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EKİM 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
ARAPÇA-II

DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

YANLIŞ

1- Ünite 3, sayfa 60 “Son Harfi İlletli Olan Muzâri 
Fiillerin İ’râbı” başlığı altındaki 4. satır 

 

2- Ünite 3, sayfa 63

 Emr-i Gâib: Muzâri fiilin gâib ve gâibe siygalarının 
başalarına “lâmu’l-emr” denilen kesralı bir lâm (ِل) 
getirilip sonları cezm edilerek yapılır. Bu nedenle 
emr-i gâib, muzârisinin cezm alameti üzere mebnîdir. 
  Örnek: çıksın َخَرَج – َيُْرُج – لَِيْخُرْج / açsın يََتَح – �يَْفَتُح – لِييَْفَتْح�      

3- Ünite 3, sayfa 63, “Son Harfi Sahih Olan Emr-i 
Gâibin İ’râbı” başlık altındaki paragraf ve tablo

Aşağıdaki tabloda son harfi sahih olan يََعَل� fiilinin 
emr-i gâib çekimi verilmiş, fâil olan merfu‘ zamirler 
parantez içerisinde gösterilmiş, mebnîlik durumu da 
rakamlarla ifade edilmiştir.

  Cemi اْلَْمع
)Çoğul(

 Müsennâ
اْلُم�يَن
)İkil(

Müfred اْلُمْفَرُد  
)Tekil(

لِييَْفَعُلوا )و) 2 لِييَْفَعاَل )ا) 2 لِييَْفَعْل )ُهَو) 1       Gâib / اْلَغاِئُب 
III. Şahıs Eril

لِييَْفَعْلَن )َن) 1 لِتيَْفَعاَل )ا) 2 لِتيَْفَعْل )ِهَي) 1 Gâibe / اْلَغائَِبُة   
III. Şahıs Dişil

(1) rakamı ile gösterilen üç siyga sükûn üzere mebnîdir.
(2) rakamı ile gösterilen üç siyga ise nunların hazfedilmesi üzere 

mebnîdir.

4- Ünite 3, sayfa 63, “Son Harfi İlletli Olan Emr-i Gâibin 
İ’râbı” başlık altındaki 2. satır

Müfred gâib ve gâibe siygaları illet harfinin hazfi 
üzere mebnîdir.

5- Ünite 3, sayfa 63, “Son Harfi İlletli Olan Emr-i Gâibin 
İ’râbı” başlık altındaki 4. satır

Ef ’âl-i hamse siygaları nunların hazfedilmesi üzere 
mebnîdir:

DOĞRU

1- Ünite 3, sayfa 60 “Son Harfi İlletli Olan Muzâri Fiille-
rin İ’râbı” başlığı altındaki 4. satır  

 Nasb hali sahih fiiller gibi fetha iledir.

 َأْن َ�ْدُعَو – َأْن  َ�ْدُعَو – َأْن َأْدُعَو – َأْن َ�ْدُعَو / َأْن �يَْرِمَي، َأْن �يَْرِمَي، َأْن َأْرِمَي، َأْن �يَْرِمَي

İfadesinden sonra ilave:
Ancak sonunda (vâv ya da yâ değil de) elif-i maksûre 
olan (َيَْشى) gibi fiillerde nasb hali de yine takdîrandır 
yani mukadder bir fetha ile mansûbtur denilir.

2- Ünite 3, sayfa 63

Emr-i Gâib: Muzâri fiilin gâib ve gâibe siygalarının 
başalarına “lâmu’l-emr” denilen kesralı bir lâm (ِل) 
getirilip sonları cezm edilerek yapılır. 
  Örnek: çıksın َخَرَج – َيُْرُج – لَِيْخُرْج / açsın يََتَح – �يَْفَتُح – لِييَْفَتْح�      

3- Ünite 3, sayfa 63, “Son Harfi Sahih Olan Emr-i 
Gâibin İ’râbı” başlık altındaki paragraf ve tablo

Aşağıdaki tabloda son harfi sahih olan يََعَل� fiilinin 
emr-i gâib çekimi verilmiş, fâil olan merfu‘ zamirler 
parantez içerisinde gösterilmiş, i‘râb durumu da 
rakamlarla ifade edilmiştir. 

