KAFİYE KİTABI SORU VE CEVAPLARI
KÂFİYE SUALLERİ ve CEVAPLARI
1) İlmi nahvin tarifi, mevzuu ve gayesini söyleyiniz?
Cevap: İlmi Nahvin Tarifi: و هو ع لم ي عرف ب ه احوال ال ك لمة ال عرب ية من ح يث اإلع راب و ال ب ناء
Mevzuu: Kelime ve kelamdır.
Gayesi: İrab ve binadaki hatadan lisanı muhafaza etmektir.
2) Kelimenin kısımları nelerdir? Neden üç kısma ayrılmıştır?
Cevap: Kelimenin kısımları üçtür. İsim, fiil ve harftir. Üç kısma ayrılmasının sebebi; Kelime ya kendi
nefsinde bir mana üzere delalet eder veya etmez. Kendi nefsinde bir manaya delalet etmeyen harftir.
Kendi nefsinde bir manaya delalet eden kelime; ya üç zamandan biri üzere yakın olur veya olmaz. Üç
zamandan birine yakın olan fiildir. Yakın olmayan ise isimdir.
3) Kelamın luğavî ve ıstılahî tarifleri nedir?
Cevap: Kelam lugatde: ما ي ت ك لم ب ه ق ل ي ال ك ان او ك ث يرا
Istılahde ise kelam: ما ت ضمن ك لم ت ين ب اإل س ناد
4) Kelam nelerden hâsıl olur?
Cevap: Kelam, iki isim veya bir isim ve bir fiilden hâsıl olur.
5) İsim nedir? Mureb nedir? Mu’rebin hükmü nedir?
Cevap: İsim iki kısımdır. Mureb olur, mebni olur. Mureb: لصألا ىنبم هبشي مل ىذلا بكرملا
Hükmü: Amillerin amelde ihtilafı sebebi ile lafzan veya takdiran ahirinin değişmesidir.
Mesela: ديز ىنئاج, اديز تيأر, ديزب تررم-  مررت ب ف تا, رأي ت ف تا,جأن ى ف تا
6) İrab nedir? İrabın nevileri nedir? Amil nedir?
Cevap: İrab : رة ع ل يهوتعملا ىناعملا ىلع لديل هب هرخا فلتخا ام
İrabın nevileri üçtür: rafi, nasb ve cer
Amil: بارعإلل ىضتقملا ىنعملا موقتي هب ام
7) Murebin nevilerinin irabı nasıldır?
Cevap:
Haleti raf Haleti
nasb Haleti cer Mesela
Müfret munsarıf, cemi mükesser munsarıflar Zamme Fetha Kesre زي د- ك تب
Gayrı munsarıflar Zamme Fetha Fetha احمد
Cemi müennes salimler Zamme Kesre Kesre م س لمات
Esma-i sitte-i mutelle Vav

