun boʻlgan ال ning ismini qolgan koʻrinishlari. 

3. Agar maʼrifa yoki nakra boʻlsa va u bilan ال ning oʻrtasi ajratilgan boʻlsa 

marfu moʻrab boʻladi. Bunday holatda ال mulgʻot boʻladi yaʼni amalini bajarmaydi 

va ismi mubtado boʻladi hamda ال ni boshqa ism bilan takror keltirish lozim 

boʻladi. Masalan, امرأة ال و رجل الدار في ال ، عمرو ال و عندي زيد ال  kabi.  

Xulosa: 

Muzofga oʻxshagan - muzof boʻlmagan ism boʻlib, undan keyin uning 

maʼnosini toʻldiradigan narsa boʻladi, huddi muzofning maʼnosi muzofun ilayh 

bilan toʻldirilgani kabi. Masalan, كتابا قارئ  jumlasidagi قارئ kabi. 

Nasb qiluvchi sanoq ismlar ham "muzofga oʻxshagan" boʻladi.  

4. Jinsni nafy qiladigan ال ning ismi mufrad nakra boʻlib, u bilan ال ning 

oʻrtasi ajratilmagan boʻlsa va keyin kelgan boshqa mufrad nakra bilan ال ni oʻrtasi 

ajratilmagan holda takror keltirilsa besh xil koʻrinish ham joiz boʻladi. Masalan, ال 

باهلل إال قوة وال حول  kabi. 

Beshta koʻrinish quyidagilar: 

1. Ikkisi ham fathalik boʻladi. برراهلل إال قرروة وال حررول ال . Bunda ikkala ال jinsni nafy 

qilish uchun boʻladi va ikki oʻrinda ham nakra soʻz jinsni nafy qilish uchun boʻlgan 

  .ning ismi boʻladi ال



2. Ikkisi ham raf boʻladi. بررراهلل إال قررروة وال حرررول ال . Bu holatda birinchi ال lagʻv 

boʻladi va ikkinchisi nafyni takidlash uchun zoida boʻladi. Ikki ism ham mubtado 

boʻlgani uchun marfu boʻladi.  

3. Birinchisi fathali va ikkinchisi raf boʻladi. بررراهلل إال قررروة وال حرررول ال . Bunda 

birinchi nakra jinsni nafy qilish uchun boʻlgan ال ning ismi boʻladi va ikkinchi ism 

birinchining oʻrniga atf boʻladi va ikkinchi ال nafyni takidlash uchun zoida boʻladi. 

4. Birinchisi fathali boʻlib, ikkinchisi mansub boʻladi. بررراهلل إال قررروة وال حرررول ال . 

Bunda birinchi nakra jinsni nafy qiluvchi ال ga ism boʻladi va ikkinchisi birinchining 

lafziga atf boʻladi. Ikkinchi ال esa taʼkid uchun kelgan zoida boʻladi. 

5. Birinchisi raf va ikkinchisi fathali boʻladi. برراهلل إال قرروة وال حررول ال  kabi. Bunda 

birinchi nakra لرريس ga oʻxshatilgan ال ning ismi boʻlib, ikkinchisi jinsni nafy qiluvchi 

 .ning ismi boʻladi ال

Qirq beshinchi dars. 

Nido harflari. 

Nido harflari - birovni oʻziga yuzlanishini talab qilish uchun tuzilgan harflar 

boʻlib, أدعو soʻzi oʻrniga oʻtadi. Bu harflar beshtadir: 

المفتوحة الهمزة) أ. ٥. أي. ٤. هيا. ٣. أيا. ٢. يا )  ١ . 

Munodo - nido harflaridan biri bilan oʻziga yuzlanishni talab qilingan 

ismdir. Masalan, زيد يا  jumlasidagi زيد kabi.  

Bu beshta harf munodoni nasb qiladi, qachonki, u muzof boʻlsa. Masalan, 

عبررردهللا يرررا  kabi. Yoki muzofga oʻxshagan boʻlsa. Masalan, جرررب  طالعرررا يرررا  kabi. Yoki 

nomuayyan nakra boʻlsa. Masalan, koʻzi ojiz kishi " بيرردي خرره! رجرر  يررا " degani kabi. 

Ammo, mufrad boʻlsa yaʼni muzof yoki muzofga oʻxshagan boʻlmasa yoki maʼrifa 

boʻlsa rafga mabniy boʻladi. Masalan, زيدون يا ، زيدان يا ، زيد يا  kabi. 

1 - xulosa: rafning uchta alomati bor:  

1. Zamma - munsarif boʻlgan sahih mufrad, sahih yoʻnalishidagi mufrad, 

munsarif boʻlgan jam taksir, gʻoyri munsarif va jam muannas solimlar uchun. 

2. Alif harfi - tasniya va uning qatoriga qoʻshilganlar uchun. 

3. Vov harfi - jam muzakkar solim, uning qatoriga qoʻshilganlar va tasgʻir 

qilinmagan olti ism uchun. 



Nasbning alomati toʻrttadir: 

1. Fatha - munsarif boʻlgan sahih mufrad, sahih yoʻnalishidagi mufrad, 

munsarif boʻlgan jam taksir, gʻoyri munsarif va noqis ismlar uchun. 

2. Alif harfi - tasgʻir qilinmagan olti ism uchun. 

3. Yo harfi - tasniya, jam muzakkar solim va u ikkisi qatoriga qoʻshilganlar 

uchun. 

4. Kasra - jam muannas solim uchun. 

Jarning uchta alomati bor: 

1. Kasra - munsarif boʻlgan sahih mufrad, sahih yoʻnalishidagi mufrad, 

munsarif boʻlgan jam taksir va jam muannas solim uchun. 

2. Yo harfi - tasgʻir qilinmagan olti ism, tasniya, jam muzakkar solim va u 

ikkisi qatoriga qoʻshilganlar uchun. 

3. Fatha - gʻoyri munsarif uchun. 

2 - xulosa: 

ʼأي va أ harflari yaqinga nido uchun, أيررا va هيررا uzoqqa nido uchun va يررا ikkisi 

hamda oʻrta nido uchun ishlatiladi. 

Qirq oltinchi dars. 

Feʼlda amal qiluvchi harflar. 

Feʼlda amal qiluvchi harflar - feʼli muzoriga kirib, amal qiladigan harflardir. 

Ular ikki qism boʻladi: 

1. Nasb qiluvchi harflar. 

2. Jazm qiluvchi harflar. 

Nasb qiluvchi harflar - muzori feʼlini nasb qiluvchi harflar boʻlib, ular 

toʻrttadir: كي ، إهن ، لن ، أن .  

1 - Misol: أن uchun أقرروم أن أريررد . Bu harf feʼlni masdar maʼnosida qiladi. Bu 

jumlaning maʼnosi " قيامرررك أريرررد " boʻladi. Shuning uchun bu harfni "أن masdariya" 

deyiladi.  



2 - Misol: لررن uchun عررامر يخررر  لررن  kabi va u kelasi zamondagi feʼlni nafy 

qilishning taʼkidi uchun keladi.  

3 - Misol: كرري uchun الجنررة أدخررل كرري أسررلمت  va undan oldingisi keyingisiga sabab 

boʻladi. 

4 - Misol: إهن uchun أكرمررك إهن  deysiz غرردا  تيررك أنررا  degan kishiga javob uchun. 

Bu harf jumlaning javobi uchun ishlatiladi. 

Qirq yettinchi dars. 

Nasb qiluvchi أن ni taqdirda kelishi oʻrinlari. 

Yetti harfdan keyin kelgan أن  taqdirda boʻladi va muzori feʼlini nasb qiladi: 

1. Jar qiluvchi حتى dan keyin. Masalan, البلد أدخل حتى سرت  kabi. 

2. Jahd ل dan keyin.  

 " ليعهبهم هللا كان ما " kabi.  

Jahd ل - jar qiluvchi ل boʻlib, nafy qilingan كان ni ismiga kiradi. 

3. ʼالى yoki إال maʼnosidagi أو dan keyin. Masalan, حقي تعطيني أو أللزمنك  kabi.  

Viqoya ن - kasrali zoida nun boʻlib, feʼl sababli, shibhi feʼl sababli, harf sababli 

yoki jar harfi hamda izofa sababli jar boʻlgan bilan kelgan mansub mutakallim ي 

dan oldin keladi va feʼlni kasradan, feʼldan boshqasini oxiri oʻzgarishidan himoya 

qiladi. Masalan, feʼl uchun misol: إننررري ، عليكنررري ، دركنررري ، ضرررربني  kabi. Boshqalari 

uchun misol: لدني ، مني  kabi. 

4. Sarf و dan keyin. Masalan, اللبن تشرب و السمك تأكل ال  kabi.  

Sarf و - zamirdagi أن bilan qoʻshilib, feʼli muzorini nasb qiladigan و boʻlib, ochiq 

nahy yoki ochiq talabdan keyin keladi. Uni " المعية و " ham deyiladi.  

5. ʼكرري soʻzining ل dan keyin. Masalan الجنررة ألدخررل أسررلمت ،  kabi. "كرري soʻzining ل" 

jar qiluvchi boʻlib, undan oldingisi keyingisiga sabab boʻladi. 