   Cemi اْلَْمع 
)Çoğul(

 Müsennâ
اْلُم�يَن
)İkil(

 Müfred اْلُمْفَرُد
)Tekil(

لِييَْفَعُلوا )و) 2 لِييَْفَعاَل )ا) 2 لِييَْفَعْل )ُهَو) 1       Gâib / اْلَغاِئُب 
III. Şahıs Eril

لِييَْفَعْلَن )َن) 3 لِتيَْفَعاَل )ا) 2 لِتيَْفَعْل )ِهَي) 1 Gâibe / اْلَغائَِبُة   
III. Şahıs Dişil

(1) rakamı ile gösterilen iki siyga sükûn ile meczûmdur.
(2) rakamı ile gösterilen üç siyga ise nunların hazfedilmesi ile 

meczûmdur.
(3) rakamı ile gösterilen bir siyga sükûn üzere mebnîdir.

4- Ünite 3, sayfa 63, “Son Harfi İlletli Olan Emr-i Gâibin 
İ’râbı” başlık altındaki 2. satır

Müfred gâib ve gâibe siygaları illet harfinin hazfi ile 
meczûmdur.

5- Ünite 3, sayfa 63, “Son Harfi İlletli Olan Emr-i Gâibin 
İ’râbı” başlık altındaki 4. satır

Ef ’âl-i hamse siygaları nunların hazfedilmesi ile 
meczûmdur:
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DOĞRU

6- Ünite 3, sayfa 64, 4. satır

,illet harfinin hazfi ile meczûm emr-i gâib لِييَْرِم

7- Ünite 3, sayfa 64, 7. satır

,sükûn ile meczûm emr-i gâib لَِيْذَهْب

8- Ünite 3, sayfa 64, 11. satır

Nehy-i Hâzır: Muzâri fiilin muhâtab ve muhâtaba 
siygalarının başlarına “lâ-ı nâhiye” denilen lâ (اَل) geti-
rilip sonları cezm edilerek yapılır.

9- Ünite 3, sayfa 64, “Son Harfi Sahih Olan Nehy-i 
Hâzırın İ’râbı” başlık altındaki paragraf ve tablo

Aşağıdaki tabloda يََعَل�’nin nehy-i hâzır çekimi veril-
miş, fâil olan merfu‘ zamirler parantez içerisinde gös-
terilmiş, i‘râb durumu rakamlarla ifade edilmiştir. 

Cemi
اْلَْمع

)Çoğul(

Müsennâ
اْلُم�يَن
)İkil(

Müfred
اْلُمْفَرُد 
)Tekil(

اَل �يَْفَعُلوا )و) 2 اَل �يَْفَعاَل )ا) 2 اَل �يَْفَعْل )أَْ�َت) 1  Muhâtab / اْلُمَخاَطُب 
II. Şahıs Eril

اَل �يَْفَعْلَن )َن) 3 اَل �يَْفَعاَل )ا) 2 اَل �يَْفَعِلي )ي) 2 Muhâtaba / اْلُمَخاطََبُة  
II. Şahıs Dişil

(1) rakamı ile gösterilen bir siyga sükûn ile meczûmdur.
(2) rakamı ile gösterilen dört siyga nunların hazfi ile meczûmdur.
(3) rakamı ile gösterilen bir siyga sükûn üzere mebnîdir.

10- Ünite 3, sayfa 64, “Son Harfi İlletli Olan Nehy-i 
Hâzırın İ’râbı” başlık altındaki 2. satır

Müfred muhatab siygası illet harfinin hazfi ile 
meczûmdur.