Elif Ye ذو مال,ف وه,هان وه,حموها,اخوه,اب وه

Tesniye, isnan, zamire muzaf kila kelimesi Elif Ye Ye م س لمان

Cemi müzekker salim,
ülû, ışrune ve kardeşleri Vav Ye Ye م س لمون

8) İrabı takdiri nerelerde olur?
Cevap: İki yerde olur. 1) İrabın özürlendiği yerde olur. 2) İrabın lafızda zuhurunun, lisana ağır geldiği
yerde olur.
9) Gayrı munsarıf nedir? İlletleri nelerdir?
Cevap: Gayrı munsarıf: امهماقم موقت اهنم ةدحاو وا عست نم ناتلع هيف ام
İlletleri: لدع, فصو, ثينأت, هفرعم,ةمجع, عمج, بيكرت, نيتدئاز نون فلا, لعف نزوو
10) Gayrı munsarıfın hükmü nedir?
Cevap: Kesre ile olan cer ve tenvini kabul etmemektir.
11) İki illet makamına kaim olan illetler nelerdir? Niçin iki ıllet makamına kaimdirler?
Cevap: İki illet makamına kaim olan illetler  عمجve  ثينأتلاافلاdir. Cemi de: Hakikaten veya hükmen
cemiyet tekerrür ettiği için iki illet makamına kaimdir. Te’nis elifleri ise hem kendilerinde te’nislik olup hem
de kelimeye lazım oldukları için iki makamına kaimdirler.
12)  لدعnedir? Kaç kısımdır?
Cevap: لدع: ي ة ت ح ق ي قا او ت قدي رالصألا هتغيص نع هجورخ
İki kısımdır. 1-Adl-i Tahkıkî: Eğer kelime, hakiki bir ma’dülü anh’dan (asıldan) çıkarsa adl-i tahkıkî olur.
Mesela  رخاkelimesinde olduğu gibi 2- Adl-i Takdiri: Eğer kelime, takdiri bir ma’dulün anh’dan çıkarsa adl-i
takdiri olur. Mesela  رمعkelimesinde olduğu gibi
14) Vasfın şartı nedir? Vasfıyyet üzere ismiyyetin galip gelmesi, vasfıyyete zarar verir mi?
Cevap: Vasfın şartı: Vasfıyyetin ârızî olmayıp, asıldan (yani kelime ilk olarak bir mana karşılığına
konulurken bir sıfatın karşılığına vaz edilmesi demektir) olmasıdır. Vasfıyyetin şartı, vasfın asılda olması
olunca, îlsa teyyıfsav ikedemilek ub üknüÇ .udlo fırasnum isemilek  ارب عikedniselmüc ارب ع ب ن سوة مررت
değil, arızîdir. Terkib sebebi iledir.
Vasfıyyet üzere ismiyyetin galip gelmesi (yani bir sıfat için vaz olunan kelimenin vasfıyyetinin terkedilip o
kelimenin isim olarak kullanılması) o kelimenin vasfıyyetine zarar vermez. Vasfıyyet üzere ismiyyetin galip
gelmesi, vasfıyyete zarar vermediğinden dolayı
، ارق م ادهم، دو ساkelimeleri gayrı munsarıfdır. Çünkü bu kelimeler ilk vaz edilirken siyah manasına vaz
edilmişlerdir. Daha sonra  دوساve

niteyyimsi kacnA .relidlirev karalo misi analıy rib hayis irelemilekارق م

vasfıyyet üzere galip gelmesi kelimenin vasfıyyetine zarar vermediği için bu kelimeler vasfıyyet ve veznii
fiil illetleri ile gayrı munsarıfdırlar.  مهداkelimesi de ilk vaz edilirken siyahlık vasfı üzere vaz edilmiş, daha
sonra ise siyah kelepçeye isim olarak verilmiştir. Ancak vasfıyyetin ismiyyet üzere galip gelmesi vasfıyyete
zarar vermediği için bu kelime de vasfıyyet ve veznii fiil illetleri ile gayrı munsarıfdır.

15) ( ) اتile olan te’nisi lafzî ve te’nisi manevinin şartı nedir?
Cevap: Te’nisi manevinin gayrı munsarıflığa sebebiyyette şartı alemiyyettir.
Te’nisi manevinin gayrı munsarıflığa tesirinin cevaz şartı: alemiyyet, vücub şartı ise üç harf üzerine zaid
olmak, ortası harekeli olmak veya ucme (yani âcemi, arabçaya başka bir lisandan girmiş bir kelime)
olmaktır.  بنيزkelimesi, kendisinde te’nisi manevinin vücub şartlarından üç üzere zaid olma şartı
tahakkuk ettiği için, bir te’nisi manevi bir de alemiyyetle gayrı munsarıf olmuştur.  رقسkelimesi, kendisinde
te’nisi manevinin vücub şartlarından ortası harekeli olma şartı tahakkuk ettiği için, bir te’nisi manevi bir de
alemiyyetle gayrı munsarıfdır. Çünkü  رقسkelimesi cehennem tabakalarından bir tabakanın ismidir. وروج
 ماهkelimesi, kendisinde te’nisi manevinin vücub şartlarından ucme olma şartı tahakkuk ettiği için, bir te’nisi
manevi bir de alemiyyetle gayrı munsarıfdır. Bu kelime bir beldenin ismidir. Bu üç misalin gayrı
munsarıflığı vaciptir.  دنهkelimesinde ise, te’nisi manevinin vücub şartı tahakkuk etmediği için munsarıflığı
caiz, ayrıca kendisinde bir te’nisi manevi, bir de alemiyyet bulunduğu için de gayrı munsarıflığı caizdir.
16) Marife’nin şartı nedir? Sebebi nedir?
Cevap: Marife’nin şartı alem olmaktır. Çünkü diğer marife yollarından muzmerat ve mübhemat (yani ismi
işaret ve ismi mevsul) mebni isimlere mahsusdur. Gayrı munsarıf ise mureb ismin hükmündendir. Dolayısı
ile bunlar marife’nin şartı olamazlar. Yine marife yollarından lamı ta’rif ve izafet ise gayrı munsarıf olan
ismi munsarıf hükmünde kıldıklarından bunlar da marife’nin şartı olamazlar. Marife yollarından sadece
alemiyyet kalınca, alemiyyet marife’nin şartı kılındı.
17) Ucme nedir? Şartları nelerdir?
Cevap:  برعلا ريغ هعضو امم ظفللا نوك:عجمه
Ucme’nin şartları ikidir. 1- Âcemiyyette (yani arabçaya hangi lisandan gelmişse orada) alem (isim)
olacak

