
DOĞRU

1- Ünite 10, sayfa 257, 1. paragraf aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Mef‘ûlün bihin durumunu gösteren mansûb ve nekre bir kelime 
olarak gelişine örnek olarak: ًّشرِب الطِّفُل احلَِليَب حارا /Çocuk sütü sıcakken 
içti cümlesi verilebilir. Zira bu cümlede hâl konumunda bulunan 
/in hâlini‘ احلَِليَب sıcakken öğesi, mef‘ûlün bih konumunda olan/ حاراًّ
durumunu bildirmektedir. Yani çocuğun sütü sıcak halde iken 
içtiğini anlama yansıtmaktadır. Yapı olarak da bu cümlede hâl 
karşımıza, lafzan mansûb bir nekre olarak gelmiştir.

2- Ünite 10, sayfa 257, 3. paragraf aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Hem fâil hem de mef‘ûlün bihin her ikisinin durumunu 
gösteren hâl kullanımına örnek olarak da: .درََّس إبراهيُم َصِديَقهُ واِقَفنِي  /
İbrahim arkadaşına ikisi ayakta olduğu halde ders verdi cümlesi 
verilebilir. Zira bu cümlede hâl konumunda bulunan واِقَفنِي / ikisi 
ayakta olduğu halde öğesi, hem fâil hem de mef‘ûlün bih’in her 
ikisinin durumunu göstermektedir. Yani İbrahim ile arkadaşının 
birlikte ayakta olduklarını cümleye yansıtmıştır. Yapı olarak da 
hâl karşımıza, lafzan mansûb bir nekre olarak gelmiştir. Zira واِقَفنِي 
müsennâ bir isim olup mansûbtur.

3- Ünite 10, sayfa 257, 4. paragraf aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 Kız öğrenci, kız arkadaşıyla büyük/ صاَفَحْت الطالَِبُة صديَقَتها ِبَفرٍَح َكِبري
bir sevinçle kucaklaştı,  cümlesinde de hâl hem fâil hem de 
mef ‘ûlün bihin her ikisinin durumunu göstermektedir. Câr 
ve mecrûrdan oluşan hâl mahallen mansûbtur. Çünkü tek 
bir kelime şeklinde değil cümlecik şeklinde gelmiştir.

YANLIŞ

1- Ünite 10, sayfa 257, 1. paragraf;
Mef ‘ûlün bihin durumunu gösteren mansûb ve nekre bir 
kelime olarak gelişine örnek olarak: ًّحارا احلَِليَب  الطِّفُل  / شِرب 
Çocuk sütü sıcakken içti cümlesi verilebilir. Zira bu cümlede 
hâl konumunda bulunan ًّحارا /sıcakken öğesi, mef ‘ûlün bih 
konumunda olan الطفُل ‘in hâlini/durumunu bildirmektedir. 
Yani çocuğun sütü sıcak halde iken içtiğini anlama 
yansıtmaktadır. Yapı olarak da bu cümlede hâl karşımıza, 
lafzan mansûb bir nekre olarak gelmiştir.

2- Ünite 10, sayfa 257, 3. paragraf;
Hem fâil hem de mef‘ûlün bihin her ikisinin durumunu gösteren 
hâl kullanımına örnek olarak da: سار الَوَلد وأبوه ُمسرَِعني  /Çocuk ile babası 
hızlı bir şekilde yürüdüler cümlesi verilebilir. Zira bu cümlede hâl 
konumunda bulunan ُمسرَِعني  / hızlı bir şekilde öğesi, hem fâil hem 
de mef‘ûlün bih’in her ikisinin durumunu göstermektedir. Yani 
çocuk ile babasının birlikte hızlı bir şekilde yürüdüklerini cümleye 
yansıtmıştır. Yapı olarak da hâl karşımıza, lafzan mansûb bir nekre 
olarak gelmiştir. Zira ُمسرَِعني müsennâ bir isim olup mansûbtur.

3- Ünite 10, sayfa 257, 4. paragraf;
َغَضب يف  املَلَعب  من  وأمحُد  أنا   Ben ve Ahmed sahadan öfkeli/ خرْجنا 
halde çıktı cümlesinde de hâl hem fâil hem de mef ‘ûlün 
bihin her ikisinin durumunu göstermektedir. Câr ve 
mecrûrdan oluşan hâl mahallen mansûbtur. Çünkü tek bir 
kelime şeklinde değil cümle şeklinde gelmiştir.
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