6. Oltita narsaning javobi uchun kelgan   harfidan keyin.  

1. Amrdan keyin. Masalan, فأكرمك زرني  kabi. 

2. Nahydan keyin. Masalan, فأهينك تشتمني ال  kabi. 



3. Nafydan keyin. Masalan, فتحدثنا تأتينا ما  kabi. 

4. Istifhomdan keyin. Masalan, فأزورك بيتك أين  kabi. 

5. Tamanniydan keyin. Masalan, من  فأنفق ماال لي ليت  kabi. 

6. Arzdan keyin. Masalan, خيرا فتصيب بنا تنزل أال  kabi. 

Qirq sakkizinchi dars. 

Jazm qiluvchi harflar. 

Jazm qiluvchi harflar - muzori feʼllarni jazm qiladigan harflardir. Ular 

beshtadir: 

الشرطية إن الناهية، ال األمر، الم لما، لم، . 

Bilginki, لررم va لمررا muzori feʼlini nafy moziga aylantiradi. Masalan, يضرررب لررم ، 

يضرب لما . 

Xulosa: 

Amr ل - karsali ل boʻlib, feʼlda talab maʼnosini paydo qilish uchun tuzilgan. 

Masalan, زيد ليضرب  kabi. 

Nahy ال - bir ishni tark qilishni talabi uchun tuzilgandir. Masalan, تضرررب ال  

kabi. 

Shartiya إن - bu harf ikki jumlaga kiradi va eʼrobda birinchisi "shart", 

ikkinchisi "jazo" deyiladi. Masalan, أضرررب تضرررب إن  kabi. U moziy feʼlga kirsa ham 

feʼlni kelajakka xoslaydi. Masalan, ضرررربت ضرررربت إن  kabi. Bu holatda jumla jazm 

oʻrnida boʻladi. Chunki, moziy feʼl mabniydir, moʻrab emas. 

Xulosa: 

Gohida jazoni   bilan bogʻlanadi va bu bir necha oʻrinda boʻladi: 

1. Jazo jumlai ismiya boʻlsa. Masalan, مكرم فأنت تأتني إن  kabi. 

2. Jazo amr sirgʻasida boʻlsa. Masalan, فأكرم  زيدا رأيت إن  kabi.  

3. Jazo nahiy siygʻasida boʻlsa. Masalan, تهن  ف  عمرو أتاك إن  kabi. 

4. Duoʼiy jumla boʻlsa. Masalan, خيرا هللا فجزاك أكرمتني إن  kabi. 



Qirq toʻqqizinchi dars. 

Marfuotlar, mansubotlar, majrurotlar, feʼlning qismlari va uning amali. 

Ismlarning marfuotlari sakkiztadir: foʼil, noibi foʼil, mubtado, xabar, 

"hurufu mushabbahatu bil feʼl"ning ismi, noqisa feʼllarning xabari, لرررريس ga 

oʻxshagan ما va ال ning ismi va jinsni nafy qiluvchi ال ning xabari. 

Ismlarning mansubotlari oʻn ikkitadir: mafʼulu bih, mafʼulu mutlaq, 

mafʼulu lah, mafʼulu maʼah, mafʼulu fih, hol, tamyiz, "hurufu mushabbahatu bil 

feʼl"ning ismi, noqisa feʼllarning xabari, jinsni nafy qiluvchi ال ning ismi, لرريس ga 

oʻxshagan ما va ال ning xabari va mustasno. 

Mahrurlar ikkitadir: muzofi ilayh va jar harfi kirgan ism. 

Feʼl ikki qism boʻladi: noqis va tom.  

Noqis feʼl - foʼil boʻlgan marfuʼi bilan tamom boʻlmay, balki u bilan birga 

sifati yaʼni xabarini ham zikr qilish kerak boʻlgan feʼldir. Masalan, كرران va uning 

sheriklari. 

Tom feʼl - foʼil yoki noibi foʼil boʻlgan marfuʼi bilan tamom boʻlib, sifati 

yaʼni xabarini zikr qilish kerak boʻlmagan feʼldir. Masalan,  نصر ، خر  va hokazo. 

Bilginki, har bir feʼl omil boʻladi va amaliga qarab ikki qism boʻladi: maʼlum 

va majhul. 

Maʼlum feʼl - foʼiliga isnod qilingan feʼldir, yaʼni u bilan foʼili zikr qilinadi. 

Masalan, زيد ضرب  jumlasidagi زيد kabi. 

Majhul feʼl - noibi foʼiliga isnod qilingan feʼldir, yaʼni u bilan foʼili zikr 

qilinmaydi va foʼilning oʻrniga boshqasi noib boʻladi. Masalan, جلرررس و زيرررد ضررررب 

 .kabi جلس va ضرب jumlasidagi أمامك

Maʼruf feʼl agar "lozim" boʻlsa oʻzining foʼilini raf qiladi. Masalan, عمررر قعررد  

kabi va yetti narsani nasb qiladi: mafʼuli mutlaqni, mafʼulu lahuni, mafʼuli 

maʼahuni, mafʼuli fihini, holni, tamyizni va mustasnoni. 

Ammo agar "mutaʼaddiy" boʻlsa oʻzining foʼilini raf qiladi, masalan, ضرررب 

 kabi va sakkiz narsani nasb qiladi: mafʼuli bihini, mafʼuli mutlaqni, mafʼuli زيررد

lahuni, mafʼuli maʼahuni mafʼuli fihini, holni, tamyizni va mustasnoni. 

Elliginchi dars. 



Feʼlning qolgan turlari, foʼil, mafʼulu bihi va mutlaq. 

Lozim feʼl - foʼilining oʻzi bilan tamom boʻlib, mafʼulu bihni zikr qilish kerak 

boʻlmagan feʼldir. Masalan, زيد ههب  jumlasidagi ههب kabi.  

Mutaʼaddiy feʼl - foʼilni oʻzi bilan tamom boʻlmagan, balki, oʻzi bilan 

mafʼulu bih kerak boʻlgan feʼldir. Masalan, الباب سليم فتح  jumlasidagi فتح kabi. 

Foʼil - oʻzidan oldin feʼl yoki shibhi feʼl kelib, unga isnod qilingan ism boʻlib, 

u feʼlni qoim qilgan maʼnosida boʻladi, feʼl unga voqi boʻlgan emas.  

Feʼlga misol: زيد قام . Bunda قام feʼlining foʼili زيد boʻladi.  

Shibhi feʼlga misol: عمرررا أبرروه ضررارب زيررد . Bunda ضررارب foʼilining ismi uchun أبرروه 

foʼil boʻladi. U (ضارب) shibhi feʼldir. 

Mafʼulu bih - unga foʼilning feʼli voqi boʻlgan ismdir. Masalan, عمرررو ضرررب 

  .kabi زيدا jumlasidagi زيدا

Mafʼulu mutlaq - oʻzidan oldin oʻtgan feʼlning yoki shibhi feʼlning 

manosidagi masdardir. Masalan, قعرررودا قاعرررد أنرررا ، قعرررودا جلسرررت ، قعرررودا قعررردت  jumlalaridagi 

 .kabi قعودا

Ellik birinchi dars. 

Mafʼulu fihi, lahu va maʼahu. 

Mafʼulu fihi - foʼilnung feʼli bajarilgan joy yoki zamonning ismidir. Masalan, 

الجمعررة يرروم صررمت  jumlasidagi الجمعررة يرروم  va خلفررك جلسررت  jumlasidagi خلفررك kabi va "Zarf" 

deyiladi. 

Zarfi zamon ikki xil boʻladi: mubham va mahdud.  

Mubham zarfi zamon - muayyan chegarasi boʻlmagan vaqtga dalolat 

qilgan ismdir. Masalan, حين kabi. 

Mahdud zarfi zamon - muayyan chegarasi boʻlgan vaqtga dalolat qilgan 

ismdir. Masalan, ليل kabi. 

Zarfi makon ham ikki xil boʻladi:  

Mubham va mahdud. 



Mubham zarfi makon - muayyan chegarasi boʻlmagan joyga dalolat qilgan 

ismdir. Masalan,  خل kabi.  

Mahdud zarfi makon - muayyan chegarasi boʻlgan joyga dalolat qilgan 

ismdir. Masalan, مسجد kabi. 

Mafʼulu lahu - zikr qilingan feʼl u sababli bajarilgan masdar ismdir. 

Masalan, لزيد إكراما قمت  jumlasidagi إكراما kabi. 

Mafʼulu maʼahu - feʼlning maʼmuli bilan birga boʻlgani uchun  مرررر 

maʼnosidagi و dan keyin zikr qilingan ismdir. Masalan, الجبررررات و البرررررد جرررراء  

jumlasidagi الجبات kabi. Bu jumlaning maʼnosi لجباتا م  البرد جاء  boʻladi. 

Ellik ikkinchi dars. 

Hol va tamyiz. 

Hol - nakra ism boʻlib, foʼildan feʼl sodir boʻlgan vaqtda foʼilning holatini 

yoki feʼl mafʼulning ustiga voqi boʻlgan vaqtda mafʼulning holatini yoki ikkisini 

ham holatini bayon qilib keladi.  

Foʼilning holi uchun misol: راكبا زيد جاءني  kabi.  

Mafʼulning holi uchun misol: مشدودا زيدا ضربت  kabi. 

Foʼil va mafʼulning har ikkisining holi uchun misol: راكبين عمرا لقيت  kabi. 