2- Ortası harekeli veya üç üzerine zaid olacak. Bu sebepten dolayı  رتشkelimesi Diyarbakır da

bir kalenin ismi olduğu için bir alemiyyet, bir de ucme olup ortası harekeli olduğu için iki illetle gayrı
munsarıfdır.  ميهارباkelimesi hem alem olup, hem de ucme olup üç üzerine zaid olduğu için iki illetle gayrı
munsarıfdır. Bu kelimelerin gayrı munsarıflığı vacipdir.  حونkelimesi ise âcemi bir kelime olup, şartlar
tahakkuk etmediği için munsarıflığı caiz, kendisinde bir alemiyyet bir de ucme bulunduğu için de gayrı
munsarıflığı caizdir.
18) Cemi’nin şartı nedir?
Cevap: Cemi’nin şartı: ’اهsiz sıga-i müntehel cümu olmaktır.
19) Cemi’ de niçin (‘ )ءاهsiz olması şart koşuldu?
Cevap: Çünkü ( )ءاهile beraber olduğunda ğilimec ,ik rulo şimezneb erelnizev derfüm ibig ك راه يةine
zayıflamış olur. Bu sebebden dolayı  ةنزارفkelimesi her ne kadar sıga-i müntehel cümu olsa da ahirinde
üzerine ( )ءاهdiye durulan ( (ةolduğu için munsarıfdır.
20)  راوج، حيباصم، رجاضح، ليوارس، o ım fırasnum ıryag askoy ım fırasnum ninirelemilekم ساجدlduğunu
beyan ediniz?
Cevap: ev  م صاب يحağıs ,pıyamlo ) )ةnalurud eyid ( )هاءenirezü ednirelidnek ,irelemilek م ساجد-ı müntehel