11- Ünite 3, sayfa 64, “Son Harfi İlletli Olan Nehy-i 
Hâzırın İ’râbı” başlık altındaki 4. satır

Ef ’âl-i hamse siygaları nunların hazfedilmesi ile 
meczûmdur

12- Ünite 3, sayfa 65, 4. satır

,nun’un hazfi ile meczûm nehy-i hâzır اَل َ�ْذَهَبوا

13- Ünite 3, sayfa 65, 7. satır

,illet harfinin hazfi ile meczûm nehy-i hâzır اَل �يَْرِم

14- Ünite 3, sayfa 65, 10. satır

,nun’un hazfi ile meczûm nehy-i hâzır ال �يَْرُجَوا

YANLIŞ

6- Ünite 3, sayfa 64, 4. satır

,illet harfinin hazfi üzere mebnî emr-i gâib لِييَْرِم

7- Ünite 3, sayfa 64, 7. satır

,sükûn üzere mebnî emr-i gâib لَِيْذَهْب

8- Ünite 3, sayfa 64, 11. satır

Nehy-i Hâzır: Muzâri fiilin muhâtab ve muhâtaba 
siygalarının başlarına “lâ-ı nâhiye” denilen lâ (اَل) geti-
rilip sonları cezm edilerek yapılır. Bu nedenle nehy-i 
hâzır, muzârisinin cezm alameti üzere mebnîdir.

9- Ünite 3, sayfa 64, “Son Harfi Sahih Olan Nehy-i 
Hâzırın İ’râbı” başlık altındaki paragraf ve tablo

Aşağıdaki tabloda يََعَل�’nin nehy-i hâzır çekimi verilmiş, 
fâil olan merfu‘ zamirler parantez içerisinde gösteril-
miş, mebnîlik durumu rakamlarla ifade edilmiştir. 

Cemi
اْلَْمع

)Çoğul(

Müsennâ
اْلُم�يَن
)İkil(

Müfred
اْلُمْفَرُد 
)Tekil(

اَل �يَْفَعُلوا )و) 2 اَل �يَْفَعاَل )ا) 2 اَل �يَْفَعْل )أَْ�َت) 1  Muhâtab / اْلُمَخاَطُب 
II. Şahıs Eril

اَل �يَْفَعْلَن )َن) 1 اَل �يَْفَعاَل )ا) 2 اَل �يَْفَعِلي )ي) 2 Muhâtaba / اْلُمَخاطََبُة  
II. Şahıs Dişil

(1) rakamı ile gösterilen iki siyga sükûn üzere mebnîdir.
(2) rakamı ile gösterilen dört siyga ise nunların hazfedilmesi üze-

re mebnîdir.

10- Ünite 3, sayfa 64, “Son Harfi İlletli Olan Nehy-i 
Hâzırın İ’râbı” başlık altındaki 2. satır

Müfred muhatab siygası illet harfinin hazfi ile 
mebnîdir.
 

11- Ünite 3, sayfa 64, “Son Harfi İlletli Olan Nehy-i 
Hâzırın İ’râbı” başlık altındaki 4. satır

Ef ’âl-i hamse siygaları nunların hazfedilmesi üzere 
mebnîdir

12- Ünite 3, sayfa 65, 4. satır

,nun’un hazfi ile mebnî nehy-i hâzır اَل َ�ْذَهَبوا

13- Ünite 3, sayfa 65, 7. satır

,illet harfinin hazfi üzere mebnî nehy-i hâzır اَل �يَْرِم

14- Ünite 3, sayfa 65, 10. satır

 ,nun’un hazfi ile mebnî nehy-i hâzır ال �يَْرُجَوا
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YANLIŞ

15- Ünite 3, sayfa 65, 11. satır

Nehy-i Gâib: Üçüncü şahıslara (gâib ve gâibe) yapı-
lan yasaklamadır. 
Muzâri fiilin gâib ve gâibe siygalarının başlarına “lâ-ı 
nâhiye” denilen lâ (اَل) getirilip sonları cezm edilerek 
yapılır. Bu nedenle nehy-i gâib, muzârisinin cezm ala-
meti üzere mebnîdir.

16- Ünite 3, sayfa 65, “Son Harfi Sahih Olan Nehy-i 
Gâibin İ’râbı” başlık altındaki paragraf ve tablo

Aşağıdaki tabloda َيََعل�’nin nehy-i gâib çekimi verilmiş, 
fâil olan merfu‘ zamirler parantez içerisinde gösteril-
miş, mebnîlik durumu rakamlarla ifade edilmiştir.

Cemi
 اْلَْمع 

)Çoğul(

Müsennâ
اْلُم�يَن
)İkil(

Müfred
اْلُمْفَردُ

)Tekil(

اَل �يَْفَعُلوا )و) 2 اَل �يَْفَعاَل )ا) 2 اَل �يَْفَعْل )ُهَو) 1 Gâib / اْلَغاِئُب
III. Şahıs Eril

اَل �يَْفَعْلَن )َن) 1 اَل �يَْفَعاَل  )ا) 2 اَل �يَْفَعْل )ِهَي) 1 Gâibe / اْلَغائَِبُة
III. Şahıs Dişil

(1) rakamı ile gösterilen üç siyga sükûn üzere mebnîdir. 
(2) rakamı ile gösterilen üç siyga ise nunların hazfedilmesi üzere 

mebnîdir.

17- Ünite 3, sayfa 65, “Son Harfi İlletli Olan Nehy-i 
Gâibin İ’râbı” başlık altındaki 2. satır

Müfred gâib ve gâibe siygaları illet harfinin hazfi üze-
re mebnîdir.

18- Ünite 3, sayfa 66, 1. satır

Ef ’âl-i hamse siygaları nunların hazfedilmesi üzere 
mebnîdir

19- Ünite 3, sayfa 66, 6. satır

,sükûn üzere mebnî nehy-i gâib اَل �يَْفَعْل

20- Ünite 3, sayfa 66, 6. satır

,nun’un hazfi üzere mebnî nehy-i gâib اَل �يَْبُكوا

21- Ünite 3, sayfa 67, “Alıştırmalar”

3. Aşağıdaki fiilleri mebnilik durumlarına göre 
tabloda ilgili yerlere yerleştiriniz.
 َكَتَبْت، ِاْجِلَسا، لِييَْرِم، اَل َ�ْكُتُبوا، َذَهْبَ، َسأَْلَنا، ُاْخُرِجي، َضَربُوا، َجَلَسَتا، اُْدُعَوا،
 لَِيْدُخْلَن، َشرِْبَن، اَلَ ْ�ظُْر، َدَعْوُ�نَّ، َرَمييَْنا، ِاْرِمنَي، َ�ِهْمُت، لِييَْفَتْح، اَل َتُْرُجوا، اُْدُعوَن،
َسَجْد�َا، َعِلُموا، اَل �يَْفَتُحوا، َرَمَيا

DOĞRU

15- Ünite 3, sayfa 65, 11. satır

Nehy-i Gâib: Üçüncü şahıslara (gâib ve gâibe) yapı-
lan yasaklamadır. 
Muzâri fiilin gâib ve gâibe siygalarının başlarına “lâ-ı 
nâhiye” denilen lâ (اَل) getirilip sonları cezm edilerek 
yapılır. 

16- Ünite 3, sayfa 65, “Son Harfi Sahih Olan Nehy-i 
Gâibin İ’râbı” başlık altındaki paragraf ve tablo

Aşağıdaki tabloda يََعَل�’nin nehy-i gâib çekimi verilmiş, 
fâil olan merfu‘ zamirler parantez içerisinde gösteril-
miş, i‘râb durumu rakamlarla ifade edilmiştir. 

Cemi
 اْلَْمع 

)Çoğul(

Müsennâ
اْلُم�يَن
)İkil(

Müfred
اْلُمْفَردُ

)Tekil(

اَل �يَْفَعُلوا )و) 2 اَل �يَْفَعاَل )ا) 2 اَل �يَْفَعْل )ُهَو) 1 Gâib / اْلَغاِئُب
III. Şahıs Eril

اَل �يَْفَعْلَن )َن)3 اَل �يَْفَعاَل  )ا) 2 اَل �يَْفَعْل )ِهَي) 1 Gâibe / اْلَغائَِبُة
III. Şahıs Dişil

(1) rakamı ile gösterilen iki siyga sükûn ile meczûmdur. 
(2) rakamı ile gösterilen üç siyga ise nunların hazfi ile meczûmdur.
(3) rakamı ile gösterilen bir siyga sükûn üzere mebnîdir.
 
17- Ünite 3, sayfa 65, “Son Harfi İlletli Olan Nehy-i 

Gâibin İ’râbı” başlık altındaki 2. satır

Müfred gâib ve gâibe siygaları illet harfinin hazfi ile 
meczûmdur.

18- Ünite 3, sayfa 66, 1. satır

Ef ’âl-i hamse siygaları nunların hazfedilmesi ile 
meczûmdur

19- Ünite 3, sayfa 66, 6. satır

,sükûn ile meczûm nehy-i gâib اَل �يَْفَعْل
 

20- Ünite 3, sayfa 66, 6. satır

 ,nun’un hazfi ile meczûm  nehy-i gâib اَل �يَْبُكوا

21- Ünite 3, sayfa 67, “Alıştırmalar”

3. Aşağıdaki fiilleri mebnilik durumlarına göre 
tabloda ilgili yerlere yerleştiriniz.
اُْدُعَوا، َجَلَسَتا،  َضَربُوا،  ُاْخُرِجي،  َسأَْلَنا،  َذَهْبَ،  اُْكُتُبوا،  لِييَْرِمني،  ِاْجِلَسا،   َكَتَبْت، 
 لَِيْدُخْلَن، َشرِْبَن،    اَل �يَْنظُْرَن، َدَعْوُ�نَّ، َرَمييَْنا، ِاْرِم، َ�ِهْمُت، لِييَْفَتْحَن، اَل َتُْرْجَن،
اُْدُعوَن، َسَجْد�َا، َعِلُموا، اَل �يَْفَتْحَن، َرَمَيا
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YANLIŞ

22- Ünite 3, sayfa 71, “Kendimizi Sınayalım” Soru 1

1. Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisi mebnî 
değildir?
a. َّاُْكُتْبَ َواِجَباِ�ُكن 
b. رََجْعَنا ِمَن الَقْر�َِة
c. َماَذا َ�ْكُتِبنَي �َا لَييَْلى؟ 
d. اَل َتِْلِسي ُهَنا �َا زَ�يَْنُب
e. لِييَْفَتْح الَباَب 

23- Ünite 3, sayfa 71 ve 72, “Kendimizi Sınayalım” Soru 2

?fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir (لِييَْرِمَيا) .2
a. İllet harfinin hazfiyle meczûm muzâri fiilin tes-

niye siygası
b. Nûn’un hazfi üzere mebnî emr-i gâibin tesniye 

siygası
c. Sükûn üzere mebnî emr-i gâibin cemi müennes 

siygası
d. Fetha ile mansûb muzâri fiilin tesniye siygası
e. Tesniye elifi ile merfu‘ muzâri fiilin tesniye siygası

DOĞRU

22- Ünite 3, sayfa 71, “Kendimizi Sınayalım” Soru 1

1. Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisi mebnî 
değildir?
a. َّاُْكُتْبَ َواِجَباِ�ُكن 
b. رََجْعَنا ِمَن الَقْر�َِة
c. َماَذا َ�ْكُتِبنَي �َا لَييَْلى؟ 
d. اَل َتِْلسَن ُهَنا �َا بناُت
e. يََتْحُت الَباَب� 

23- Ünite 3, sayfa 71 ve 72, “Kendimizi Sınayalım” Soru 2

?fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir (لِييَْرِمَيا) .2
a. İllet harfinin hazfiyle meczûm muzâri fiilin 

tesniye siygası
b. Nûn’un hazfi ile meczûm emr-i gâibin tesniye 

siygası
c. Sükûn üzere mebnî emr-i gâibin cemi müen-

nes siygası
d. Fetha ile mansûb muzâri fiilin tesniye siygası
e. Tesniye elifi ile merfu‘ muzâri fiilin tesniye siygası