Hol egasi - holati bayon qilingan foʼil yoki mafʼuldir. Masalan, راكبررا زيررد جرراء  

va مشدودا زيدا ضربت  jumlalaridagi زيد kabi. 

Xulosa: 

Hol doimo nakra boʻlib keladi va hol egasi esa koʻpincha maʼrifa boʻladi. 

Agarda nakra boʻlsa undan oldin holni zikr qilish lozim boʻladi. Masalan, جرراءني 

رجل راكبا  kabi. 

Gohida hol xabariy jumla boʻlib keladi. Masalan, راكب هو و األمير رأيت  kabi. 

Tamyiz - nakra ism boʻlib, adad, oʻlchov, vazn, masofa, qiyos va nisbatdan 

mubhamlikni ketkazadi.  

Adad uchun misol: درهما عشر أحد عندي   

Oʻlchov uchun misol: برا قفيزان عندي  kabi. 



Vazn uchun misol: زيتا رطل عندي  

Masofa uchun misol: سحابا راحة قدر السماء في ما  

Nisbat uchun misol: نفسا زيد طاب  

Mumayyaz - undan mubhamlik ketkazilgan ismdir. Masalan, زيترررا رطرررل عنررردي  

jumlasidagi رطل kabi. 

Ellik uchinchi dars. 

Foʼilning turlari va uning hukmlari. 

Har bir feʼlning foʼili boʻlishi lozim va foʼil ikki xil boʻladi:  

1. Zohir ism. Masalan,  زيد سم  jumlasidagi زيد kabi. 

2. Zamir va u ham ikki xil boʻladi: 

Zamiri mustatir. Masalan, سم  زيد  jumlasidagi هو zamiri kabi. 

Zamiri boriz. Masalan, زيدا ضربت  jumlasidagi ت zamiri kabi. 

Xulosa: 

Foʼilning feʼli gohida muzakkar va gohida muannas boʻladi. Ikki oʻrinda 

foʼilning feʼli muannas boʻlishi lozim boʻladi: 

1. Foʼil zohir ism boʻlib, haqiqiy muannas boʻlsa va u bilan feʼl oʻrtasi 

ajralmasa. Masalan, نده قامت  kabi. 

2. Foʼil muannasga qaytadigan mustatir zamir boʻlsa. Masalan, قامررت هنررد  va 

نزلت الرحمة  kabi. 

Ikki oʻrinda ham muannas va ham muzakkar boʻlishi joiz boʻladi: 

1. Foʼil zohir ism boʻlib, haqiqiy boʻlmagan muannas boʻlsa. Masalan,  طلرر 

مسالش طلعت va الشمس  kabi  

2. Foʼil zohir ism boʻlib, jam taksir boʻlsa. Masalan, الرجرررال قالررت ، الرجرررال قررال  

kabi. 

Majhul feʼlning amali: u foʼilning oʻrniga mafʼulu bihni raf qiladi va mafʼulu 

mutlaqni, mafʼulu lahuni, mafʼulu maʼahuni, mafʼulu fihini, holni, tamyizni va 

mustasnoni nasb qiladi. Bu holat agar feʼl majhul boʻlishidan oldin bitta mafʼulu 



buhlik mutaʼaddiy boʻlgan boʻladi. Agar ikki yoki uchta mafʼulga mutaʼaddiy 

boʻlgan boʻlsa, ikkitalikda bitta mafʼulni, uchtalikda ikkita mafʼulni nasb qiladi. 

Majhul feʼlni "foʼili zikr qilinmagan feʼl" deyiladi va uning marfuʼini "noibi foʼil" 

deb ataladi. Masalan, الخشررربة و تأديبرررا داره فررري شرررديدا ضرررربا األميرررر أمرررام الجمعرررة يررروم زيرررد ضررررب  

kabi. 

Noibi foʼil - foʼili hazf qilinib, uning oʻrniga qoʻyilgan mafʼuldir. Masalan, 

عابد نصر  kabi. Uning feʼli muzakkar yoki muannas boʻlish hukmi foʼil kabidir. 

Ellik toʻrtinchi dars. 

Mutaʼaddiy felining turlari. 

Mutaʼaddiy feʼl toʻrt xil boʻladi: 

1. Bitta mafʼulu bihga mutaʼaddiy boʻlgan feʼl. عمررررا زيرررد ضررررب  jumlasidagi 

  kabi ضرب

2. Ikki mafʼullik mutaʼaddiy boʻlib, bunda ikki mafʼuldan biri bilan 

kifoyalansa ham boʻladi, agar birinchi mafʼul ikkinchi mafʼuldan boshqa boʻlgan 

feʼl boʻlsa. Masalan, ألرربس كسررا، مررنح، ، سررأل ، أعطررى  va boshqa feʼllar. درهمررا زيرردا أعطيررت  

deysiz va bu yerda زيدا أعطيت  yoki درهما أعطيت  desa ham boʻladi. 

3. Ikki mafʼullik mutaʼaddiy boʻlib, ikki mafʼuldan biri bilan kifoyalanib 

boʻlmaydi. (Balki ikkisini ham zikr qilish kerak yoki biror dalil uchun ikkisini ham 

hazf qilish kerak). Bu holat ikkinchi mafʼul birinchi mafʼulning ayni oʻzi boʻlgan 

feʼllarda boʻladi. Masalan, ،رأى علرررم  va boshqa "qalb feʼllari"da. فاضررر  زيررردا علمرررت  

kabi. 

Qalb feʼllari - qalbga taalluqli feʼllar boʻlib, ular yettitadir: رأيرررت ، علمرررت ، 

زعمررت ، ظننررت ، حسرربت ، خلررت ، وجرردت  . Bu feʼllar mubtado va xabarga kirib, mafʼulligi 

uchun ikkisini ham nasb qiladi. Masalan, فاض  زيدا علمت  kabi. 

4. Uchta mafʼullik mutaʼaddiy feʼl. Masalan, حررد  ، خبررر ، أخبررر ، أنبررأ ، أرى ، أعلررم  

kabi. فاض  عمرا زيدا هللا أعلم  deysiz. 

Xulosa: 

Bilginki, ikkisidan biri bilan kifoyalanish joiz boʻlmagan ikki mafʼullik 

mutaʼaddiy feʼlining ikkinchi mafʼuli, uchta mafʼullik mutaʼaddiyning uchinchi 

mafʼuli, mafʼulu lahu va mafʼulu maʼahuni foʼil oʻrniga noib qilish joiz emas. 

Ammo boshqa mafʼullarni foʼil oʻrniga noib qilish joiz boʻladi. Ikkisidan biri bilan 



kifoyalanish joiz boʻlgan ikkita mafʼullik mutaʼaddiy feʼlning birinchi mafʼulini 

noib qilish ikkinchisidan koʻra yaxshiroqdir. 

Ellik beshinchi dars. 

Noqisa feʼllar. 

Noqisa feʼllar - foʼilni feʼlning masdarini sifatidan boshqa sifatga qaror 

toptirish uchun tuzilgan feʼllardir. Masalan, قائمررا زيررد كرران  jumlasida foʼil boʻlgan زيررد 

ni masdardagi sifatdan boshqa boʻlmish القيام sifatiga qaror toptirdi.  

Ular oʻn yettita feʼllardir:  

 فتئ ما ، برح ما ، انفك ما ، زال ما ، راح ، غدا ،  ض ، عاد ، بات ، ظل ، أضحى ، أمسى ، أصبح ، صار ، كان

ليس ، دام ما ، .  

Bu feʼllar mubtado va xabardan iborat jumlai ismiyaga kiradi. Shunda 

mubtado uning ismi va xabar esa uning xabari deyiladi va ismini raf hamda 

xabarini nasb qiladi. Masalan, قائما زيد كان  kabi. 

1 - xulosa: 

Bu feʼllar noqisa deb nomlanadi, chunki, bularning foʼilini zikr qilish bilan 

maʼno tamom boʻlmaydi. Balki foʼilning xabari yaʼni sifatini ham zikr qilish lozim 

boʻladi. Tom feʼllarda esa bunday emas. Ularning foʼilini zikr qilish bilan maʼno 

tamom boʻladi. Shu tomondan bu feʼllarning tom feʼllardan noqisligi bor.  

2 - xulosa: 

Gohida bu feʼllarning baʼzisi foʼil bilan tamom boʻlib, xabar kerak 

boʻlmasligi mumkin. Bunday holda uni "tom feʼl" deyiladi. Masalan, و مطرررر كررران 

زيد أصبح  jumlasida كان bilan أصبح tom feʼl boʻlib, مطر bilan زيد foʼili boʻladi. 

3 - xulosa: 

Gohida كرران zoida boʻlib keladi va uni hazf qilish bilan maʼno oʻzgarmaydi. 

Masalan, المتقدمين علم أصح كان ما  kabi 

Ellik oltinchi dars. 

Muqoraba feʼllar. 

Muqoraba feʼllar - xabarni foʼiliga yaqinligiga dalolat qilish uchun tuzilgan 

feʼllardir. Masalan, يخررر  أن زيررد عسررى  kabi. Ular toʻrttadir: أوشررك ، كرررب ، كرراد ، عسررى . Bu 



feʼllar jumlai ismiyaga kiradi va ismini raf hamda xabarini nasb qiladi va xabari 

muzori feʼli boʻlib, gohida أن bilan birga keladi. Masalan يخررر  أن زيررد عسررى ، . Baʼzida 

يخر  زيد عسى ,bilan birga boʻlmagan holda ham keladi. Masalan أن  kabi.  