cümu ile cemi olmakla gayrı munsarıfdırlar.
ah lif ednisidnek alkamlo snic imsi niçi naltrıs ,emilek ub radak en reH : ح ضاجرl cemiyyet yok ise de fil
asıl  رجضحkelimesinin cemi olmakla gayrı munsarıfdır.
 سراوي ل: Bu kelime gayrı munsarıf kabul edildiğinde iki görüş vardır. 1- Bu kelime âcemi bir kelimedir.
Arabçada ki müvazinleri üzerine hamlen gayrı munsarıfdır. 2- Bu kelime arabça bir kelime olup,
takdiran .rıdfırasnum ıryag alkamlo imec ninisemilek سروال ة
Ancak bu kelime, munsarıf olarak kabul edildiğinde müşkil bir durum yokdur.
ağıs üknüÇ .rudkoy falithi adnıbsan itelah ninemilek uB : جوار-i müntehel cümu olmakla beraber cemiyyet
olduğu için bil ittifak gayrı munsarıfdır. Bu kelimenin haleti rafında ve haleti cerrinde ihtilaf vardır. Bazıları;
munsarıfdır. Zira iğlal gayrı munsarıfdan öncedir. Tenvin ise munsarıflık tenvinidir dediler. Bazıları; ise
gayrı munsarıfdır, tenvin ise ıvaz tenvinidir dediler.
21) Terkibin şartları nelerdir?
Cevap: Şartları; alem olmak. Terkibi izafi, terkibi isnadi, terkibi savti, terkibi ta’dadi olmamaktır. (Yani
terkibi mezci olmaktır.) ibig ب ع ل بك
22) Elif nun zaideteynin şartları nelerdir?
Cevap: Eğer isimde olursa şartı alem olmaktır. Eğer sıfat da olursa şartı  ةنالعفdiye müennesi
olmayacak, bir görüşe göre de  ىلعفdiye müennesi olacak.
23)  نامدن، ناركس،  نمحرkelimeleri munsarıf mıdır? Gayrı munsarıf mıdır?
baneC ,emilek uB : رحمن-ı Hakkın sıfatlarından olup, ona mahsus olduğu için müzekkeri ve müennesi
yoktur. Binaenaleyh  ةنالعفdiye müennesi olmadığı için gayrı munsarıf,  ىلعفvezninde müennesi
olmadığı içinde munsarıfdır denilerek alimler arasında ihtilaf olunmuştur.  ناركس: Kelimesi  ةناركسdiye
müennesi olmayıp  ىركسdiye müennesi olduğu için bil ittifak gayrı munsarıfdır.
isenneüm eyid  ن دمى,pulo isenneüm eyid  ن دمان ةnamaz iğidleg anısanam ”kılşadakra“ isemileK : ن دمان
olmadığı için bil ittifak munsarıfdır. Ancak  نامدنkelimesi “pişmanlık” manasına geldiği zaman ise  ةنامدنdiye
müennesi olmayıp,  ىمدنdiye müennesi olduğu için bil ittifak gayrı munsarıfdır.
24) Vezni fiil’in şartları nelerdir?
Cevap: Şartları: Ya fiile mahsus bir vezinde olmak veya (‘( اتyi kabul etmediği halde evvelinde fiilin
ziyadelerinden ( ( نيتاbir harf olmasıdır. (‘( اتyi kabul etmeyecek, çünkü ( ( اتlafzı ismin
hususiyetlerinden olduğu için kelimeyi vezni fiil olmaktan çıkarmaktadır.
 ضربev  شمرkelimeleri fiile mahsus olduğuna misaldir. Bu kelimeler, bir vezni fiil bir de alemiyyetle gayrı
munsarıfdır.  رمحاkelimesi ise evvelinde fiil ziyadelerinden biri olduğuna misaldir. Bu kelime de bir vezni fiil
bir de alemiyyet veya vasfıyyet ile gayrı munsarıfdır.
riha pulo edninzev liif esi isemilek ي عم لةinde (‘( اتyi kabul ettiği için munsarıfdır.
25) Kendisinde, müessir olduğu halde alemiyyet bulunan gayrı munsarıf isim nekre kılındığı zaman ne
olur?
Cevap: Munsarıf olur. Çünkü alemiyyet, ancak kendisinde şart olduğu illetler ile bir kelime de bulunur. Bu

kelime de nekre kılınıp alemiyyet gidince, kelime ya bir illet ile veya hiç illetsiz kalarak munsarıf olur.
26) Alem (isim) olan  رمحاkelimesi hakkında İmamı Ahfeş ve İmamı Sibeveyh’in görüşleri nedir?
Cevap: İmamı Sibeveyh Hazretleri, Bu kelime şu an bir alemiyyet bir de vezni fiillikle gayrı munsarıfdır.
Ancak bu kelime nekre (yani alemiyyet gittiği zaman) kılındığı zaman vasfıyyeti aslıyyesine itibar edilerek,
yine bir vezni fiil bir de vasfıyyet ile gayrı munsarıf olur, dedi. (Çünkü bu kelime ilk vaz olunurken
“kırmızılık” vasfı için vaz olunmuştur. Daha sonra ismiyyet, vasfıyyet üzere galip gelmiştir.)
İmamı Ahfeş Hazretleri ise İmamı Sibeveyh’e cevap olarak, Bu kelimedeki vasfiyyet alemiyyetin gelmesi
ile zail olmuş, gitmişdir. Kelime nekre kılınıp alemiyyet gittiği zaman, tekrar vasfıyyete itibar olunamaz. O
halde bu kelime munsarıfdır. Eğer giden şey’e tekrar itibar olunsaydı  متاخbabına da itibar olunurdu, dedi.
Ancak İmamı Ahfeş Hazretleri, İmamı Sibeveyh’e cevap vermek için  متاخbabını delil olarak getirince,
devreye Musannıf Hazretleri (İbn-i Hacib) girip İmamı Ahfeş’e cevap olarak “Ey İmamı Ahfeş, İlk
söylediklerin doğrudur. Ancak bu mesele de sen,  متاخbabını İmamı Sibeveyh’e delil olarak getiremezsin.
Çünkü o zaman bir hükümde iki zıt da itibar lazım gelmiş olur” dedi.
27) Gayrı munsarıf isim ne zaman kesre ile olan cerri kabul eder?
Cevap:1- Gayrı munsarıf olan kelime üzere lamı tarif dâhil olduğu zaman
2- İzafetle yani gayrı munsarıf olan kelime muzaf olduğu zaman kesre ile olan cerri kabul eder.
Çünkü bu iki halde, gayrı munsarıf kelimenin fiile olan müşabeheti azalır ve isme olan müşabeheti artar.
Mesela:

 مررت ب ال م ساجد,مررت ب احمدن ا

28)  تاعوفرمne kelimedir? Merfuâtın tarifi nedir? Failiyyet alametleri nelerdir?
Cevap:  تاعوفرم: عوفرمkelimesinin cemidir. Zira mevsufu müzekker gayrı akıl olan sıfatlar elif ve te ile
cemilenirler. Merfuâtın tarifi: ةيلعافلا ملع ىلع لمتشام وهFailiyyet alametleri ise: zamme, vav ve eliftir.
29) Failin ta’rifi nedir? Bir misal veriniz?
Cevap: Fail: و هو ما ا س ند ال يه ال ف عل او ش بهه و ق دم ع ل يه ع لى جهة ق يامه ب ه
30) Fail de asıl olan nedir?
Cevap: Fail de asıl olan fiilini takip etmektir.
31) Failin meful üzerine takdiminin vacip olduğu yerleri söyleyiniz?
Cevap:1-Failin failliğine, mefulun mefullüğüne delalet eden i’rab müntefi (yok olup) olup, karine de
bulunmadığı zaman, (Karışıklık lazım gelmesin için)
Misali:ىسيع ىسوم برض
2- Fail fiile bitişik zamir olduğu zaman ( İttisal infisale zıt olduğu için)
Misali:اديز تبرض
3-Meful “ ”الاdan sonra vakî olduğu zaman (Matlub olan hasır değişmesin için) Misali :ديز برض ام
اال عمرا
4-Meful “ ”الاmanasına olandan sonra vakî olduğu zaman (Matlup olan hasır değişmesin için)
Misali:روامع ديز برض امنا

32) Failin te’hırinin (mefulun fail üzerine takdiminin) vacip olduğu yerler nerelerdir?
Cevap:1-Faile meful zamiri bitiştiği zaman (Lafzan ve rütbeten izmar kable zikir lazım gelmesin için)
Misali: همالغ اديز برض
2-Fail “ ”الاdan sonra vakî olduğu zaman (Matlub olan hasır değişmesin için)

Misali :ام

ضرب عمرا اال زي د
3- Fail “ ”الاmanasına olandan sonra vakî olduğu zaman (Matlup olan hasır değişmesin için) Misali
: ان ما ضرب عمروا زي د
4-Fail fiile bitişik zamir olmayıp, meful fiile bitişik zamir olduğu zaman ( İttisal infisale zıt olduğu için)
Misali:ديز كبرض

33) Failin fiilinin hazfi kaç şekilde olur?
Cevap: Karine kaim olduğu vakit fiil, cevazen ve vücuben hazif olunur. Cevazen hazfide iki kısımdır. 1Muhakkak sual karinesi ile olur. Misali: ( )ماق نمsualine ( )ديزdemek gibi.
2-Mukadder sual karinesi ile olur. Misali: şiir (و مخ ت بط مما ت ط يح ال طوائ ح ( – ةموصخل عراض ديزي كبيل
Nükte: Mukadder sual karinesi ile ( )هيكبيfiili cevazen hazif
olunmuştur.
Zâte hazfe karine: Bir fiil olup iki failin bulunması. Tayini mahzufe karine: ( )هيكبي نمsuali mukadderidir.
34) “ ” كراجتسا نيكرشملا نم دحا نا وBu ayeti kerime neye misaldir?
Cevap: Failin fiilinin vücuben hazif olunduğuna misaldir. Zate hazfe karine: (’)ناi şartıyyenin
fiil üzerine dâhil olmasıdır. Tayini mahzufe karine: Müfessir olan ikinci “ ”كراجتساfiilidir. Bu ayeti kerimenin
takdiri ise “ ”كراجتسا نيكرشملا نم دحا كراجتسا نا وdir.
35) Naibi fail nedir? Şartı nedir?
Cevap: Naibi Fail:هماقم وه ميقا و هلعاف فذح لوعفم لك
Şartı: Fiilin meçhul sıga üzerine olmasıdır. Mazı de:  لعفMuzarı de:لعفي
36) Naibi fail olmayan mefuller nelerdir? Niçin fail mevkiinde vâkî olmazlar?
Cevap:1- “ ”تملعbabının ikinci mefulu. Çünkü hem müsned hem de müsnedü ileyh olmak lazım gelir. Bu
ise caiz değildir.
2- “ ”تملعاbabının üçüncü mefuulu. Çünkü hem müsned hem de müsnedü ileyh olmak lazım gelir. Bu ise
caiz değildir.
3-“ ”مالsız mefulu leh’de naibi fail olmaz.Çünkü meful alameti olan nasb yok olduğu için kelimenin naibi fail
olmadan önce mefulu leh olduğuna her hangi bir alamet kalmamış olur. Ancak “ ”مالlı mefulu leh naibi fail
olur.
4-“”واوsız mefulu meah. Çünkü o takdirde mefulu meah olduğu anlaşılmaz. “ ”واوlı mefulu meah’da naibi fail
olmaz. Çünkü o “ ”واوasılda harfidir ve infisale delalet eder. Hâlbuki naibi fail ise fiilden bir cüz

mesabesindedir. Dolayısı ile her iki halde de mefulu meah^dan naibi fail olmaz.
37) Mübteda nedir? Misalleri nelerdir? Mübteda da ne zaman iki emir caiz olur?
Cevab: ةعفار ماهفتسإلا فلا و ىفنلا فرح دعب ةعقاولا ةفصلاوا هيلا ادنسم ةيظفللا لماوعلا نع درجملا مسالاوه
ل ظاهر
Misalleri: ماق ديز, ناديزلا مئاق ام, ناديزلا مئاقا
Sıfat vaki olan mübteda, müfret isme mutabakat ederse iki emir caiz olur. Yani hem mübteda hem de
mukaddem haber olmak. Mesela ديز مئاقا

38) Haber nedir? Mübteda ve haberde amil nedir?
Cevap: Haber:  ةروكذملا ةفصلل رياغملا هب دنسملا درجملا وهMübteda ve haber de amil, amili manevidir. Bu
ise ibtida manasıdır. Yani, lafzı amillerden mücerret olmasıdır.
39) Mübteda da asıl olan nedir?
Cevap: Mübteda da asıl olan, haber üzerine takdim etmektir.
40) Mübteda nekre olur mu? Tahsıs vecihleri nelerdir?
Cevap: Her ne kadar mübteda da asıl olan marife olmak olsa da, tahsıs vecihlerinden biri ile hususileştiği
zaman nekrelerde mübteda olur. Tahsıs vecihleri altıdır.
1- Sıfat ile hususileşir. Mesela: كرشم نم ريخ نمؤم دبعل و
2- Mütekellimin ilmiyle hususileşir. Mesela: ةأرما ما رادلا ىف لجرا
3- Mübteda hayyızı nefîde (nefiden sonra ) vakî olduğu zaman Mesela: كنم ريخ دحا ام
4- Failin hususileştiği şey ile hususileşir. Mesela:باناذ رها رش
5- Mütekellime nisbetle Mesela: )كيلع ىمالس ىلصا( كيلع مالس
6- Zarf olan haberin, mübteda üzerine takdimi ile hususileşir. Mesela: لجر رادلا ىف
41) Mübtedanın takdiminin vacib olduğu yerler nerelerdir? Sebebleri nelerdir?
Cevap:1- Mübteda kendisi için sadrı kelam olan şeyi tazammun ettiği zaman. Sadaretini muhafaza için نم
اب وك
2- Mübteda ve haber her ikisi de marife olduğu zaman. Karışıklığı defi için. قلطنملا ديز
3- Mübteda ve haber asıl tahsiste müsavi olduğu zaman. Karışıklığı defi içinكنم لضفا ىنم لضفا
4- Mübteda’nın haberi, fiil olursa. Mübteda, fiili müfred olduğu zaman faile, fiili tesniye ve cemi olduğu
zaman failden bedele karışmasın için. ماق ديذ
42) Haberin mübteda üzerine takdiminin vacib olduğu yerler nerelerdir?
Cevap:1- Haber kendisi için sadrı kelam olan şeyi tazammun ettiği zaman. Sadaretini muhafaza için نيا
زي د
2- Haber mübtedanın mübtedalığını sahih kılıcı olduğu zaman. Nekre olan mübtedayı tahsis için. رادلا ىف
رجل