Bu feʼllar uchta maʼno uchun ishlatiladi: 

1. Umid uchun, yaʼni xabarni foʻilga sobit boʻlishini umid qilishga dalolat 

qilishi uchun. Bu عسى feʼli. Masalan, يخر  أن زيد عسى  kabi. 

2. Ishonch uchun, yaʼni xabarni foʼilga sobit boʻlishining yaqinligi aniq 

ekanligiga dalolat qilishi uchun. Bu كاد feʼli. Masalan, يتأخر القطار كاد  kabi. 

3. Feʼlga kirishish uchun, yaʼni foʼil feʼlni boshlaganligiga dalolat qilish 

uchun. Bu كرب va أوشك feʼllari. Masalan, يقرأ أن زيد أوشك و يكتب زيد كرب  kabi. 

ʼعسى feʼli ikki xil boʻladi: 

1. Noqisa عسى - foʼil bilan birga xabar kerak boʻladigan feʼl. 

2. Tom عسررى - foʼil bilan birga xabar kerak boʻlmagan feʼl. Uning alomati: أن 

bilan birga boʻlgan muzori feʼli oʻrtasi ajralmagan holda undan keyin keladi va 

masdar deb taʼvil qilingandan keyingilar عسررى uchun foʼil boʻladi. Masalan, أن عسررى 

زيد يخر   kabi.  

Huddi عسى kabi أوشك ham tom va noqis boʻladi. 

Ellik yettinchi dars. 

Maqtov va yomonlash feʼllari va taʼajjub feʼllar. 

Maqtov va yomonlash feʼllari - maqtov va yomonlashni yaratish uchun 

tuzilgan feʼllardir. Masalan, زيد الرجل نعم  kabi.  

Ular toʻrttadir: 

Maqtov uchun نعم va حبها. 

Yomonlash uchun بئس va ساء. 

Koʻpincha foʼilidan keyin keladigan, maqtov yoki yomonlash maqsad 

qilingan ism "maqtovga yoki yomonlashga xoslangan" deyiladi.  

1 - xulosa: 



ʼ بررئس نعررم،  va سرراء feʼllarning foʼilini sharti uchta narsadan biri boʻladi: foʼil ال 

bilan maʼrifa boʻlgan ismi jins boʻlishi. Masalan, زيد الرجل نعم  kabi 

Yoki ال bilan maʼrifa boʻlgan ismga muzof boʻlishi. Masalan, زيررد القرروم سرريد بررئس  

kabi 

Yoki nasb boʻlgan nakra bilan tamyiz qilingan mustatir zamir boʻlishi. 

Masalan, زيررد رجرر  نعررم  kabi. Ammo حررب ning foʼili doimo ها boʻladi. Masalan, زيررد حبررها  

kabi. 

2 - xulosa: 

Maqtov yoki yomonlashga xoslangan ism gohida unga ishora qiluvchi dalil 

boʻlsa hazf qilinadi. Masalan, أيوب) العبد نعم )  kabi. 

Taajjub feʼli - ajablanganligini bildirish uchun tuzilgan feʼldir. Uni sulosiy 

mujarraddan ikkita siygʻasi bor:  

1. ʼ أفعررل مررا  - bu soʻzdan keyin kelgan ism mafʼul boʻlgani uchun nasb qilinadi. 

Masalan, زيدا أحسن ما  kabi  

2. ʼ برر  أفعررل . ʼأفعررل soʻziga qoʻshilib kelgan ism talaffuzda majrur boʻladi va raf 

oʻrnida boʻladi. Masalan, بزيد أحسن  kabi. 

Ellik sakkizinchi dars. 

Omil ismlar. 

Omil ismlar oʻn ikki xil boʻladi: 

ʼإن maʼnosidagi shartiya ismlar. 

Moziy maʼnosidagi feʼl ismlar. 

Amri hozir maʼnosidagi feʼl ismlar. 

Foʼil ismlar. 

Mafʼul ismlar. 

Sifati mushabbaha. 

Ismi tafzil. 

Masdar. 



Muzof ismi. 

Tom ism. 

Sanoqning kinoya ismlari. 

1. ʼإن maʼnosidagi shartiya ismlar - ikki jumla oldida keladigan ismlar boʻlib, 

الشرررطية إن  kabi muzori feʼlini jazm qiladi. Eʼrobda birinchi jumla "shart", ikkinchi 

jumla "jazo" deyiladi. Bular toʻqqiztadir: حيثمرررا ، إهمرررا ، أنرررى ، أي ، مترررى أيرررن، ، مرررا ، مرررن ، 

  مهما

Masalan, شررريء أي ، أقرررم تقرررم مترررى ، أجلرررس تجلرررس أيرررن ، أفعرررل تفعرررل مرررا ، أضررررب تضررررب مرررن 

أقعد تقعد مهما ، أقصد تقصد حيثما ، أسافر تسافر إهما ، أكتب تكتب أنى ، أكتب تكتب  kabi. 

Ellik toʻqqizinchi dars. 

Feʼl ismlar va foʼil ism. 

Amri hozir maʼnosidagi ismi feʼllar - oʻzidan keyin kelgan ismni mafʼul 

boʻlgani uchun nasb qiladi. Masalan, زيدا رويدا  kabi. 

Moziy feʼli maʼnosidagi ismi feʼllar - oʻzidan keyin kelgan ismni foʼilligi 

uchun raf qiladi. Masalan, زيد هيهات  kabi. 

Foʼil ismi - masdardan olinib, masdarning maʼnosi u bilan hudus yaʼni 

uchta zamondan birida qoim boʻlgan zotga dalolat qilgan ismdir. Masalan, ضررارب 

kabi. 

U maʼruf feʼlning amalini bajaradi yaʼni foʼilni raf qiladi va mafʼulu 

mutlaqni, mafʼulu lahuni, mafʼulu maʼahuni, mafʼulu fihini, holni, tamyizni va 

mustasnoni nasb qiladi. Bu lozim feʼllarda boʻladi. Ammo mutaʼaddiy feʼli foʼilni 

raf qiladi va mafʼulu bihini, toʻrtta mafʼulni, holni, tamyizni va mustasnoni nasb 

qiladi. 

Oltmishinchi dars. 

Ismi foʼilning amal bajarishi shartlari. 

Mavsula boʻlgan ال dan yolgʻiz kelgan ismi foʼil zohir foʼil va mafʼulda amal 

qilishi uchun ikki shart boʻlishi lozim: 

1. Hozirgi yoki kelasi zamon maʼnosida boʻlishi lozim. 

2. Quyidagi beshta ishdan biriga suyangan boʻlishi lozim: 



1. Mubtadoga. Lozim ismi foʼil uchun misol: أبررروه قرررائم زيرررد  kabi. Mutaʼaddiy 

ismi foʼilga misol: عمرا أبوه ضارب زيد  kabi. 

2. Mavsufga. Masalan, عمرا أبوه ضارب برجل مررت  kabi. 

3. Hol egasiga. Masalan, فرسا غ م  راكبا زيد جاءني  kabi  

4. Istifhomga. Masalan, عمرا زيد أضارب  kabi. 

5. Nafy harfiga. Masalan, زيد قائم ما  kabi. 

Bu misollardagi ضررررارب و قررررائم  soʻzlari ضرررررب و قررررام  kabi amal qiladi. ال 

qoʻshimchasi bilan boʻlgani esa hamma zamonda amal qilaveradi va uning uchun 

hozir yoki kelasi zamon boʻlishi shart emas. Masalan, أو اآلن عمرررا أبرروه الضررارب ءنيجررا 

أمس أو غدا    kabi. 

Xulosa: 

Agar ال qoʻshimchasi boʻlmagan ismi foʼil moziy maʼnosida boʻlsa zohir foʼil 

va mafʼulu bihida amal bajarmaydi. Bunday holatda uni oʻzidan keyin kelgan va 

aslida mafʼuli boʻlgan ismga maʼnaviy izofa qilish lozim boʻladi. Masalan, زيرررد 

أمس عمرو ضارب  kabi. 

Oltmish birinchi dars 

Ismi mafʼul va sifati mushabbaha. 

Ismi mafʼul - masdardan olinib, feʼl uning ustiga tushgan zotga dalolat 

qiladigan ismdir. Masalan, مضروب kabi. 

U majhul feʼlning amalini bajaradi, yaʼni noibi foʼilni raf qiladi va mafʼulu 

mutlaqni, mafʼulu lahuni, mafʼulu maʼahuni, mafʼulu fihini, holni, tamyizni va 

mustasnoni nasb qiladi. Bu - agar - uning feʼli majhul boʻlishidan avval bitta 

mafʼulga mutaʼaddiy boʻlgan boʻlsa shunday boʻladi. Ammo ikkita yoki uchta 

mafʼulga mutaʻaddiy boʻlgan boʻlsa mafʼulu bihidan qolganini nasb qiladi. Bu 

qolgani ikkitalikda bitta va uchtalikda ikkita boʻladi. Ismi mafʼulning amal qilish 

shartlari ismi foʼilning shartlari kabidir. Masalan, غ مرر  معطررى عمرررو ، أبرروه مضررروب زيررد 

فاضرر  عمرررا ابنرر  مخبررر خالررد ، فاضرر  ابنرر  معلرروم بكررر ، درهمررا  . Bu misollardagi معطررى ، مضررروب ، 

مخبر ، معلوم  soʻzlari أخبر ، علم ، أعطي ، ضرب  kabi amal bajaradi.  



Sifati mushabbaha - masdardan olingan boʻlib, masdarning maʼnosi 

subutda yaʼni uchta zamonda u bilan qoim boʻlgan zotga dalolat qilgan ismdir. 

Masalan, حسن kabi. 

U lozim feʼlning amalini bajaradi, yaʼni foʼilini raf qiladi va mafʼulga 

oʻxshaganni, mafʼulu mutlaqni, mafʼulu fihini, mafʼulu lahuni, holni va tamyizni 

nasb qiladi. Uning amal qilishi uchun mavsula ال dan boshqa beshta ish shart 

qilinadi. Ular mubtado, mavsuf, hol egasi, istifhom va nafy harfi. Masalan, زيررد 

غ م  حسن  kabi. 

Oltmish ikkinchi dars. 

Ismi tafzil va masdar. 

Ismi tafzil - masdardan olingan boʻlib, masdardagi maʼnodan ziyodaroq 

sifatga ega boʻlgan zotga dalolat qiladigan ismdir. Masalan, أشهر و أضرب  kabi. 

U foʼilni raf qiladi va mafʼuli fihini, holni va tamyizni nasb qiladi. Masalan, 

مرراال منررك أكثررر أنررا و راكبررا اليرروم منررك أحسررن زيررد  kabi. Uning foʼili koʻpincha zamiri mustatir 

boʻladi. 

Ismi tafzil uchta koʻrinishda ishlatiladi: 

1. ʼمرررن bilan birga. Masalan, عمررررو مرررن أفضرررل زيرررد  kabi. Bu holatda doim 

muzakkar mufrad boʻlishi lozim boʻladi. فاطمة من أفضل زينب  kabi. 

2. ʼال bilan birga. Masalan, عرررالم األفضررل زيرررد  kabi. Bu holatda oʻz navsufiga 

mufradlik, tasniyalik, jamlik, muannaslik va muzakkarlikda mos kelishi lozim 

boʻladi. Masalan, و الفضرررررلى فاطمررررة جرررراءتني و األفضرررررلون الزيرررردون و األفضرررر ن الزيرررردان جررررراءني 

الفضل الفاطمات و الفضليان الفاطمتان  kabi. 

3. Muzof boʻlishi. Masalan القررروم أفضرررل زيرررد ،  kabi. Bu holatda oʻz mavsufiga 

mos kelsa ham va kelmasa ham yaʼni doim mufraf va muzakkar boʻlsa ham joiz 

boʻlaveradi. Masalan, فضرررلأ و القررروم أفضرررلو الزيررردون و القررروم أفضرررل و القررروم أفضررر  الزيررردان جررراءني 

النساء أفضل و النساء فضل الهندات و النساء أفضل و النساء فضليا الهندان جاءتني و القوم  kabi. 

Masdar - hadasga yaʼni boshqalar bilan qoim boʻlishga dalolat qilgan ism 

boʻlib, undan feʼl va boshqa narsalar chiqarib olinadi. Masalan ضرب ،  kabi.  

U feʼl amalini bajadi va feʼl amalini bajarishi uchun mafʼulu mutlaq 

boʻlmasligi shart boʻladi. Masalan, زيرررد قيرررام أعجبنررري و عمررررا زيرررد ضررررب أعجبنررري  kabi. Bu 

yerda ضرب و قيام  huddi ضرب و قام  amalini bajaradi. 



Oltmish uchinchi dars. 

Muzof ismi. 

Muzof ismi (avval bu haqda aytib oʻtdik) muzof ilayhni majrur qiladi. 

Masalan, زيرررد غررر م جررراء  kabi. Bu misolda muzof boʻlgan غررر م soʻzi muzofi ilayh 

boʻlgan زيد soʻzini majrur qildi. 

Xulosa: 

Bilginki, muzofi ilayhdan oldin jar qiluvchi harfni taqdir qilinadi. Agar 

muzofi ilayh muzofning jinsi boʻlsa, u harf مررن boʻlishi mumkin. Masalan, فضررة خرراتم  

kabi. Aslida فضررة مررن خرراتم  boʻlgan. Bu izofani "bayoniy izofa" deyiladi. Agar muzofi 

ilayh muzof uchun zarf boʻlsa, u harf فرري boʻlishi mumkin. Masalan, الليررل صرر ة  kabi. 

Aslida الليررل فرري صرر ة  boʻlgan. Bu izofani "zarfiy izofa" deyiladi. Agar muzofu ilayh 

muzofning jinsi yoki zarfi boʻlmasa, u harf ل boʻlishi mumkin. Masalan, زيررد غرر م  

kabi. Aslida لزيد غ م  boʻlgan. Bu izofani "lomlik izofa" deyiladi. 

Oltmish toʻrtinchi dars. 

Tom ism. 

Tom ism - uning oxirida uni boshqa bilan izofa boʻlishiga toʻsiq boʻladigan 

narsasi bor ismdir. Masalan, زيتا رطل عندي  jumlasidagi رطل kabi. 

U mufradning tamyizini nasb qiladi. Ism beshta narsadan biri bilan tom 

boʻladi: 

1. Tanvin bilan. Masalan, زيتا رطل عندي  jumlasidagi رطل kabi. 

2. Taqdirdagi tanvin bilan. Masalan, رجرر  عشررر أحررد عنرردي  jumlasidagi عشررر أحررد  

kabi. Uning asli عشررر أحررد  boʻlgan va yana عنرردك رجرر  كررم  kabi. Bu yerda كررم soʻzi aslida 

) boʻlgan. Bu jumlaning ikkinchi boʻlagi boʻlmish كرررم عشرررر و كرررم ) soʻzi taqdirdagi 

tanvin bilan tom ism boʻladi. 

3. Tasniya bilan. Masalan, برا قفيزان عندي  jumlasidagi قفيزان kabi. 

4. Jamdagi ن ga oʻxshagan ن bilan. Masalan, درهمررا عشرررون عنرردي  jumlasidagi 

 .kabi عشرون

5. Izofa bilan. Masalan, عس  ملؤه عندي  jumlasidagi ملؤ kabi. 

Oltmish beshinchi dars. 



Sanoqning kinoya ismlari. 

Sanoqning kinoya ismlari ikkita: كرررها و كرررم  boʻlib, mubham sanoq uchun 

ishlatiladi va tamyizni nasb qiladi. Masalan, عنرردي درهمررا كررها عنرردك؟ درهمررا كررم  kabi. Bu 

jumladagi كها و كم  eʼrobda "mumayyiz" va keyin kelgani "tamyiz" deyiladi.  

1 - xulosa: 

ʼكررم soʻzi ikki xil boʻladi: istifhomiya va xabariya. Istifhomiya boʻlgan كررم ning 

tamyizi nasb qilingan mufrad boʻladi. Masalan عنرررردك؟ رجرررر  كررررم ،  kabi. Xabariy 

boʻlgan كرررم ning tamyizi jam maʼnosidagi majrur boʻladi. Masalan, عنررردي رجررر  كرررم  

kabi. Yoki jar qilingan mufrad boʻladi. Masalan, أنفقت مال كم  kabi.  

2 - xulosa: 

Istifhomiy va xabariy كررم tamyiziga jar qiluvchi boʻlgan مررن harfi zoida boʻlib 

keladi. Xabariy uchun misol: السماوات في ملك من كم  kabi. 

Istifhomiy uchun misol: بينة  ية من  تيناهم كم  kabi. 

3 - xulosa: 

Xabar uchun ishlatiladigan كررها soʻzi ham xabariy كررم kabi boʻladi va كررها ning 

tamyizi Basraliklar nazdida nasb boʻlishi lozim boʻladi. Masalan, المتجرررر فرري ثوبررا كررها  

kabi. 

Oltmish oltinchi dars. 

Maʼnaviy omil. 

Maʼnaviy omil - talaffuzda boʻlmagan omildir. U ikki xil boʻladi:  

1. Mubtadolik -  musnad yoki musnadi ilayh boʻlishi uchun ismning lafziy 

omillardan xoli boʻlishidir va u mubtado bilan xabarni raf qiladi. Masalan, عررالم زيررد  

kabi. Bu misolda maʼnaviy omil boʻlmish "mubtadolik" mubtado (زيرررد) va xabar 

   :ni raf qildi. Bu toʻgʻrisida yana ikki xil fikr bor(عالم)

Birinchi fikr: mubtadolik mubtadoga omil boʻladi va mubtado xabarga omil 

boʻladi. 

Ikkinchi fikr: mubtado va xabarning har biri bir biriga omil boʻladi. 

Mubtado - musnadi ilayh holida lafziy omildan xoli ismdir. 



Xabar - musnad holida lafziy omildan xoli ismdir. 

2. Muzori feʼlini nasb va jazm qiluvchi omillardan xoli boʻlishidir. U muzori 

feʼlini raf qiladi. Masalan, يضرب kabi. 

Oltmish yettinchi dars. 

Tobe va uning turlari. 

Tobe - oʻzidan oldin kelgan narsaga eʼrobida bitta jihatdan muvofiq kelgan 

ikkinchi ismdir.  

Matbu - eʼrobda tobe unga muvofiq kelgan lafzdir. 

Tobe besh xil boʻladi: naʼt, taʼkid, badal, harf bilan atf boʻlgan va atfi 

bayon. 

Naʼt - matbu yoki matbuning mutaalligʻidagi maʼnoga dalolat qiladigan 

tobedir. Birinchisiga misol: عالم رجل جاءني  va ikkinchisiga misol: أبوه عالم رجل جاءني . 

Eʼrobda matbuni "mavsuf" va tobeni "sifat" deyiladi. 

Sifat ikki xil boʻladi: mavsufning holi uchun sifat va mavsufning 

mutaalligʻini holi uchun sifat. 

Mavsufning holi uchun sifat - oʻzining mavsufidagi maʼnoga dalolat qilgan 

sifatdir. Masalan, عررالم رجررل جرراءني  kabi. Bu misoldagi عررالم soʻzi sifat boʻlib, oʻzining 

mavsufi boʻlmish رجررررل soʻzidagi maʼnoga dalolat qiladi. Shunda عررررالم soʻzi 

mavsufning holiga sifat deyiladi. Bu sifat oʻz mavsufiga oʻnta narsada tobe 

boʻladi: rafda, nasbda, jarda, maʼrifalikda, nakralikda, muzakkarlikda, 

muannaslikda, mufradlikda, tasniyada va jamda. Bu zikr qilingan oʻnda narsadan 

toʻrttasi birgalikda oʻz mavsufiga mos kelishi shart boʻladi. Masalan, عررالم رجررل عنرردي 

العالمات النسوة و عالمتان امرأتان و عالمة امرأة و عالمون رجال و عالمان رج ن و  kabi. 

Oltmish sakkizinchi dars. 

Mavsufning mutaalligʻidagi holga sifat. 

Mavsufning mutaaligʻidagi holga sifat - oʻz mavsufining mutaalligʻidagi 

maʼnoga dalolat qilgan sifatdir. Masalan, غ مرر  حسررن رجررل جرراءني  kabi. Bu misoldagi 

 soʻzidagi maʼnoga غرر م ning mutaʼalligʻi boʻlgan رجررل sifati mavsuf boʻlmish حسررن

dalolat qiladi. Shunda حسرررن mavsufning mutaalligʻidagi holatga sifat boʻladi. Bu 

sifat oʻzining mavsufiga beshta narsada ergashadi: maʼrifalikda, nakralikda, 



rafda, nasbda va jarda. Bu zikr qilingan beshta narsadan ikkitasida mavsufiga 

muvofiq kelishi shart boʻladi. Masalan, أبوه عالم رجل جاءني  kabi.  

Xulosa: 

Bilginki, nakra xabariy jumla bilan sifatlanadi va bu jumlani  mavsuf bilan 

bogʻlab turishi uchun unda nakraga qaytadigan zamir boʻlishi lozim boʻladi. 

Masalan, عالم أبوه رجل جاءني  kabi. 

Oltmish toʻqqizinchi dars. 

Taʼkid. 

Taʼkid - nisbatda yoki hukmning umumiyligida oʻzining matbusini 

aniqlashtirish uchun kelgan tobe boʻlib, eshituvchidan shubhani ketkazib 

yuboradi. 

  Nisbatga misol: نفسرر  زيررد جرراءني  kabi. Bu misolda tobe boʻlgan  نفسرر soʻzi matbu 

boʻlgan زيرررد ni oʻzining oldiga kelganligini aniqlashtirib, Zaydning xabari yoki 

elchisi kelgandir degan xayolni ketkazmoqda. Shunda  نفسرر soʻzi زيررد soʻziga taʼkid 

boʻladi.  

Hukmning umumiyligiga misol: كلهرررم القررروم جررراء  kabi. Bu misolda كلهرررم soʻzi 

oʻzining matbusi boʻlmish القررروم ni hammasi kelganligini aniqlashtirib, qavmning 

hammasi emas, balki baʼzisi kelgandir degan hayolni ketkazmoqda. Shunda كلهرررم 

soʻzi القرررروم soʻziga taʼkid boʻladi va eʼrobda taʼkidning matbusini "muakkad" 

deyiladi. 

Taʼkid ikki xil boʻladi: lafziy va maʼnaviy. 

Lafziy taʼkid - avvalgi soʻz yaʼni muakkadni takrorlab keladi va u ism boʻlsa 

ham, masalan, زيررد زيررد جرراء  kabi, yoki feʼl boʻlsa ham, masalan, زيررد جرراء جرراء  kabi yoki 

harf boʻlsa ham, masalan, قائم زيدا إن إن  kabi. 

Maʼnaviy taʼkid - maxsus bir necha lafzlar bilan boʻlgan taʼkiddir. Ular: نفررس 

أبص  ، أبت  ، أكت  ، أجم  ، كل ، كلتا ، ك  ، عين ، . 

Yetmishinchi dars. 

Maʼnaviy taʼkidning lafzlari. 

Bilginki, عرررين و نفرررس  soʻzlari maʼnaviy taʼkid uchun belgilangan lafzlardan 

boʻlib, muakkadning holiga qarab zamir va siygʻalardagi turi bilan birlik, tasniya 



va jamni taʼkidlash uchun ishlatiladi. Masalan, و نفسررراهما الزيررردان و نفسررر  زيرررد جررراءني 

أعينهم الزيدون و أعينهما و عيناهما الزيدان و عين  دزي جاءني و أنفسهم الزيدون و أنفسهما  kabi. 

va  كرررر muzakkar tasniyani taʼkidlash uchun, كلتررررا muannas tasniyani 

taʼkidlash uchun ishlatiladi. Masalan, كلتاهما المرأتان جاءت و ك هما الرج ن جاءني  kabi. 

ʼ أبصررر  ، أبتررر  ، أكتررر  ، أجمررر  ، كرررل  soʻzlaridan muakkadning holiga qarab كرررل da 

zamirning turli boʻlishi va qolganlarida siygʻaning turli boʻlishiga qarab jam va 

mufradni taʼkidi uchun ishlatiladi. Masalan, أبتعرررون أكتعرررون أجمعرررون كلهرررم القررروم جررراءني 

 قررررأت و أبصررر  أبتررر  أكتررر  أجمررر  كلررر  العبرررد ريتاشرررت و بصررر  بتررر  كتررر  جمررر  كلهرررن النسررراء قامرررت و أبصرررعون

بصعاء بتعاء كتعاء جمعاء كلها الجريدة  kabi.  

1 - xulosa: 

Tasniyani tasniyaga izofa qilinsa birinchisini jam lafzi bilan ifoda qilish 

yaxshiroq boʻladi. Masalan, نفسرررراهما الزيرررردان جرررراءني  da أنفسررررهما الزيرررردان جرررراءني  deyish 

avloroq. 

2 - xulosa: 

Bilginki, ، أبصرر  ، أبترر  أكترر  soʻzlari  أجمرر soʻziga tobe boʻlib, u boʻlmasa maʼno 

bera olmaydi. Shuning uchun bularni undan oldin olib kelish yoki usiz zikr qilish 

joiz emas. 

Yetmish birinchi dars. 

Badal. 

Badal - oʻzidan oʻzga matbuiga mansub narsani maqsad qilingan tobedir. 

Masalan أخررروك زيرررد جررراءني ،  kabi. Bu misolda kelishlik زيرررد va أخررروك soʻziga nisbat 

berilgan, lekin nisbatni أخرروك soʻziga maqsad qilingan, زيررد ga nisbat berish maqsad 

qilinmagan. Shunda أخررروك badal boʻladi va uning matbusini eʼrobda "mubdal 

minhu" deyiladi. 

Badal toʻrt xil boʻladi: badali kul, badali baʼz, badali ishtimol va badali 

gʻalat. 

Badali kul - mubdal minhuning ayni oʻzi boʻlgan badal, yaʼni ikkalasining 

dalolati bir boʻladi. Masalan, أخوك زيد جاءني  kabi. 

Badali baʼz - mubdal minhuning bir boʻlagi boʻlgan badal. Masalan, ضرررب 

رأس  زيد  kabi. 



Badali ishtimol - badal mubdal minhuning mutaalligʻi boʻladi, ayni oʻzi yoki 

bir boʻlagi emas. Masalan, غ م  زيد ضرب  kabi. 

Badali gʻalat - xatodan keyin boshqa lafz bilan aytilgan badal. Masalan, 

بكر زيد جاءني  kabi. 

Yetmish ikkinchi dars. 

Atf. 

Harfli atf - atf harfidan keyin voqi boʻlib, matbusi bilan birga nisbatni 

maqsad qilingan tobedir. Masalan, عمرررو و زيررد جرراءني  kabi. Bu misolda عمرررو tobe 

boʻlib, و harfidan keyin keldi va matbusi boʻlmish زيررد bilan birga kelishlik ishni 

nisbati maqsad qilingan. Buni yana "atfi nasq" ham deyiladi. Eʼrobda matbuni 

"maʼtufu alayhi" va tobening oʻzini esa "maʼtuf" deyiladi.  

Atfi bayon - matbuni bayon qiladigan sifatdan boshqa boʻlgan tobedir. 

Masalan, عمررر حفرر  أبررو برراهلل أقسررم  " kabi. Bu misolda عمررر tobe boʻlib, matbusini bayon 

qiladigan sifat emas. Uning matbusini eʼrobda "mubayyan" deyiladi. 

Xulosa: Bir narsaning mashhur boʻlgan ikki ismi koʻpincha atfi bayon 

boʻladi. 

Yetmish uchinchi dars. 

Omil boʻlmagan harflar. 

Omil boʻlmagan harflar - amal qilmaydigan harflar boʻlib, oʻn oltitadir: 

1. Tanbeh harfi - muxotabdan gʻaflatni ketkazish va keyin kelgan narsaga 

eʼtiborini qaratish uchun tuzilgan amaldiz harflardir. Ular uchtadir: هرررا، ، أمرررا ، أال . 

Masalan, قائم زيد أال  kabi.  

2. Ijob harflari - oldin oʻtgan soʻzni tasdiqlash uchun tuzilgan amalsiz 

harflardir. Ular oltita: إن ، جيررر ، إي ، أجررل ، بلررى ، نعررم . Masalan, birov " زيررد؟ أجرراء " desa 

 .deb javob berasiz "نعم"

3. Tafsir harflari - oldin oʻtgan soʻzdagi maxfiylikni ketkazish uchun tuzilgan 

amalsiz harflardir. U ikkita: أن و أي . 

ʼأي - mufrad yoki jumladagi mubhamlikni u bilan bayon qilinadi. Jumla 

bilan jumlani أي vositasida bayon qilinsa undan oldingisi eʼrobda "mufassar" va 

keyingisi "mufassir" deyiladi. Masalan,  مرررات أي اللررر  رزق قطررر  kabi. Ammo agar 



mufradni mufrad bilan bayon qilinsa أي dan oldingisi eʼrobda "mubdal minhu" 

yoki "mubayyan" va keyingisi "badal" yoki "atfi bayon" deyiladi. Masalan, خطررب 

عمر أي حف  أبو  kabi.  

ʼأن harfi - قرررال maʼnosidagi feʼldan keyin keladigan tafsir harfi boʻlib, 

koʻpincha oʻzidan oldingi feʼlning taqdirdagi mafʼulini sharhlab keladi va eʼrobda 

oʻzidan oldingi taqdirdagi mafʼul "mubdal minhu" boʻlib,  keyingi sharhlangan 

jumla "badal" yoki atfi bayon boʻladi. Masalan, قرررم أن إليررر  كتبرررت " kabi. Bu jumla 

aslida " قررم أن شرريئا إليرر  كتبررت " boʻladi. " قررم أن " soʻzi كتبررت ning taqdirdagi mafʼuliga sharh 

boʻladi. Gohida أن zohir mafʼulni ham sharhlab keladi. Masalan, oyatda "  أوحينررا إه

التررابوت فرري اقهفيرر  أن يرروحى مررا أمررك إلررى " kabi. " اقهفيرر  أن " jumlasi اوحينررا soʻzining zohir mafʼuli 

boʻlmish يوحى ما  ning sharhi boʻladi.  

4. Masdar harflari - oʻzidan keyin kelgan jumlani masdar maʼnosida 

qiladigan amalsiz harflar boʻlib, ular uchtadir: أن ، أن ، مرررا . Birinchi ikkitasi feʼliy 

jumlada keladi va jumlani masdar maʼnosida qiladi. أن esa ismiy jumlada kelib, 

uni ham masdar maʼnosida qiladi. Masalan, قرررائم أنررك بلغنررري  . Bu jumla قيامرررك بلغنرري  

maʼnosida. 

Yetmish toʻrtinchi dars. 

Amalsiz harflarning toʻrttasi. 

5. Tafgʻib harflari - muxotabni bir ishga qattiq targʻib qilish uchun tuzilgan 

amalsiz harflardir. Masalan,  تأكررررل هرررر  kabi. Ular toʻrttadir: لرررروال ، لومررررا هرررر ، ، أال . 

"Tandim harflari" ham deyiladi. 

6. Kutilgan ishning xabarini berish uchun tuzilgan amalsiz harf. قررد harfi. U 

moziy feʼlda haqiqat uchun yoki moziyni hozirgi zamonga yaqinlashtirish uchun 

ishlatiladi. Muzorida esa taqlil yaʼni kam holda sodir boʻlishini bildirish uchun 

ishlatiladi. Haqiqat va yaqinlashtirish uchun misol: زيرررد جررراء قرررد  kabi. Taqlil uchun 

misol: يصدق قد الكهوب إن  kabi. 

7. Istifhom harflar - nomaʼlum boʻlgan narsani bilishni talabi uchun 

tuzilgan amalsiz harflar.  

Ular ikkita: أ va هل. Masalan, قائم زيد أ  va زيد جاء هل  kabi. 

8. Toʻxtatish harfi - muxotabni toʻxtatish va ishidan tiyib qoʻyish uchun 

tuzilgan amalsiz harfdir. U  كرررر soʻzidir. Bu soʻz gapiruvchini toʻxtatish va 

aytayotgan soʻzidan tiyib qoʻyish uchun keladi. Masalan, oyati karimada: "  إها أمررا و



كررر *  أهرررانن ربررري فيقرررول زقررر ر عليررر  فقررردر ابرررت ه مرررا " kabi. Yaʼni "bunday demasin, ish u 

aytganidek emas" degan maʼnoda. Gohida talab qiluvchiga ijobat qilishni nafy 

qilish uchun talabdan keyin keladi. Masalan, sizga birov: زيرردا اضرررب  desa, siz  كرر 

deysiz. Yaʼni "bunday qilmayman" degani. Baʼzan "haqiqatda" degan maʼnoda 

ishlatiladi. Masalan,  تعلمون سو  ك  kabi. 

Yetmish beshinchi dars. 

Tanvin. 

9. Tanvin - soʻzning oxirini harakatiga ergashadigan sokinli zoida nun 

boʻlib, feʼlning taʼkidi uchun boʻlmaydi. Masalan, عامر و رجل  kabi.  

Uning turi beshtadir: tamakkun tanvini, nakralik tanvini, ivaz tanvini, 

muqobala tanvini va tarannum tanvini. 

Tanakkun tanvini - ismni mutamakkin yaʼni munsarif ekanligiga dalolat 

qiladigan tanvin. Masalan, رجل ، زيد  kabi. 

Nakralik tanvini - ismning nakraligini bildiradigan tanvin. Masalan, tanvinli 

 صررر  kabi. Maʼnosi qachondir jim boʻlgin" degan maʼnoda. Agar tanvinsiz صررر 

boʻlsa "hozir jim boʻl" degani boʻladi.  

Ivaz tanvini - ismning oxirida harf, mufrad yoki jumla boʻlgan muzofi 

ilayhlarning oʻzida kelgan tanvindir. Harf oʻrniga kelgan tanvin gʻoyri munsarif 

boʻlgan noqis ismda raf va jar holida maxsus keladi. Masalan دواع و جررروار ،  kabi. 

Aslida دواعرري و جررواري  edi. Muzofu ilayh boʻlgan jumla oʻrniga kelgan tanvin إه zarf 

ismiga xos boʻladi. Masalan, حينئرره و يومئرره  kabi. Aslida كررها كرران إه يرروم  va كررها كرران إه حررين  

boʻlgan. Muzofu ilayh boʻlgan mufrad oʻrniga kelgan tanvin اي ، بعررض ، كررل  lafziga 

xos boʻladi. Masalan, oyati karimada " األمثرررال لررر  ضرررربنا كررر  " kabi. Aslida واحرررد كرررل  

boʻladi. " بعررض علررى بعضررهم فضررلنا الرسررل لرركت  " kabi. Aslida بعضررهم boʻlgan. "  فلرر  ترردعو مررا أيررا

الحسنى االسماء  " kabi. Aslida اسم أي  boʻladi. 

Muqobala tanvini - jam muzakkar solimdagi ن ga muqobil oʻlaroq jam 

muannas solimga qoʻshilib kelgan tanvindir. Masalan, مسررلمات kabi. Bu toʻrt qism 

tanvinlar ismga xos boʻladi.  

Tarannum tanvini - sheʼrlar va baytlar oxirida qofiya va chiroy uchun 

keladigan tanvin. Bu tanvin feʼl, ism va harflarga kelaveradi.  

العتابن و هاها أقلي  



أصابن لقد أصبت إن قولي و  

degan shoirning soʻzi kabi. Bu sheʼdagi العترراب va أصرراب soʻzidagi tanvin tarannum 

tanvinirdir. 

ركابنا أن غير الترحل أفد  

قدن كأن و برحالنا تزل لما  

Bu sheʼrdagi tarannum tanvini oxigi قد soʻzida kelgan. 

Yetmish oltinchi dars. 

Taʼkid nuni va shart harflar. 

10. Taʼkid nuni - muzori, amr va nahy feʼllar oxirida taʼkid uchun keltirilgan 

tashdidli va tashdidsiz nundir. Masalan, اضربن و اضربن  kabi. 

11. Zoida harflar - uni hazf qilish bilan maʼnoning asliga xalal yetmaydigan 

amalsiz harflardir. Ular sakkiztadir: ل ، ب ، ك ، مررن ، ال ، أن ، مررا ، نإ  . Masalan, أقسررم ال 

البلد بهها  kabi. Oxirgi toʻrttasi talaffuzda amal qiladi.  

12. Shart harflari - ikki jumlaga kirib, ulardan birinchisi shart va ikkinchisi 

jazo ekanligiga dalolat qiladigan amalsiz harfdir. U ikkita: أما va لو. 

ʼأمررا umumiy jumlani mufassal qilish uchun keladi va javobi   bilan boʻlishi 

lozim boʻladi. Masalan, "  ففرري سررعدوا الررهين وأمررا....  النررار ففرري شررقوا الررهين فأمررا سررعيد و شررقي فمررنهم

 .kabi الجنة

Yetmish yettinchi dars. 

ʼلو va لوال. 

12. ʼلررو - ikkita jumlayi feʼliyaga kiradi va birinchi jumla nafy boʻlgani sababli 

ikkinchi jumlaning nafyligiga dalolat qiladi. Masalan, oyatda "  هللا إال  لهررة فيهمررا كرران لررو

  .keladi "لفسدتا

13. ʼلررروال - ikkita jumlaga kiradigan amalsiz harf boʻlib, birinchi jumla 

mavjudligi uchun ikkinchi jumlani nafy qiladi. Masalan, " عمرررر لهلرررك علررري لررروال " kabi. 

Aslida bu jumla عمر لهلك موجود علي لوال  boʻlgan. 

Yetmish sakkizinchi dars. 

Amalsiz harflarning qolgan turlari. 



16. Fathali lom - jumlaning maʼnosini taʼkidlash uchun feʼl yoki ismning 

boshida zoida boʻlib keladigan amalsiz harfdir. Masalan, عمرررو مررن أفضررل لزيررد  va زيررد 

 .kabi ليعلم

15. ʼ دام مررا  maʼnosidagi مررا - masdariy harf boʻlib, oʻzidan keyin kelgan feʼlni 

masdar qiladi va undan oldin muddat, zamon va vaqt kabi zarf harflaridan biri 

taqdir qilinadi. Masalan, األميرررر جلرررس مرررا أقررروم  kabi. Yaʼni aslida األميرررر جلررروس مررردة أقررروم  

boʻladi. Bu ما harfini masdariya boʻlgan zarf harfi ham deyiladi.  

16. Atf harflari - oʻzidan keyingini avvalgi bilan bogʻlash uchun tuzilgan 

amalsiz harflardir. Ular oʻntadir: لكرررن ، برررل ، ال ، أم ، إمرررا ، أو ، حترررى ، ثرررم ،   ، و . Masalan, 

عمرو و زيد أكرمني  kabi. 

Yetmish toʻqqizinchi dars. 

Mustasno - istisno qurolidan (yaʼni إال va sheriklaridan) keyin zikr qilingan 

ism boʻlib, oʻzidan avvalgiga nisbat berilgan narsa unga mansub emasligini 

bildirish uchun keladi. Masalan زيرردا إال القررروم جرراءني ،  kabi. Unga nisbat berilgan ism 

"mustasno minhu" deyiladi.  

Istisno qurollari oʻn bittadir: مررا ، خرر  مررا ، عرردا ، خرر  ، حاشررا ، سررواء ، سرروى ، غيررر ، إال 

اليكون ، ليس ، عدا . 

ʼإال - harfdir, سرروى ، سررواء ، غيررر  ismdir.  اليكررون ، لرريس ، ماعرردا ، مرراخ  feʼllardir. حاشررا ، 

عدا ، خ   feʼl va ism orasida taraddudli.  

Mustasno ikki xil boʻladi: muttasil va muqatiʼ. 

Muttasil mustasno - mustasno minhu ichida boʻlgan mustasnodir. 

Masalan, زيدا إال القوم جاءني  kabi. 

Munqariʼ mustasno - oʻz jinsidan boʻlsa yoki boʻlmasada mustasno minhu 

ichida boʻlmagan mustasnodir. Masalan, حمرررارا إال القرروم جررراءني  va ular orasida Zayd 

boʻlmagan qavmga ishora qilib aytilgan زيدا إال القوم جاءني  kabi. 

Mustasno zikr qilinishi va qilinmasligi eʼtiboridan mustasno ikki xil boʻladi: 

mufarragʻ va gʻoyri mufarragʻ. 

Mufarragʻ mustasno - mustasno minhu zikr qilinmagan mustasno boʻlib, 

soʻz ijobiy emas. Masalan, زيد إال جاءني ما  kabi. 



Gʻoyri mufarragʻ mustasno - mustasno minhu zikr qilingan mustasnodir. 

Masalan, زيدا إال القوم جاءني ما  kabi.  

Mujab kalom - nafy va nahy va (nafy maʼnosini oʻz ichiga olgan) inkoriy 

istifhom boʻlmagan soʻzdir. Masalan, زيد قام  kabi. 

Gʻoyri mujab kalom - unda nafy, nahy yoki inkoriy istifhom boʻlgan soʻzdir. 

Masalan, زيدا التضرب ، زيد ضرب ما ،  oyatdagi " االحسان اال االحسان جزاء هل " kabi. 

Saksoninchi dars. 

Mustasnoning eʼrobi. 

Mustasnoning eʼrobi toʻrt xil boʻladi: 

Nasbning lozimligi, nasb joiz boʻlib, oʻzidan oldingiga badal boʻlshi, omilga 

qarab eʼroblanishi va jar boʻlishi. 

Mustasnoning nasb boʻlishi toʻrt oʻrinda lozim boʻladi: 

1. Mustasno muttasil boʻlib, mujab kalomda إال dan keyin kelsa. Masalan, 

زيدا إال القوم جاءني  kabi. 

2. Mustasno munqatiʼ boʻlsa. Masalan, حمارا إال القوم جاءني  kabi.  

3. Mustasno  خررر va عررردا dan keyin kelsa, (bu aksar olimlarning nazdida 

shunday. Ammo baʼzilar bu ikkisini jar qiluvchi harf deb bilishgani uchun majrur 

boʻlishini ham joiz deb bilishadi). Yana اليكررون ، لرريس ، عرردا مررا ، خرر  مررا  dan keyin kelsa. 

Masalan, زيررردا اليكرررون و زيررردا لررريس و زيررردا عررردا مرررا و زيررردا خررر  مرررا و زيررردا عررردا و زيررردا خررر  القررروم جررراءني  

kabi. 

4. Mujab kalomda mustasno mustasno mingudan oldin kelsa. Masalan, مررا 

أحد زيدا إال جاءني  kabi. 

Nasb joiz boʻlib, oʻzidan oldingiga badal boʻlishi mujab boʻlmagan kalomda 

kelgan إال dan keyin gʻoyri mufarragʻ mustasno kelsa. Masalan, زيرردا إال أحررد جرراءني مررا  

yoki زيد إال  kabi. 

Mustasnoning omilga qarab eʼroblanishi, agar إال dan keyin kelgan kalom 

mufarragʻ boʻlsa, yaʼni mustasno minhu zikr qilinmasa va mujab boʻlmagan 

kalomda إال dan keyin mustasno kelsa. Masalan, مررا و زيرردا إال رأيررت مررا و زيررد إال جرراءني مررا 

بزيد إال مررت  kabi. 



Jar boʻlishi esa سررواء ، سرروى ، غيررر  dan keyin kelsa boʻladi. Masalan, القرروم جرراءني 

زيرررد سرررواء و زيرررد سررروى و زيرررد غيرررر  yoki aksari nahvshunoslar nazdida حاشرررا dan keyin 

kelsa. Masalan, زيررد حاشررا القرروم جرراءني  kabi. Baʼzilar nazdida esa mafʼul boʻlgani uchun 

nasb boʻladi. Masalan, زيدا حاشا القوم جاءني  kabi. 

Sakson birinchi dars. 

ʼغير ning eʼrobi. 

Istisnoda غيررر ning eʼrobi إال dagi mustasno kabidir, yaʼni har xil holatda إال 

bilan boʻlgan mustasno qanday eʼrobda boʻlsa غيررر ham shunday eʼroblanadi. غيررر 

bilan mustasno boʼlgan majrur boʻladi. Chunki, muzofu ilayh boʻlgani uchun. 

Masalan, حمررار غيررر و زيررد غيررر القرروم جرراءني  va القرروم زيررد غيررر جرراءني مررا  va زيررد غيررر أحررد جرراءني مررا 

زيد غير أو  va زيد غير جاءني ما  va زيد غير رأيت ما  va زيد بغير مررت ما  kabi. 

Xulosa: 

ʼغيرررر soʻzi sifat uchun va إال mustasno uchun tuzilgan. Lekin gohida غيرررر 

istisno uchun va إال sifat uchun keladi. إال ni istisno uchun ishlatish imkonsiz boʻlib 

qolsa, shundagina, sifat uchun ishlatiladi. Bu koʻpincha إال dan oldin gʻoyri maxsur 

boʻlgan nakrali jam kelsa boʻladi. Masalan, oyatda " لفسررردتا هللا إال  لهرررة فيهمرررا كررران لرررو " 

yaʼni هللا اال ال  ال" هللا، غير  kabi. 

Bu kitob 1438 hijriy 20 shavvol oyida tamom boʻldi.  

Muhammad Ali Bajnuriy. Uttarprasesh. Hindiston. 