3- Mübtedada haberin müteallıgı için zamir olursa. Lafzen ve manen izmar kable zikir meydana gelmesin
için. ادبز اهلثم ةرمتلا ىلع
4- Haber  انden haber vaki olursa.’اِنyi meksuraya karışmasın için. مئاق كنا ىدنع

43) Mefulu mutlakın fiili kaç şekilde hazif olunur?
Cevap: Mefulu mutlakın fiili, cevazen ve vücuben hazf olunur. Vücuben hazfi; semaî olur, kıyası olur.
Mefulu mutlakın amilinin vücuben ve semaen hazif olunduğu yerler yedidir. Bunlar: ايقس, ايعر, اتبيخ,
 عج با, ش كرا, حمدا,جدعا
44) Mefulu bihin fiili kaç şekilde hazif olunur?
Cevap: İki şekilde hazif olunur. Cevazen olur. Vücuben olur.
Cevazen hazfine misal:  برضا نمdiyen kimseye  اديزdemek gibi.
Vübuben hazfi ise dört yerdedir. 1- Semaî 2- Münadâ 3- İzmar ala şeridatittefsir 4- Tahzir
45) Münada nedir? Nida harfleri nelerdir?
Cevap: Münada: .rıdوهو ال مط لوب اق بال ه ب حرف ن ائ ب م ناب ادعو ل فظا او ت قدي را
Nida harfleri ise: اي, ايا, ايه, ىا,  هزمهdir.
46) Terhım nedir? Hükmü nedir?
Cevap: Terhım:  افيفخت هرخا ىف فذخ وهوHükmü ise: Münada da caizdir. Münadanın gayrısında zarureti
şiirden dolayı caizdir.
47) İzmar ala şeridatit tefsir nedir? Misalleri nedir?
Cevap: Tarifi: م ت ع ل قه ل و س لط ع ل يه هو او م نا س به ل ن ص به وا هريمضب هنع لغتشم ههبش وا لعف هدعب مسا لك وهو
Misalleri: )تبرض( هتبرض اديز, )تزواج( هب تررم اديز, )تنهآ( همالغ تبرض اديز
,)تسب ال( هيلع تسبح اديز
48) Tahzir nedir? Misali nedir?
Cevab: Tahzir:  م كررا هنم رذحملا ركذ وا هدعب امم اريذحت قتا ريدقتب لومعم وهوMisali: دسألاو كايا,
 ال طري ق ال طري ق,اي اك وان ت حذف
49) Hal nedir? Amili nedir?
Cevap: Hal: ىنعم وا اظفل هب لوعفملا وا لعافلا ةئيه نيبي ام

Halin amili fiil olur:  امئاق اديز تبرضŞibih fiil

olur:  امئاق بورضم ديزManayı fiil olur: امئاق ديز اذه
50) Halin şartı nedir?
Cevap: Halin şartı nekre olmaktır. Zil hal (hal sahibi) ise çoğu kere marife olur.
51)Temyiz nedir? Kaç şeyden kapalılığı kaldırır?

Cevap: Temyiz:  ةردقم وا ةروكذم تاذ نع ماهبإلا عفري امTemyiz iki şeyden kapalılığı kaldırır. 1- Mezkûr zatdan
kapalılığı kaldırır. Mesela:  اتيز لطر2- Mukadder zatdan kapalılığı kaldırır. Mesela: اسفن ديز باط
52) Müstesna kaç kısımdır? Müstesnanın irabı nasıldır?
Cevap: Müstesna iki kısımdır. 1- Müstesnayı muttasıl olur: ق دي را ت وا اظفل ددعتم نع جرخملا وه
ب ا ال

 واخوات هاMesela:  اديز الا موقلا ىنئاج2-Müstesnayı munkatı olur.  جرخم ريغ اهدعب روكذملا وهMesela:

 جائ ى ال قوم اال حماراMüstesnanın irabı: Müstesna tam muceb kelamda sıfatın gayrı  الاdan sonra vakı
olduğu zaman, müstesna; müstesna minh üzerine tekaddüm ettiği zaman, müstesna munkatı olduğu
zaman, müstesna الخ, ىدع, الخام, ىدعام, سيل,  نوكيالden sonra vakî olduğu zaman nasbı vacibdir.
Müstesna minh mezkur olduğu halde, gayrı muceb kelamda ’الاdan sonra vakî olduğu zaman nasb caiz,
bedel tercih olunur. Gayrı muceb kelamda, müstesna minh gayrı mezkûr olduğu zaman, müstesna avamil
hasebi üzere irablanır. Müstesna ريغ, ىوس,  اشاح و ءاوسdan sonra mecrurdur.
53) İzafet kaç kısımdır? Tarifleri nelerdir?
Cevap: İzafet iki kısımdır. 1-İzafeti lafzıyye olur. Tarifi: اهلومعم ىلا ةقاضم ةفص فاضملا نوكي ناMisali: براض
 ح سن ال وجه,زي د

2-İzafeti maneviye olur:اهلمومعم ىلا ةفاضم ةفص ريغ فاضملا نوكي نا

Misali:ديز مالغ, متاخ

ف ضة
54)İzafeti lafzıyye ve izafeti maneviye ne ifade eder?
Cevap: İzafeti lafzıyye, lafızda sadece hafiflik ifade eder. İzafeti maneviyye ise: Eğer muzafun ileyh marife
ise marifelik, eğer muzafun ileyh nekre ise hususilik, tahsıslik ifade eder.
55) İzafeti maneviye kaç manaya gelir?
Cevap: İzafeti maneviye üç manaya gelir.1- “Lam” manasına gelir. Mesela:  )ديزل مالغ( ديز مالغ2- “Min”
manasına gelir. Mesela: )ةضف نم متاخ( ةضف متاخ

3- “Fi” manasına gelir.

Mesela: )مويلا ىف عقاو برض( مويلا برض
56) Te’kıd nedir ve kaç kısımdır?
Cevap: Te’kid: ن س بة او ال شموللا ىف عوبتملا رما ررقي عباتİki kısımdır. 1- Te’kidi lafzı olur.Te’kidi lafzî,
birinci lafzın tekrarıdır ve bütün lafızlarda cereyan eder. Mesela:  ديز ديز ىنئاج2- Te’kidi Manevi olur:
Hususi lafızlardır ki, bunlar (هسفن,هنيع,امهالك,هلك,عمجا,عتكا,عتبا, )عصباlafızlarıdır.
57) Bedel nedir? Kaç kısımdır?
Cevap: Bedel:هنود عوبتملا ىلا بسن امب دوصقم عبات

Bedel dört kısımdır. 1-Bedeli kül minel kül:ىنئاج

زي د اخوك

3-Bedeli iştimal: هبوث ديز بلس

2-Bedeli ba’z minel kül: هسأر اديز تبرض

4-Bedeli galat:

ال ب ل حمارارأي ت رج
58)Mebni nedir? Mebniyi asıllar nelerdir?
Cevap: Mebni:بكرم ريغ عقو وا لصألا ىنبم بسان ام
gayrı lam (Lam’sız emir) 4-Cümle

Mebniyi asıllar dörttür. 1- Harf 2- Mazı 3- Emir bi

59) Zamiri merfuu muttasıl ve munfasılı, zamiri mensubu muttasıl ve munfasılı ve zamiri mecruru muttasılı
?söyleyiniz
Cevap: Zamiri Merfuu Muttasıl:
ضرب ت ,ضرب نا ,ضرب ت ,ضرب تما ,ضرب تم ,ضرب ت ,ضرب تما ,ضرب تن ,ضرب ,ضرب ا ,ضرب وا ,ضرب ت ,ضرب تا ,ضرب ن
ان ا,ن حن,ان ت,ان تما,ان تم,ان ت,ان تما,ان تن,هو,هما,هم,هى,هما,هن Zamiri Merfuu Munfasıl:
Zamiri Mensubu Muttasıl:
ضرب نى ,ضرب نا ,ضرب ك ,ضرب كما ,ضرب كم ,ضرب ك ,ضرب كما ,ضرب كن ,ضرب ه ,ضرب هما ,ضرب هم ,ضرب ها ,ضرب هما ,ضرب ه
ن
نهايا,اامهايا,اهايا,مهايا,امهايا,هايا,نكايا,امكايا,كايا,مكايا,امكايا,كايا,انايا,ىاياZamiri Mensubu Munfasıl:
ا,ل كم,ل ك,ل كما,ل كن,ل ه,ل هما,ل هم,ل ها,ل هما,ل هنمكل,كل,انل,ىل Zamiri Mecruru Muttasıl:

