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 ْرُس اْْلَاِدى واْْلَمسونَ الد  
 

 жон ُروح  
 

 жонлар أْرواح  
 

 бадан َبَدن  
 

 баданлар ان  دَ أَبْ 
 

 аъзо ُعْضو  
 

 аъзолар أَْعَضاء  
 

 бош رَْأس  
 

 бошлар ُرُؤوس  
 

 соч َشْعر  
 

 сочлар ُشُعور  
 

 соч ўрими ضفرية  
 

 соч ўримилар َضَفائِرُ 
 

 юз, бет َوْجه  
 

 юзлар ُوُجوه  
 

 пешона َجب َْهة  
 

 пешоналар َجب َْهات  
 

 қулоқлар آَذان   қулоқ أُْذن  
 

 кўз َعْيُ 
 

 кўзлар ُعُيونُ 
 

 киприклар أَْهَداب   киприк ُهْدب  
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 қош َحاِجب  
 

 қошлар َحَواِجبُ 
 

 бурун أَْنف  
 

 бурунлар أُنُوف  
 

 оғиз (فُو) َفم  
 

 оғизлар فْ َواه  أَ 
 

 лаб َشَفة  
 

 лаблар ِشَفاه  
 

 тиш ِسن  
 

 тишлар َأْسَنان  
 

 тил ِلَسان  
 

 тиллар أَْلِسَنة  
 

 чакка َخد  
 

 чаккалар ُخُدود  
 

 жағ َذَقن  
 

 жағлар أَْذقَان  
 

 гардан رَقَ َبة  
 

 гарданлар رَقَبات  
 

 энса قَ َفاء  
 

 энсалар أَقْ َفاء  

 мўйлов َشاِرب  
 

 мўйловлар ب  َشَوارِ 
 

 соқол ِلَِْية  
 

 соқоллар ِلَُى
 

 бўлаклар َأْجزَاء   бўлак ُجْزء  
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 қўшилган ُمرَكَّب  
 

 қадрли َشرِيف  
 

يل    чиройли َجَِ
 

 ўлим اْلموتُ 
 

 ҳаёт اِْلََياةُ 
 

  

 
 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 

 
* اأَلْرَواُح ُمُلوُك األْبَداِن * ِن عن بدنِِه بعَد اْلموِت ََيرُج روُح اإلنسا* رُوُح اإلنساِن شريٌف وبدنُُه ََجيٌل 

 أرواُح األحياِء يف* ََترُج األرواُح عن أبداِن الناِس بعَد اْلموت * األْبَداُن َكاْلِباَلِد َتْسُكُن ِفيَها األرواُح كاْلملوِك 
ْْ يفأبدانِ  بل  ليَس بعاِلٍِ وال عاقٍل وال ذِكي ٍ والبدُن  يٌ ٌل وذكالروُح عاِلٌ وعاق* أبداِنم  ْم وأرواُح األمَواِت لَيَس

واألعضاءُ  ،أبداُن الناِس مرَك بٌة ِمَن األعضاءِ * ا وهو يفعُل ََجيَع أفعالِِه بأْمِر الروِح هو كالش جِر ال يعلُم شيئ  
الرأُس والرقبُة من * عضٌو شريٌف  الر ْأسُ * أعضاُء اإلنساِن ََجيلٌة * ُكلُّ عضٍو ناِفٌع لإلنساِن * َأجزاُء األبداِن 

رْأُس خاِدمنَا أكربُ * الرْأُس الصغرُي ليَس ِِبميٍل * الرأُس اْلمَدو ُر ََجيٌل * كلُّ عضٍو جزٌء من البدِن * أعضائَِنا 
الشُُّيوِخ  أشعاُر رُُؤوسِ * شعُر رأِس هذا الرجِل أصفُر * شعُر رأِسَك أسوُد * َشْعُر الر ْأِس َكِثرٌي * من رأِس بكٍر 

ْْ شعرٌة من ِْلْيِتَك * أخذُت شعرة  من رأِسي * هذِه الشعرُة سوداُء * بيٌض  أشعاُر رؤوِس الر ِجاِل قصريةٌ * نَ َزَل
* الضفريُة مركبٌة ِمَن األشعاِر * الضفائُر الطويلُة ََجيلٌة * ضفائُر النساء طويلٌة * أشعاُر رؤوِس النساِء طويلٌة * 

الوجُه األسوُد ليس * الوجُه األبيُض حسٌن * الوجوُه اْْلسنُة قليلٌة * الوجوُه اْلمَدو رَُة حسنٌة *  وجُه زيٍد َحَسنٌ 
جبهُة ذاَك الرجِل * هذا الرجِل َعريضٌة  َجبهةُ * وجوُه أكثِر اْلمرَضى ُصْفٌر * مْحُر أوجُه ذاَك الرجِل * ِبسٍن 

ْْ بعريضٍة  أذُن بكٍر * أذُن هذا الرجل واحٌد * اجْلبهُة الضيقُة ليسْ ِِبميلٍة * اجْلبهُة العريضُة ََجيلٌة * لَْيَس
ْْ * آذاُن أكثِر الناِس سامعٌة * كلُّ إنساٍن يسمُع األصواَت بأذنِه * أذُن زيٍد كبرٌي * صِغرٌي  آذاُن الصُّمِ  ليس
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األعمى ال ينظُر إََل * إنساٍن ينظُر بعينِه كلُّ * العنُي ناظرٌة إََل األشياِء * األذُن ضروريٌّ لُكلِ  إنساٍن * بسامعٍة 
ْْ بنافعٍة * شيٍء  بعُض العيوِن أسوُد وبعُضها زرٌق * العيوُن مدورٌة * العنُي ُعْضٌو نافٌع جدًّا * عنُي األعمى ليس

اْْلدُب * اْْلُْدُب األْسَوُد َحَسٌن * األهداُب ُُمتلفٌة، بعضها أصفُر وبعضها أبيُض * عنُي هذا الرجِل واحٌد * 
أهداُب زيٍد طويلٌة وأهداُب بكٍر * ليَس لبكٍر هدٌب أصال  * أهداُب الشيوِخ بيٌض * األبيُض ليَس ِِبميٍل 

حاجُب هذا الشيِخ * حاجُب ذاَك الرجِل أصفُر * اْْلاجُب األسوُد ََجيٌل * حاجُب هذا الرجِل أسوُد * قصريٌة 
األنوُف الكبريةُ * أنوف بعِض الناِس كبريٌة جدًّا * نساِن إكلِ    ٌد يفاألنُف واح* اْْلادِم كبرٌي أنُف هذا * أبيُض 

ْْ ِبميلٍة  * فوَك صغرٌي * فُم هذا اْْلادِم كبرٌي * أنوُف بعِض الناِس مرتفعٌة جدًّا * أنُف هذا الرجِل طويٌل * ليس
ُكلِ    الفُم واحٌد يف * عيٌب لناِس فتُح الفِم لدى ا* الناُس ينطقوَن بأفواههم * األفواُه شريفٌة * فوُه مفتوٌح 

* ِشَفاُه األوالِد مُحٌر ِجدًّا * شفُة زيٍد كبريٌة * الصوُت ََيرُج ِمَن الفِم * كلُّ إنساٍن يأكُل ويشرُب بفمِه * إنساٍن 
*  طويلةٌ أْسَناُن علىٍ  * سنُّ اإلنساِن صلٌب كاْْلجِر * الشفاُه أبواُب األفواِه * شفاُه الشيوِخ ليسْ ِبُْمٍر 

ْْ ِِبسنٍة * األسناُن البيُض حسنٌة * األفواِه  األسناُن يف  أسناُن نساِء بعِض الُقَرى * األسناُن الصُّفُر ليس
ْْ ِبميلٍة * بِغ األسوِد مصبوغٌة بالص ِ  ْْ * أسناُن عليٍ  طاهرٌة * األسناُن السُّوُد ليس أسناُن هذا اجْلاهِل ليس

لساُن بعِض * لساُن كلِ  إنساٍن أمْحُر * الناُس يَ ْنِطقوَن بِأْلسَنتهم * لٌة وضعيفٌة أسناُن الشيوِخ قلي* بطاهرٍة 
اْْلدُّ السمنُي * خدُّ ذاَك الرجِل ََنيٌف وأبيُض * ُر ََجيلٌة اْْلدوُد اْْلُمْ * خدُّ هذا الرجِل أمْحُر * اْلمرضى أبيُض 

َقِن * َذَقُن زيٍد كبرٌي * حسٌن  َْ اللحيِة  *اللِ حيُة شعُر الذ  َْ الفِم  *َذَقُن أكثِر الشيوِخ ََت  اللحيُة يف* الذقُن ََت
ْْ ِبميلٍة * الذقِن  * القفاُء خلَف الرقبِة * رقبُة بعِض الناِس طويلٌة ورقبُة بعضهم قصريٌة * الرقبُة الطويلُة ليس

ْْ بعريضٍة أقفاء العقالِء لي* أقفاُء السفهاِء عريضٌة * القفاُء العريُض ليَس ِبميٍل  * أقفاُء األك النَي عريضٌة * س
* شارُب ذاَك الش يِخ أبيُض * شاِرُب هذا الرجِل أسوُد * الشارُب األسوُد ََجيٌل * الشارُب الطويُل َحَسٌن 
ْْ * ُْلَى الشيوِخ بيٌض * الرجاِل العقالِء قصريٌة  ُْلَى* يُة هذا السفيِه طويلٌة ْلِ * شارُب خادِمَك أصفُر  ليس

* ا واألمواُت ال يفعلوَن شيئ  * األحياُء يفعلوَن أفعاال  كثرية  * ِْليُة ذاَك الرجِل صفراُء * لنساِء ِْليٌة وال شارٌب ل
الضرُب الشديُد َسَبٌب * األكُل الزٌم لِلحياِة * اْْلياُة مرغوبٌة ِلُكلِ  إنساٍن * اْلموُت ليَس ِبرغوٍب ألكثِر الناِس 

حياُة الناِس أمٌر * حياُة اإلنساِن بال أكِل الطعاِم وشرِب اْلماِء حمَاٌل * اْلموُت ِمَن هللِا تعاَل و  ةُ اْْليا* لِْلموِت 
 .اْلموُت آخُر اْْلياةِ * سنواِت كثريٍة  ََنُْن نَْطَمُع اْْلياَة يف الدنيا يف*  موُت كلِ  إنساٍن ُُمِكنٌ * عجيٌب 
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16 
 ونَ سُ اْْلَمْ وَ  ُس الث اين الد رْ 

 
 елкалар َأْكَتاف   елка, кифт ف  َكتِ 

 қўллар ييدِ أَ  қўл َيد  
 билаклар أَذرُع   билак ِذرَاع  
 ,тирсак ِمْرَفق  

чаканак 
 ,тирсаклар َمرَاِفقُ 

чаканаклар 
 билак билан кафтни) ُرْسغ  

боғловчи) бўғин 
 бўғинлар اغ  أَْرسَ 

 кафтлар ُكُفوف   кафт َكف  
 бармоқлар عُ ابِ صَ أَ  бармоқ ِإصَبع  
 кўрсатгич َسبَّابَة   бошбармоқ ِإبْ َهام  

бармоқ 
 ,сўфи бармоқ (بَ َناِصرُ )، ِصرُ بِنْ  ўрта бармоқ ُوْسَطى

(тўртинчи 
бармоқ) 

 ювмоқ ُغْسل   жимжилоқ (َخَناِصرُ )، ِصرُ ِخنْ 
 тирноқлар ار  َأْظفَ  тирноқ ظُُفر  
 кўкраклар ُصُدورُ  кўкрак َصْدر  

 эмчаклар ْثد  أَ  эмчак ي  دْ ثَ 
 уча ظُُهور   орқа َظْهر  
 қоринлар بُطُون   қорин ن  َبطْ 
 қовурғалар ع  ْضلَ أَ  қовурға ْلع  ضِ 

 киндиклар ُسَرر   киндик ُسرَّة  
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 беллар ُخُصور   бел َخْصر  
 оёқлар أَْرُجل   оёқ رِْجل  
 сонлар َخاذ  أَفْ  сон َفْخذ  
 тиззалар ب  كَ ُر  тизза رُْكَبة  
 болдирлар َأُسوقُ = ِسَياق   болдир َساق  
 тўпиқлар ِكَعاب   тўпиқ َكْعب  
 оёқ остилари َأْعَقاب   оёқ ости َعِقب  
 авратлар َعْورَات   аврат َعورَة  

 таҳорат суви َوُضوء   тўсилган َمْسُتور  
 чап الُيْسَرى ўнг الُيْمَن 

 ,масҳ тортди َمَسَح، ََيَسُح، اْلمْسحُ 
суртди 

  

 
 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 

 
ُْ على كِتِف زيٍد * أكتاُف هذا الرجِل عريَضٌة  َرٌة، يَ  َيُد علي ٍ * ُت إََل َكِتِف بكٍر َنَظر * ضرب ُد قِصي ْ

ُْ الباَب بيد* اإلنساُن يَأُكُل وَيكتُب بيدِه ويفعُل أكثَر األفعاِل ِِبا * َبكٍر طويلٌة   يأليدا* هذه  يفتح
ْْ بعوَرٍة * ي هذا الضعيِف َمقُطوعٌة أيد* أعضاٌء طويلٌة  * النساِء مستورٌة  أيِدي* أْيدي الرجاِل ليس

راُع أقصُر من اليد * الغسِل  ء إََل اْلمرافِق وُتغسُل ُكلَُّها يف الوضو  ي تُ ْغَسُل يف األيد الَيُد أطوُل مَن * الذِ 
راِع  ُْ أيدي يف * من أجزاِء اليِد  واألرساُغ والكفوُف واألصاِبعُ اأَلْذرُُع واْلَمراِفُق * الذِ  الوضوِء إََل  َغَسْل

ُغ والكفوُف اْلمراِفُق واألذرُع واألرسا * اِغكم ِل إََل أرسَ سْ َأيدَيُكْم قَ ْبَل الوضوء والغُ  اِاغِسُلو * مراِفقَها 
َضَرَب زيٌد * الكفوُف الصغريُة ََجيلٌة *  كبريٌ   َكفُّ بكٍر عريٌض وكفُّ وِل ٍ *  الوضوءِ  واألصابُع ُتغسُل يف 

ِه بكفة  * ِمن عاداِت النساِء الضرُب بالكفِ  * وِفكم فُ كُ اِن بِ يَ ب ْ وا ُخُدوَد الص ِ بُ رِ ضْ ال تَ * َبكر ا على َخدِ 
* ٌة أصابُع هذا الرجِل طويل* أَصابُعَك قصريٌة * األصابُع الطويلُة ََجيلُة * واأَلرُجِل  األصابُع يف األيدي



www.arabic.uz 

 

9 

 

ُْ ز  ا بِإصبعيضرب * أصابُع بعِض النساِء مصبوغٌة بالصبِغ األمْحِر * َنا مقطوعٌة خادمِ ( مؤنث)إصبُع *  يد 
* ى أطوُل األصابِع طَ سْ والوُ * ى طَ والس باَبُة أقصُر ِمَن الُوسْ * اإلبْ َهاُم َأقوى األصابع وهو أقصُر من الس بابِة 

وِس ؤُ رُ  األظفاُر يف* األصابِع وهو ضعيٌف ُر أصغُر صِ نْ اْلِْ * وأطوُل من اْْلنصِر ى طَ سْ الوُ  نَ ُر مِ صَ قْ ُر أَ صِ نْ البِ 
أظفاُرَك * طويلٌة  أظفاِري* وأظفاُر بعضهْم طويلة  أظفاُر بعِض الناِس عريضةٌ * األظفاُر بيٌض * األصابِع 
فوَق  يدِ األثْ * لصدُر العريُض ََجيٌل ا* صدُر عليٍ  عريٌض * َضيِ ٌق  ِل ٍ ُر وَ دْ صَ * ٌة بَ األظفاُر ُصلْ * عريضٌة 

ا  أثدي* للنساء أثٍد يف صدورهن  * ِويَاِء عريضٌة صدوُر الرجاِل األقْ * الصدوِر  ال * الرجاِل صغريٌة جدًّ
بطوُن * البطِن  األطعمُة اْلمأكولُة ُُتَمُع يف* ُدوَن على ظهورهم قُ اجْلَُهاَلُء يَ رْ * تَ ْرُقُدوا على ظهورِكم 

ا ا األك  ْْ ِبميلٍة * ِلنَي كبريٌة ِجدًّ ْْ ِبستورٍة * البطوُن الكبريُة ليس * إنساٍن مستورٌة  بطوُن ُكل ِ * الوجوُه ليس
ا على خصرِه * خصرِه  حزاُم عليٍ  يف* اإلنساِن  رِ صْ خَ  السُّر ُة يف ُْ زيد  َأْرُجُل بعِض الرجاِل طويلٌة * ضرب

ا ُل َبْكٍر قَ جْ رِ  * وأرجُل بعضهم قصريةٌ  اِق والكَ بَ ك  رَ الر ِْجُل مُ ( مؤنث* )ِصريٌَة جدًّ ِب عْ ٌة من الفِخِذ والس 
اِق * ِع ابِ صَ األَ ِب وَ قِ العَ وَ  َْ الفَ * الفخُذ أكرُب من الس  َْ الس  عْ الكَ ِذ وَ خِ الس اُق ََتْ األعقاُب يف * اِق ُب ََتْ

أصابُع الرِ جِل * الساُق أصغُر من الفخِذ * إنساٍن  األرجُل الزمٌة ِلُكل ِ * َأَماِمها  خلِف األرجِل واألصابُع يف
اِم إبْ َهاُم الر ِجِل أكرُب ِمْن إِبْ * أصاِبُع اليِد أكرُب وأطوُل من أصابِع الرجِل * أصغُر وأقصُر من أصابِع اليِد 

اُق ال يُ ْغَسلُ الُوُضوِء وال الِكَعاُب ُتغَسُل يف * لِكَعاِب الوضوِء إََل ا األرجُل تُ ْغَسُل يف * اليِد  كلُّ * فيِه  س 
ُرُؤوُس الرجاِل مسُتورٌَة بالعمائِم أو الطراِبيِش ِ* أبداُن الن اِس َمسُتوَرٌة باألثواب * الغسِل  البدِن يُ ْغَسُل يف

األرُجُل * الصدوُر والظهوُر والبطوُن مستورٌة باأَلقمصِة * ُؤوُس النِ َساِء مستورٌة باْْلُُمِر رُ * الَعَرِقي اِت  أوِ 
اأَلْسُوُق والكعاُب واألْعقاُب واألصابُع * مستورٌة بأْكَماِم األثواِب  ياأليد* مستورٌة بالسراويِل أو اأُلزُِر 

اليُد الُيمََن أشرُف من اليِد الُيْسَرى والر ِْجُل الُيْمََن أشرُف من * مستورٌة باْْلفاِف أو النِ َعاِل أو اجْلراميِق 
اْلمساِجِد بأرجلكم الُيْمََن  ُاْدُخُلوا يف * ُكُلوا بأيديُكم الُيْمََن وال تْأكلوا بأيديُكم الُيْسَرى * الرِ ْجِل اليسرى 

الرأُس *  الكعِب الوضوِء إََل اْلمرفِق والرِ ْجُل تُ ْغَسُل إََل  اليُد ُتغسُل يف* رجِلكم الُيسرى وال تدخلوا فيها بأ
 ُضوءٍ إن لَِبْسُتْم خفاف ا على أرجِلكم بعَد وَ * الغسِل  البدِن يغسُل يف  كلُّ * ُُيسُح  الوضوِء بلْ  ال يُ ْغَسُل يف

 .الوضوِء اآلَخرِ  فَاْمسُحوا عليَها يف 
 

15 
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ْرُس الث اِلُث واْْلَمسونَ   الد 
 

 мия ِدَماغ  
 

 миялар أَْدِمَغة  
 

 юрак قَ ْلب  
 

 юраклар قُ ُلوب  
 

 жигар َكِبد  
 

 жигарлар َأْكَباد  
 

 ўпка رَِئة  
 

 ўпкалар رِئَات  
 

 талоқ ِطَحال  
 

 талоқлар ُطُحل  
 

 буйраклар ِكْلَيات   буйрак ِكْلَية  
 қизилўнгач َمرِئ  

 
 қизилўнгачлар ء  و ُمرُ 

 
 ,халқум ُحْلُقوم  

томоқ 
 

 ,халқумлар َحلَِقيمُ 
томоқлар 

 
 нафас نَ َفس  

 
 нафаслар أَنَفاس  

 
 ошқозон ِمعَدة  

 
 ошқозонлар أَْمِعَدة  = ِمَعد  

 
 ичак ِمَعاء  

 
 ичаклар أَْمَعاءُ 

 
 гўштлар ُِلُوم   гўшт ِلَْم  
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 суяк َعْظم  

 
 суяклар ِعظَام  

 
 пай َعَصب  

 
 пайлар َأْعَصاب  

 
 томир ِعْرق  

 
 томирлар ُعُروق  

 
 қон َدم  

 
 қонлар ِدَماء  

 
 илик ُمخ  

 
 иликлар ِِمَاخ  

 
 эт мойи َشْحم  

 
 эт мойлари ُشُحوم  

 
 тер َعَرق  

 
 кўз ёши َدْمع  

 
 балғам بَ ْلَغم  

 
 мишириқ ُِمَاط  

 тупуруқ بُ زَاق  
 

 сийдик بَ ْول  
 

 шиш َوَرم  
 

 шишлар أَْورَام  
 

 жароҳат َجرَاَحة  
 

 жароҳатлар َجرَاَحات  
 

 кавак, ғовак َجْوف  
 

 ,каваклар َأْجَواف  
ғоваклар 

 



www.arabic.uz 

 

12 

 

 ҳаракат َتَحرََّك، التََّحّركُ ََتَرََّك، ي َ 
қилди 

 ҳосил бўлди َحَصَل، ََيُْصُل، اِلُُْصولُ 

 тупурди بَ َزَق، يَبُزُق، اْلَبزقُ 
 

 бурун қоқди َِمََط، ََيَْخُط، اْلَمْخطُ 

 соғ саломат َسِلَم، َيْسَلُم، السََّلَمةُ 
бўлди 

 жароҳатланди َجرََح ََيْرَُح اْلَْرْحُ 

 
 ْلَعَربِي ةُ ااجْلَُمُل 
 

َماِغ َجْوُف الرأِس َُملُ  ماِغ * الرُّوُح والعقُل يف الدماِغ * وٌء بالدِ  روُح * َحرََكاُت أعضاِء البدِن ِمَن الدِ 
ماِغ وهو أشرُف أجزاِء البدن َوَأنْ َفُعها  ِم * اإلنساِن يَ ْعَلُم األشياَء بالدِ  ٌء َجوُف الَقْلِب َُمُلو * اَْلَقْلُب َمَكاُن الد 

ِم َيْدُخُل أو ال  يف اْلَقلِب ُثُ  ََيُْرُج ِمْنُه * بالدِم  الدماُء ََتُصُل ِمَن الطعاِم اْلمجموِع يف * العروِق  إََل كلُّ الد 
ِْ ال يَ َتَحر ُك أصال  * الَقلُب يَ َتَحر ُك داِئم ا * اْلمعدِة  القلِب  حركةُ * ََتَرُُّك الَقْلِب الزمٌة لألحياِء * قلُب اْلميِ 

* َالر َِئُة يف َجْوف الص ْدر * الَكِبُد َأمْحَُر والر َِئُة أبَيض * كلُّ الدماِء يف البدِن خارجٌة من القلِب * سبٌب ِْلَياتَِنا 
لقوِم ومْنُه يف الن  َفُس َيْدُخُل ِمَن الَفِم يف اْلُْ * الرئُة َُملوءٌة بالن  َفِس يف أكثِر األوقاِت * الَكِبُد يف َُينِي البطِن 

ِء رِئَاُت األصح ا* ُس اْْلارُج عنها ضار  َْلا َوالن  فَ * الرئِة نافٌع للحَياِة  إََل ُس الداخُل فَ الن   * الرَئِة ُثُ  ََيرُج عنها 
ْْ بَساِلمةٍ  رئاُت بعِض اْلمرَضى* ساِلمٌة  ا مَ الِ رئِِت سَ * بل ََمروحٌة  ،ليس * رئِة الن  َفُس ََيرُج عن ال* ٌة جدًّ

الكليُة * الِكْلَيُة مدو رٌة ومستطيلٌة * الطحاُل يف يساِر اْلمعدِة * الط حاُل قريُب من اْلمعدة * الط حاُل أمْحُر 
يدخُل الطعاُم ِمَن الفِم يف * اْلمِرئ سبيُل األطعمِة اْلمأكولِة * َسَبٌب ِْلصوِل البوِل من اْلماِء اْلمشروِب 

الصوُت ََيُصُل يف * وُم سبيُل النَفِس قُ لْ اْلُْ * اْلمِريُء أطوُل من اْْللقوِم * اْلمعدِة  ََل إاْلمريِء ومنه َيْسُقُط 
للحلقوِم عروٌق وعروقُه * َجوُف اْْللقوم أوسُع ِمْن جوِف اْلمريِء * الفِم ِبَسَبِب النفِس اْْلارِج عن اْْللقوِم 

اْلمعدِة ُثُ   اْلمريِء ُثُ  َيْسُقُط منه إََل  الفِم ُثُ  يدخُل منُه يف الطعاُم اْلمأكوُل يدخُل أو ال  يف * يف جوِف الرئِة 
العظاُم َأصَلُب من بعض * اللحُم أمْحُر والعظُم أبيُض * اللحُم لنٌي والعظُم ُصْلٌب * اْلمعاِء  إََل َيْسُقُط منها 

* اللحوُم مركبٌة ِمَن األعصاِب * لحِم كلُّ عظٍم مستوٌر بال* العظاُم كثريٌة يف بدِن اإلنساِن * األحجاِر 
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كلُّ فعٍل يُ ْفَعُل بسبِب حركِة األعضاِء * حركُة األعصاِب سبٌب ِْلركِة األعضاِء *األعصاُب كثريٌة يف البدن 
ِم * وحركُة األعضاِء حاصَلٌة بسبِب حركِة األعصاِب  ِم * أجواُف الِعظام خاليٌة عن الد  * الِعْرُق سبيُل الد 

ماِء * ُسُبُل الدماِء  العروقُ  العروُق كثريٌة يف * الدماُء تَ َتَحر ُك يف أجواِف العروِق * أجواُف العروِق َُملوءٌة بالدِ 
ُم الزٌم ِْلياِة اإلنساِن * رؤوُس العروِق يف الَقْلِب * قطُع الِعْرق سبٌب ِْلروِج الدِم عن البدِن * البدِن  * الد 

الش ْحُم * اْلمخُّ كالشحِم * َخاِخ أجواُف العظاِم َُملوءٌة  باْلمِ * ِم أشدُّ مْن مُحرِة اللحِم مُحرُة الد* الدُم أمْحُر 
الَعَرُق ماِئٌع كاْلماِء وهو * الشحُم يف بطِن اإلنساِن السمنِي كثرٌي ويف بطِن اإلنساِن النحيِف قليٌل * أبْ َيُض 

دمُع العنِي الساِلمِة * َعَرُق بعض الناِس كثرٌي َوَعَرُق بعِضهم قليٌل * ُق اإلْنَساِن طَاِهٌر رَ عَ * ََيرُج من البدِن 
* كثرُة الَبلغِم عالمُة اْلمرِض * البلغُم أبيُض * الدمُع ََيرُج من العنِي * طاهٌر ودمُع العنِي اْلمريضِة َنٌَِس 
البوُل ََيُصُل ِمَن * البوُل َنٌَِس * نِف البزاُق ماُء الَفِم َواْلمخاُط ماُء األ* البزاُق طاهٌر وهو ََيصُل يف الفِم 

ٌر * َوَرُم زيٍد يف ظهِرِه * اْلماِء اْلمشروِب  جراحُة هذا اْلمريِض  * أوراُم هذا اْلمريِض صغريٌة * َورُم بكٍر كِبي ْ
بدُن * صغريٍة  فخُذ بكٍر ََمروٌح ِبراحةٍ * يُد زيٍد ََمروحٌة ِبراحٍة كبريٍة * جراحاُت ذاك اْلمريض كثريٌة * كبريٌة 

ُْ خاٍل عن الناِس * األعضاُء الساِلمُة حسنٌة * عليٍ  ساِلٌ عن اجْلراحاِت  البيوُت اْْلاليُة عن * هذا البي
ْْ ِبرغوبٍة  اجْلََمُد ََيصُل * يُعَلُم بعُض األحواِل ِمْن َحرَكاِت العيون * يَ َتَحر ُك بكٌر * ََتَر َك زيٌد * األشياِء ليس

ُزُقوا على اْلماِء * اْلماِء  على بَ َزَق زيدٌ *  من اْلماءِ  يف اْلمسجِد ذنٌب البزُق * اْلماِء عيٌب  البزُق على* ال تَ ب ْ
* ِاُْمَُطوا بأيديكم الُيْسَرى وال َتَخُطوا بأيِديكم اليمََن *  الن اسِ  َخُطوا َلَدىالَ تَْ * الناِس عيٌب  اْلمخُط لَدى* 

ُزُقوا على  .لناسِ وجوِه ا ال تَ ب ْ
 
 

15 
 ونَ سُ اْْلَمْ الدرُس  الر اِبُع وَ 

 
 َوانَاتُ اْْلَي َ 

 
 Отлар أَفْ رَاس   тО فَ َرس  
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 Тойчоқ ُمْهر  

 
 Тойчоқлар أَْمَهار  

 
 Айғир отлар ُحُصن   Айғир от ِحَصان  
 Бия, байтал َرَمَكة  

 
 Биялар رَِماك  =  َرَمَكات  

 

 Эшак ِِحَار  
 

 Эшаклар ُِحُر  = َِحري  
 

 Хачир بَ ْغل  
 

 Хачирлар ِبَغال  
 

 Қорамол بَ َقر  
 

 Қорамоллар بُ ُقر  
 

 Бузоқ ِعْجل  
 

 Бузоқлар ُعُجول  
 

 Ҳўкиз, буқа ثَور  
 

 ,Ҳўкизлар ِثريَان  
буқалар 

 
 Туя (жинси) ِإبل  

 
 Туялар آبَال  

 

 Ота туя ل  َجََ 
 

 Ота туялар َِجَال  
 

 Она туя نَاَقة  
 

 Она туялар نَِياق  
 

 Қўй (жинси) َغَنم  
 

 Қўйлар َأْغَنام  
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 Қўзи َِحَل  
 

 Қўзилар ُِحَْلنُ 
 

 Қўчқор َكْبش  
 

 Қўчқорлар ِكَباش  
 

 Эчки َمْعز  
 

 Эчкилар َمَواِعز  
 

 Шох قَ ْرن  
(ҳайвонники) 

 

 Шохлар قُ ُرون  
 

 Дум ب  َذنَ 
 

 Думлар أَْذنَاب  
 

 Туёқ َحاِفر  
 

 Туёқлар َحَواِفرُ 
 

 Жун ف  ُصو 
 

 Жунлар َأْصَواف  
 

 Тери ِجْلد  
 

 Терилар ُجُلود  
 

 Сут َلَب  
 

 Сутлар أَْلَبان  
 

 Ҳомиладор َحاِمل  
 

 ,Бепушт َعِقيم  
туғмас 

 
 Пичилган َخِصي  

 
 Пичилганлар ِخْصَيان  

 
 Фойдалар فَ َواِئدُ  Фойда فَاِئَدةُ 
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 Зарар َمَضرَّةُ 

 
 Зарарлар َمَضرَّاتُ 

 
 Пода عُ َقِطي

 
 Подалар ُقْطَعانُ 

 
 Чўпон رَاِعي

 
 Чўпонлар ُرَعاةُ 

 
 Бир сигир بَ َقرَةُ 

 
 Бир қўй َشاةُ 

 
 Бир эчки َماعزُ 

 
 эчкилар َمَواِعزُ 

 Эга бўлди َمِلَك، ََيِْلُك، اْلمْلكُ 
 

 Сўзлади َنَطَق، يَ ْنِطُق، النُّْطقُ 
 

 Минмоқ رَِكَب، يَ رَْكُب، الرُُّكوبُ 
 

 Сузмоқ (шох ْنَطُح، النَّْطحُ َنَطَح، ي َ 
билан) 

 
 (ҳайвон) َأَجمُّ  Ориқ أْعَجفُ 

Шохсиз 
 

 Кўк от َأْشَهبُ 
 

 Қора от أَْدَهمُ 
 

 
 اجْلَُمُل  اْلَعَربِي ةُ 
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اإلنساُن * الناُس حيواناٌت عقالُء * اإلنساُن أشرُف اْْليواناِت وأحسُنها وأعقلها * حيواٌن  إنسانٍ كلُّ 
ْْ بناطقٍة أكثُر اْْليوا*  حيواُن ناِطقٌ  ُكلُّ * يواناِت يَنطُق بلسانِِه َكِلم ا كثرية  وهو اإلنساُن بعُض اْل* ناِت لَْيَس

َحَياُة * األكُل الزٌم للحيواناِت * ا ويشَرُب ماء  ُكلُّ حيواٍن يأكُل طعام  * حيواٍن يَ ْعَلُم اْْلركَة واألكَل والشرَب 
فوائُد * الروُح الزٌم ِْلركِة اْْليوناِت * وٌح  ِلكل حيواٍن رُ * ِم وبال شرِب اْلماِء حماٌل اْْلَيَوانَاِت بال أكِل الطعا

ؤَْكُل َوبَ ْعُضَها ت ُ أْكثَ ُر اْْلَيَوانَاِت * َمَضر ُة بعِض اْْلَيَوانَاِت َعِجيٌب * بعِض اْْليواناِت كثريٌة وفوائُد بعِضَها قليلٌة 
لِبعِض اْْليواناِت قَ ْرٌن وليَس *  يأكُل ُْلوَم اْْليواناِت واليشرُب ألباَنا أصال  بَ ْعُض الصلحاِء ال* اَل يُ ؤَْكُل 

اجْللوُد كاألثواِب * لكلٍ  حيواٍن ِجلٌد وليَس لكلِ  حيواٍن صوٌف * ٌب  نَ ليَس لكلِ  حيواٍن ذَ * لبعِضها قَ ْرٌن 
َهِذِه الر مكُة * ُس أْشَهُب َوَذاَك الَفَرُس أْدَهُم َهَذا الَفرَ * الفرُس أحسُن من اْْلمار وأكرُب منه * للحيواناِت 

َراُسَنا َكِثريٌَة * َدْْهَاُء  هذا اْْلصاُن ليَس *  يٌّ فرُسَنا الكبرُي َخصِ * هذا الفرُس حصاٌن وذاَك الفرُس رََمَكٌة * أف ْ
أمهاُر * لرمكاتِنا أمهاٌر * هباء أدهُم ُمْهُر هذِه الرمكِة الش* األفراُس السمينة قوي ٌة * أفراُسَنا ََسينٌة *  ي ٍ ِبص

 * األمهاُر أفراٌس صغارٌ * اْْلمرُي كاألمهار أصغُر من األفراِس * األمهاُر أصغُر من ُأم هاِِتا * رمكاتَِنا ََسيَنٌة 
ألبان * الرمكاِت بعُض الن اِس يشَرُب ألباَن * للر مكاِت َلََبٌ يف َأْثِديها * َنْشَرُب ألباَن الرمكاِت من َأْثْديَها 

ُْلوُم * األفراس وأكثُر األغنياء ال يأكلوَنا وبعضهم يأكلها  الفقراُء يأكلوَن ُْلومَ * الرمكاِت نافعٌة للبدِن 
صوُت *ُْلوُم اْْلمرِي والِبَغاِل ال تُ ؤَْكُل * آذاُن اْْلمرِي أكرُب وأطوُل من آذاِن األفراِس * األفراِس ضار ٌة للبدِن 

البغُل ولُد الفرِس * الَبغُل أصغُر من الفرِس وأكرُب من اْْلماِر * وصوُت اْْلماِر أقبُح األصواِت  الفرِس حسنٌ 
األفراُس * البغُل أقَوى مَن اْْلماِر والفرُس أقَوى مَن البغِل * آباُء أكثِر البغاِل ُحصٌن وُأم هاُِتا مَحرٌي * واْْلماِر 

حصانُ َنا * ِخدَمُة األفراِس أكثُر من خْدَمِة اْْلمرِي والبغاِل * ادمِة للناِس واْْلمرُي والبغاُل من اْْليواناِت اْلْ 
َراِسَنا رُْقٌط  *رمكاتُ َنا رَْقطاُء * َأْرَقُط  * ليَس لألفراِس واْْلمرِي والِبغاِل قروٌن * األفراُس الرُّْقُط قليلٌة  *َأْكثَ ُر َأف ْ

ا لَُب البَ َقِر طع* َولِْلبُ ُقِر قروٌن طويلٌة  * البقر أكرُب ِمَن اْْلماِر * أكثُر الناِس يأكلوَن ُْلوَم البَ َقِر * اٌم نافٌع جدًّ
الثرياُن ََتِدُم للناِس * العجوُل بُ ُقٌر صغاٌر * الثرياُن أكرُب من البَ َقِر *  ُْلوُم العجوِل لَيِ َنةٌ * الِعْجُل ولُد  البَ َقرِة  

البُ ُقُر الرُّْقُط كثريٌة * بقرتُ َنا رقطاُء * ليَس لبعِض البُ ُقِر قروٌن * يلٌة قروُن الثرياِن طو * وهى أقوى من األفراِس 
ْْ ِبسنٍة * هِذه البقرُة ََج اُء *  تِلَك * هذه اإلبل َِجاٌل * اإلبُل أكرُب ِمَن الفرِس والبقِر * البقرُة العجفاُء ليس

ْْ  ِبسمينٍة * ََجَُل َوِل  ََسنٌي * ناقُة عليٍ  صغريٌة  * هذا اجْلََمُل كبرٌي * اإلِبُل نياٌق  ُْلوُم اآلباِل * ناقُة بكٍر ليس
َْلُم الغنِم * شاُتَك عجفاُء * سوداُء  شاُة علي ٍ * هذه الشاُة ََج اُء * شاٌة َسينٌة  ِل * َها ُتشَرُب تُ ؤَْكُل وألبان ُ 
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ُْ َْلم الغنِم * ُْلوُم األغناِم السمينِة مرغوبٌة * نافٌع  * هذا اْْلََمُل ََسنٌي * َم الغنِم الناِس يأكُل ْلَْ  أكثرُ * أكل
ليَس أَلكثِر * لبعِض األغناِم قروٌن * لِْلَكَبِش قَ ْرٌن * هذا الكبُش ََسنٌي * هؤالِء الضيوُف أَكُلوا ُْلوَم اْْلُْماَلِن 

ماعُزنا أبيُض * َشرِبْ َنا لََب اْلمعِز * لَُب اْلمعِز نافٌع * جلوُد اْلمواعِز ََثينٌة * جلُد الغنِم رخيٌص * األغناِم قروٌن 
اْْلمرِي والبغاِل ويأكلوَن ُْلوَم البُ ُقِر واآلباِل و  األَفْ َراسِ  اْلمسلموَن ال يأكلوَن ُْلومَ * هذا اْلماعُز أسوُد * 

أكثُر * أصال   فقراُء اْلمسلمنَي يأكلوَن ُْلوَم األفراِس وال يأكلون ُْلوم اْْلمرِي والبغالِ * واألغناِم واْلمواعِز 
رقبُة * ليَس لآلباِل قروٌن * للمواعِز قروٌن طويلٌة * قروُن البُ ُقِر أقصُر من قُروِن اْلمواعِز * القروِن ُمْعَوج ٌة 

البقُر أغََب * الفرُس أذَكى من البقِر * اآلباُل َأقْ َوى من األفراِس * ظهُر اإلبِل مرتفٌع * اإلبِل طويلٌة وُمعَوج ٌة 
ا * اْْليواناِت  من أكثرِ  * أذناُب األفراِس واْْلمرِي والبغاِل والبُ ُقِر طويلٌة * قرُن الكبِش قصرٌي ومعَوجٌّ جدًّ

أشعاُر جلوِد األفراِس * أذناُب اآلباِل واألغناِم واْلمواعِز قصريٌة * أَلذناِب هذه اْْليواناِت أشعاٌر طويلٌة 
* صوُف الغنِم رخيٌص * صوُف اإلبِل ََثنٌي * باِل واألغناِم طويلٌة أصواُف جلوِد اآل* واْْلمرِي والبغاِل قصريٌة 
جلُد اْلمعِز أَْثُن من * جلوُد األغناِم واْلمواعِز رقيقٌة * جلوُد األفراِس والبُ ُقِر َثخينٌة * شعُر جلِد اْلمعِز ََثنٌي 

بعُض * البقرِة أكثُر من لَب الرمكِة لَُب * اللَُب أبيُض * جلُد الغنِم أرخُص من جلِد اْلمعِز * جلِد الغنِم 
بقرتُ َنا * عقيٌم  رمكُة علي ٍ * هذه الرمكُة حامٌل  *أكثُر الناِس ال يشربوَن لََب الغنِم * الناِس يشرُب لََب الغنِم 

ليَس  ََجَُل حممودٍ * ىٌّ ثوُر بكٍر خص* َنا خصىٌّ  ِحصان ُ * ُحُصُن هذا الرجِل ِخصَياٌن * ناقُة ولٍ  عقيٌم * حامٌل 
ولبعِض * ألكثِر اْْليواناِت فائدٌة * األغناُم الرُّْقُط قليلٌة * بقرتُ َنا رقطاُء * الكباُش اْْلصي ُة ََسينٌة *  ِبصي ٍ 

فوائُد اإلبِل أكثُر من فوائِد * فوائُد البُ ُقِر أقلُّ من فوائِد األفراِس * فوِائُد األفراِس كثريٌة * اْْليواناِت مضر ٌة 
ا  للمعِز مضرٌة يف بعض *الفرِس  * قطيُعُه كبرٌي و هذا القطيِع رجٌل صادٌق  راعي* األوقاِت وهو سارٌق جدًّ

رُعاُة ُقطَعاِن *  أكثر األَي امِ  عاُة يسكنوَن يف الصحارى يف الرُّ * ذاَك قطيُع األغناِم واْلمواعِز * هذا قطيُع البقِر 
َراِس أْكبَ ُر ِمْن حوافِر اْْلمرِي والبغاِل * ا شباٌب صلحاُء وهم ال يسرقوَن شيئ   هذا الغِن ِ  حوافُر * َحَواِفُر األف ْ

ُْ أمواال  كثريٌة * بعِض األفراِس ُسوٌد وحوافُر بعِضها بيٌض  َْ َتِلُك أفراس ا ََثينة  * أنا َمَلْك زيٌد مالُك هذا * أن
* اْْلوافُر أظفاُر األفراِس واْْلمرِي والبغاِل * وُك عليٍ  هذا الث وُر َُمل* ماِلُك هذا اْلِكَتاِب رَُجٌل َعاِلٌ * البقِر 

ُعوَن اْْلَِفاَف من جلوِد اْلمواعِز  اْلِْفاُف * اْْلِفاُف اْلمصنوعُة من جلوِد اْلمواعِز ََثينٌة * أكثُر اْْلفافنَي يصن َ
 رَِكَب زيٌد على* ُخفًّا ََثين ا هذا اجْللِد  ْصَنْع ِل مناِ  ،يا أي َُّها اْْلف افُ * اْلمصنوعُة ِمْن جلوِد األغناِم رخيصٌة 

َْ عَلى هذا اْْلماِر * هذا الفرِس  َْ رِكب ُْ عل* أن مالُكو * ال يَ رَْكُب على البقِر أحٌد * هذا البغِل  ىأنَا ركب
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* على األمهاِر  يا أي َُّها األوالُد ال ترَكُبوا* بعِض األفراِس مشكٌل  الركوُب على* ُبوَن َعلى آباِْلم اآلباِل يَ رْكَ 
األفراُس واْْلمرُي والبغاُل واآلباُل ال تَ ْنَطُح * يف الزُّقَاِق  هذا الثوُر يَ ْنَطح الناسَ * َنَطَح هذا الثوُر بُ ُقر ا كثرية  

ُْ على اْْلماِر * رَِكَب زيٌد عَلى اجْلََمِل * بعِض األوقاِت  واألغناُم واْلمواعُز تنَطُح يف البُ ُقرُ * أصال   * رَكب
اجْلَوارُب  ُتصنُع  من أصواِف اْْليواناِت * بعُض الناِس يرَكب على البغاِل * أكثُر الناِس يرَكُب على األفراِس 

 .واْْلفاُف واجْلراميُق من جلودها
 
 

11 
ْرُس اْْلَاِمُس َواْْلَمسونَ   الد 

 
 Йиртқич َسُبع  

 
 Йиртқичлар ِسَباع  

 
 Маймун ِقْرد  

 
 Маймунлар ِقَرَدة  

 
 Фил ِفيل  

 
 Филлар ِفيَ َلة  

 
 Арслон َأَسد  

 
 Арслонлар ُأُسد  

 
 Йўлбарс َنَِر  

 
 Йўлбарслар َنَار  

 
 Айиқ ُدب  

 
 Айиқлар ُدبَ َبة  

 
 Бўри ِذْئب  

 
 Бўрилар ِذئَاب  

 
 Тулкилар ثَ َعاِلبُ  Тулки ثَ ْعَلب  



www.arabic.uz 

 

20 

 

  
 Ит َكْلب  

 
 Итлар ِكَلب  

 
 Олмахон َسْنَجاب  

 
 Олмахонлар ِجيب  َسَنا

 
 Чўчқа ِخْنزير  

 
 Чўчқалар َخَنازِيرُ 

 
 Қуён أَْرَنب  

 
 Қуёнлар أَرَاِنبُ 

 
 Мушук ِهر  

 
 Мушуклар ِهَررَة  

 
 Тимсоҳ ِتَْساح  

 
 Тимсоҳлар َِتَاسيحُ 

 
 Балиқ ََسَك  

 
 Балиқлар َِسَاكُ = َأَْسَاك  

 
 Қисқичбақа َسَرطَان  

 
 Қисқичбақалар َسرَاِطيُ 

 
 Қурбақа َضْفدَع  

 
 Қурбақалар َضَفادِعُ 

 
 Илон َحيَّة  

 
 Илонлар َحيَّات  

 Чаён َعْقَرب  
 

 Чаёнлар عَقاِربُ 
 

ُفذ    Типратикон قُ ن ْ
 

 Типратиконлар قَ َناِفذُ 
 

 Сичқонлар فَْأر   Сичқон فَْأرَة  
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 ,Қўрқмас ُشَجاع  

баҳодир 
 

 Баҳодирлар َجَبان  
 

 Уй ҳайвони َأْهِلي  
 

 Ваҳший َوْحِشي  
 

 Қозиқ тиш نَاب  
 

 Қозиқ тишлар أَنْ َياب  
 

 Узун тирноқ ِِمَْلب  
 

 Узун َِمَاِلبُ 
тирноқлар 

 
 Овчи َصيَّاد  

 
 Вовилламоқ (نَ َبَح، يَ ْنَبُح، النَّْبحُ )

 
 Ўлдирмоқ (قَ َتَل، يَ ْقُتُل، الَقْتلُ )

 
 Чақмоқ (َلدََغ، يَ ْلدَُغ، اللَّدْغُ )

 
 Ўхшаш (بََه، ُيَشاِبُه، اْلمَشابَ َهةُ َشا)

бўлмоқ 
 

  

 
 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 

 
َباُع  َباُع َوْحِشي ةٌ * بعُض اْْليواناِت ليَس ِبَسُبٍع *  بعُض اْْليواناِت َسُبعٌ * عداُء الناِس أالسِ  بعُض *  السِ 

َبا *  تِ السُبُع يأكُل ُْلوَم اْْليوانا* اْْليواناِت أهليٌّ  ْجَعاُن تقتُل اْْليواناِت باُع  اْلشُّ الس ِ * ِع َأنَياٌب َوَُمَاِلُب للسِ 
السباُع * بعُض السباِع يهُرُب َعِن الناِس * بعُض السباِع يقُتُل اإلنساَن فيأُكُل َْلَمُه ويشَرُب َدَمُه * اجْلََبانََة 

اإلنساُن  * الناُس يقتلوَن السباَع * تشَرُب ِدماَئها الكبريُة َُتَرُح أبداَن اْْليواناِت الصغريِة ُثُ  تأُكُل ُْلوَمها و 
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ا قَ ْتُل السباِع م* َكالس ُبِع يَ ْقُتُل اْْليواناِت ويْأكُل ُْلوَمها  ُْلوُم * الصحاَرى  السباُع َتْسُكُن يف* شكٌل جدًّ
ألرجِل الِقَرَدِة أصابُع * ْيِديها أَ ُل الِقَرَدِة كَ أرج* لِْلِقَرَدِة أيٍد َكأَْيِد الناِس * الِقْرُد ُيشاِبُه اإلنساَن * الس باِع حراٌم 

* الِقرُد أذكى اْْليواناِت * لِلِقَرَدِة أذناٌب * القرُد َأْعَجُب اْْليواناِت وَْلا عقوٌل * طويلٌة كأصابِع أيِدي الناِس 
القردُة الصغريُة * ُة تقتُل اإلنساَن القردُة الكبري * أكثُر القردِة صغريٌَة وبعُضها كبرٌي كاإلنساِن * القَرَدُة ُُمتلفٌة 

َلِة * الفيُل أكرُب من األفراِس واآلباِل * القرَدُة ال تَ ْنطُق أصال  * جِللوِد القردِة أشعاٌر * َِتُرُب عن الناِس  لِلفي َ
ا* أنياُب الِفيَ َلِة طويلٌة * طويلٌة وأذناٌب قصريٌة ( ُخْرُطومٌ )أنوٌف  * الفيُل ِمن السِ باِع *  أنياُب الفيَ َلِة ََثينٌة جدًّ

أذناُب اأُلُسِد * أنياُب األسِد كبريٌة وطويلٌة * َُماِلُب األسِد طويلٌة * األسُد َأْشَحُع اْْليواناِت وهو َمِلُكها 
ئاِب والكاَلِب أص* أكثُر اْْليواناِت َِتُرُب عِن اأَلسِد * اأَلسُد يقتُل اإلنساَن * طويلٌة  غُر األَسُد أكرُب ِمَن الذِ 

 * َررَةِ رؤوُس النِ َمار ُتَشاِبُه ُرؤوَس اْلِْ * النماُر ُتَشاِبُه اأُلُسَد * النِ َماُر أقَوى السِ باِع * من األفراِس والبغاِل 
بَ َبُة ُُمتلفٌة بعُضها أسودُ  * َذَنُب الُدبِ  قصريٌ * َماِر الصغريِة النِ َماُر كاْْلَِررَِة الكبريِة واْْلَررَُة كالن ِ  وبعُضها  الدُّ

ئُب َسُبٌع ظَاِلٌِ * رِجُل الدبِ  َكَيِد اإلنساِن * الدُّبُّ ُيَشاِبُه الكلَب * أبيُض   يأكُل ُْلوَم األغناِم وهو الذ 
الذئُب الواحُد ال * الذئُب عدوُّ اإلنساِن * اإلنساُن يقتُل الذئَب * الذئاُب تأكُل اإلنساَن * كالكلِب 

جلوُد الثعالِب أَْثُن من * جلُد الثعلِب أصفُر * الث  ْعَلُب يَ ْهُرُب عن اإلنساِن  *يَ ْهُرُب عن اإلنساِن الواحِد 
ء  اْْلَي اُطوَن َيْصنَ ُعوَن مْن ُجُلوِد الثعالِب والذئاِب فرا* ِفَراُء األغنياِء من جلوِد الثعاِلِب * جلوِد الذئاب 

الذئاُب * الكالُب ِسَباٌع أهلي ٌة نافعٌة للناِس * ق ِة اأَلزِ  الكالُب َتْسُكُن يف عرصاِت البيوِت أو يف * حَسَنة  
ِكاَلُب الصياديَن تقُتُل الذئاَب * ِكاَلُب الص ي اِديَن ُشْجعان * ِكاَلُب الرَُّعاة َكِثريٌَة * َِتُرُب عن كالِب الرَُّعاِة 

ِبَصوٍت  حُ بَ َكْلُب َجارِنَا يَ نْ * ِخيَصٌة جلوُد الكالِب رَ * الكلُب أصغُر من الذئِب وأكرُب من اْْلر ِة * واألرانَب 
َْلُم الكلِب * للناِس  الكالُب أصدقاءٌ * ٍب اْلكالِب ليَس ِبرغو  َصوتُ * َكلبنا يَنبح ِبَصوٍت َحَسٍن   * قَِبيحٍ 

يأكلوَن ُْلوَم اْلمسلموَن ال * سٌة ُْلوُم اْْلنازيِر َنَِ * ْنزيُر أقبُح اْْليواناِت وهو يأكل ُكل  ََنٍس اْلِْ * حراٌم 
ْلَُْم اْْلِْنزِيِر َحَراٌم * ُْلوم أكثِر اْْلنازيِر َضار ٌة لبدِن اإلنساِن * بعُض الناِس يأكُل َْلَم اْْلْنزيِر * اْْلنازيِر أصال  

ُب ليَس األرن* األرانُب َِتُرُب عن اإلنساِن * َْلُم األرنِب حالٌل وهو َأْجََبُ اْْليواناِت الوحشيِة * لْلُمْسِلمنَي 
ا جلوُد األرانِب ر * اْلمسلموَن يأكلوَن ُْلوَم األرانِب * بَسُبٍع  الفأُر * تأكُل الفأرَة  اْْلرُة َسُبٌع وهي* خيصٌة جدًّ

* َلَديهم  اْْلرُة حيواٌن مرغوٌب لَدى اْلمسلمنَي والكلُب ليَس ِبرغوبٍ * َِترُب عن اْْلَِررَِة واْْلَررَُة عن الكالِب 
التمساُح حيواٌن * التماسيُح تأكُل اإلنساَن * التمساُح ليَس بَسَمٍك * البيوِت مع الناِس  سكُن يفاْْلَررَُة تَ 
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بعُض الصي اديَن يقُتُل * أفواُه التماسيِح طويلٌة وأنياُِبا كثريٌة * هذا النهِر كثريٌة  التماسيُح يف * قبيٌح وظاِلٌ 
َْلُم الس َرطاِن ليَس ِبالٍل * َأَكْلَنا َْلَم الس َمِك * الس َمِك حالٌل  مُ ْلَْ * حيواُن اْلماِء  الس َمكُ * التمساَح 

بعُض * الض ْفدَُع حيواٌن قبيٌح * اْلماِء كالسمِك  السراطنُي تسُكُن يف * عنَدنَا وحالٌل عنَد بعِض اْلمسلمنِي 
اْْلياُت السُّوُد كثريٌة * اْْلياُت طويلٌة * لضفادَع تأُكُل ا اْْلي ُة حيواٌن ظاِلٌ وهي* اء اْلم الضفادِع ال يسُكُن يف 

ا حي ٌة َكبريٌة يف لَ * َلدُْغ اْْلي ِة ضار ٌة لَِبَدِن اإلنساِن * اْْلي ُة تَ ْلدَُغ اإلنساَن *  ْْ زيد  أكثُر الناِس * الصحراِء  َدَغ
ا عقرٌب كبريٌة * ُيوٌن صغريٌة للعقارِب عُ * تَ ْلدَُغ كاْْلي ِة ( ثؤنم)العقرُب * يقتُ ُلوَن اْْلياِت  ْْ زَيد  القنفُذ * َلَدَغ

بكٌر شجاٌع وزيٌد * ضار ٌة للناِس  الفأُر تأُكُل األطعمَة وهي* ٌة أشعاُر القنافِذ ُصْلبَ * َر الَقَناِفُذ تأُكُل الَفأْ * حيواٌن قبيٌح 
األفراُس والبُ ُقُر واألغناُم حيواناٌت * الٌد أجَُب منُه حَمموٌد َجبَان وخ* اجْلبانُة رََذالٌة * الشجاعُة فضيلٌة * أشجُع منه 

بَ َبُة والذِ ئاُب والث  َعاِلُب والس َناِجيُب حيواناٌت وحشي ٌة * أهلي ٌة  اْْليواناُت األهليُة * القَرَدُة والِفيَ َلُة واألُُسُد والنِ َماُر والدُّ
أنياُب الناِس * أَلْكثِر الس باع أنْ يَاٌب كبريٌة وَُماِلُب طويلٌة * ُب عنهم َِترُ  ال تَ ْهُرُب عن الناِس واْْليواناُت الَوحشي ةُ 

الذئاُب تَ ْنَبُح يف الصحراِء * َم كِثري ا نَ َبَح كلُب زيٍد اليو * هؤالِء الرجاُل صيادوَن * الصي ادوَن يقتلوَن السِ َباَع * قصريٌة 
ال تقتُ ُلوا اْْليواناِت النافعَة للناِس بِل اقتلوا  !يا أيُّها الن اسُ * باجْلرِح الصيادوَن يقتلوَن اْْليواناِت * بعِض األوقاِت  يف

هذه اْْلي ُة اْلمي تُة َلدََغ * قَ ْتُل اْْلَيَوانَاِت الض ار ِة حالٌل * قَ ْتُل اْْلَيَوانَاِت ِباَل َسَبٍب َحَراٌم * اْْليواناِت الضار َة فَ َقْط 
َْ ُتَشابِ * عْمر ا  زيٌد ُيَشابِهُ * خاِدَمَنا  هذا الرجُل * بعُض الن اِس يَُشابِهُ بعَضهم * لَِوِلٍ  مشهورٌة  ُمَشابَ َهُة َعلي ٍ * ُه َبْكر ا أن

الرجاُل الظلماُء  * العقارُب كاْْلياِتِ تلدغ الناَس * أكثُر األوالِد يَُشاِِبُوَن آلبَائِِهم أو أُم َهاِِتم * أصال   ال يشاِِبكم
 .والعقاربِ  كاْْلياتِ 
 

 
12 

ْرُس الس اِدُس َواْْلَمسونَ   الد 
 

 қуш طاَئِر  
 

 қушлар طُُيور  
 

 туя қушлар نَ َعام   туя қуш نَ َعاَمة  
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 товус طاَُووس  

 
 товуслар َطَواِويسُ 

 
 хўроз ِديك  

 
 хўрозлар ِدَيَكة  

 
 товуқ َدَجاَجة  

 
 товуқлар َدَجاَجات  

 
 булбул َعْنَدليبُ 

 
 булбуллар ِدلُ َعَنا

 
 ғоз َوزَّة  

 
 ғозлар َوز  

 
 

 ўрдак َبطَّة  
 

 ўрдаклар َبط  
 

 бургут َنْسر  
 

 бургутлар َنُسور  
 

 қарға ُغرَاب  
 

 қарғалар ْربَان  غِ 
 

 қарчиғай يبَازِ 
 

 қарчиғайлар بُ زَاة  
 

 тўти ي  طُوطِ 
 

 тўтилар يَطَوطِ 
 

 кабутар َِحَاَمةُ 
 

 кабутарлар َِحَامُ 
 

 турна ُكرِْكي  
 

 турналар يُّ َكرَاكِ 
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 ,Чумчуқ ُعْصُفور  
қушча 

 

 ,чумчуқлар َعَصاِفريُ 
қушчалар 

 
 

 жўжа فَ رْخ  
 

 жўжалар فَ ُروخ  
 

 қуш уяси ُعش  
 

 қуш уялар ِعَشاش  

 қанот َجَناح  
 

 қанотлар َأْجِنَحة  
 

 пат رِيش  
 

 патлар أَْريَاش  
 

َقار    тумшуқ ِمن ْ
 

 тумшуқлар َناِقريُ مَ 
 

 тухум بَ ْيض  
 

 тухумлар بَ ْيَضات  
 

 кўршапалак ُخفَّاش  
 

 кўршапалаклар َخَفاِفيشُ 
 

 чигиртка َجرَاَدة  
 

 чигирткалар َجرَاد  
 

 ўргимчак َعْنَكُبوت  
 

 ўргимчаклар َعَناِكبُ 
 

 чумоли ََنَْلة  
 

 чумолилар ََنْل  
 

 асаларилар ََنْل   асалари ََنَلة  
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 пашша ُذبَاب  

 
 пашшалар ُذبَّان  

 
 бурга بُ ْرُغوث  

 
 бургалар بَ رَاِغيثُ 

 
 қурт ُدوَدة  

 
 қуртлар ِديَدانُ 

 
 ўлакса ِجيَفة  

 
 ўлаксалар َأْجَياف  

 
 асал َعَسل  

 
 асаллар َأْعَسال  

   қодир бўлмоқ (َقَدَر، يَ ْقِدُر، الُقْدرَةُ )
 

 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 
 

ُْلوُم بعِض الطيوِر حالٌل وُْلوُم بعِضَها * الطيوُر كثريٌة * ومناقرُي  لِلطُُّيوِر أجنحةٌ * واُن طائٌر هذا اْْلي
الطيوُر الصغريُة كثريٌة والطيوُر الكبريُة * بعُض الطيوِر سُبٌع *  ْهِليٌّ وبعضَها وحشيٌّ أبعُض الطيوِر * حراٌم 
 ِعَشاُش أكثِر الطيوِر يف * اٌش أَلكثِر الطيوِر ِعشَ * ا اٍت وبعُضها يأُكُل ُْلوم  بعُض الطيوِر يأُكُل َحب* قليلٌة 

* الطاُووُس طائٌر ََجيٌل * رِجُل النعامِة طويلٌة * رقباُت النعاِم طويلٌة * الن  َعاَمُة أكرب الطيوِر * أغصاِن األشجاِر 
ليَس  صوُت الطاووسِ * أرياُش الطواويِس طويلٌة * ألواُن أرياِش الطاووِس عجيبٌة * ََجيلٌة  أرياُش الطاووسِ 

َيَكُة أكرُب من الدجاجاِت * ر ِة صوُت الطاووِس يشابُه صوَت اْلِْ * ِبسٍن  يِك ذَنٌب معْ * الد  الديُك *  َوجٌّ لِلد 
اإلوزُّ * جِة الدجا اإلَوزُّ أصغُر منَ * الدجاجُة أصغُر من الديك والَبطُّ أكرُب مَن اإلَوزٍ  * للدجاجاِت  رئيسٌ 

مناقرُي * اْلماِء  البطُّ كاإلَوزِ  يسبُح يف* صال  اْلماِء أ الدجاحُة ال تسبُح يف* األوقاِت  أكثرِ  ِء يف اْلما َتْسَبُح يف 
ْْ بعريضٍة * اإلوزِ  والبطِ  عريضٌة  أكثُر الَبطِ  أبيُض * البطِ  صغريٌة وَ َُماِلُب اإلوزِ  * مناقُر الدجاجِة ليس
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النعاماُت * رقبُة اإلَوزِ  قصريٌة  * رَقبُة البطِ  طويلٌة * البطُّ أكرُب من اإلَوزِ  والدجاجاِت * أْرَقُط  وبعُضها
* ُْلوُم الدجاجاِت واإلَوزِ  والبطِ  تُ ؤَْكُل * الدجاجاُت واإلَوزُّ والبطُّ من اْْليواناِت األهلي ِة * وحشيٌة 

الن ْسُر طائٌر * يأكُل بعُض اْلمجوِس ُْلوَم ََجيِع اْْليواناِت * اْلمذكورِة اْلمسلموَن يأكلوَن ُْلوَم اْْليواناِت 
النسُر َمِلُك * بعُض النسوِر يَأُخُذ اْْلُْماَلَن فَ يَ ْقتُ ُلَها ُثُ  يأُكُلهَا * سُبٌع يأكُل ُْلوَم الطيوِر الصغريِة  أسوُد وهو

الغرباُن تأكُل ُْلوَم األجياِف * لغرباِن أسوُد وبعضها َأْرَقُط بعُض ا* والغراِب  النسُر أكرُب من الباِزي* لطيوِر ا
ُه ُُث وهو يأُخُذ اْْليواناِت الصغريَة ِبخالبِه فَ َيْجَرُحُه فيقتُ لُ * طائٌر صياٌد  الباِزي* باُن َأصغُر من النسوِر الغر * 

ا مُ  منقاُر الباِزي* يأُكُلُه  وهو ينطُق * أذَكى الطيوِر  الطوطيُّ * منقاَر الباِزي منقاُر الطوِطيِ  ُيَشاِبُه * عَوجٌّ ِجدًّ
الطوِطيُّ أصغُر من * َعجيٌب  نطُق الطوطي ِ * الكلِم كاإلنساِن يَ ْقِدُر على نطِق بعِض  الطوطيُّ * بكالِم الناِس 

أكثُر *  اْْلمامُة أصغُر من الغراِب وأكرُب من الغراِب وأكرُب من العصُفورِ * الدجاجِة وَأكرُب من اْْلمامِة 
* حراٌم  ُْلوُم النُُّسور والغرباِن والبزاةِ * ُْلوُم اْْلماماِت حالٌل * بعُض اْْلماماِت أبيُض * اْْلماماِت زُْرٌق 

* يهُرُب عِن اإلنساِن  الكركيُّ * الكراكيُّ وحشي ٌة * رِجُل الكركيِ  طويلٌة * البيوِت  ِعَشاُش اْْلماماِت يف 
هذا الش ْهِر  َنْسمُع أصواَت العنادِل يف كلِ  يوٍم يف  ََننُ * حديقتَنا كثريٌة  لعنادُل يف ا* ُت العندليِب حسٌن صو 
ُْ صوَت * صوُت بعِض الطيوِر الصغريِة ُيَشاِبُه صوَت العندليِب * العندليُب طائٌر صغرٌي كالُعْصُفوِر *  ْع َسَِ

َأْخُذ فروِخ العصافرِي عن *  أصغُر من اْْلماماِت العصافريُ * بيوِِتا كثريٌة  ِعَشاُش العصافرِي يف* العندليِب 
الصبياُن الذيَن يأخذوَن فروَخ العصافرِي أو اْْلماماِت عن عشاِشها فيقتلوَنا هم أوالٌد * عشاِشها حراٌم 

نٌة وأرياُش أرياُش بعِض الطيوِر ََثي* األرياُش لَيِ َنٌة كاألصواِف * أجنحُة الطيوِر مرك َبٌة من األرياِش * ظلماُء 
ذِه ْلِ * الطيوُر َتْشَرُب اْلماَء ِبناقريِها * طِ  كبريٌة والبَ  امِ ع  أجنحُة الن   * لكلِ  طائٍر جناٌح * بعضها رخيصٌة 

* البيَضاُت مدو رٌَة * أْكُل البيِض نافٌع للناِس * أنا آُكُل البيَض * عشاِشها  اْْلماماِت بيضاٌت كثريٌة يف 
ْْ بِبَ * يوِر بيٌض بيَضاُت َأكثِر الط * أجواُف البيَضاِت َُملوَءٌة بِالشىء اْلمائِع * يٍض بيَضاُت بعِض الطيوِر ليس

* اْْلفاُش أصغُر من العصفوِر * اْْلفافيُش ال ََتُْرُج عن ِعَشاِشها َنار ا بل ليال  * اْلُف اُش حيواٌن عجيٌب 
ا * حالٌل  َْلُم اجْلرادِة الكبريةِ * أجنحُة اْْلفافيِش كبريٌة  بيوُت * العنكبوُت قبيٌح * بعُض اجْلراِد صغرٌي ِجدًّ

* الَنملُة حيواٌن عاقٌل * بيوِت الفقراِء كثريٌة  العناكُب يف* وِت كبرٌي ومدو ٌر بطُن العنكب* العناكِب َعِجيبٌة 
ا * مُّها أ للن مِل َمِلٌك وهو* بيوت النمِل مرتفعٌة  للنحِل فائدةٌ * لٍة يْفَعُل أفعاال  كثرية  كلُّ نَ * النملُة قوي ٌة ِجدًّ

العسُل * بعُض النحِل تلدُغ الناَس * أكثُر النحِل ََيمُع العسَل من األزهاِر * للنحِل َمِلٌك وهوامُّها * للناِس 



www.arabic.uz 

 

28 

 

ب اِن أجنحٌة صغريٌة * هذا العسُل جيِ ٌد * نافٌع للناِس  تشرُب الدَم من الذباُن * ُعُيوُن الذباِن كثريٌة جدا * لِلذُّ
* غيُث تشَرُب الدَم من أبداِن الناِس االرب * الربغوُث أصغُر من الذباِب وهو أسوُد * أبداِن الناِس واْْليواناِت 

ٌْ وهيفياجلْ * فِة حراٌم يأْكُل ْلَِْم اجلْ * الديداُن صغريٌة * هذه الدودُة قبيحٌة  اإلنساُن * ََنسٌة  ُة حيواٌن ميِ 
ْْ بقادرٍة َعَلْيه قادٌر على النطِق ِب  كلُّ * هللُا تعاَل قادر على كل  َشيٍء * ميِع الكلِم وسائُِر اْليواناِت ليس

 .َشيٍء َُملوٌق بقدرِة هللا تعاَل
 

 
15 

اِبُع َواْْلَمسونَ  ْرُس الس   الد 
 

 ўсимликлар نَ َباتَات   ўсимлик نَ َبات  
 ўт босганлар َمَعاِشبُ  ўт босган َمْعَشب  
 ўрмонлар َغابَات   ўрмон َغابَة  

 шакарқамишлар أَْقَصاب   шакар қамиш َقَصب  
 ўт-ўлан ُعْشب  

 
 ўт-ўланлар َأْعَشاب  

 мева فَاِكَهة  
 

 мевалар فَ َواِكهُ 
 

 олма تُ فَّاح  
 

 нок, нашвати ُكَمث ََّرى
 

 беҳи َسَفْرَجل  
 

 анор ُرمَّان  
 

 лимон ُمون  يْ لَ 
 

 апельсин بُ ْرَتقال  
 



www.arabic.uz 

 

29 

 

 анжир ِتي  
 

 зайтун َزيُتون  
 

 ҳўл хурмо ُرَطب  
меваси 

 

 қуритилган َِتْر  
хурмо меваси 

 узум ِعَنب  
 

 қора кишмиш َزبِيب  
 

 қовун َشَّام  
 

 тарвуз (ҳижозда) ِبطِّيخ  = َحْبَحب  

 ,нок ِإجَّاص  
олхўрилар 
(сурияда) 

 ошқовоқлар قَ رْع  

 тарралар ِقثَّاء  
 

 редиска ِفْجل  
 

 шолғом َشْلَجم  
 

 пиёз َبَصل  
 

 саримсоқпиёз ثُوم  
 

 ширин ُحْلو  

 нордон َحاِمض  
 

 ,лаззатли َلِذيذ  
ширин 

 
 ҳид رَاِئَحة  

 
 ҳидлар َرَواِئحُ 

 
 таъм َطْعم  

 
 таъмлар طُُعوم  
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 данак نَ َواة  
 

 данаклар نَ ًوى

 битта қамиш َقَصَبة  
 

 битта олма تفَّاحة  
 

 битта анор ُرمَّانَة  
 

 ,битта нок ِإجَّاَصة  
олхўри 

 
 битта хурмо َِتْرَة  

 
 битта узум ِعَنَبة  

 
 ўсмоқ (نَ َبَت، يَ ْنُبُت، النَّْبتُ )

 
 кўчат ўтказмоқ (َغَرَس، يَ ْغِرُس، اْلَغْرسُ )

 
 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 

 
ُْ ِبقدرِة هللا تعاَل وخلِقهِ  الناُس يأكلوَن ُْلوَم اْْليواناِت * النباتاِت فوائُد كثريٌة للناِس  يف *  الن َباُت يَ ْنُب

ُْ ِبسبِب اْلماِء واْْلرارِة *  وأَْثاَر النباتاِت   األشجاُر كثريٌة يف* اُب نباتاٌت األشجاُر واألعش* النباتاُت تَنُب
ُْ يف أك* الغاباِت واألعشاُب يف اْلمعاشِب  ُْ يف بالغا ثُر األشجاِر تَ ْنُب * اْلمَعاشِب  اِت وأكثُر األعشاِب تَ ْنُب

ُْ يف اْْلدائِق واألزق ة  أكثُر اْْليواناِت تأكل * أكثُر األعشاِب ُخْضٌر * بعُض األشحاِر واألعشاِب يَ ْنُب
 ٌة يف األعشاُب يف معاِشبنا كثري * َب الِذئاُب والكالُب ال تأُكل األعشا* الغاباُت َُملوءٌة بالسباِع * األعشاَب 

َجوُف * هذه القصبُة صلبٌة * األشجاُر أصلُب من األعشاِب والَقَصُب أصلُب من الشجِر * هذه الس نِة 
بعُض الفواكِه ُحْلٌو * الفاكهة لذيذٌة * ألكثِر النباتاِت َفواِكُه * بعِض األقَصاِب َُملوء بشٍئ ُحلٍو كالعسِل 

الفواكُه * بعُض األَْثاِر ليَس بلذيٍذ * بعُض األَْثاِر ليَس بفاكهٍة * الفواكُه أَْثاُر النباتاِت * وبعُضها حامٌض 
ُْ تفاحة  واحدة  * التفاُح فاكهٌة لذيذٌة * ََنن ََنمُع يف الغاباِت أَْثاَر األشجاِر * أَْثاٌر لذيذٌة  طعُم بعِض * أكل

حديقتنا كثرٌي  التفاُح يف * ُضُه أخضُر بيُض وبعبعُض التفاِح أمْحُر وبعُضُه أ* بعضه حامٌض  التفاِح حلٌو وطعمُ 



www.arabic.uz 

 

31 

 

ُْ تُفاح ا ُحْلو ا * هذه شجرُة التفاِح *  * بعض الصبياِن اجْلهالِء َيْسِرُق التفاَح من أشجاِر حدائِق الناِس * أكل
ثْ َرى أَلذُّ من التفا * أطوُل منه  َرى كالت فاِح وهيث ْ الُكم  * ال يسِرُق َشيئ ا  الصِبُّ العاِلُِ  هذه * ِح وَأَْثُن منُه الُكم 
ثْ َرى قليلٌة يف أشجاُر الكُ * م ثْ َرى شجرُة الكُ  هذه الكمثَرى * ُر فأكثُر الكمثَرى أزرُق وبعضُه أص* حديقتنا  م 

ُْ اليوَم َسَفارَِج  * التفاُح أَلذُّ من السفرجِل * السفرجُل أصلب من الكمثرى وهو مدوٌر كالتفاِح * لذيذٌة  أكل
ُْ رمانة  * وٌء باْْلباِت اْْلُمِر اْلمدو رَِة لُ الرُّم اِن ُمَْ َجوُف * كثرية   الرماُن * الرماُن نافٌع ِلمعدِة اإلنساِن * أكل

أكثُر * الليموُن أصفُر * طعُم الليموِن حامٌض وطعُم الربتقاِل ُحْلٌو * هذه شجرُة الرماِن * أكرُب من التفاِح 
* الليموُن نافٌع للناِس * يموُن أكرُب من الكمثَرى وأصغُر من الربتقاِل الل  * الربتقاِل أمْحُر وبعُضُه أخضُر 

ُْ ماَء الليموِن  ا  َأَكَل هذا الَوَلدُ * شرب الزيتون * التنُي فاكهٌة لذيَذٌة وهو أكرُب من الزيتوِن * برتقاال  واحد 
َْ * اإلج اُص ألذُّ من الزيتوِن * اِص الزيتوُن أصغُر من اإِلج  * الزيتوُن ليَس ِبلٍو وهو طعاٌم نافٌع * أسوُد  أن

َْ إجاصَ  ُْ يف * إلجاِص نواة الزيتوِن أصغُر من نواة ا*  ة  أكل * رؤوِس أغصاِن األشجار  أكثُر الفواكه تنب
ُْ * الرَُّطُب أَلذُّ من التمِر  جاِر أكثِر األَْثاِر صلبٌة كاألح َنوى* نواُة التمِر طويلٌة * وطرحْ نواَِتا  َرة  تَ  أكل

ُْ نواَِتا إََل الزقاِق * الرَُّطُب َرْطٌب والتمُر يابٌس * التمُر ََثٌر لذيٌد وشريٌف * والعظاِم  ُْ َترة  وطرح * أكل
ا * حديقتَنا  أشجاُر العنِب كثريٌة يف * نساِن الِعَنُب أَلذُّ الفواِكِه وهو نافٌع لِبدِن اإل * نوى العنِب صغريٌة جدًّ

* بعُض العنِب والزبيِب أسوُد * أكثُر العنب أخضُر وأكثُر الزبيِب أصفُر * بيُب يابٌس الِعَنُب َرْطٌب والز 
جوُف الِبط يخ أبيُض أو * أخذُت عنبة  من هذه الشجرِة * هذه العنبُة خضراُء * الزبيُب أَْثُن من العنِب 

البطيُخ كثرٌي * اُتُه أسَوُد أمْحُر وحب  جوُف اْْلبحِب * اْْلبحُب أَلذُّ من البطيِخ * حباُت البطيِخ بِيُض * أصفُر 
ُْ يف * بستانَِنا  يف  ا من هذا * القْرُع أرَخُص من البطيِخ واْْلبحِب * البساتنِي  اْْلبحُب يَنُب أخذُت قرع ا واحد 

تأكلو البطيَخ  يا أيُّها األوالُد ال* أكْلنا اليوَم بطيخ ا وحَبحب ا * البطيُخ أَْثُن من اْْلبحِب واْلقرِع * البستاِن 
* الفجل حامٌض هو أطوُل ِمَن القثاِء * َرى ث ْ القثاُء أطوُل من الكم  * القثَاُء طعاٌم بارٌد * واْْلبحب كثري ا 

حامٍض وهو أكرُب من  الشلجُم ليَس ِبلٍو وال* أكثُر الشلجِم أصَفُر وبعُضه أمْحُر * الِفجُل نافٌع للمعدِة 
رائحٌة التفاِح لذيذةٌ * رائحُة الليموِن طيبٌة * رائحُة البصِل والثوِم قبيحٌة * لبصِل الثوُم أمْحُض من ا* الَبَصِل 

* طعُم الثوِم ليَس بلذيٍذ * الرائَحُة يُ ْعَلُم باألنِف والطعُم باللساِن * رائحُة الفجِل أقبح من رائحِة البصِل * 
ُْ يف اْْلديقِة َوالقرُع يف * لطعاِم قَ ْبَل أكل اأكُل التفاِح نافٌع * َأْكُل الفجِل نافٌع بعَد أكِل الطعاِم   الت ُّف اُح يَنُب

ْْ للشلجِم والبصِل نواٌة * البستاِن  حديقتِه أشجار ا   َغَرَس بكٌر يف * كبريٌة غابُة قريتنا  * معاشبُنا واسعٌه * ليس
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َْ َشجرَة التفاِح * كثرية   َْ َغَرْس ُْ شجَرة الكمثرى * أن * غر اٌس يَغِرُس أشجار ا كثرية   هذا الرجلُ * أنا غرس
* األشجاُر اْلمغروسُة نابتٌة بقدرِة هللا تعاَل بسبب اْلماِء واْْلرارِة * هذه األشجاُر مغروسٌة يف السنِة اْلماضية 

ُْ اْْليواناِت والنباتاِت عجيٌب  َنا بقدرِة هللا تع* األوالُد يَ ْنبُُتوَن بقدرِة هللا تعاَل * نب قدرُة هللا * اَل ََنُن نَ َبت ْ
ِْ اْْليواناِت والنباتاتِ   .تعاَل معلومٌة لنا ِمن نب

 
 
15 

ْرُس الث اِمُن َواْْلَمسونَ   الد 
 

 ёнғоқ َجوز  
 

 ёнғоқлар َأْجَواز  
 

 ўрмон ёнғоғи بُ ْنُدق  
 

 ўрмон بُ َناِدقُ 
ёнғоқлар 

 
 бодом َلوز  

 
 бодомлар أْلَواز  

 
 буғдой ِحْنَطة  

 
 арпа َشعري  

 
 жавдари َجاوَدار  

буғдой 
 

 жўхори َذرَّة  
 

 гуруч أُُرز  
 

 ясмиқ дони َعَدس  
 

 нўхот ِِحَّص  
 

 ловия (миср) فُول  
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 уруғ َبْذر  
 

 уруғлар ُبُذور  
 

َنة    сомон, похол تِب ْ
 

 сомонлар ِتْب  
 

 бошоқ ُسْنُبل  
 

 бошоқлар َسَناِبلُ 
 

 пўст, қобиқ ِقْشر  
 

 пўстлар ُقُشور  
 

 ун َدِقيق  
 

 хамир َعجي  
 

 тегирмон طَاُحون  
 

 тегирмонлар َطَواِحيُ 
 

 тегирмон َرَحى
тоши 

 

 тегирмон أَْرَحاء  
тошлари 

 
 тегирмончи َطحَّان  

 
 тегирмончилар َطحَّانُونَ 

 
 деҳқон َفلَّح  

 
 деҳқонлар َفلَُّحونَ 

 
 ҳаво َهَواء  

 
 ҳаволар َأْهِوَية  

 
 шамол رِيح  

 
 шамоллар رِيَاح  

 
 олов نَار  

 
 оловлар ِنريان  
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 тутун ُدَخان  
 

 буғ ُُبَار  
 

 ҳайвон еми َعَلف  
 

 экмоқ (َزرََع، يَ ْزرَُع، الزَّرْعُ )
 

َحَصَد، ََيُْصُد، )
 (اِلََْصادُ 

ўрмоқ, 
йиғмоқ 

 

َطَحَن، َيْطَحُن، )
 (الطَّْحنُ 

янчмоқ, ун 
қилмоқ 

 
 (، اِلَْْرقُ َحَرَق، ََيُْرقُ )

 
Ёндирмоқ, 
куйдирмоқ 

  

 
 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 

 
ُْ يف رؤوِس * قشوُر األجواِز كبريٌة * أخذُت ِقْشَر هذه اجْلوزِة * اجْلوُز ُمَدو ٌر وهو طعاٌم لذيٌذ  األجواُز تَنُب

شجرُة اجْلوز كبريةٌ * شوِر األجواِز قشوُر البنادِق أصغُر من ق* هذه اجْلوزُة أكرُب من البُنُدِق * أغصاِن أشجارِها 
ليسْ يف غاباِت بالِدنا وال  *غابِة قَ ْريتِنَا  شجراُت البنادِق كثريٌة يف* وِز شجرُة البندِق أصغُر من شجرِة اجلْ * 
ُْ يف * َْثَُن من اجْلَْوِز ْوُز أَلذُّ وأَ الل  * حدائقنا شجرُة اجْلوِز  يف   أخذُت هذه البنادقَ * اْْلديقِة أجواز ا كثرية   ََجع

األجواُز والبنادُق واأللواُز * الصبياُن اجْلهالُء َيْسرِقُوَن األجواَز والبنادَق من حدئِق الناِس * من هذه الشجرة 
* أكثُر الناِس يأكلوَن خبَز اْْلنطِة * اْْلنطُة َبْذٌر َشريٌف * وُز مع الزبيِب أَلذُّ لألكِل الل  * ذيذِة مَن األطعمِة الل  

خبُز اْْلنطِة أََلذُّ من خبِز * دقيُق اْْلنطِة أَْثُن من دقيِق الشعرِي * بعُض الناِس يأكُل خبَز الشعرِي واجْلاوَداِر 
سنابُل اجْلاوداِر أطوُل من سنابِل اْْلنطِة والشعرِي * الشعرُي طعاٌم للناس وعلٌف للحيواناِت * الشعرِي واجْلاوَداِر 

* األغنياُء يأكلوَن خبَز اْْلنطِة والفقراُء يأكلوَن خبَز الشعرِي واجْلاوداِر * من تَِب اجْلاوداِر  ِتَْبُ اْْلنطِة أقصرُ * 
نفُس األرز  أبيُض وقشُرُه أصفُر * األُرُزُّ أكرُب من الذرِة * الذُّر ُة صفراُء * ِتَْبُ اْْلنطِة وسنابُلها علٌف للحيواناِت 

خبُز اْْلنطِة أبيُض وخبُز * اْْلنطُة أَْثُن من الشعرِي والشعرُي من اجلاوداِر *  األغنياُء يأكلوَن طعاَم األرز ِ * 
مزارِع قريِتنا  مُص قليٌل يف اْلِْ *  اْْلِم ُص مدو رٌ * الَعَدُس َعْريٌض وهو أصغُر من اْْلِم ِص * اجْلاوداِر ليَس بأبيَض 
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* طعاُم الفوِل أَلذُّ وأنفُع مْن أطعمِة العدِس واْْلم ِص * الفوُل أكرُب من العدِس * اْْلمُص أصغُر من الفوِل * 
ُْ من بذورِها  يألكثِر النباتاِت بُُذوٌر وه*  اْْلنطُة والشعرُي واجْلاوداُر بُُذوٌر صغريةٌ  ِتَْبُ اْْلنطِة والشعرِي * تَ ْنُب

الشعريُ * بُ ُقُرنا تأكُل سنابَل اجْلاوداِر * ار أكثُر اْْليواناِت األهليِة تأكُل ِتَْبَ اْْلنطِة والشعرِي واجْلاودَ * أصفُر 
العجنُي ُمرَك ٌب من الدقيِق واْلماِء * هذا الدقيُق مطحوٌن ىف طاحوٍن كبرٍي * أفراسنا تأُكُل شعري ا * طعاُم األفراِس 

أرحاءُ * كم رََحى طاحونِنا أكرُب من رََحى طاحونِ * هذا العجنُي عجنُي اْْلنطِة وذاك العجنُي عجنُي الشعري * 
* ا رَجٌل جاهٌل طحانُ نَ * الطواحنِي  يَْطَحُنوَن اْْلنطَة والشعرَي يفالطحانُوَن * أكثِر الطواحنِي أحجاٌر كبريٌة مدورٌة 

ُْ ِحْنَطِِت * جاوداٌر مطحوٌن الدقيُق حنطٌة مطحونٌة أو شعرٌي مطحوٌن أو  َْ * ىف هذا الطاحوِن  طحن أَين طحن
الحنَي عاِل بعُض الف* أكثُر الفالحني جهالُء * مزارِعِهْم  الفالحوَن يزرُعوَن اْْلنطَة يف* ٌع الفالُح زَارِ * دقيَقَك 

ُْ يف*  للفالحنَي * البالِد ُُتاٌر  وأكثُر الناِس يف  َرى فالحونَ القُ  أكثُر الن اِس يف* ِع الفالحنَي مزار  اْْلنطُة تنب
ُْ بقدرِة هللا فيها ُُث ََيصد يفالفالحوَن يزرعوَن اْْلنطَة *  مزارُع كبريةٌ   وَنا بأيديِهم ُُث يطحنوَنا يف اْلمزارِع فَ تَ ْنُب
هذا الزماِن تَ َتَحر ُك ِبسبِب الناِر  أْرَحاُء بعِض الطواحنِي يف * ِح أرحاء الطواحني تَ َتَحر ُك ِبسبِب الري* الطواحنِي 

أكثِر القَرى طواحنُي  يف * هذا النهِر الصغرِي  طواِحنُي اْلماِء كثريٌة يف *  اِر اْْلارِج من اْلماِء اْْلار ِ خبُِقو ِة البُ  يْ أَ 
* ٌة باْْلواِء وءبيوتُ َنا َُمل* اْْلواُء أخفُّ مَن اْلماء * أرحاُء طاحوننا كبريٌة * الرياِح أجنحٌة كبريٌة ِلطواِحنِي * الرياِح 

* اْْلواُء نافٌع للناِس وسائِر اْْليواناِت * الرئِة من الفِم  يف النفُس هواٌء داخلٌ * اْْلواِء حياُة أكثر اْْليوانات ب
اْْلواُء غرُي الزٍم لبعِض اْْليواناِت كالس َمِك وغريِه من * اْْلياُة بال تنفِس اْْلواِء غرُي ُُمكٍن ألكثِر اْْليواناِت 

ا * حيوانات اْلماِء  بعض الدخاِن * البخاُر ََيرُج من اْلماء اْْلارِ  و * الدخاُن ََيُْرُج من الناِر * الناُر حار ٌة جدًّ
* الناُر ََتُْرُق أكثَر األشياِء * الدخاُن يصَعُد إََل الفوِق * البخاُر كاْْلواِء وهو أخفُّ منه * أسوُد وبعُضُه أبيُض 

بعِض  بيوَت الناِس وأثواَِبم يف  ُرقُ الناُر َتَْ *  الناُر ال ََتُْرُق اْلماَء واجْلَمدَ * النرياُن ََترُق األشجاَر واألعشاَب 
 .اْْلص اُدوَن ََيُْصُدوَن ِتَْبَ اْْلنطِة والشعريِ * بعِضها  بعِض األوقاِت وضارٌة يف الناُر نافعٌة يف* األوقاِت 
 

15 

ْرُس الت اِسُع َواْْلَمسونَ   الد 
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 сарой  َقْصر  
 

 саройлар ُقُصور  
 

 чодир َخْيَمة  
 

 чодирлар ِخَيام  
 

 жиҳоз َهاز  جِ 
 

 жиҳозлар َأْجِهزَة  
 

 зийнат زِيْ َنة  
 

 зийнатлар زِيَن  
 

 бўйра َحِصري  
 

 бўйралар ُحُصر  
 

 кигиз لِْبَدة  =  لِْبد  
 

 кигизлар لَِبد  = لُبُود  
 

 полос, гилам طَن َْفَسة  
 

 ,полослар سُ طَنَافِ 
гиламлар 

 
 гиламлар ُبُسط   гилам, тўшак ِبَساطُ 

 кўрпа, тўшак ش  ِفرَا
 

 

 ,кўрпалар فُ ُرش  
тўшаклар 
 

 
 ёстиқ َساَدة  وِ 

 
 ёстиқлар َوَسائدُ 

 
 ,адёл ِِلَاف  

ёпинғич 
 

 ,адёллар ِلُُف  
ёпинғичлар 
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 пашшахона ِكلَّة  
 

 пашшахоналар ِكَلل  
 

 парда ِستَارَة  =  ُست ْرَة  
 

 пардалар ُستَ ر  
 

 дастурхон ُسْفرَة  
 

 дастурхонлар ُسَفر  
 

 сочиқ ِمْنَشَفة  
 

 сочиқлар َمَناِشفُ 
 

  материал َماش  قِ 
 

 материаллар أَْقِمَشة  
 

 ипак َحرِير  
 

 тўқилган мато َكتَّان  
 

 пешхон ِخَوان  
 

 пешхонлар َأْخوِنَة  
 

 ,курсилар َكرَاِسيُّ  курси, стул ُكْرِسي  
стуллар 

 супачалар َمَصاِطبُ  супача َمْصطََبة  
 токчалар رُفُوف   токча َرف  
 ,тандирлар تَ نَانريُ  тандир, печка تَ نُّور  

печкалар 
 чироқлар ُسرُج   чироқ ِسرَاج  
 ,лампалар قَ نَاِديلُ   лампа, люстра ِقْنِديل  

люстралар  
 фонуслар فَ َوانِيسُ  фонус فَانُوس  
 ,пақирлар ِدالَء   пақир, челак َدْلو  

челаклар 
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 ,кўзалар أَبَارِيقُ  кўза, қумғон إِبْرِيق  
қумғонлар 

 сопол идишлар َأْخزَاف   сопол идиш َخَزف  
 ,метал косалар أَْطَواسُ  метал коса, тос طَاس  

тослар 
 шишалар قَ َوارِيرُ  шиша قَاُرورَة  
 ,деворлар ِحيطَانُ  девор, тўсиқ َحائطُ 

тўсиқлар 
 деворлар ُجْدرَانُ  девор ِجَدار  

 устунлар َأَساِطيُ  устун أُْسطَُوانَة  
 том, устки َسْطح  

қисм 
 томлар ُسطُوحُ 

 шифтлар ُسُقوف   шифт َسْقف  
 ҳаммомлар َِحَّاَماتُ  ҳаммом َِحَّام  

 отхоналар َأَصاِطبُ  отхона, охур ِإْسطَْبل  =  ْصِطْبل  إِ 
 тўшамоқ (َش، يَ ْفُرُش، الَفْرشُ فَ رَ ) зийнатланган ُمزَيَّن  

   тўсмоқ, ёпмоқ (َستَ َر، َيْستُ ُر، السَّت ْرُ )
 

 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 
 

القصُر * ِل قصٌر صغرٌي * قصوُر َملِكنا أكرب من قصوِر ملوككم * عجيبٍة  َمِلِكنا كبريٌة ومزي ٌن بزَينٍ  َقْصرُ 
قُصوُر اجْلَن ِة أحسن من قصوِر * اجْلنِة  ِلكلِ  مؤمٍن صاِلٍح قصٌر يف  * اجْلديُد أحسُن وأكرُب من القصِر العتيقِ 

ُْ يف * ِر اْلمَزي  َنِة اْلملوُك يسكنوَن يف القصو * الدنيا  قصوِر بعِض اْلملوِك ونظرُت إََل حجراِِتا  أنا دخل
  بيوتٌ  يدارِ  يف * صوُر أكثِر اْلملوِك كبريٌة ق* أجهزُة القصوِر ََثينٌة * حجراُت القصوِر كبريٌة َوَواسعٌة * َزي  َنِة اْلمُ 

بعُض * بيضاُء  خيمُتكَ * هذه اْْلَْيَمُة كبريٌة * مرتفعٌة  يِحيطاُن دارِ * واسعٌة  صطبٌل كبرٌي وحديقةٌ إكبريٌة و 
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ُْ يف أ* خياُمنا كبريٌة * اْْلياُم ُتْصَنُع من اللِ ْبِد والَكت اِن * الصحارى باْْلياِم  الناِس يسكنوَن يف  نا سكن
* األجهزُة زَِيُن البيوِت  *بيوِت الفقراِء قليلٌة  كثريٌة ويف   بيوِت األغنياءِ  األجهزُة يف* خيمٍة ُمَزي  َنٍة  الصحراِء يف 

ِْ  َيُن كثريٌة يف الز ِ * البيوُت اْلمزي  َنُة بالز َيِن الثمينِة حسنٌة * مزيَنٌة ِبزِيٍن وأجهزٍة َشَّت   بيويت اْْلُُصُر  *هذا البي
أكثُر اْْلُصِر ُتْصنُع ِمَن * على ِمْصطبتِه ُحُصر ا ََثينة   يٌّ فَ َرَش عل* واللُُبوُد والطناِفُس من أْجِهَزِة البيوِت 

هذا اللبُد * اللبوُد ُتْصَنُع من أصواِف األغناِم * اْْلصرُي أرخُص من اللبِد واللبُد من الطنفسِة * الَقَصِب 
ُْ على الَعْرصِة لبود ا كبرية  * اللبوُد الثخينُة ََثينٌة  -سوِد ُصِنَع مَن الصوِف األ هؤالِء الضيوُف َجَلُسوا * فرش

* طنفستُ َنا صفراُء * هذه الطنفسُة مَحراُء * أكثُر الطنافِس مصبوغٌة بإصباٍغ ُُمتلفٍة * على اللبوِد الل يِ َنِة 
ُرُشوا على مصاِطِبكم طنافَس * طنافُسكم ُخْضٌر  األغنياُء يَ ْفُرُشوَن على مصاِطِب بيوِِتم طنافَس  * ََثينة  اُف ْ

الضيوُف ََيِْلُسوَن على الُبُسِط * َجَلْسَنا على البساِط * الطنفسُة أَْثُن من اللبِد واللبُد من اْْلصرِي * كبرية  
َُملوٌء  جوُف وساديت *  بأرياِش الَبط ِ  هذا الفراُش َُملوءٌ * هذا الفراُش َُملوٌء بأرياِش الدجاجاِت * اللينِة 

 ِ هذا اللحاُف مصنوٌع من اْْلريِر والُقْطِن وهذا اللحاُف مصنوٌع * الوسادُة أصغُر من الفراِش * بالريِش اللنيِ 
بَ * من الَكت اِن وصوِف اإلبل  * الِكَلِل  أكثُر الناِس يرُقُدوَن يف* ساِن اَب عن ُشْرِب َدِم اإلنالكل ُة َتَْنُع الذُّ

َرُة كبريٌة هذ َرُة من اْْلريِر وهذه * السُّتَ ُر َتْستُ ُر األشياَء عن أعنِي الناِس * سرتُة ُكو تِنا صغريٌة * ه السُّت ْ هذه السُّت ْ
اْلمنافُش أطوُل من * هذه السفرُة بيضاُء وتلك السفرُة مَحراُء * السفرة الكبريِة  َأَكْلَنا الطعاَم يف* لَكت اِن من ا

اْْلريُر * األقمشة اجْلديدة ََثينة * أكثُر األثواِب ُتْصَنُع من القماِش * اْلمنشفُة من الكتاِن جيدٌة * اْلمناديِل 
لُْبُس اْْلريِر حراٌم للرجاِل * اْْلريُر أَْثُن األقمشِة * هذا الدكاِن  األقمشُة اْلمختلفُة كثريٌة يف*  قماٌش ََثنيٌ 

*  ي ِ األخونُة أكرُب من الكراس* واِن اْلِْ  ََنُن نأكُل يف * لقطِن نوٌع من اهذا القماش مص* وحالٌل للنساِء 
لضيوُف اْجلُسوا على هذه يا أيها ا* بيِتنا  الكراسيُّ كثريٌة يف * خواننا  األطعمُة كثريٌة يف * نا مرتفعٌة َأْخونَ تُ 

ُْ السفرَة على * عاداِت األغنياِء األكُل على اْْلواِن من * ٌر و  دَ بعُض اْْلواِن مرب ٌع وبعُضُه مُ *  يالكراسِ  فَ َرْش
ُْ على هذه اْلمصطبِة * السفرِة اْلمفروشِة عليها  طبِة ونأكُل يفََنُن ََنلُس على اْلمص* هذا اْْلواِن  فرش
ر سبٌب حرارُة التنو * الت  نُّور  ُق األشجاَر يف الناُر ََتْر * هذه الرُُّفوِف  الكتُب الكبريُة كثريٌة يف * نة  طنفسة  ثخي
ِْ ِْلرارِة هوا الفانوُس * هذا القنديِل ُسُرٌج كثريٌة  يف* كبريٌة   قناديُل بيوتِنا* بيوتنا  السُُّرُج كثريٌة يف * ِء البي

ْلُو أكرُب من اإلبريِق * أزقِة بلدنا  الفواِنُس الكبريُة كثريٌة يف*  َيْستُ ُر السراَج عن الريحِ  أخذت اْلماَء من * الد 
ْلو هذه البئِر  ُْ وجه( ؤنثيف حكم املبئر والدلو ال)ِِبذه الد  األباريُق الكبريُة ََثينٌة * ِباء هذا اإلبريِق  يغسل
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ُْ اْلماَء من اْْلََزِف *  هذه القارورُة كبريٌة * هذا الطاُس َُملوٌء باْلماِء الغرِي الطاهِر * األخزاُف رخيصٌة * َشرْب
ِْ ُجْدرَاٌن * مصنوعٌة من الشجِر  حيطاُن خديقِِت * رتفعٌة م يحيطاُن دار * هذا اْْلائُط طويٌل *  * للبي

كبريٌة   يف اْلمساجِد الواسعِة أساطنيُ * هذه اأُلْسُطوانُة طويلٌة * جدراُن البيوت ُتْصَنُع مَن األحجاِر واألشجاِر 
مصبوٌغ بالصبِغ األخضِر  سطُح بيِِت * ُح بعضها مَن الشجِر القَرى من الِتَْبِ وسطو  سطوُح أكثِر البيوِت يف* 
 يف * بلدنا  اْْلماماُت الكبريُة كثريٌة يف*  السقوُف ُتْصَنُع من الشجرِ * سطُح بيِتك مصبوٌغ بالصبِغ األمْحِر * 

* اِم حارٌّ اْْلم   اْْلواُء يف * كل أسبوٍع   اْْلماِم يف  إَلاْلمسلموَن يدخلوَن * صغريٌة  أكثِر ُدَوِر اْلمسلمنَي مَحامات
البيوُت اْلمزينُة مفروشٌة بالطنافِس الثمينِة  * كبريٌة وواسعٌة   صاطُب حيوانايت أ* اإلصطبالِت  فراُسنا َتْسُكُن يفأ

الرجاُل ال يسرتون * أكثر النساء َيْستُ ْرَن وجوَههن  عن الرجاِل لألدِب * األثواُب تسرُت أبداَن الناِس * 
 .وجوَهُهم عن الناِس أصال  

 
21 

 تُّونَ الس ِ  الد ْرسُ 
 

 ер أَْرض  
 

 ерлар يأَرَاضِ 
 

 осмон ََسَاء  
 

 осмонлар ََسَاَوات  
 

 юлдуз َكوَْكب  
 

 юлдузлар َكَواِكبُ 
 

 қуёш ََشْس  
 

 қуёшлар َُشُوس  
 

 ой َقَمر  
 

 ойлар أَْقَمار  
 

 нурлар أَنْ َوار   нур  نُور  
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 зулуматлар ظُُلَمات   зулумат ظُْلَمة  
 тонг َفْجر  

 
 қуёш ق  فَ شَ 

ботаётгандаги 
қизиллик 
 

 чақмоқ, яшин بَ ْرق  
 

 момақалдироқ َرْعد  
 

 булут َسَحابَة  
 

 туман َضَبابَة  
 

 шудринг َطل  
 

 ,яхлаган َصِقيع  
қиров, аёз 

 
 машриқ َمْشرِق  

 
 мағриб َمْغِرب  

 
 жануб َجُنوب  

 
 шимол ََشَال  

 
َلة  قِ   қибла ب ْ

 
 каъба َكْعَبة  

 
 баҳор َربِيع  

 
 ёз َصْيف  

 
 куз َخرِيف  

 
 қиш ِشَتاء  

 
 зиё таратувчи ء  يُمضِ 

 
 зулматли ُمْظِلم  

 
 булутли ُمتَ َغيِّم   нур ُمِنري  
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таратувчи 
 

 

 туманли ُمَضبُّ 
 

 намоз ة  لَ صَ 
 

 жаноза ةُ اْْلََنازَ 
 

 янги чиққан ِهَلل  
ой 

 
 қуёш, тонг (وعُ طََلَع، َيْطَلُع، الطُّلُ )

чиқиши 
 

 қуёш ботиши (َغَرَب، يَ ْغُرُب، الُغُروبُ )

 
 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 

 
َْ السماِء  يف حكم رض األ* )رُض مدورٌة كالربتُقال أو القرِع على رَْأى العلماِء العقالِء ألا* األرُض ََت

الناُس واْْليواناُت تسكنوَن * األرِض  ريُة كثريٌة يف ُة والصحاَرى الكباجْلباُل اْلمرتفعُة واأَلْوِدَيُة الواسع( ؤنثامل
ُْ فوَق األرِض * فوَق األرِض  * السماء فوق األرِض * األرِض  البالد والقَرى كثريٌة يف * ََجيُع النباتاِت تنُب

كٍن لكلِ  الصعوُد إََل السماِء غرُي ُمُ * السماِء كواكُب كثريٌة  يف ( ؤنثامل يف حكم َسماءال)السماُء كبريٌة 
الكواكُب * اْلمَطُر يَ ْنِزُل مَن السماِء إََل األرِض * بعُض األنبياِء صِعُدوا إََل السماِء ِبَقدرِة هللا تعاَل  *إنساٍن 

ا بعُض الكواكب ك* منريٌة  ( ؤنثيف حكم امل سُ مْ ش  ال* )الشمُس منريٌة * السماِء  الكواكُب كثريٌة يف* برٌي ِجدًّ
حرارُة الشمِس أشدُّ من حرارِة الناِر * ََشُسنا أقرُب إلينا مَن الشموس السائرِة * اْلمساِء  الشموُس كثريٌة يف * 
نوُر النهاِر ََيُصُل * ليَس للقمِر نوٌر عند العقالِء وهو يأُخُذ النوَر مَن الشمِس * القمُر أصغُر ِمَن الش ْمِس * 

 ظلماُت اللياِل * ِب نوِر الشمِس واُن ََجيِع األشياِء تُعَلُم ِبسبأل* نوِر الشمِس ألواٌن ُُمتلفٌة  يف * مَن الشمِس 
غروُب * طلوُع الشمِس سبٌب ِْلصوِل النهاِر * لياِل  الصيِف  الظلمُة ضعيفٌة يف * ِم اْْلريِف أيا شديدٌة يف

الليِل  وُر الشمِس يف والشفُق ن طرِف اْلمشرقِ  الَفْجُر نوُر الشمِس يف * ْجُر طَلع الفَ * الشمِس سبب للظلمِة 
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نوُر الربِق * نظرُت إََل نوِر الربِق * الفجر نوٌر أبيُض والشفُق نوٌر أمْحُر * طرف اْلمغرِب  بعَد الغروِب يف 
ُْ صوَت الرعِد * بعِض األوقاِت  الربُق يقتُل اإلنساَن يف* َوجٌّ مستطيٌل وُمعْ  صوُت الرعِد أشدُّ * ََسع

السماِء بقدرِة  ُصُل من حركاِت قُ َوى السحاب يفالر ْعُد َيَْ * ْسَمُع من الس َحاِب صوُت الرعِد يُ * األصواِت 
األِْبرُة َتصَعُد من ََجيِع * الضبابَُة ُِباٌر صاعٌد من مياه األرٍض * السحابُة تَ َتَحر ُك ِبسبِب الرياِح * هللا تعاَل 

أِْبرُة اْلمياِه * السحاُب ََتُْصُل من أِْبرِة اْلمياِه *  الفوِق الضبابُة ُِباٌر فوَق اْلماِء قبَل الصعوِد إََل * اْلمياِه 
البخاُر ََيُْصُل من اْلماِء ِبسبِب اْْلرارِة واْلماُء ََيُْصُل من البخاِر * َتْصَعُد إََل السماِء ِبسبِب حرارِة الشمِس 

ُع الصقي* الطلُّ ماٌء والصقيُع ثلٌج * ِة الصقيُع ََيصل من الضباب* الطل ََيُْصُل مَن الضبابِة * ِبسبِب الربودِة 
لياَِل الصيِف  أوراِق األشجاِر واألعشاِب يف  الطلُّ ََيُصُل كثري ا يف * اْْلريِف   ليالََيصُل فوَق األرِض كثري ا يف 

تطلُع الشمُس * طرِف اْلمغرِب  طَلُع من طرِف اْلمشرِق وتغرُب يفالشمُس تَ * األمطاُر تَ ْنِزُل من السحاِب * 
طرِف  قبلتُ َنا يف * الشريفِة  بلِد مكة اْلمسلمنَي الكبعُة الشريفة يف  قبلةُ * بعد الفجِر وتغرُب قبَل الشفِق 

طرِف الش ماِل  طرِف اْلمغرِب وقبلُة بعضها يف  طرِف اْلمشرِق وقبلُة بعضها يف قبلُة بعِض البالِد يف * جْلنوِب ا
ا * أياُم الشتاِء أقصُر من أياِم الص يِف * لشتاِء أي ام الربيِع أطوُل من أياِم ا*  لوُج  الثُ * أياُم الصيِف طويلٌة جدًّ

هُة الناُر َفاك* الصيِف  اْْلنطُة تُ ْزرَُع يف * الشتاِء  أيام أياِم الصيِف وبارٌد يف  اْْلواُء حارٌّ يف* الشتاِء  كثريٌة يف 
ِْ اْلمظلِم قراءُة الكتاِب غرُي ُُمكنٍة يف الب* الليِل  النهاِر ومظلمٌة يف بيوتُنا مضيئٌة يف * الشتاِء  الرقوُد * ي

ا * ِء يالبيْ اْلمض َصْعٌب يف ا * هذا السراُج منرٌي جدًّ ُْ اْلمض* الشمُس منريٌة جدًّ اْْلواُء * ُء حسٌن ياْلبَ ْي
األهويةُ * هذه األياِم  هويُة ُمَضب ٌة يف األ* الصيِف  أكثر أيامِ  األهويُة متغيمٌة يف * اْْلريِف  أكثِر أيامِ  متغي ٌم يف

حركاُت * اْلمَطُر اَل يْنِزُل بال سحابٍة * األياِم اْلمتغيمِة  زُل من السحاِب يفاألمطاُر تنْ * الصافيُة نافعٌه للناِس 
ُْ صالِة الفجِر بعَد طلوِع الفجِر إََل طلو * السحاِب بسبِب الرياِح سبٌب لُنزوِل األمطاِر منها  ِع الشمِس وق

ِْ صالِة الفجِر وطلوُع الشمِس آخُر وقِتها *  ُْ صالِة الظهِر بعَد َوَسِط النهاِر إََل * طلوُع الفجِر أو ُل وق وق
ِْ صالِة العصِر  ُْ * وق ِْ الظهِر إََل غروِب الشمِس وبعَد غروِب الشمِس يدخُل وق ُْ العصِر بعَد وق وق

ِْ * صالِة اْلمغرِب  أو ل اليِل بعَد * آخرِه  أو ِل النهاِر وتغرُب يف تطلُع الشمُس يف * الشمُس اآلَن  طلع
نوُر القمِر ََيصل * وسِط الشهِر  قبَل غروِب الشمِس أو بعَدُه يف  القمُر َيْطَلعُ * غروِب الشمِس إََل طلوِعها 

الشمس أقرُب * شمِس القمُر أقرُب إََل األرِض من ال* نور القمِر أضعُف من نوِر الشمِس * من نوِر الشمِس 
أكثُر الكواكِب * القمُر مدوٌر كالشمِس * جباٌل مرتفعة وأوديٌة واسعٌة  َلهُ  رمفاْلق* إلينا من الكواكِب البعيدِة 
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واكِب أكثُر الك* السماُء مزينٌة بالكواكِب الكثريِة * السماِء  الكواكُب منريٌة كالقناديِل يف * بعيدٌة عن ا جدًّا 
  غرِب إََل اْلمشرِق يفاألرض تَ َتَحر ُك من اْلم* آراِء العلماِء  آراِء اجْلهالِء ومتحركة يف  ساكنٌة يف  األرضُ * َُشوٌس 

ِب حركِتِه بَ سَ كلِ  يوٍم بِ   ِاختالُف نوِر القمِر يف * ر ة  كلِ  شهٍر م  ُر يَ َتَحر ُك َحْوَل األرِض يف القم* كل يوٍم َمر ة  
ُْ ِهالَ * حوَل األرِض   .األِهل ةُ َعالَِئُم ألَواِئِل الشُهورِ * َل َشْهِر رََمَضاَن رَأْي

 
20 

ْرُس اْْلَاِدى والسِ تُّونَ   الد 
 

 қимматбаҳо َجْوَهر  
тош 

 

 қимматбаҳо َجَواِهرُ 
тошлар 

 
 олтин َذَهب  

 
 кумуш ِفضَّة  

 
 ,сариқ мис ُصْفر   мис َُنَاس  

жез, бронза 
 

 қўрғошин َرَصاص  
 

 темир َحِديد  
 

 симоб َزيْ َبق  
 

 гугурт ِكْْبيت  
 

 кўмир م  حْ فَ  нефт ِنْفط  
 кул د  َمارَ 

 
 ёқут يَاُقوت  

 электр َكْهَربَاء   халседон َعِقيق  
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ُروزَج   ي ْ  фируза فَ 
 

 шиша (ойна) ُزَجاَجة  

 тупроқ تُ َراب  
 

 қум َرْمل  
 

 ғубор ُغَبار  
 

 гипс َجص  
 

 ғишт آُجر  
 

 ,шаффоф َشفَّاف  
юпқа 

 
 узук َخاَت  

 
 узуклар َخَواتُِ 

 
 узук кўзи َفص  

 
 узук кўзлари ُفُصوص  

 
 билак узук ِسَوار  

 
 билак أْسِوَرة  

узуклари 
 

 зирак قُ ْرط  
 

 зираклар ِقَرَطة  
 

 ўтин َحَطب  
 

 ўтинлар أْحطَاب  
 

 чуқур ُحْفَرة  
 

 чуқурлар ُحَفر  
 

 заргар َصوَّاغ  
 

 қурувчи نَّاء  ب َ 
 

 ўзига (َجَذَب، ََيِْذُب، اْلَْْذبُ )
тортмоқ 

 кавламоқ (َحَفَر، ََيُْفُر، اِلَْْفرُ )
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 эгаси (اُوُلو( )ُذو، َذُوو)
соҳиби 

 

 ,эгалари (اُواَلتُ )َذاُت، َذَواُت 
соҳиблари 

 
 

 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 
 

جواهُر األرِض * ليَس للجواهِر رُوٌح * ُة من اجْلواهِر الثمينِة الذهُب والفض* أرِضَنا كثريٌة  اجْلََواهُر يف 
* الفضُة أبيُض * بعُض الذهِب أصفُر وبعضُه أبيُض * هذا اجْلَبُل َُمُلٌؤ باجْلواهِر اْلمختلفِة * مستورٌة بالرتاِب 

 *ُصْلٌب والز يْبُق مائٌع اْْلديُد * الرصاُص أبيُض واْْلديُد أسوُد * ُر أصفر كالذهب فْ الصُّ  ،النخاُس أمْحرُ 
ُْ أصفُر والنفُط أسوُد  ُْ صلٌب والنفُط مائٌع * الكربي  ،الذهُب األبيُض أثقُل من الذهب األصفرِ * الكربي

والفضُة أثقُل من  ،والرصاُص أثقُل من الفضةِ  ،والزيبُق أثقُل من الرصاصِ  ،والذهُب األصفُر أثقُل من الزيبقِ 
ُْ من اجْلواهِر الصلبِة والزيبُق * والصفُر أثقُل من اْْلديِد  ،الصفر والنحاس أثقُل من ،النحاسِ  اْْلديُد والكربي

الذهب أَْثن من الفضِة والفضُة من النحاِس والنحاُس من الصفِر والصفُر من * والنفُط من اجْلَواهِر اْلمائعِة 
الرصاُص ألنُي من * لُب من أكثِر اجْلواهِر اْْلديُد أص* الرصاِص والرصاُص من اْْلديِد واْْلديُد ِمَن الَفْحِم 

اْْلديُد أرخُص من * الصفُر ُيَشابُِه الذهَب والرصاُص ُيَشاِبُه الفضَة * الفضُة أصلُب من الذهِب * اْْلديِد 
* األَْثاُن ُتْصَنُع من الذهِب والفضِة والنحاِس * الرصاِص والرصاُص من الصفِر والصفُر من النحاِس 

بعُض األباريِق ُتْصَنُع من الصفِر * َنُع من النحاِس والصفِر واألباريُق ُتْصَنُع من النحاِس واْْلديِد األطواُس ُتصْ 
اْْلديُد كثرٌي ىِف جباِل * اْْلديُد أنفُع للناِس من سائِر اجْلواهِر * الدالُء ُتْصَنُع من اْْلديِد أْو من الشجِر * 
ِْ األ* َجُر من الفحِم اْْلديُد أثقُل من الشجر َوالش  ( * ورالأ) للنفِط عيوٌن * رِض كاْلماِء النفُط ََيُْرُج ِمن ََت

الغاباِت  اُب ُُتَْمُع يفاألحط* أحطابُ َنا كثريٌة * اْْلطُب ََيُْصُل من أغصاِن األشجاِر * األرِض كعيوِن اْلماِء  يف 
ُْ َحطَب ا *  اْْلطُب * َعْرَصِته  لبكٍر أحطاٌب كثريٌة يف * َطَب الناُر ََتُْرُق اْلَْ * قطُع اْْلطِب صعٌب  * قطع

ا * الفحُم ََيصُل من اْْلطِب اْلمْحُروِق * اْْلطُب الر ْطُب رَِدٌئ * اليابُس جي ٌد  سواُد * الفحُم أسوُد جد 
* الفحَم  الناُر ََتُْرقُ * اْْلطُب أرخُص من اْْلديِد * الفحُم أَْثُن من اْْلطِب * الفحِم أشدُّ من سواِد اْْلديِد 

* الرماُد أثقُل من الفحِم * تَ نُّورِنا كثرٌي  الرماُد يف* الرماُد كالرتاِب *  الرماُد ََيصُل من الفحِم اْلمحروقِ 
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ُْ رماَد هذا التنوِر إََل الصحراِء  فصُّ * األحجاِر الثمينِة الياقوُت حجٌر أمْحُر وهو أَْثُن من أكثِر * طرح
العقيُق أرخُص من * هذا اْْلاََتُ من عقيٍق * بعُض العقيِق أرُقط * ِق أمْحُر كالياقوِت أكثُر العقي* ياقوٌت  يخاتَ 

الكهرباُء َُتذُب الرتاَب وأجزاَء التَِب بعد ََتَرُّكَها على * للكهرباِء قوٌة جاذبٌة لألشياِء الصغريِة * الياقوِت 
حجٌر صلٌب ََيرُج من  وهو* الفريوزُج أخضُر *  الكهرباُء أخفُّ من اْْلجرِ * أكثُر الكهرباِء أصفُر * الثوِب 

* أرِضنا  الفريوزُج نادٌر يف * جل فريوزٌج َفصُّ خاَتَِ هذا الر * زُج أَْثُن من الكهرباِء و الفري * بعِض اجْلباِل 
هذِه * عريضٌة  كو تنا زجاجٌة   يف* الزَجاَجُة شفافٌة * الزجاجة القواريُر ُتْصَنُع من * زجاجُة هذه القارورِة رقيقٌة 

أكثُر الرتاِب أسوُد وبعُضُه أبيُض * الزُّجاجة صلبٌة * نظرُت من زجاجة هذه الكو ِة إََل الزقاِق * الزجاجُة ََثينٌة 
الرمُل أثقُل من الرتاِب الغبار ََيصل من الرتاب * هذا الطريِق  كثرٌي يفالرمُل  * الرتاُب كثرٌي فوَق األرِض * 

اجْلصُّ * اآلُجرُّ ََيصُل من الطنِي األمْحِر * الطنُي ََيصُل من الرتاب واْلماِء * السائرِة  والرمِل ومن األشياءِ 
بعُض البيوِت ُيْصَنُع من اْْلجِر * أجزاِء أكثِر األحجاِر  اجْلصُّ موجوٌد يف * اْلمحروِق  ََيصُل من اْْلجرِ 

ُع اْْلاََتَ والسواَر والُقْرَط من الذهِب أو من الفضِة أو الصواُغ َيصنَ * باجْلصِ  وبعُضها يصَنُع من اآلجرِ  باجْلصِ  
* هذا اْْلاََتُ مصنوٌع من حديٍد * اْْلاََت الفضُة أرخُص من اْْلاَتَِ الذهِب * اْْلواَِتُ الذهُب ََثينٌة * من النحاِس 

* َفصُّ هذا اْْلاَتَِ كبري ٌ *  فصٌّ ليَس ِْلذا اْْلاَتَِ * هذا الصواُغ ماهٌر جدا وهو َيْصَنع خواَِتَ وأسورة  َوِقَرَطة  
قرطُة هذه * اآلذاِن  اإلرساِغ والقرطُة يف األصابِع واألسورُة يف  اْْلواَِتُ يف * مصنوٌع من ذهٍب  هذا السِ وارُ 

*  عصا زيٍد من حديدٍ * ا  حداُد قريتنا ماهٌر جدًّ * اْْلداُد يصنُع من اْْلديِد أشياَء كثرية  * اْْلادمِة كبريٌة 
حفر األرِض * ُحْفَرة  واسعة   مزرَعِِت  َحَفَر يف يخادمِ * هذه اْْلفرُة واسعٌة *  األحطاُب تُ ْقَطُع من األشجارِ 

أنْ ذو  * هن ذَوات أمواٍل * ذاُت ماٍل  يه* هم َذُوو أمواٍل * ماٍل  هو ُذو* نَ َزْلَنا إََل ُحْفرٍة كبريٍة * صعٌب 
َْ * أنتم َذُوو ُكُتٍب * كتاٍب  هذا * َذُوو األمواِل أغنياُء * ُذو اْلماِل َغِنٌّ * أننت  َذَواُت ُكُتٍب * َذاُت ِكَتاٍب  أْن

 أنا ذو* هؤالِء النساُء ذواُت أَْثاٍن * هذه اْلمرَأُة ذاُت ََثٍن * هؤالِء اْلرجاُل َذُوو بيوٍت * الرجُل ذو فرٍس 
َذُوو العقوِل يعلموَن أكثَر األشياِء وهم * َذُوو العقوِل عقالُء  * ُأوُلو العلِم علماُء  * ََنُن َذُوو عقوٍل * ماٍل 

 .َذُوو الكماِل حَمسوُدونَ * كلُّ نِْعَمٍة حمسودٌة * ُأوالُت  العقوِل كِثريٌَة * قليلوَن 
 

26 
ْرُس الث اين َوالسِ تُّونَ   الد 
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 подшоҳлик ََمَلَكة  

 
 подшоҳликлар ََماِلكُ 

 
 давлат ُحُكوَمة  

бошқармаси 
 

 давлат ُحُكوَمات  
бошқармалари 

 
 бошлиқ َرئِيس  

 
 бошлиқлар ُرَؤَساءُ 

 
 ,аҳоли َرِعيَّة  

фуқаро 
 

 аҳолилар َرَعايَا
 

 аскар َجيش  
 

 аскарлар ُجُيوش  
 

 ,қўмондон قاَِئد  
йўлбошчи 

 

 қўмондонлар قُ وَّاد  
 

 уруш َحْرب  
 

 урушлар ُحُروب  
 

 қилич َسْيف  
 

 қиличлар ُيوف  سُ 
 

 ханжар َخْنَجر  
 

 ханжарлар َخَناِجرُ 
 

 ёй, камон قَ ْوس  
 

 камонлар س  اقْ وَ أَ 
 

 ўқлар ِسَهام  =  َأْسَهام   камон ўқи َسْهم  



www.arabic.uz 

 

49 

 

  
 пичоқ ِسكِّي  

 
 пичоқлар َسَكاِكيُ 

 
 болталар وس  ؤُ ف ُ  болта س  فَأْ 

 
 милтиқ بُ ْنُدِقيَّة  

 
 милтиқлар بَ َناِدقُ 

 
 замбарак ْدَفع  مِ 

 
 замбараклар َمَداِفعُ 

 
 игна بْ رَة  إِ 

 
 игналар ِإبَ ر  

 
 ип َخْيط  

 
 иплар ُخُيوط  

 
 темир َحِديد  

 
 темирлар ِحَداد  

 
 арабга оид َعَرِب  

 
 арабларга оид َعَرب  

 
 форсга оид ارِِسي  فَ 

 
 форсларга оид فَاِرس  

 
 туркга оид تُ رِْكي  

 
 туркларга оид تُ ْرك  

 
 Русга оид ُروِسي  

 
 русларга оид ُروس  

 
ي  إ  Франсияга فْ َرْنِْ

оид 
 

 ,франсузлар فْ َرْنجُ إ
фаранглар 
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 Англияга оид ْنِكِليزِي  إ
 

 инглизлар ْنِكِليزُ إ
 

 немисга оид ، آْلَماِن  نِيِمِسي  
 

 немислар نِيِمسُ 
 

 греклар ُرومُ  Грек ُروِمي  
 

 Хитойга оид ِصيِن  
 

 хитойликларга ِصيِنيُّونَ 
оид 

 Японияга оид يَابَاِن  
 

 японларга оид يَابَانِيُّونَ 
 

 бекат َموِقف  
 

 бекатлар َمَواِقفُ 
 

 мусофир ُمَساِفر  
 

 мусофирлар ُمَساِفُرونَ 
 

 ,бошқарувчи َساِئس  
ўт ёқувчи 

 

 ,бошқарувчилар َسوَّاس  
ўт ёқувчилар 

 йўл ِسكَّة  
 

 йўллар (ِسكَُّة اِلَِْديدِ ) ِسَكك  
темир йўл 

 
 вагон َعَربَة  

 
 вагонлар َعَربَات  

 
 ер ости َمَغاَرة  

 
 ер остилари َمَغارَاتُ 

 
 тез َسرِيع  

 
 секин َبِطئ  
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 ғолиб бўлмоқ (الَغَلَبةُ  ،َغَلَب، يَ ْغِلبُ )
 

 ҳалок бўлмоқ (اْْلَلكُ  ،َهَلَك، يَ ْهُلكُ )

 
 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 

 
رؤساُء بعِض اْلَمماِلِك * َؤساُء اْلَممالِك اْلملوُك رُ * ِلُكلِ  َُملكٍة َملٌك أو رئيٌس * األرِض َُمالُك ُُمتلفٌة  يف 

َُملكةُ *  َُملكِة الروسِ  ََنُن نسكُن يف * كبريٌة   َُملكتُنا* بعُض اْلَممالِك كبرٌي وبعُضها صغرٌي * لَْيُسوا ِبلوٍك 
طرِف  البحِر األسوِد يف( وراءَ )َخْلَف َُملكُة الرتِك * َُملكُة الروِس قريبٌة من َُملكِة الرتِك * الروِس كبريٌة وواسعٌة 

 أَهاِل * طرِف اْلمشرِق َعن ا  يِنينَي يفَُملكُة الص* طرف الشماِل من األرِض  َُملكُة الروِس يف * نوِب َعن ا اجلْ 
* يف ُكلِ  َُمَلَكٍة ُحُكوَمٌة * َُمَلَكُة الرُّوِس أْوَسُع ِمْن َُمَلَكِة الصِ يِنينَي * رُّوِس أَقلُّ ِمْن أَهاِل َُمَلَكِة الصِ يِنينَي َُمَلَكِة ال

أْكثَ ُر * ايَا َمِلِكنَا ُُمَْتِلَفٌة رَعَ * ََنُْن َرِعي ُة اْلمِلِك الَعاِدِل * َمِلُكَنا إْنَساٌن َكاِمٌل َورَُجٌل َعاِقٌل * ِلُكلِ  ُحُكوَمٍة رَئِيٌس 
جيوُش * ُجُيوُش َُمَلَكتِنَا َقوِي ٌة *الر َعايَا يف َُمَلَكِة الرُّوِس رُوٌس َوبَ ْعُضَها تُ رِْكيٌّ َوبَ ْعُضَها لَيَس بُروِسي  َواَل بتُ رِْكي  

ا * سائِِر اْلَمملِك ضعيفٌة  جيُشَنا أقَوى من جيش * اْلَمملكِة أكثر الشباِب من جيوِش * جيوُشنا كثريٌة جدًّ
قُ و اُد جيوشنا * هذا الرجُل قائُد ذاَك اجْليِش * جيوُش الروِس أشجُع من جيوِش اإلفرنِج * النيمِس واإلنكليِز 

 أكثُر اجْليوِش يقتلوَن يف* ماِن هذا الز  اْْلروُب قليلٌة يف * ِبعقوٍل  اْْلرُب بَ نْيَ الناِس ليسَ * رجاٌل أقوياُء 
 السيوُف ُتْصنُع من اْْلديدِ * أكثُر السيوِف معَوج ٌة * هذا السيُف حديٌد جدًّا * اْْلروِب بالسيوِف واْْلناجِر 

هذا * ُس معوجٌة ااألقْ وَ * هذا اْْلنجُر ليَس ِِبديٍد * اْْلناجُر مستقيمٌة *  يسيُفك أقصُر من سيف* اجْليِ ِد 
* للس هِم رأٌس وذنٌب * أبدان الناِس فَ َتْجرحها َوتَ ْقتُ ُلهم  اُم تدخُل يف هَ الس ِ * طويٌل   ي  سهُم عل* القوُس كبرٌي 

هذا الفأُس * السيوُف أحدُّ من السكاكنِي * اُدنا يصنُع سكاكنَي كثرية  حد  * تُ ْقَطُع األخباُز واللحوُم بالسِ كِ نِي 
 اْْلروِب يف  يُقَتُل الناُس يف* من اْلمدافِع بنادُق أصغُر ال* جِليوِشنا بنادُق كثريٌة * اِد بثمٍن كثرٍي د  مأخوٌذ من اْلَْ 

واإلبرُة ُتْصنُع من اْْلديِد * األثواَب باإلبرِة واْْليِط ( َيَِيطُ )اْْلياُط َيْصنُع * هذا الزماِن بالبنادِق اْلمدافِع 
اْْليُط األبيُض أَْثُن من * ٌب من اْْليوِط الكتاُن مرك* اْْليُط األمْحُر أَْثُن من سائِر اْْليوِط * واْْليُط من الُقْطِن 

أكثُر * الرتِك بالِد  العرُب كثريوَن يف* أذَكى الناِس والعرُب ( لى هللا عليه وسلمص)نَِبي َُّنا عرِبٌّ * اْْليِط األسوِد 
ذ األذكياِء يلتالملساُن العرب سهٌل ل* طرِف اجْلنوِب َعن ا  جزيرُة العرِب يف * زيرِة العرِب ج العرِب يسكنون يف 
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أكثُر الكتب * لساُن العرِب أشرُف األلسِن * ََنُن نعلُم لساَن العرِب قليال  * وصعٌب للتالميِذ األغبياِء 
لساُن الرتِك أصعُب من لساِن * لساُن الفاِرِس أسهُل من لساِن العرِب * اإلسالمي ِة مكتوبٌة بلسان العرِب 

 الروُس أكثُر من الرتِك يف* رتِك َُملكِة ال ُن كثريوَن يف اْلمسلمو * اِن العرِب هذا الكتاُب مكتوٌب بلس* الفارِس 
 عُض الشباِب األذكياِء من أهاِل ب* َُملكِة الروِس  روِس ولساُن الروِس الزٌم ألهاِل أنا أعلم لساَن ال* َُملكتِنا 

كلُّ ترِكي  * ََنُن ترٌك * ُر الفارِس مسلموَن أكث*  يٌّ هذا الرجُل فارس* بلِدنا يعلموَن لساَن اإلفرنِج والنيمِس 
طرِف اْلمغرِب  َُملكُة اإلنكليِز يف *  يٌّ ملُك َُملكِة الرتِك ترك* بلِدنا ترٌك  أكثُر اْلمسلمنَي يف* اَن الرتِك يَ ْعَلُم لس

قريبٌة عن َُملكِة النيمِس  َُملكُة اإلفرنجِ ( * ياألطلس)البحِر الكبرِي  لكُة اإلنكليِز جزيرٌة كبريٌة يفُمَ * َعن ا 
النيمُس أكثُر من اإلفرنِج والروُس * اإلفرنُج أعداٌء للنيمِس والنيمُس أعداٌء لإلفرنِج ( * ، اآلملانيةاجْلرمانية)

وُجوُه الصينينَي * وسِط رؤوِسِهم  للصينينَي أشعاٌر طويلٌة يف* وِس أكثُر من النيمِس والصينيوَن أكثُر من الر 
جزائَر   اليابانيوَن يسكنوَن يف* ِس سوٌد ُه بعِض الناو ووجوه الروِس والرتِك والعرِب بيٌض ووج* صفٌر  واليابانينيَ 

اْلمغاراِت كاْْليواناِت  عِض اجْلزائِر وحشيٌة يسكنوَن يف ب أهاِل * على الصينيِ نَي والروِس اليابانيوَن َغَلُبوا * كثرية 
اْلمسافروَن ََيلسوَن على * أكثِر األياِم  السفائنِ يف  حوَن يسكنوَن يفاْلمال* ِة ماهٌر َمال ُح هذِه السفين* 

السُّو اُس ََيلسوَن * سائُس هذه العربِة رجٌل كبرٌي، شواربُُه طويلٌة * العربُة أصغُر من السفينِة * السفائن الكبريِة 
ْْلديِد كثريةٌ ِسكُك ا* َُملكتِنا  كثريٌة يف   الس َككُ * الكبريِة  بكٌر ذهَب إََل البلِد بالسكةِ * على رؤوِس العرباِت 

حركُة عرباِت سكِك اْْلديِد أسرُع من حركِة * عرباُت سكِك اْْلديِد كبريٌة * أكثِر اْلَممالِك  هذا الزماِن يف يف 
بخاِر أو بالريِح حركُة السفينِة بال* حركُة العربِة بطيئٌة * حركُة عربِة سكِة اْْلديِد سريعٌة جدًّا * سائِر العرباِت 

ُْ عن السوِق ِِبذِه العربِة * أسرُع من حركِة العرباِت باألفراِس  ْْ على جيوِش  جيوُش النيمسِ * رجع َغلََب
ْْ على جيوِش ( سنة م0781)سنٍة من السنواِت اْلماضيِة  يف ياْْلرِب اْلماض اإلفرنِج يف  جيوُش الرتِك غلب

* اْْلروب  أكثُر اجْليوِش تَ ْهُلُك يف * ِب اْْلر  يف ابُن هذا الرجِل َهَلَك ( * سنة م0788)السنِة اْلماضيِة  يف  الروم
الصينيوَن * الروُس واإلفرنُج واإلنكليُز والنيمُس والروُم كلُّهم نصاَرى * العرُب والفارُس والرتُك كلُّهم مسلموَن 

 .واليابانيوَن كلُّهم ََموسٌ 
 

25 
ْرُس الث اِلُث َوالسِ تُّونَ   الد 
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 األطعمة واألشربةُ 
 

 ,нонлар أْرِغَفة   нон, обинон َرِغيف  
обинонлар 

 шўрва َمَرقَة  
 

 шўрвалар َمَرق  
 

 сирка, уксус َخل  
 

 туз ِمْلح  
 

 қалампир ل  فُ ْلفُ 
 

 ,хантал уруғи َخْرَدل  
горчица 

 
 чой ي  َشا

 
 қаҳва, кофе قَ ْهَوة  

 
 шакар ُسكَّر  

 
 қанд, ҳолва َحْلَواءُ 

 
 ,Нафис نَِفيس  

ёқимли 
 

 ,таъмсиз َتِفه  
мазасиз 

 ,пишмаган ء  نَِّ 
хом 

 

 қовурилган ي  َمْشوِ 
 

 ,товоқ َصْحن  
ликопча 

 товоқлар ُصُحون  

 ,қадаҳлар أَْقَداح   қадаҳ, стакан َقَدح  
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стаканлар 
 

 пиёла ِفْنَجان  
 

 пиёлалар فَ َناِجيُ 
 

 заҳар َسم  
 

 заҳарлар َُسُوم  
 

 дори َدَواء  
 

 дорилар أَْدِويَة  
 

 оч انُ َجْوعَ 
 

 очлар ِجَياع  
 

 тўқ َشْبعانُ 
 

 тўқлар ِشَباع  
 

 чанқоқ َعْطَشانُ 
 

 чанқоқлар ِعطَاش  
 

 чанқоғи ان  َريَّ 
босилган 

 

 чанқоғи اء  رِوَ 
босилганлар 

 
 пиширмоқ (طََبَخ، َيْطَبُخ، الطَّْبخُ )

 
 аралаштирмоқ (، اْلمزْجُ َمزََج، ََيْزِجُ )

 
 ҳозир бўлмоқ (َحَضَر، ََيُْضُر، اِلُُْضورُ )

 
 тақсим (َقَسَم، يَ ْقِسُم، الِقْسَمةُ )

қилмоқ 
 

 синдирмоқ (َكَسَر، َيْكِسُر، الَكْسرُ )
 

 чайнамоқ (َمَضَع، ََيَْضُع، اْلمْضعُ )
 

َلُع، البَ ْلعُ )  ютмоқ (بَ َلَع، يَ ب ْ
 

 яламоқ (ْحسُ َس يَ ْلَحُس، اللَّ ِلََ )
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ُفُخ، الن َّْفخُ )  пуфламоқ (نَ َفَخ، يَ ن ْ
 

 тўймоқ (َع، َيْشَبُع، الشَّْبعُ َشبِ )
 

 (َعَطَش، يَ ْعِطُش، الَعْطشُ )
 

чанқамоқ 
 

  

 
 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 

 
ُْ الرغيَف * األرغفُة ُتْطَبُخ من الدقيِق األبيِض * أرغفُة هذا اْْلباِز لذيذٌة * الر غيُف خبٌز نفيٌس  أكل

مرقُة َْلِم * مرقة َْلِم البقِر أََلذُّ من مرقِة َْلِم الغنِم * َشربْ َمَرَق اللحوِم اْلمختلفِة * ُشْرُب اْلمرقِة نافٌع * باْلمَرقِة 
اْْللُّ * أبيُض  هذا اْْللُّ أمْحُر وذاك اْْللُّ * اْلمرقُة ََتُْصُل من اْلماِء واللحِم * ِة ألذُّ من مرقِة َْلِم البقِر جاجالد

الفلفُل األمْحُر أحرُّ من الفلفِل األسوِد * اْلملُح أبيُض والفلفُل أسوُد أو أمْحُر * حامٌض جدًّا واْلملُح أمْحُض منه 
شراٌب  يُ الشا* أكُل الطعاِم مع اْْلِل واْلملِح والفلفِل واْْلردِل نافٌع لإلنساِن * أمْحُض من اْلملِح  اْْلردلُ * 

ُْ يف يُ الشا* نافٌع لإلنساِن نفيٌس وهو  ُْ يف* واليابانينَي َُملكِة الصينينَي  ينب القهوُة * جزيرِة العرِب  والقهوُة تنب
* َُملكة الرتِك  ربوَن القهوَة يف أكثُر الناِس يش* َُملكتنا  يف يَ أكثُر الناِس يشربوَن الشا*  يِ نافعٌة لإلنساِن كالشا

ُْ الشا َطْعُم السك ِر ُيَشابُِه طَْعَم العسِل * السُّك ُر األصفُر أَلذُّ من السُّك ر األبيِض * ِر والقهوَة مع السُّك   يَ شرب
ُْ القهوَة بعَد أكِل الطعاِم * والقهوَة مع السكِر  يَ أكثُر الناِس يشربوَن الشا* والعسُل ألذُّ منه  اْْللواُء * َشرِْب

ٌء * اْلماُء تَِفٌه * اْْللواُء طعاٌم حلٌو *  تُطَْبُخ مَن العسِل أو السُّك ِر مع الدقيقِ  الطعاُم الَن ِ ُء ضارٌّ * هذا اللحُم يَن ِ
ُْ اليوَم َْلم ا مشويًّا مع الرغيِف واْلملِح * اللحُم اْلمْشِويُّ طعاٌم لذيٌذ * للمعدِة  هذا الصحُن َُملوٌء * أكل
ُْ الشا* وٌع من الطنِي األبيِض هذا الَقَدُح مصن* الصحوُن أكرُب من األقداِح * بالطعاِم  * ِِبذا القدِح  يَ َشرْب

* هذا الفنجاُن َُملوٌء بالس مِ  * ِِبذه الفناجنِي  يَ اْشَربُوا الشا ،يا أي َُّها الضيوفُ * أكثُر الفناجنِي ُتْصَنُع مَن الزجاجِة 
ُْ مسموٌم هذا اْْليوا* ال تأكلوا السُُّموم وال تشربُوها * السُُّموُم ضار ٌة للناِس  بعُض النباتاِت دواٌء * ُن اْلميِ 

* أكثُر الفقراِء جياٌع * اجْلوعاُن يأكُل كثري ا * أكثُر األدويِة مركبٌة من النباتاِت وبعُضها من اْلمعادِن * للمرَضى 
يا أيها الرجاُل *  هذا اْلمسافُر عطشانُ * الشباُع أقوياُء * أكثُر الناِس شباٌع بأطعمٍة ُُمتلفٍة * هذا الرجُل َشْبعاٌن 

ا * ضيوفُنا ِرواٌء * أنتم عطاٌش فاشربُوا هذه األشربة ِِبذه األقداِح  * ا اليوَم َْلم ا ََسين   خَ طباُخنا طَبَ * أنا رَي اٌن جدًّ
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يا طباُخ * ُه ا بعدَ أو ال  ُُث شربنا القهوَة أيض   يَ َشرِبْنا الشا* فَ َقْط وال تشرِب القهوَة َمَعُه  يَ اْشَرِب الشا ،يا ولدُ 
ُْ اْْلل  * طَْبُخ األطعمِة اللذيذِة َصْعٌب * طََبَخ طباُخنا أمِس أطعمة  كثرية  * اطَْبْخ لََنا اليوَم أطعمة  لذيذة   َمَزْج

* ِْ الظهِر وق َحَضَر الطعاُم اليوَم بعدَ * ال َتَْزُجوا اللََبَ بالعسِل * الدقيَق باْلماِء والشحِم  جُ طباخنا َُيْزَ * باْلمَرَقِة 
ِْ الظهِر  الضيوُف َحَضُروا يف * ُُمتلفٌة  خواننا أطعمةٌ  َحَضَرْت أمِس يف  ُْ الطعاَم بَ نْيَ * بيِتَنا قبَل وق قسم

َقَسَم إماُمنا * أبناُء بكٍر َقَسُموا أمواَل أبيِهم بالسهولِة * يا خادُم اْقَطِع اْْلبَز فاقسْمُه بَ نْيَ الضيوِف * الضيوِف 
هذا الولد َكَسَر فناجنَي  *  ُكِسَرت قاروَريت* سُروا آنيَتنا يا أيُّها اْْلداُم واْْلادماُت ال تك* بَ نْيَ أوالِده  ماَل زيدٍ 

ُْ اللحَم كثري ا ُُث بَ َلْعُتُه * كثرية   * أفواِهكم بأْسنانُكم كثري ا ُُث ابلُعوها  َمَتُكْم يف يا أيَها الن اُس اْمَضُعوا أطع* مضْع
النفُخ على الشراِب * اْغِسُلوا ُصُحوَنُكْم وأقداَحُكْم بعَد أكِل الطعاِم عنها *  عاَم ِمن َفِمي إََل معديت ُْ الطبلع

* ضيوفُنا َشبَ ُعوا عن األطعمِة * يا أيُّها الصبياُن ال تَنُفُخوا على أطعمِتكم * اْْلارِ  أو على اْلمرقِة اْْلارِة َعْيٌب 
ُْ يف* ن اْلماِل ال يشبُع ع اإلنساُن اْْلريصُ  * الس َكِك كثري ا  اْلمسافرون يعِطُشوَن يف * جدًّا الصحراِء  عطش

 .العاِلُ ال يشبُع عِن الكتِب النافعةِ 
 

25 
 الد رُس الر اِبُع َوالسِ تُّونَ 

 
 музаккар исмлар саналиши  - أعداد اسم اْلمذكر

 икки اِثْ َنانِ  бир (َأَحد  )َواِحد  
 тўрт بَع  أَرْ  уч َثلث  
 олти ِست   беш ََخس  
 саккиз ََثَان   етти َسْبع  
 ўн َعْشر   тўққиз ِتْسع  

 
 муаннас исмлар саналиши - أعداد اسم اْلمؤنث

 икки (ثِْنَتانِ )اثْ َنَتاِن،  бир (ِاْحَدى)َواِحَدة  
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 тўрт أَْربَ َعة   уч َثلَثَة  
 олти ِستَّة   беш ََخَْسة  
َعة    саккиз ََثَانَِية   етти َسب ْ
 ўн َعْشرَة   тўққиз ِتْسَعة  

 
 ,ўлчов َوْزن  

оғирлик 
 

 ўлчовлар أَْوزَان  
 

 баҳо, қиймат ِقْيَمة  
 

 баҳолар ِقَيم  
 

 миқдор ِمْقَدار  
 

 миқдорлар َمَقاِديرُ 
 

 узоқлик بُ ْعد  
 

 узунасига طُول  
 

 энига َعْرض  
 

 баландлик اْرتَِفاع  
 

 қарич ِشب ْر  
 

 қаричлар أْشَبار  

 чўзим, газ ِذرَاع  
(узунлик 
ўлчови) 

 

 чўзим أْذرُع  

 мил (1920 м ِميل  
тенг) 

 миллар أمَيال  
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 сон َعَدد  

 
 сонлар أْعَداد  

 
 мисқол ِمثْ َقال  

 
 мисқоллар َمثَاِقيلُ 

 
 қадоқ (449. 28 َرْطل  

гр) 
 

 қадоқлар أَْرطَال  
 

 манн (уч َمن  
қадоқ) 

 

 маннлар أَْمَنان  
 

 соъ (унсимон َصاع  
моддалар 
учун ўлчов 
бирлиги) 

 

 соълар أْصوُع  

ة    муддат ُمدَّ
 

 муддатлар ُمَدد  

 умрлар َأْعَمار   умр ُعْمر  
 ёш ِسن  

 
  أِسنَّة  

ёшлар 
 

 соат َساَعة  
 

 соатлар َساَعات  
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 минут َدِقيَقة  
 

 минутлар َدقَاِئقُ 
 

 ,Сония ة  ثَانِيَ 
секунд 

 

 ,Сониялар ثَ َواِن 
секундлар 

 
 Мисдан فَ ْلس  

ишланган 
танга 

 

 Мисдан فُ ُلوس  
ишланган 
тангалар 

 
 Кумушдан ِدْرَهم  

ишланган, 
дирҳам 

 

 дирҳамлар َدرَاِهمُ 
 

 Тилладан ِديَنار  
ишланган, 

динор 
 

 динорлар َدنَاِنريُ 
 

 тийин ِقْرش  
 

 тийинлар قُ ُروش  
 

 рубльлар َرَواِبلُ  рубль ُروِبل  
 копейклар َكَوابِيكُ  копейка َكابِيك  
 сўм (миср ُجنَ ْيه  

фунти) 
 

 сўмлар ُجَنيَهات  
 

 неча марта َكْم َمرََّة؟ қанча َكْم؟
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 бир марта َمرَّةً 

 
 икки марта َمرَّتَ ْيِ 

 
 кўп марта ِمرَارًا уч марта َثَلَث َمرَّاتِ 

 ноқис نَاِقص   ортиқ زَاِئد  
 тенг, бир хил ُمَساِوي

 
 неча киши ؟َكْم َرُجلً 

 

 ,шундай وََكَذا
шунақа 

  

 
Ададнинг ҳолати 

 
1) Бир ва икки сони маъдуд (саналмиш) билан жинсда 

мувофиқ бўлади.  
(1-2) 

.طَالَِبَتاِن اثْ َنَتانِ  –طَالَِباِن اثْ َناِن . طَالَِبة  َواِحَدة   –طَاِلب  َواِحد    каби. 
 
2) Учдан ўнгача бўлган сонлар, маъдуд (саналмиш)нинг 

жинсда акси бўлади. (3-10) 
ِتْسُع طَالَِبات   –ِتْسَعُة ُطلَّب    каби. 

 
3) Ўн бир ва ўн икки сонларининг икки бўлаги ҳам жинсда 

маъдуд (саналмиш)га мувофиқ бўлади. (11-12) 
إْحَدى َعْشرََة طَالَِبةً  –أَحَد َعَشَر طَالًِبا   каби. 
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4) Ўн учдан ўн тўққизгача бўлган сонларда, аввалги бўлаги 

маъдуд (саналмиш)нинг жинсда акси, иккинчи бўлаги маъдуд 
(саналмиш)га жинсда мувофиқдир. (13-19)  طَالِبَ ةً  ََخْ َس َعْش رَةَ  –ََخَْسَة َعَشَر طَالِبً ا  
каби. 

 
5) Йигирма бирдан юзгача маътуф, дейилади. (21-100) 
  .каби َجاَءِن أَحد  َوِعْشُروَن ُغَلًما َوَرأْيُت إْحَدى َوِعْشرِيَن َجارِيَةً 
 
6) Йигирмадан тўқсонгача бўлган ўнлик сонларни “ъиқд”, деб 

номланади. Унда музаккар ҳам муаннас ҳам баробардир.  
Улар қуйидагилардир. (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90). 
  .каби ِعْشُروَن َرُجًل، َوِعْشُروَن اْمَرأةً 
 

 
Маъдуд (саналмиш)нинг ҳолати 

 
1) Учдан ўнгача бўлган сонда саналмиш кўпликда бўлиб, 

мажрур ўқилади. (3-10) (  ََخَْسُة ُطلَّب)  
2) Ўн бирдан тўқсон тўққизгача бўлган сонда саналмиш 

бирликда бўлиб, мансуб ўқилади. (11-99) (ََخَْسَة َعَشَر طَالًِبا)  
3) Юз ва минглик сонларда саналмиш бирликда бўлиб, 

мажрур ўқилади. (100-1000......). (  ِماَئُة طَاِلب)  
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Ўнгача бўлган музаккар исмларнинг саналиши 
 

َعُة خُ خَ  ، َسب ْ ام  ، ِستَُّة ُخدَّ ام  ، ََخَْسُة ُخدَّ ام  ، أَْربَ َعُة ُخدَّ ام  ، اِدم  َواِحد ، َخاِدَماِن اثْ َناِن، َثلَثَُة ُخدَّ ام  ، ََثَانَِيُة ُخدَّ ام  دَّ
ام   ، َعْشرَُة ُخدَّ ام   .ِتْسَعُة ُخدَّ

 
Ўнгача бўлган муаннас исмларнинг саналиши 

 
، َسْبُع َخاِدَمة  َواِحَدة   ، ِستُّ َخاِدَمات  ، ََخُْس َخاِدَمات  ، أَْرَبُع َخاِدَمات  ، َخاِدَمَتاِن اثْ َنَتاِن، َثَلُث َخاِدَمات 

، َعْشُر َخاِداَمات   ، ِتْسُع َخاِدَمات  ، ََثَاِن خاِدَمات   .َخاِدَمات 
 
 

21 
ْرُس اْْلَاِمُس َوالسِ تُّونَ   الد 

 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 
 

ُْ رجال  واحد  * ؟ َدَخَل رَُجٌل واحٌد فقْط بَ ْيِتَك اليومَ  ال  َدَخَل يفَكْم رَجُ  َْ اليوَم؟ مدح َكْم رجال  مدح
َمْن * سجِد؟ دخل أحٌد اْلم من دخل يف* إََل رجٍل واحٍد فقْط نظرُت . إََل َكْم رجال  نظرَت اآلنَ * فقْط 

كم خادمة  ََتدُم لكم؟ * واحٌد فقْط  َخادمٌ  دُم َلكم؟ ََيدُم ِل َخادم ا َيَْ َكْم * بيِتَك؟ ما َدَخَل أحٌد  َدَخَل يف 
ْْ إْحَدى اْْلادماِت * خادمٌة واحدٌة فقْط  ََتدُم ِل  اثْناِن  يكم خداُمَك؟ خدامِ * من َخَرَج إََل اْْلديقِة؟ خرج

ْْ امْ َكم * ثالثُة رجاٍل  ي؟ جلس معكم رجال  جَلَس معكم* اثنتاِن  كم خادماُتَك؟ خادمايت*  َراة  َأَكَل
ْْ مع ا؟ ضربُه أربعُة رجاٍل ( * نساءٍ )ثالُث ِنْسوٍة  يمَعكم؟ أكل ْْ هذه   *كم رجال  ضرَب زيد  كم امرأة  غسل

؟ يسكُن فيه ََخسُة شيوٍخ  َكْم شيخ ا َيسُكُن يف * نسوٍة  األثواَب؟ غسلْتها أربعُ  ِْ كم عجوز ا * هذا البي
ْْ َخَ  كم مسلمة  * تُة مسلمنَي اْلمسجِد؟ دخَل فيه س م مسلم ا َدَخَل يف ك* س عجائَز سئلْ صدقة ؟ سئل

ْْ يف ْْ يف  دخل ُّْ مسلماٍت؟ كم صبيًّا خرَج عن هذا اْلمكتِب؟ خرج عنه سبعُة صبياٍن  بيِِت  بيتَك؟ دخل س
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ْْ يف  كم صبية  *  ْْ فيها سبُع صبياٍت  دخل انيُة أبناٍء كم أوالُد هذا الرجِل؟ أوالده َثَ * هذه اْْلديقِة؟ دخل
؟ يسكُن فيه تسعُة رجاٍل  إنسان ا يسكُن يفكم * وََثاِن بناٍت  ِْ  كم ضيوُفَك؟ ضيويف * وتسُع نسوٍة هذا البي

؟ كم أبناؤكَ * ثالٌث  ماُتُكم؟ خادمايتداكم خ* ثالثٌة  يماكم خداُمُكم؟ خد* عشرُة رجاٍل وعشُر نسوٍة 
كم * ََخٌْس  َخَوايتأكم أَخَواُتكم؟ * ََخسٌة  خويتإخوتُكم؟ إكم * أربٌع  كم بناُتُكم؟ بنايت* أربعٌة  يأبنائ

؟ أ* ستٌة  يأصدقاؤُكم؟ أصدقائ كم أضياُف * ؟ جريانُه ََثانيٌة كم جرياُن وِل ٍ * عداُءُه سبعٌة كم أعداُء عليٍ 
 يف  ي ٍ أَْثاُن عل* سعُة دنانرَي ت جيِب  يف  أَْثاين * علِم؟ تالميُذُه عشرٌة حَمموٍد؟ أضيافه تسعٌة، كم تالميُذ هذا اْلم

اْْلبازُوَن فقراُء وكذا *  زيٌد غِن  وكذا وِلٌّ * من بكٍر  أخذُت من زيٍد ثالثَة دراهَم وكذا* جيِبِه ََثانيُة دراهَم 
* ا وكذا بناتُُه ُء جدًّ أذكيا ي ٍ أبناُء عل* وكذا خادماتُ َنا  خادُمنا سفيهٌ * اْْلمالوَن الداللوَن كذباُء وكذا اْْلال ُقوَن 

وزن هذه * أوزاُن هذه األحجاِر معلومٌة * وزُن هذا الذهِب ثالثُة مثاقيَل *  ْخويت وأَخَوايت إوكذا  أنا غِنٌّ 
* هذه اْْلنطُة ثالثُة أمناٍن * هذا الشعري عشرُة أرطاٍل *  الٍ وزُن هذا اْْلديِد سبعُة َأْرطَ * الفضِة ََخسُة مثاقيَل 

قيمُة هذا الكتاِب عشرُة * وزُن عشرِة دراهَم سبعُة مثاقيَل * الر طِل والرطُل من اْلمثقاِل  اْلمنُّ أثقُل من
قيمُة هذا * دكانِِه  َم ََجيِع األشياِء اْلموجودِة يفهذا التاجُر يَ ْعَلُم ِقيَ * ِقَيُم هذه األثواِب معلومٌة * دراهَم 

مقاديُر * ََخسُة دنانرَي وستُة دراهَم  ي ٍ قيمُة فرِس عل* دراهَم قيمُة هذه الشاِة عشرُة *  القلِم ثالثُة َأفْ ُلسٍ 
* مقداُر طوِل هذِه العصا ثالثُة أذرٍع * مقداُر طوِل هذه الشجرِة ستُة أشباٍر * ََجيِع األشياِء معلومٌة هلل تعاَل 

طوُل تلك العَصا سبعُة  *طوُل هذا القلِم شرٌب واحٌد * عشرُة أشباِر  طوِل * الزُّقاِق ميٌل واحٌد  طول هذا
الشِ رُب أقصُر من * الشرُب مقداُر َعْرِض ََثاِن أصابَع * الذراُع أربعُة أشباٍر * طوُل زيٍد ثالثُة َأْذرٍُع * أشباٍر 

َعْرُض هذه الصحيفِة شرٌب واحٌد وطوُْلَا * بُ ْعُد قريتنا عن هذا البلِد عشرُة أمياٍل * الذراِع والذراُع من اْلميِل 
طولُ َعْرَصِتَنا عشرُة أذرٍع وعرضها ستُة * َعْرُض هذا البستاِن تسعُة أذرٍع وطولُُه عشرُة أذرٍع * ُة أشباٍر أربع

مقداُر ارتفاع بيتنا * مقداُر ارتفاِع هذا العشِب ذراٌع واحٌد * مقداُر ارتفاع هذ الشجرِة سبعُة أذرٍع * أذرٍع 
* األشياِء ثالثُة  عدد َهِذهِ * الشباِب أطَوُل من أشباِر الصبياِن أشباُر * شرُب الصبياِن قصرٌي * عشرُة أذرع 

مقداُر * مقداُر هذِه اْْلنطِة صاٌع واحٌد * ٍء عدٌد يلكلِ  ش*  أنا ال أْعلُم أعداَد حيوانايت*  أربعةٌ  يعدُد أوالدِ 
ووزُن العدِس اْلموجوِد فيه ََثانيُة هذا الصاُع َُمُلوٌء بالعدِس * الصاُع إناٌء صغرٌي * هذا الشعرِي أربعُة أْصوٍُع 

* مدة أعماِر الناِس ُُمتلفٌة * عمُر ذاك الولِد ثالُث سنواٍت * مدُة عمِر هذا الولِد سنٌة واحدٌة * أرطاٍل 
مدُة عمِر * ََثاِن سنواٍت وأربعُة أشهٍر  ي ٍ مدُة عمِر ابِن عل* أعماُر بعِض الناِس طويلٌة وأعماُر بعضِهم قصريٌة 
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الكبرِي  سنُّ ابِن * ُُمتلفٌة  ين ُة أوالدِ أسِ * مدُة السِ نِ  الواِحِد سنٌة واحدٌة * تسُع سنواٍت وستُة أشهٍر  وِل ٍ  ابَنةِ 
الفْلُس ُيْصَنُع مَن النُّحاِس * سبُع سنواٍت  ِِت بنِسنُّ ا* ِسن ابن الصغري ََخس سنوات * عشُر سنواٍت 

أَْثاُن الفقراِء فلوٌس * الديناُر أَْثُن من الدرهم والدرهُم من الفلِس * هِب والدرهُم من الفضِة والديناُر ِمَن الذ
ُْ * قيمة الديناِر َأْزَيُد من قيمِة الدرهِم وقيمُة الدرهم أزيُد من قيمِة الفلِس * وأَْثاُن األغنياِء دنانرُي  َأْعطَْي

ا ََخسَة دنانرَي  ُْ اْليومَ * هذا الثمُن تسعُة دراهَم * زيد  ُْ َأْمِس َمر تني * َمر ة  واحدة   أكل آكل غد ا * أكل
ُكلِ    كلِ  يوٍم؟ أشربُه يف   يف  يَ كم َمر ة َتْشَرُب الشا* كلِ  يوٍم   اْلمسجِد مرار ا يف  ََنُن ندخُل يف* َثالَث َمر اٍت 

ُْ أربَع مر ا* َيوٍم ثالَث مر اٍت    م مرة  تغسلوَن وجوَهكم يف ك* ٍت كم َمر ة  خرجْ اْليوَم إََل السوِق؟ خرج
وضوئِهم ثالَث  وجوَههم وأيديَ ُهم وأرجَلُهم يف  يغسُل اْلمسلمونَ * كلِ  يوٍم   يوٍم؟ نغسلها ََخس مراٍت يف  كل

ثننِي واالثناِن من الثالثِة والثالثُة من األربعِة واألربعُة الالواحُد َأنْ َقُص من ا* ََثُنك ناقٌص * زائٌد  ََثِن * مراٍت 
العشرُة َأْزَيُد من التسعة َوالتِ ْسَعُة من الثمانيِة والثمانيُة من السبعِة والسبعُة من الستِة والستُة * اْْلَمسِة  من

* السِ نِ   مساٍو البنكم يف  ابِن * العلم  مساُوون يف  يتالميذ*  ُل كتاِبكم مساٍو ِلَعْرِض كتاِب طو * من اْْلَمسِة 
ُْ يف يِف الص   النهار يف يطوُل اليوِم أ* وستَة أي اٍم  نواٍت وتسعَة أشهٍر وََثانيَة َأسابيعَ هذا البلِد عشَر س سكن

ْوم* َتاِء َأنْ َقُص منها الش   َأْزَيُد من عشِر ساعاٍت ويف الد قَائِق والد قَائُق  ُمرَك ٌب مَن الس اعاِت والس اعاُت ِمنَ  اْلي َ
ا ْرش  قِ  أِب  عطاين أ*  ين اِمَن الث  وَ  * قيمة هذا الكتاب روبٌل واحٌد * ثالثَة قُ ُروٍش  يأخذُت ِمْن أم ِ * ا واحد 

ُْ أسَتاذ األغنياِء ََيسبوَن  أكثرُ * َحِسَب هذا الرجُل أَْثانَُه * حساُب األمواِل َصْعٌب * ََخسَة َرَواِبَل  يأعطي
سنٍة  كل ِ   يف ْحَسُب عدَد كُتِب أنَا أَ * كلِ  يوٍم مرار ا   ََيَْسُب أعداَد حيواناته يف  يالراعِ * كلِ  َشهٍر َمر ة    أمواَْلم يف

 .عشرَة َكَوابِيكَ  َأَخْذُت ِمْن َأِب * مرة  
 

22 
ْرُس الس اِدُس َوالسِ تُّونَ   الد 

 َْساء األعداد اْلمركبةأَ 
 

Қоида: Учдан ўн тўққизгача бўлган сон исмларда َعَشرَة лафзи қоида 
бўйича музаккарлар учун «тои марбута»сиз, муаннаслар учун «тои 
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марбута»лик бўлади. Аммо َعَشرَة лафзига қўшилган сон исмлари қоидага 
хилоф ўлароқ музаккарлар учун «тои марбута»лик, муаннаслар учун «тои 
марбута»сиз бўлади. Қуйидаги жумлаларда ўн бирдан бошлаб 
миллионгача бўлган сонлар кўрсатилган: 

 
ِتْسَعَة َعَشَر، ِعْشُروَن، َأَحٌد ( 05، 05، 02، 01، 05)أَحَد َعَشَر، ِاثْ َنا َعَشَر، َثالثََة َعَشَر، 

ُعوَن، ََثَانُوَن، ِتْسُعوَن،)...( وِعْشُروَن، ِاثْ َناِن وعشروَن، ثالثٌة وعشروَن   َثالَثُوَن، َأْربَ ُعوَن، ََخسوَن، ِستُّوَن، َسب ْ
ثالُث مائٍة، أربُع مائٍة، ََخس )...( مائتاِن، مائتاِن وواحٌد، )...( ِماَئٌة، ِماَئٌة وواحٌد، ِماَئٌة واثناِن، ِمائٌة وثالثٌة 

ُّْ مائٍة، سبُع مائٍة، ََثاِن مائٍة، ِتسُع مائٍة، ألٌف، ألٌف وواحٌد، ألَفاِن، ثالثُة آالٍف  عشرُة )...( مائٍة، ِس
 .ألُف ألفٍ  آالٍف، مائُة الٍف،

 
Ўн бирдан миллионгача бўлган муаннас исмлар учун бўлган 

исм ададлар: 
 

* ِعْشُروَن * ِتسَع َعشَرَة ( 05، 01، 02، 05، 05)ِاحَدى َعْشَرَة، ِاثْ َنَتا َعْشَرَة، َثاَلَث َعْشَرَة، 
تسعوَن، مائٌة، مائٌة وواحدٌة، مائٌة .( )..َثالَثُوَن )...( ِاْحَدى وعشروَن، ِاثْ َنَتا وعشروَن، ثالٌث وعشرون 

تسُع مائٍة، ألٌف، ألٌف وواحدٌة، )...( ثالُث مائٍة )...( مائتاِن، مائتاِن وواحدٌة )...( واثنتاِن، مائٌة وثالٌث 
 .عشرُة آالٍف، مائُة ألٍف، ألُف ألفٍ )...( ألفاِن، ثالثُة آالٍف، 

 
Қоида: Ўн бирдан миллионгача бўлган исм ададларнинг 

исмлари кўпинча муфрад ва мансуб бўлади. Яъни, охири фатҳа 
бўлади.   ،لفأمائة  лафзларининг исмлари доимо муфрад ва мажрур 
бўлади, яъни охири касрали бўлади. 

Ўн бирдан бошлаб музаккар исмлар қуйидагича саналади: 
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تسعوَن خادم ا، )...( عشروَن خادم ا، )...( خادم ا، ثالثَة عشَر خادما   أَحَد َعَشَر َخاِدم ا، اثنا َعَشرَ 

ألُف خادٍم، ألفا )...( مائتا خادٍم، ثالُث مائِة خادٍم، )...( مائٌة وخادماِن ( * واحدٌ )مائُة خادٍم، مائٌة وخادٌم 
  .ألُف ألِف خادمٍ )...( خادٍم، ثالثُة آالِف خادٍم 

 
Ўн бирдан бошлаб муаннас исмлар қуйидагича саналади: 

 
تسعوَن )...( عشروَن خادمة  )...( ْحَدى َعَشَرَة خادمة ، اثنتا َعَشَرَة خادمة ، َثاَلَث َعْشَرَة خادمة  إ

مائٌة وخادمتاِن، مائتا خادمٍة، ثالث مائِة خادَمٍة، ألُف خادمٍة، ( واحدةٌ )خادمة ، مائُة خادمٍة، مائٌة وخادمٌة 
 .ألُف ألِف خادمةٍ )...( خادمٍة  ثالثُة آالفِ  ألفا خادمةٍ 

 
Музаккарлар учун бўлган ададлар тартиби: 

 
 َعَشَر، الث اينَ  يَ ، الث اِلُث، الر اِبُع، اْْلَاِمُس، الس اِدُس، الس اِبُع، الث اِمُن، الت اِسُع، الَعاِشُر، اْْلَادِ األو ُل، الث اين 

 .والعشروَن الثاين والعشروَن، التِ ْسعوَن، اْلمائُة، اآللفُ  يالعشروَن، اْْلادِ ...  َث َعَشرَ َعَشَر، الثال
 

Муаннаслар учун бўлган ададлар тартиби: 
 

التسعوَن، )...( اْْلاديُة والعشروَن، * العشروَن )...( العاشرُة، اْْلاديَة َعْشَرَة، )...( األوََل، الثانَِيُة 
 .اْلمائُة، األلفُ 

 :ور تسعة مشهورةكس
 учдан бир الث ُُّلثُ  ярим النِّْصفُ 
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 ,тўртдан бир الرُّبُعُ 
чорак 

 бешдан бир اْْلُُمسُ 

 еттидан бир السُُّبعُ  олтидан бир السُُّدسُ 

 тўққиздан бир التُُّسعُ  саккиздан бир الثُُّمنُ 

 ўндан бирнинг ِنْصُف اْلُعُشرِ  ўндан бир الُعُشرُ 
ярми 

 ўндан бирнинг ُع الُعُشرِ رُبُ 
тўртдан бири 

 ўндан бирнинг ُعُشُر الُعُشرِ 
ўндан бири 

 саналар تَ َوارِيخُ  Йил ҳисоби, сана تارِيخُ 

ِهْجرَةُ ُُمَمَّد  َعَليِه 
 السَّلَمُ 

Муҳаммад 
(с.а.в.)нинг 
ҳижратлари 

ِميلَُد عيَسى َعلَيِه 
 السَّلَمُ 

Исо 
алайҳиссаломнинг 

туғилишлари 

ُهبُوُط آَدَم َعلَيِه 
 السَّلَمُ 

Одам 
алайҳиссаломнинг 
ерга тушишлари 

  

 
Бирдан юзгача бўлган сонларнинг ишлатилиши 

  َواِحَدة   الِبة  طَ  اِلب  َواِحد  طَ   (1)
 الَِبَتاِن اثْ َنَتانِ طَ  اثْ َنانِ  الَِبانِ طَ   (2)

 َبات  طَالِ َثَلُث  ثَُة ُطلَّب  لَ ثَ  (3) 
 طَالَِبات  أَْرَبُع  ُة ُطلَّب  عَ ب َ أرْ  (4) 
 طَالَِبات  ََخُْس  ُة ُطلَّب  سَ َخَْ   (5)
                طَالَِبات  ِستُّ   ُة ُطلَّب  تَّ سِ   (6)

 طَالَِبات  َسْبُع   ُة ُطلَّب  عَ ب ْ سَ  (7) 
 طَالَِبات  ََثَاِن   ُة ُطلَّب  انِيَ َثََ  (8) 
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 طَالَِبات   ِتْسعُ   لبِ ُة طعَ ِتسْ  (9) 
 طَالَِبات   َعَشرُ  ُة ُطلَّب  َعَشرَ  (10) 
  طَالَِبةً ِإْحَدى َعَشرََة  طَالًِبا َأَحَد َعَشرَ   (11)

 طَالَِبةً اِثْ َنَتا َعَشرََة  طَالًِبا اِثْ َنا َعَشرَ  (12) 
 طَالَِبةً  َثَلَث َعَشرَةَ  طَالًِبا لَثَة َعَشرَ ثَ  (13) 
 طَالَِبةً  أَْرَبَع َعَشرَةَ  طَالًِبا َة َعَشرَ عَ ب َ رْ أَ  (14) 
 طَالَِبةً  ََخَْس َعَشرَةَ  طَالًِبا َة َعَشرَ سَ َخَْ  (15) 
 طَالَِبةً  ِستَّ َعَشرَةَ  طَالًِبا َة َعَشرَ تَّ سِ  (16) 
 طَالَِبةً  رَةَ َع َعشَ َسبْ  طَالًِبا َة َعَشرَ عَ ب ْ سَ  (17) 
 طَالَِبةً  ََثَاِنَ َعَشرَةَ  طَالًِبا َة َعَشرَ يَ انِ َثََ  (18) 
 ةً طَالِبَ  رَةَ َع َعشَ ِتسْ  طَالًِبا َة َعَشرَ عَ سْ تِ  (19) 
 طَالَِبةً  ِعْشُرونَ  طَالًِبا ِعْشُرْونَ  (20) 
 طَالَِبةً  ِإْحَدى َوِعْشُرونَ  طَالًِبا َواِحد  َوِعشُرونَ  (21) 
 ةً طَالِبَ  ونَ اثْ َنَتاِن َوِعْشرُ  طَالًِبا اثْ َناِن َوِعْشُرونَ  (22) 
 ةً طَالِبَ  َثَلث  َوِعْشُرونَ  طَالًِبا ة  َوِعْشُرونَ َثلَثَ   (23)
 ةً طَالِبَ  أَْرَبع  َوِعْشُرونَ  طَالًِبا أَْربَ َعة  َوِعْشُرونَ   (24)
 ةً طَالِبَ  ََخْس  َوِعْشُرونَ  طَالًِبا ََخَْسة  َوِعْشُرونَ   (25)
 ةً طَالِبَ  ّت َوِعْشُرونَ سِ  طَالًِبا ة  َوِعْشُرونَ ِستَّ   (26)
َعة  َوِعْشُرونَ   (27)  ةً طَالِبَ  َسْبع  َوِعْشُرونَ  طَالًِبا َسب ْ
 ةً طَالِبَ  ََثَان  َوِعْشُرونَ  طَالًِبا َوِعْشُرونَ  ََثَانَِية    (28)
 ةً طَالِبَ  ِتْسع  َوِعْشُرونَ  طَالًِبا ِتْسَعة  َوِعْشُرونَ   (29)
 ةً طَالِبَ  لَثُونَ ثَ  طَالًِبا َثلَثُونَ  (30) 
 ةً طَالِبَ  أَْربَ ُعونُ  طَالًِبا أَْربَ ُعونَ   (40)
 ةً طَالِبَ  ََخُْسونَ  طَالًِبا ََخُْسونَ   (50)
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 ةً طَالِبَ  ِستُّونَ  طَالًِبا ِستُّونَ   (60)
ُعونَ   (70) ُعونَ  طَالًِبا َسب ْ  ةً طَالِبَ  َسب ْ
 ةً طَالِبَ  ََثَانُونَ  طَالًِبا ََثَانُونَ   (80)
 ةً طَالِبَ  ِتْسُعونَ  طَالًِبا ِتْسُعونَ  (90) 

 ة  الِبَ طَ  ِماَئةُ  اِلب  طَ  ِماَئةُ  (100) 
 

25 
اِبُع َواْلسِ تُّونَ  ْرُس الس   الد 

 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 
 

ُة السن ِة ِاثَنا َعَشَر َشْهر ا َوا* ُهن  ِإْحَدى َعَشَرَة اْمَرَاة  * هم َأَحَد َعَشَر رَُجال   ثْناِن وََخسوَن ُأْسُبوع ا ُمد 
ُة الشهر أربعُة أسابِيَع وثالثوَن يوم ا ومدُة األسبوِع سبعُة أياٍم ومدُة اليوِم * وثالُث مائٍة وََخسٌة وستوَن يَ ْوم ا  ُمد 

بعض الشهوِر تسعٌة وعشروَن * أربٌع وعشروَن ساعة  ومدُة الساعِة ِستوَن دقيقة  ومدُة الدقيقِة ستون ثانية  
يا أي َُّها الضيوُف * خدامنا ثالثَة َعَشَر رَجال  وخادماتُنا ثالَث َعْشَرَة امرأة  * ا وبعُضها أحٌد وثالثوَن يوم ا يوم  

 الرجاُل العلماُء يف* َة امراة  ََنُن ََخسَة َعَشَر رجال  وََخس َعْشرَ  *أنتم أربعَة َعَشَر رجال  وأربَع َعْشَرَة امراة  
هؤالء الغنياُت * هؤالء األغنياُء سبعَة َعَشَر رجال  * بلدنا سْ َعْشَرَة  ساُء العاِلماُت يفالن* تَة عشَر بلدنا س

أوالُد جرياننا تسعَة َعَشَر ابْ ن ا * ولئك النساُء ََثاِن عشَرَة أولئك الرجاُل ََثانيَة عشرَة أ* َسْبَع َعشَرَة امراة  
صديقاُت * أحٌد وعشروَن رجال   يأصدقائ* عشروَن امراة   َخوايت أو  عشروَن رجال   ْخَويت إِ * سَع َعَشَرَة ابْ َنة  وت

قريتنا  النساء العاقالُت يف* ِن وعشروَن قريتنا اثنا ُء يف الرجاُل العقال* حَدى وعشروَن اْمَراة  إهذه اْلمرأِة 
وعشروَن َقص اب ا وستٌة  بلدنا ثالثٌة وعشروَن َدال ال  وأربعٌة وعشروَن خباز ا وََخسةٌ  يف * اثنتاِن وعشروَن 

اد ا وثالثوَن خالق ا وَ  ٌد حِ اوعشروَن َخف اف ا وسبعٌة وعشروَن خياط ا وََثانيٌة وعشروُن ََن ار ا وتسعٌة وعشروَن َحد 
وثالثوَن  بلدنا ثالثٌة وثالثوَن أَخَرَس وأربعٌة وثالثوَن َأَصم  وََخسةٌ  يف * واثناِن وثالثوَن مَح اال  وثالثوَن َمال ح ا 

وأربعوَن أْشَقَر  أعَمى وستٌة وثالثوَن َأْحَوَل وسبعٌة وثالثوَن َأمْحََق وََثانيٌة وثالثوَن َأعَرَج وتسعٌة وثالثوَن َأْحَدبَ 
رجاء ََخسةٌ حَدى وأربعوَن َخْرَساَء واثنتاِن وأربعوَن َصم اَء وثالٌث وأربعوَن َعْمَياَء وأربعٌة وأربعوَن عإبلدنا  يف * 
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ا كبري ا َُملكتنا ستٌة وأ يف * أربعوَن حدباء و  هذا البلِد  يف * سبٌع وأربعوَن  يهذا الواد الُقَرى يف* ربعوَن بلد 
ا أبواُب بيوتِن* ََخسوَن ُحْجَرة   بيِِت  يف * الصغريِة ِتْسَعٌة وأربعوَن هذِه القريِة  البيوُت يف* يٌة وأربعوَن مكتب ا ََثان

هذه القريِة أربٌع  يف *  اهذه اْلمزرعِة ثالثٌة وََخسوَن بستات   يف* اثنتاِن وََخسوَن  اُت بيِِت ُكو  * أحٌد وََخسوَن 
هذا الكتاِب سبٌع وََخسوَن  يف * ستٌة وََخسوَن  يدفاتِر * كبريُة ََخسٌة وََخسوَن ال كُتِب * وََخسوَن حديقة  

* جرِة ستُّوَن غصن ا ِْلذِه الش* بكٍر تسعٌة وََخسوَن  حديقةِ  األشجاُر يف * ََثانيٌة وََخسوَن ُغُلفكم * صحيفة  
ا الشجِر ستٌة وسبعوَن أَْثاُر هذ*  أزهاُر هذه الشجرِة أحٌد وسبعوَن *  هذا الغصِن ََخسٌة وستُّونَ  األوارُق يف

ِْ تسعٌة وسبعوَن ر  يسكُن يف*  ا وإحدى هذه القرية ََثانون مسلم   يف* جال  وتسٌع وسبعوَن اْمَراة  هذا البي
ا وهم ََخسوَن ابْ ن   يف * وََثانوَن مسلمة   هذه القريِة الكبريِة  يف * ا واثنتاِن وأربعوَن ابنة  حَمِلتنا اثناِن وتسعوَن َوَلد 

ََنُن قَ َرأنا * دروُس هذا الكتاِب مائٌة * مائُة رجٍل  يأصدقائ* وتسٌع وتسعوَن عجوز ا  تسعٌة وتسعوَن شيخ ا
*  هذا البلِد مائٌة وإماٌم واحٌد ومائٌة ومؤذناِن ومائٌة وثالثُة مدرسني يف * َعة  وأربعنَي درس ا ِب َسب ْ من هذا الكتا

ذا اْلمسجِد أربُع ْلِ * هذا البلِد مائتا مسجٍد وثالُث مائِة مكتٍب ومائُة مدرسٍة  يف * أربعُة أثواٍب بيِتنا مائٌة و  يف 
ُّْ مائِة َنٍر وسبُع مائِة * هذا السوِق أربُع مائِة دكاٍن  يف * مناراٍت  يف هذه اْلَمملكِة ََخس مائِة َجَبٍل وس
من تاريِخ ميالِد ( 081)السنِة السبعنَي بَ ْعَد ََخس مائِة سنٍة  ميالُد نبيِ نا حممٍد عليِه السالُم يف * َحْوٍض 

تنَي بَ ْعَد ست ِة آالٍف ومائِة  ويف  ،عيسى عليه السالمُ  من تاريِخ هبوِط آدم ( 1016)سنٍة السنِة الثالثة والسِ 
األرِض ثالُث مائِة ألِف ألِف إنساٍن  اْلمؤمنوَن يف * ا أكثُر من ألٍف الدني األدياُن اْلمختلفُة يف * لسالُم عليه ا

والنصاَرى ََخس مائِة ألِف ألِف إنساٍن واْلمجوسيُّوَن ََثاِن مائِة ألِف ألِف إنساِن واليهوُد سبعُة آالِف ألِف 
من ( 0075)السنة الرابعِة والثماننَي بعَد ََخسمائٍة وََخسِة آالِف سنٍة  ميالُد عيَسى عليِه السالُم يف*  سانِ إن

ة َعَشَر بعَد ستِة آالِف السنِة السادس نبيِ نا حُممٍد عليه السالُم يف  هجرةُ * تاريِخ هبوِط آدم عليه السالُم 
ِْ  مائِة سنٍة  ويف ( ليه السالمع)يخ هبوِط آدَم من تار ( 1101)سنة  ومائَِت  السنِة الثانيِة والعشروَن بعد س

ُْ * من تاريِخ ميالِد عيسى عليه السالُم ( 111) هذا الكتاِب ألُف  يف * عن أربعنَي مسئلة   يأستاذَسئَ ْل
أنبياُء هللا *  ألفٍ اْلمالئكُة أكثُر من ألِف * تسعٌة وثالثوَن صبيًّا  يشركائ* َأَحَد َعَشَر رجال   يرفقائ* مسئلة 

ِلكلِ  رجٍل * ِلكلِ  يٍد ََخس أصابَع * ِل عشروَن جْ أصابُع اليِد والر ِ * اجْلنات ََثاٍن وجهنُم سبٌع * تعاََل كثريوَن 
 ائةِ مائٌة وََخسٌة وََخسوَن فَ َرس ا وثالُث م ِْلذا الرجِل الغِن ِ * َعَشَر  أضالُع اإلنساِن ََثانيةَ * اثناِن وثالثوَن ِسنًّا 

ُّْ  ِل * مِحاٍر وأربُع مائِة إِبٍل  هذا القطيِع سبع مائٍة وََثانيٌة  يف * ماعز  مائة ألٌف ومائٌة وتسعٌة وتسعوَن شاة  وس
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ُْ ََخسة  وعشروَن ذئب ا وأربعنَي َحي ة  وستنَي فأرة  * ا وََثانوَن حيوان   هؤالِء الصيادوَن قَ تَ ُلوا َثالََثَة ِفيَلٍة * قتل
وتسعنَي  اوََخسنَي خنزير   اب  اجَ ٍد سبعَة ِناٍر وعشرَة ُدَبٍب وََخسَة َعَشَر ذئب ا وتسعَة ثعالَب وأربعنَي َسنْ سُ ََخسَة أُ 

ك تل هذه الشجرِة تسعوَن تفاح ا ويف يف * وثالٌث وََثاثوَن َبط ة   َوز ة  إِ أربعوَن دجاجة  وستٌة وستوَن  ِل *  اب  ن َ أرْ 
السماِء أكثُر  الكواكُب يف * أربُع مائِة داٍر  بلِدنا يف * سبٌع وسبعوَن َجْوز ا  شجريت يف * الشجرِة مائُة ُكم ثْ َرى 

وعشرُة آالِف تركيٍ  وألُف  ي ٍ وألُف فارس بلِدنا ََخسُة آالِف عرِب ٍ  يف* هذا اجْليِش ألُف رجٍل  يف * من ألٍف 
ُّْ مائِة  ي ٍ فرَنْ إوََخس مائِة  ي ٍ روس هذا البلِد مائُة ألِف  أهاِل *  ي ٍ ومائتا روم ي ٍ مائِة نيمس وثالثُ  ي ٍ نكليز إوس

ربُع مائِة ِرْطٍل أوزُن هذا اْْلجِر * بلِدنا ألُف ألِف إنساٍن  أهاِل * دِكم ََخُس مائِة إنساٍن أهاِل بل* إنساٍن 
إََل بلدكم ََخسٌة وََخسوَن طوُل السبيِل من بلِدنا * طوُل هذا السبيِل أربعٌة وأربعوَن ميال  * يَل قوأربعوَن مثا

طوُل * شباٍر مقداُر َعْرِض هذا النهِر مائُة ذراٍع وثالثُة أ* قيمُة هذا الكتاِب مائُة قرٍش أو جنيٌه واحٌد * ميال  
ََثاِن  وطوُل الش رْبِ مقداُر َعْرضِ * َُملكتنا ألٌف وََخُس مائِة ذراٍع وطول الذراِع مقداُر أربعِة أشباِر  اْلميِل يف
سنُّ هذا الشيِخ ( شاء هللا تعاَل إن)عمِري مائُة سنٍة * َُملكِتنا ستٌة وتسعوَن مثقاال   وزُن الر طِل يف *أصابَع 
ُْ هذا الكتاَب يف* َل وبِ ََخس مائة دنانرَي وألُف ألِف رُ  ِل * ََثانوَن  السنِة السادسة عشَر بعَد ألٍف  َكَتْب

السنِة الثامنِة والتسعنَي  ويف* مٍد عليه الصالُة والسالُم رِة نِبِينا حممن تاريِخ هج( 0601)وثالُث مائِة سنٍة 
السنِة الثماننَي وسبعِة آالٍف  ِخ ميالِد عيسى عليه السالُم ويف من تاري( 0787)بعد ألٍف وََثاِن مائِة سنٍة 

الدرُس األوُل من * درس  هذا الكتاب مائةُ  يف * ِخ هبوِط آدَم عليه السالُم من تاري( 8571)وأربع مائِة سنٍة 
ُْ الدرَس الثالَث من هذا * أصعُب من الدرِس األو ِل  الدرُس الثاين * أسهُل الدروِس  هذا الكتابِ  كتب

* الدرُس الرابُع أصعُب من الدرِس السادِس * قرأُت الدرَس اْْلامَس * نظرُت إََل الدرِس الرابِع * الكتاِب 
 الدرُس العاشُر يف* ثامَن َعَشَر الدرِس ال الكتُب والدفاتُر يف *  ادس َعَشرَ الدرِس الس الُد والقَرى يف بال

هذا الدرُس السابُع والستوَن * قرأُت الصحيفَة اْْلاديَة َعْشَرَة من هذا الكتاِب * الصحيفِة اْْلاديَة َعَشَر 
ورُبُُع الثمانيِة وَُخُُس العشرِة  ثناُن نصُف األربعِة وثلُث الستةِ الثننِي واالالواحُد نصُف ا* أصعُب الدروِس 

مسُة * ثْ ََن َعَشَر وُسُبُع األربعَة َعَشَر وَُثُُن الستَة َعَشَر وُتُسُع الثمانيَة َعَشَر وُعُشُر العشريَن الِ وُسُدُس ا اْلَْ
ََمْموع * والثالثِة ََخسٌة  ثننيِ الََمموُع ا* الواحُد ربُع ُعُشِر األربعنَي وُعُشُر ُعُشِر اْلمائِة * نصُف ُعُشِر اْلمائِة 

ََمموُع الستِة * ََمموُع اْْلَمسِة والستِة َأَحَد َعَشَر * ََمموُع األربعِة واْْلَمسِة تسعٌة * الثالثة واألربعة سبعة 
ََمموُع و * ََمموُع الثمانيِة والتسعِة سبعَة َعَشَر * ََمموُع السبعِة والثمانيِة ََخسَة َعَشَر * ثَة َعَشَر والسبعِة ثال
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بِع ََمموُع أر * ََمموُع الثالثنَي والسبعنَي مائٌة * ََمموُع العشرِة والعشرِة عشروَن * التسعِة والعشرِة تسعَة َعَشَر 
ِْ  مائٍة ألٌف   .كلِ  ألٍف َعْشُر ِمآت ومائُة عشراٍت وألُف واحدٍ   يف * مائٍة وس

 
25 

ْرُس الث اِمُن والسِ تُّونَ   الد 
 :ةتثنيال

ِكالَنَا، ِكْلَتانَا * ِكالَُكَما، ِكْلَتاُكَما *  اَلُْهَا، ِكْلتَاُْهَا كِ * ََنُْن * أنْ ُتما * ُْهَا * ِاثْ نَتَ نْيِ = اثْ نَتاِن * ِاثْ نَ نْي = ِن ِاثْ َنا
= الل تَاِن *الل َذْيِن = َذاِن الل  * تَ ْيِنَك = تَاِنَك * َذيِْنَك = َذاِنَك * َهاتَ نْيِ = َهاتَاِن * َهَذْيِن = َهَذاِن ( * ِكلَْيِهَما* )

* َخاِدَمنْيِ = َخاِدَماِن * َأَخَوْيِن = َأَخَواِن * أَبَ َوْيِن = أَبَ َوانِ * َعاِلَمتَ نْيِ = َعاِلمتَاِن * َعاِلمنْيِ = َعاِلماِن * الل تَ نْيِ 
َفاِن  َفنْيِ = َضي ْ *  ي ٍ َعلِ  يْ أَبَ وَ =  ي ٍ أَبَ َوا عل* اَلز ْيَدْيِن = اَلز ْيَداِن * لَْبْكَرْيِن اَ = اَلَْبْكَراِن * اَْلَعِلي  نْيِ = اَْلَعلِي اِن * َضي ْ

َضَربَا، * لَْيَسا، لَْيَستَا، َلْسُتَما * َأَحدُْهَا، ِإْحَديُهما * خادماُْها، َخاِدماُكَما، َخاِدَمانا *  ول ٍ  يْ َخاِدمَ =  َخاِدَما َول ٍ 
نَ ُهَما * ِاْضِرْب ، ِاْضرِبَا، ِاْضِرِِب، ِاْضرِبَا * اِن، َتْضرِبَاِن، َتْضرِبَاِن َيْضرِبَ * َضَربَتا، َضَربْ ُتَما  *  نَ ْفسٌ *  َأْجَنِبٌّ * بَ نْيَ، بَ ي ْ

  .، أَنْ ُفُسنَاي، أَنْ ُفسكما، أنفُسُكْم، نَ ْفسِ نفُسهُ، أنْ ُفُسهما، أَنْ ُفُسُهْم، نَ ْفُسكَ *  ينَ ْفُس َعل*  أَنْ ُفسٌ 
، أنْ ُتما، أنْ ُتم * ، ُْهَا، ُهن  يَ هِ  *ُهَو، ُْها، ُهْم  َْ ، َأنُتَما، َأنْ نُت  * َأْن ِْ  .َأنَا، ََنْنُ * َأْن

، لَْيَسَتا، َلْسَن * لَْيَس، لَْيَسا، لَْيُسوا  ْْ َْ َلْسُتَما، َلْسُتْم * لَْيَس ، َلْسُتَما، َلْسنُت  * َلْس ِْ ، * َلْس ُْ َلْس
 .َلْسَنا

، فَ َتَحَتا، فَ َتْحَن * فَ َتَح، فَ َتَحا، فَ َتُحوا  ْْ ، فَ َتْحُتَما، فَ َتْحُتْم * فَ َتَح َْ ، فَ َتْحُتَما، فَ َتْحنُت  * فَ َتْح ِْ * فَ َتْح
، فَ َتْحَنا ُْ  .فَ َتْح

 :تصريف فعل مضارع
َتِحنَي، تَ ْفَتَحاِن تَ فْ * تَ ْفَتُح، تَ ْفَتَحاِن، تَ ْفَتُحوَن * تَ ْفَتُح، تَ ْفَتحَاِن، يَ ْفَتْحَن * يَ ْفَتُح، يَ ْفَتَحاِن، يَ ْفَتُحوَن 

 .َأفْ َتُح، نَ ْفَتحُ * تَ ْفَتْحَن 
 :تصريف أمر

َتحِ * فْ َتَحا، ِافْ َتُحوا ِافْ َتْح، اِ   .، ِافْ َتَحا، ِافَتْحنَ يِاف ْ
 :تصريف نَِي
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 .، ال تَ ْفَتَحا، ال تَ ْفَتْحنَ يال تَ ْفَتحِ * َحا، ال َتفَتُحوا ال تَ ْفَتْح، ال تَ ْفتَ 
 

25 
ْرُس الت اِسُع   َوالسِ تُّونَ الد 

 
 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 

 
أنتما * أنتما غنياِن * ُْها عاِلمتاِن * ُْها عاِلماِن * أنْ ُتَما اثْ نََتاِن * أنتما اثْ َناِن * ُْها اثنََتاِن * ُْهَا اثَناِن 

ََنن * ن عالِماِن َنَ * كلتاكما فقريتاِن * ِكالكما فقرياِن * كلتاُْها جاهلتاِن * ِكالُْها جاهالِن * غنيتاِن 
هاتاِن اْلمرأتاِن كلتاُْها كبريتاِن * كالُْها كبرياِن * هذاِن الرجالِن * كلتنا جاهلتاِن * كالنا جاهالِن * عاِلمتاِن 

نِي ُْها لَْيَسَتا بطويَلت* ُْها لَْيَسا بطويَلنِي * تاِنك اْْلادمتاِن كلتاُْها صغريتاِن * ذاِنك اْْلادماِن كالُْها صغرياِن * 
هاتاِن * هذاِن الغنياِن ليَسا بسخي نِي * ََنُن لسنا بعاِلمَتنِي * أنتما لستما بقصريتَ نْيِ * أنتما َلْسُتَما بقِصريَْيِن * 

اللتاِن * اللذاِن ذهَبا ُْها متكرباِن * تاِنَك الغنيتاِن َِبيلتاِن * ذاِنك الغنياِن َِبيالِن * الغنيتاِن لَْيَسَتا بسخيَتنِي 
 ي ٍ أَبَ َوا عل* اللتاِن َجَلَسَتا معكم ُْها متواضعتاِن * اللذاِن َجَلَسا معكم ُْها متوضعاِن * بََتا ُْها متكربتَاِن َذهَ 

َختَنا خالٍد ََسيناِن * أختا حَمموٍد مريضتاِن * َأَخَوا زَْيٍد سفيهاِن * ابنتا بكٍر عاقلتاِن * ذكي اِن  ِابْ َنا ول ٍ * عاِلماِن 
* ضيفانا ََنيفاِن * جارانا قَوِي اِن * خادمتا ظريٍف مَحقان * خادما عارٍف أمْحقاِن * زَْيٍد صاِْلتاِن َكن َتا * 

ُْها * الن جاهالِن امح*ذانك اْْلبازاِن أخرساِن * هذاِن الدالالِن كاذباِن * َعُدوُّنا كاذباِن * صديقان صادقاِن 
* هاتاِن القريتاِن صغريتاِن * هذاِن البلداِن كبرياِن * أنتما عرجاآِن * أنتما أشقراِن * ُْها عمياآِن * َأَصم اِن 

* لبكٍر بَ ْيتَاِن َواِسَعاِن * ُغْصَنا هذِه الشجرِة طويالِن * هاتاِن الصحيفتاِن بيضاآِن * هذاِن الكتاباِن ثخيناِن 
َأَحُدُْهَا عاِلٌ واآلخُر * اما حَمل تِنا عدو اِن إم* دفرتاِن كبرياِن  كتاباِن جديداِن ِل   ي ٍ لعل* لزيٍد حديقتاِن صغريتاِن 

َنا * أحد خادمينا عاقٌل واآلخُر سفيٌه * جاهٌل وأحدُْها عاقٌل ومتواضٌع واآلخُر جاهٌل ومتكرٌب  ِاحَدى خادَمتَ ي ْ
ِلَوِلٍ  * زيٍد شيخاِن  َأبَ َوا* َوَلَداَك َصِبي اِن * أحُد هذيِن الرجلنِي صاِلٌح واآلخُر فاسٌق * صادقٌة وأخرى كاذبٌة 

* َهَذاِن اْْلفاِن مساوياِن * لنا طربوشاِن أمْحراِن * َلَك فروتاِن ََثينتاِن * قميصاِن طويالِن  ِل * ثَ ْوباِن جديداِن 
*  عيناكما أزرقانِ * أذنا هذا الرجِل كبريتاِن * رِجال بكٍر طويلتاِن * يدا زيٍد قصريتاِن * هذاِن اجْلورباِن ُُمتلفاِن 
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* َجْيَباكما خالياِن عن الثمِن * نعالُْها صفرآِن * جرموقاكما طويالِن * جورباُْها أبيضاِن * ُخف اكما أسوداِن 
 َكْم ََثَُنَك؟ ََثِن * قصرياِن  ُكم ا ذاك القميص* ذيال هذا الثوِب طويالِن * َُملوآِن باألَْثاِن  جيبا هذا الغِن 

ياخادُم ُمد ُة خدمِتَك سنتاِن وشهراِن * كم عمُر َهَذا الولِد؟ عمرُه سنتاِن * ديناراِن ودرَْهاِن وفَلساِن 
* وزُن هذا الذهِب مثقاالِن * طول هذه الشجرِة ذراعاِن * شهراِن  يمدُة سفر * ِن ويوماِن وساعاتاِن وأسبوعا

ُْ هذا * كم ميالِن ا وبلد طوُل السبيِل بَ نْيَ بلدن* عرُض هذا القماِش ذراعاِن * وزُن هذا اْْلجِر رِطالِن  كتب
 يف * ِن خضرآتانَك  العمامتاِن * ذاِنك القميصاِن أبيضاِن * هذاِن الثوبان ثقيالِن * مدِة سنتنِي  الكتاب يف 

لإلنساِن سبيالن * لبكِر دكاناِن * حَمل تا بلدنا صغريتان * قريتنا مسجداِن كبرياِن ِلمسجدنا منارتاِن قصريتاِن 
َُملكتنا َِبراِن كبرياِن أحدُْها  يف * ه الصحراِء جبالِن مرتفعاِن هذ يف * ْْلرِي واآلخُر سبيل الشرِ  ا أحدُْها سبيلُ 

* أحد هَذْيِن القولني صادٌق واآلخُر كاذٌب * أحد هذيِن النهريِن أطوُل من اآلخِر * أسوُد واآلخُر أبيُض 
ِْلذه * الواقعِة خرباِن أحُدْها أصوُب من اآلخِر  هذه يف* ٌة إحدى هاتنِي العادتنِي حسنٌة واألخَرى قبيح

أحُد هذيِن الديَننِي حقُّ واآلخُر * هذان الرجالِن مؤمناِن ذاِنَك الرجالِن ََمُوسي اِن * الصحيفِة لَْوناِن ُُمتلفاِن 
* دقيَقَتنِي  َل يف ُْ هذا القو كتب* قرأُت هذا الكتاَب ساعتنِي * أحُد هذيِن الرأينِي صواٌب واآلخُر خطأ * باطٌل 

ُْ يف ُْ يف * القريِة يوَمنْيِ  سكن ُْ يف * قريِتكم شهريِن  سكن  * هذا البلِد سَنتَ نْيِ  سكن
هذاِن الرجالِن غسال أثواَِبما * أنتما قرأُتا * ُْهَا قرأتا * ُْها قرآ * ضربتما أنتما * ضربتا ُْها * ُْها ضربا 

هذاِن الغنياِن أعطََيا * خادماكما أخذا أجرَِتما * خادمانا َأَكاَل طعاَمهما * ة  هذاِن الغنياِن ََجََعا أمواال  كثري * 
صديقاكم * السارقاِن اْلمشهوراِن سرقا أموالَنا * خادماكما طمعا هدية  * هذاِن الفقرياِن سئالَ صدقة  * صدقة  

َعا أصواتَ َنا * دروَسكما  أنتما َعل ْمُتَما* ُْهَا قطعتا * ُْها خدعا * عدواكم شتماكم * مدحاكم  َواِلَدانا * ُْها َسَِ
ضيفانا * َعا عن السوِق ُْها رَجَ * أيَن ذهبتما أمِس * أَْيَن َكَتْبُتما مكتوبَيكما * أنتما َشربتما مائنا * لَِبسا أثواَِبَما 

َنا * قِة ياْْلد جلسا يف  * تبا هذا الكتاَب بقلمني طويلنِي شريكانا ك* رفيقانا ذهبا ِِبذا السبيِل * أنتما نظرُتا إلَي ْ
طبخنا هذا * كتبنا هذا اْلمكتوَب بَقلمنِي كبرييِن * ذهبنا إََل القريِة بسبيلنِي ُُمتلفنِي ورجعنا بسبيٍل واحٍد 

يسكُن * رأِس ال  يف األذناِن كالبابنيِ * الرأِس  العيناِن كالكو تَ نْيِ يف* ديِن الر ِْجالِن كالي* الطعاَم لرَجَلنِي عاِلَمنْيِ 
َْ أعلُم منهما * َخَرَج الناُس عن بابنِي ُُمتلفنِي * بكٌر أحسُن من َأَخَويِه * بَيتَيِه  زيٌد يف * أنا اعَلم منكما * أن

جلسْ لدى * على ثوبنِي لَيِ َننِي  رََقَد ولٌّ * على َحَجَرين  يٌّ جلس َعلِ * نظرُت إََل رجلنِي * نظرُت إليكما 
هل قرأُتا؟ ما * أنتما َشرِبْتما معهما * ُْها أكال معكما * اْْلديقِة مع رجلنِي عاِلمنِي  يف جلسنا *  معلَمنيِ 
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؟ أيَن ِنتما  ِْ يعلم الناُس * مََّت رجعتما؟ نرجع إََل البلِد بيوَمني ( رقدُتا)أكلتما؟ ِِبَ أكلتما؟ ِلَ خرجتما من البي
علُم * العلُم علماِن * هذاِن شيئاِن مرغوباِن * ا شيَئنِي عجيبنِي ُْها أخذا منكم* قيمَة هذا الكتاِب بعد سَنَتني 

ِْ  ُْها دخال يف * وعلُم األدياِن  األبدانِ  ِْ ُْها خرج* البي هذاِن * الصحراِء  أنتما سكنُتما يف * تا من البي
* بلدنا إماماِن جاهالِن  يف *  أنتما بينهما* بينكما  يٌّ ناَم عل* الصبياِن َصِعَدا على هذا اجْلبِل فهَبطا منه اآلَن 

: ولدانِ  ِل * له ابنتاِن صغريتاِن * اِن لك ابنان ذكي  * مكتبنا معلماِن عاِلماِن  يف * بلدنا تاجراِن غنياِن  يف 
اْْلَي ةُ * الذئُب والكلُب يَ ْنَبَحاِن * البقُر واْلمعُز يَ ْنَطَحاِن بَقرنَ ْيِهما * واآلخُر ابنٌة ََجيلٌة  يٌّ أحدْها ابٌن ذك

الدُّبُّ والذئُب * اأَلسُد والن ِمر ُيشاِِباِن ِهر ة  * اْلماِء  السمُك والسرطاُن َيْسَبَحاِن يف *والعقرُب تَ ْلَدغاِن 
ُْها يقرآِن  * أغصاِن األشجاِر  تفاُح والُكم ثَرى يَنبُتاِن يف ال* األرِض  الشجُر والعشُب ينبتاِن يف* لب ا ُيشاِِباِن ك

ُْها يشرباِن لََب * هذاِن الولداِن يعلماِن درَسيِهما * أنتما َُتمعاِن أمواال  * ُْها تقرآِن درَسْيهما * ِهما كتابَ يْ 
الزقاِق  هذاِن الصبياِن يلعباِن يف * د ا هذاِن التاجراِن يذهباِن إََل السوِق غ* أنتما تلبساِن أثواب ا ََثينة  * الفرِس 

  الزقاقِ  أنتما َُتْلساِن يف * ناِس ليال  هذاِن السارقاِن َيْسرقاِن أمواَل ال* ا لألدِب األبواِن يضرباِن أوالَدْهُ * 
* هذاِن الفاسقاِن ينظراِن إََل وجوِه النساِء * بيتِنا  كاتبانا يكتباِن يف * الَعْرَصِة  خادماكما يأكالِن يف* كالفقراِء 

الَطلُّ والصقيُع ََيُْصالِن من * بابَُة والس حاُب ََتُصالِن من اْلماِء الض* الث لُج واْلمطُر ََيُْصالِن من الض بابَِة 
الفحُم والرماُد ََيصالِن * اْلمغرِب  اِن مَن اْلمشرِق َويَ ْغُربان يفالشمسُ والقمُر َيْطَلعَ * الض باَبِة كاْلمطِر والثلِج 
ِاَْجعا * ِافتحا هذا الباَب * ِاقرآ كتاَبكما * الفجُر والشفُق ََيصالِن من نوِر الشمِس * من اْْلطِب اْلمحروِق 

ال ََتَدعا * ِامَدَحا معلَمكما * األغنياِء شيئ ا  ال َتطَمَعا يف * ال صدقة  أصال  ال تسئ* ُخَذا َهدية  * هذِه األَْثاَن 
ا  ُزقا * تلعبا بال أدٍب ال  *ِاذهبا إََل اْْلديقِة * ال تَشربا هذا اْلماَء *  اَْسعا قوِل * ِاعَلَما درَسكما  *أحد  ال تَ ب ْ

*  ِل  هو أجنِبُّ * ال تقتالَ حيوان ا أصال  * ال َتِلكا ماال  حرام ا * ارَْكَبا فرس ا وال تركبا ُمْهر ا * اْلماِء وال َتُخطَا  يف 
نفُس بكٍر َِبيٌل َوابْ ُنهُ * ن  أجنبي اٌت لنا هُ * ُْها أجنبي تان لنا * ِهَي أْجَنِبي ٌة ِل * هم أجنبيُّون لََنا * ُْها أجنبي اِن لنا 

نظرُت إََل نفِسَك * جرينُنا َدَخُلوا أنفُسهم * صديقانا دخال أنفُسهما * بيتنا زيٌد نفُسُه  َحَضَر يف* جدًّا  يٌّ سخ
رفيقانا أجنبي اِن *  ِل  أجنِبٌّ  يرفيق* ََنُن نعلُم أنفسنا *  يأنا َأْعَلُم نَ ْفسِ * أنفَسُكم  َشَتْمنا* مدحنا أنفَسكما * 

رجعنا من * جلسْ بينكما * َجلسْ بنَي األجنبي نِي * أنفسنا ليسوا بأجنبيِ نَي لنا * رفقاؤنا أجنبيُّوَن لنا * لنا 
ِْ نصِف النهارِ  ِْ صالة الفجِر والظهر َنار ا قَ ْبَل وق  .السوِق بنَي وق
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51 
ُعونَ  ْرُس الس ب ْ  الد 

 
 

 ,ҳақиқатда ِإنَّ 
албатта 

 ки қўшимчаси- أَنَّ 

 лекин َلِكنَّ  каби, гўёки َكَأنَّ 
 шоядки َلَعلَّ  кошки لَْيتَ 

 ҳақиқатда Зайд (ِإنَّ َزْيًدا عاِل  )
олимдир 

 Зайдни олим (َسَِعُت َأنَّ َزيًدا َعاِل  )
эканини 
эшитдим 

 Алий гўёки (َكَأنَّ عليًّا َأَسد  )
шер кабидир 

د  َلِكنَّ عمرًا ال يأكُل أح)
 (آكل  

бирор киши 
емади лекин 

Амр еди 
 кошки Зайд (لَْيَت َزيًدا َغِن  )

бой бўлса 
 шоядки бакр (َلَعلَّ بكرًا َسِخي  )

сахий бўлса 
 албатта у ِإن َُّهَما албатта у ِإنَّهُ 

иккови 
 албатта у аёл ِإن ََّها албатта улар ِإن َُّهمْ 
 албатта у ِإن َُّهَما

иккови 
 албатта у ِإن َُّهنَّ 

аёллар 
 албатта сиз ِإنَُّكَما албатта сен ِإنَّكَ 

икковингиз 
 албатта сен аёл إنَّكِ  албатта сизлар ِإنَُّكمْ 
 албатта сиз ِإنَُّكَما

икковингиз 
 албатта сиз ِإنَُّكنَّ 

аёллар 
 албатта биз (اِإّنِ ِإنَّ ) ِإن ََّنا албатта мен ِإنَِّن 
 чунки у ألَنَّهُ  чунки أَلنَّ 
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 ,Зайд бой أَلنَّ َماَلُه كثري   َزْيد  غِن  
чунки унинг 

моли кўп 

 ,Зайд хурсанд زيد  َمسُرور  ألَنَُّه غِن  
чунки у бой 

 эмас (инкор لَْيسَ 
учун) 

 эмас (инкор َما
учун) 

 эмас, йўқ الَ 
(инкор учун) 

  

 
ِْ اْلمْسِلَمُة ِباهلٍة * لَيَس اْلمسلموَن ِباهِلنَي * ليَس اْلمسلماِن ِباهَلنْيِ * ْلمعلُم ِباهٍل لَْيَس ا * ليَس

ِْ اْلمسلمتاِن ِباِهَلتَ نْيِ  ِْ اْلمسلماُت ِباهالٍت * لَْيَس * ما الرجالِن عاِلمنْيِ ( * بعاِلٍِ )َما الر جُل عاِلما * ليس
 .ال رجاٌل خارِجني* ال رجالِن خارَجنْيِ * ٌل خارج ا ال رج* ما الرجاُل علماء 

 
 سم ُمَصغ رٌ اِ 

 ,кичик киши ُرَجيل   киши, эркак َرُجل  
эркакча 

 кичик дирҳам ُدَريِهم   дирҳам ْرَهم  دِ 
 кўзача أُبَ رْيِقُ  кўза, қумғон ِإبرِيق  
 кичик китобча ُكتّيب   китоб ِكَتاب  
 кичик мўйлов بُ ُشَوْير  мўйлов َشاِرب  
 кичик фонарча فَ َوْيِنْيسُ  фонарь, чироқ فَانُوس  

 
 سم َمْنُسوبٌ ا

 ,Мисрлик ِمْصرِي   Миср ِمْصرُ 
Мисрники 

 ,Бағдодлик بَ ْغَداِدي   Бағдод بَ ْغَدادُ 
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Бағдодники 
 ,Маккалик َمكِّي   Макка َمكَّةُ 

Макканики 
 ,Мадиналик َمَدِن   Мадина مِديَنة  

Мадинаники 
 ,Дунёга оид ُدنْ َياِوي   Дунё ُدنْ َيا

дунёвий 
 ,Саҳролик َصْحرَاِوي   Саҳро َصْحرَاءُ 

саҳрога оид 
 

*  يُّ الت ارِيُخ اْلمياَلدِ *  يُّ ِمْصرِي اِن، ِمْصرِيُّوَن، ِمْصرِي ٌة، مْصرِي تاِن، ِمْصرِي اٌت، الت ارِيُخ اْْلُُبوطِ  - يٌّ ِمْصرِ 
 .يُّ ارِيُخ اْلِْجرِ الت  
 

50 
ْرُس اْْلَادِ  ُعونَ  يالد   َوالس ب ْ

 
 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 

 
ِإن  * ِإن  اْلمسلمَة صاِْلٌة * ِإن  اْلمسلمنَي عاقُلوَن * ِإن  اْلمسلَمنِي عاقالِن * ِإن  اْلمسلَم عاقٌل 

ُْ * ِإن  اْلمسلماِت صاِْلاٌت * اْلمسلمتنِي صاِْلتاِن  ْع ُْ َأن  اْلمسلمَ * َأن  اْلمسلم عاقٌل  َسَِ * نِي عاقالِن ََسع
ُْ َأن  اْلمسلمَة صاِْلٌة * َسَِعْ َأن  اْلمسِلِمنَي عاقُلوَن  ُْ َأن  اْلمسلمتَ نْيِ صاِْلتاِن * ََسع ُْ َأن  * ََسع ع  َسَِ

َذَهَب الضُُّيوُف َلِكن  * َجاَل ُأُسٌد َكَأن  الر ِ * َكَأن  الرجَلنِي َأَسَداِن * كَأن  الرُجَل أَسٌد * اْلمسلماِت صاِْلاٌت 
ا ما َذَهَب  ِإن  َهَذيِن * ِإن  َهذا الرجَل عاِل * َخَرَج الناُس إََل الصحراِء لِكن  اْلمسلماِت ما َخَرْجَن * زيد 

ِإن  هؤالِء * ن  هاتَ نْيِ اْلمرأتَ نْيِ عاِلمَتاِن إِ * ِإن  هذه اْلمرَأَة عاِلمٌة * ِإن  هؤالِء الرجاَل علماُء * الرجَلنْيِ عاِلماِن 
ُْ َأن  هذا الرجَل عاِلٌ * النساَء عاِلماٌت  َْ هذا * َلِكن  هذا الرجَل جاهٌل * َكَأن  هذا الرجَل َأَسٌد * ََسع لي
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اَمكم جهالُء * الِن ِإن  خادَمْيكما جاه* ِإن  خادَمَك جاهٌل * َلَعل  هذا الرجَل َسِخيٌّ * الرجَل َغِنٌّ  * ِإن  ُخد 
إن  َهذيِن * ِإن  هذا الرجَل غِنٌّ * ِإن  خادماِتُكن  جاهالٌت * ِإن  خادَمتَ ْيُكما جاهَلَتاِن * إن  خادَمَتك جاهلٌة 

ِإن  هؤالِء * نْيِ فقرْيتاِن ِإن  هاتَ نْيِ اْلمرأت َ * ِإن  هذه اْلمرأَة فقريٌة * ِإن  هؤالِء الرجاَل أغنياُء * الرجلنِي غنياِن 
ِإن  ابنَة * ِإن  اْبَن حَمموٍد جاهٌل * ِإن  أم  زِيٍد عاِلمٌة * َِبيٌل  ِإن  أخا وِل ٍ *  يٌّ َسخِ  ي ٍ ِإن  َأبَا عل* النساَء فقرياٌت 

َْ بكٍر َغبي ٌة * خالٍد ذكي ٌة  *  عدوٌّ ِل  يِإن  جار * فاسٌق  رجلٌ  يِإن  عدو  * صديقي رُجٌل صاِلٌح ِإن  * ِإن  ُأْخ
 ِإن  أِِب *  يٌّ ِإن  أباَك رجٌل قو * ِإن  أباه رجٌل مشهوٌر * ِإن  هذا الضيَف رجٌل غِنٌّ وهو َيْذَهَب غد ا إََل بيِتِه 

ا  ِإن  ابَنِِت * ولٌد صاِلٌح  إن  اْبِن * رجٌل عاِلٌ  ا  يِإن  أخ* ذكي ٌة جدًّ * الصغريَة عاِلمٌة  ْخِِتَ أُ ن  إِ * رجٌل عاقٌل جدًّ
اَمَك ُجَهالُء * ِاعلْم يا أيُّها الرجُل َأن  خادَمَك عاقٌل  يا أيُّها الناُس اْعلُموا َأن  * ِاْعَلْم يا أيُّها الضيُف َأن  ُخد 

يا أيُّها الولُد ِاْعَلْم َأن  * آلِخرِة ا ا َأن  الطاعَة نافعٌة للناِس يفيا أيُّها الرجاُل اْعَلُمو * الدنيا فانيٌة واآلخرَة باقيٌة 
يا أيها النساُء اْعَلْمَن َأن  العلَم الزٌم * َأن  اجْلهَل عيٌب لإلنساِن العاقِل  يِاْعَلْم يا وَلدِ * ٌم لإلنساِن العلَم الز 

ا، فَاقرأَن ُدروَسُكن   يا أيُّها البناُت اعلْمَن َأن  اجْلهَل قبيحٌ * َلِكن  أيض ا فَاقَرأَن الُكُتَب النافعَة  َع عل* جد   يٌّ َسَِ
ُْ َأن ُه رجٌل َِبيٌل ج يٌّ ا رجٌل سخَأن  وليًّ  ا وَأناَ ََسع ُْ َأن  بعَض تالميذ* دًّ اَل يقَرأ درَسُه بَ ْعَد الرُّجوِع ِمَن  يََسع

ُْ َأن  بعَضكم ال َيْكُتُب درَسُه * اْلمكتِب إََل بيِتِه  ْع ُْ َأن  و * َسَِ ع ا منكم َخَرَج إََل السوِق بال ِإذِن َسَِ احد 
ُْ َأن كم أوالٌد صلحاُء تقرُؤوَن دروَسكم كثري ا * َأبِيِه  كَأن  الرجاَل اجْلهالَء * َكَأن  اجْلهَل مرٌض قبيٌح * َعِلْم

َأن  اإلخوَة الكباَر كَ * َكَأن  السارَق خْنزيٌر * َكَأن  الفسقاَء ِكاَلٌب * َكَأن  الفاسَق كلٌب * حيواناٌت ضعيفٌة 
اَم هذا الرجِل السخ* َكَأن  األصدقاَء ِإخوٌة * َكَأن  اأَلخواِت الكبرياِت أمهاٌت * آباٌء  * أوالُدُه  ي ِ َكَأن  ُخد 

* َر بغٌل َكَأن  اْْلما* َكَأن  البغَل فرٌس * الكتاُب كالرفيِق = َكَأن  الكتاَب رفيٌق * حيواٌن  َكَأن  اإلنساَن الغِب  
َما َذَهَب أحٌد إََل السوِق، لِكن عِليًّا * َكَأن  هذا الغراَب َنْسٌر * َكَأن  هذا الكلَب ذئٌب * َكَأن  اْْلر َة نٌَِر 

ا َشِرَب منه قليال  * ذاهٌب  ما * كاتٌب   ِلَْ يكتْب أحٌد لكن  وليًّا* ما َشِرَب من هذا الشراِب أحٌد، َلِكن  زيد 
َْ العلماَء صلحاُء * آُكل  ٌد َلِكنِ  َأَكَل أح َْ اجْلهالَء علماُء * لي ٌْ * لي َْ هذا السارَق مي  َْ هؤال* لي ِء لي

َْ َأِب * السارقنَي أمواٌت  لعل  * لعل  خادَمَك عاقٌل * ليَتنا علماُء وأغنياُء *  عاِلٌ وغِنٌّ  ِن ليتَ *  غِنٌّ  لي
لعل  اْلمسلمنَي * لعل ابْ َنَتَك عاِلمٌة * وعاقٌل  يٌّ لعل ابِن ذك* دقاُء لعل  خداَمكم ص* خادَمْيكما ماهراِن 

 .يدخلوَن اجْلنَة بَأمِر هللا تعاَل
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ما مسروراِن، ِإن  ُهم مسروروَن  ما مسرورتاِن، ِإن  ُهم مسروراٌت * ِإن ُه مسروٌر، ِإن  ا مسرورٌة، ِإن  ِإن َك * ِإن 
 .إن ِك حَمزونٌة، إنكما حَمزونتاِن، إنكن  حَمزوناتٌ * نكم حَمزونوَن ، إنكما حَمزوناِن، إحَمزونٌ 

ُْ َأن َك رجٌل غِنٌّ  .قارِئٌة ِإن  َنا قارِآتٌ  إن ِن * إن  َنا قاِرؤوَن * ِرئ قا ِإن ِن  َْ شجاٌع كأَن َك أسٌد *  َعِلْم * أن
اآلخرِة اجْلنَة  موِت يف اال  حسنة  فندخُل بعَد الْ مَ ُل أعْ مَ لعلنا نَ عْ *  رجٌل غِنٌّ  ليَتِن * َْ جباٌن كأن َك أرنٌب أن

* ليس هؤالء الرجاُل ِبتكربيَن * ليَس هذاِن الرجالِن ِبتكربَْيِن * ليس هذا الرجُل ِبتكرٍب * بأمِر هللا تعاَل 
ما زيٌد * نساُء ِبتواضعاٍت ليسْ هؤالِء ال* ليسْ هاتاِن اْلمرأتاِن ِبتواضعتَ نْيِ * ليسْ هذه اْلمرأُة ِبتواضعٍة 

ال رجٌل * ال أحٌد أكرَب ِمنَك * ال أحٌد َأعَلَم ِمنَك * ما بكٌر كاذب ا * مريض ا  ما وِلٌّ * َِبيال   يٌّ ما عل* غنيًّا 
َدْيِرَسُة مغلقٌة اْلمُ  هذه* ُمَكْيِتُب حَمَل ِتنا مفتوٌح * ٌة عن بلِدنا بقُ َري  ُتُكْم قري* ا مشهوٌر بُ َلْيُدنَ * ذاهب ا إََل السوِق 

ُْ ِل هذا البُ ي َ *  ا  هذا الُكتَ يِ ُب نافعٌ * ُبَسْيِتنٌي صغرٌي  ِل * ضي قٌة  ُحَجرَييت *  ْي هذه *  ُدفَ ْيرتَُك فوَق كتاِب * جدًّ
َرُة َقِصريٌَة   يُطَريبيش* عاقٌل  َخَويِدُمنا*  رَُجيٌل جاهلٌ  يخادمِ * هذا الزَُّهرُي أمْحُر * هذا الورَْيُق أخضُر * الشُّجي ْ

 يقُ َليم* بُ َقريَتَك سوداُء * ُم أده يفُ َرْيس* َهرُي قريِتكم طويلٌة ن ُ * دَُكيِكني  ِل * حَملِتنا ِضي قٌة مسيِجُد * أمْحُر 
ِْ الْ * قصرٌي  سنٍة ِمن  عشريَن بَعَد ستِة آالِف ومائَ َِت السنِة الرابعِة وال مكُة من طرِف جيِش اْلمسلمنَي يف فُِتَح

ِْ  مائِة سنٍة من التاريِخ اْلميالد ويف  ي ِ التاريخ اْْلبوط السنِة الثامنِة من  ويف  ي ِ السنِة اْْلاديِة والثالثنَي بعَد َس
*  هذه اْلمرأُة ِكرماني ةٌ * هؤالِء الرجاُل قزانيُّوَن * هذاِن الرجالِن قزاني اِن *  هذا الرجُل قزاينٌّ *  ي ِ التاريِخ اْْلجرِ 

*  يٌّ مك هذا العرِبُّ *  يٌّ إماُمنا بغداد*  يٌّ معلُمنا مصر * هؤالِء النساُء كرمانياٌت * رأتاِن كرمانيتاِن هاتان اْلم
* اجْلَُهاَلُء الَقَزانِيُّوَن ال يعلموَن فائدَة هذا الكتاِب * بعُض الرجاِل القزانينَي جهاَلُء َوُفَسَقاُء * مدينٌّ  ذاك العرِبُّ 

َنا * ألَن ُه اْبُن اْبِن بكٍر  يٌّ هذا الرجُل بكر *  يٌّ إماُمَنا ُِبار *  يٌّ هذا الرجُل صحراو * كثريٌة اُل الدنياوي ُة  ماألع نَِبي ُّ
* اْلمدارُس اإلسالميُة كبريٌة * هذه اْلَمملكُة ليسْ بإسالمي ٍة * اْلَممالُك اإلسالمي ُة كثريٌة *  يٌّ َوَهاَِش  يٌّ قُ َرْيشِ 

هذا * الكتُب الدنياويُة كثريٌة *  ةٌ الكتُب الدينيُة شريف* األخالُق اإلسالمية حسنٌة * الكتُب اإلسالميُة نافعٌة 
 .يُّ هذا الكتاِب مقصود( كاتبُ )ُمَؤلِ ُف *  الكتاُب َعَرِبٌّ 

 
56 

ُعونَ  الث اين  الد رسُ   َوالس ب ْ
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 اسم املكان صيغلري
 ўтирадиган ََمِْلس  

ўрин ва пайт 
 ўтирадиган ََمَاِلسُ 

ўрин ва 
пайтлар 

 яшайдиган َمْسَكن  
макон ва пайт 

 яшайдиган َمَساِكيُ 
макон ва 
пайтлар 

 экин экадиган َمْزَرَعة  
ўрин 

 экин экадиган َمزَارِعُ 
ўринлар 

 ҳисоблайдиган َُمِْسب   урадиган жой َمْضِرب  
 жой 

 қайтадиган َمْرِجع  
жой 

 тушадиган َمْنزِل  
жой 

 ёзадиган ўрин َمْكَتب   ботадиган жой ب  َمْغرِ 
 тўпланадиган ََمَْمع   ювадиган жой َمْغَسل  

ўрин 
 ибодат َمْعَبد  

қилинадиган 
ўрин 

 овқат َمْطَبخ  
пиширадиган 

жой 
 овқат ейдиган َمأَكَلة  

жой 
 сув ичадиган َمْشَربَة  

жой 
 ўйнайдиган َمْلَعَبة  

жой 
 ҳалок َمْهَلَكة  

бўладиган жой 
 сақлайдиган َُمَْفَظة  

ўрин 
 ёғочлик ўрин َمْشَجرَة  

 ,иш ўрни (َمْعَمل  )
фабрика 

 َعِمَل، يَ ْعَمُل، اَْلَعَملُ 
 

ишламоқ 

ْفنُ  дафн ўрни (َمْدَفن  )  дафн қилмоқ َدَفَن، َيْدَفُن، الدَّ
ْبحُ  сўйиш ўрни (َمْذَبح  )  сўймоқ َذَبَح، َيْذَبُح، الذَّ
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 ,ҳибсхона (َُمَْبس  )
зиндон 

 ҳибс қилмоқ َحَبَس، ََيِْبُس، اِْلَْبسُ 

َضَجَع، َيْضَجُع،  ётиш ўрни (َمْضَجع  )
 الضَّْجعُ 

 

ётмоқ 

 ,сажда ўрни (َمْسِجد  )
масжид 

 َسَجَد، َيْسُجُد السُُّجودُ 
 

сажда қилмоқ 

 ,дарс ўрни (َمْدَرَسة  )
мадраса 

  َدَرَس، َيْدُرُس، الدَّْرسُ 
 

дарс қилмоқ 

 ,ҳукм ўрни (َُمَْكَمة  )
маҳкама 

 َحَكَم، ََيُْكُم، اِلُْْكمُ 
 

ҳукм қилмоқ 

 ,чопхона (َمْطبَ َعة  )
босмахона 

 طََبَع، َيْطَبُع، الطَّْبعُ 
 

чоп қилмоқ, 
босмоқ 

 тери ошлаш (َمْدبَ َغة  )
ўрни 

ْبغُ   ошламоқ َدَبَغ، َيْدَبُغ، الدَّ

 ,қабр ўрни (َمْقبَ رَة  )
қабристон 

 ، ر   (قُ ُبور  )قَ ب ْ
 

қабр 

 اسم آلْ صيغه لرى
 калит ِمْفَتاح  

 
 калитлар َمَفاتِيحُ 

 
 ,уриш қуроли ِمْضَرب  

дарра, қамчи 
 

 уриш َمَضاِربُ 
қуроллари 

 

 ,ичиш идиши َمْشَربَة  
коса 

 косалар َمَشاِربُ 
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 омоч ُِمْرَاث  

 
 қайчи ِمَقص  =ِمْقرَاض  

 
 арра ِمْنَشار   найза اق  ِمْزرَ 

زَان    ҳайкалтарош ِمْنَحات   тарозу ِمي ْ
қалами 

 
 мисвок ِمْسَواك  

 
 ,най ِمْزَمار  

қамишсурнай 
 

 темир косов ُِمْرَاك  
 

 мих ِمْسَمار  
 

 устара ُِمَْلق  
 

 ,чуқур қазувчи ُِمَْفر  
лом 

 
 парма, дрель ِمثْ َقب  

 
 қозон ِمْرَجل  

 

 ўроқ ِمْنَجل  
 

 супурги ِمْكَنَسة  
 

 қошиқ ِمْلَعَقة  
 

 чўмич ِمْغَرفَة  
 
 

 болғача ِمْطَرَقة  
 

 кўзгу (َمرَايَا)، ِمرآةُ 

 ер ҳайдамоқ (َحَرَث، ََيِْرُث، اِلَْْرثُ ) йўнди, нақш (ََنََت، يَ ْنِحُت، النَّْحتُ 
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солди 
(тошга) 

 

 

 соч олмоқ (َحَلَق، ََيِْلُق، اِْلَْلقُ )
 

 тешмоқ (َقَب، يَ ثْ ُقُب، الث َّْقبُ ث َ )
 

 супурмоқ (َكَنَس، َيْكِنُس، الَكْنسُ )
 

 чўмичга (َغَرَف، يَ ْغِرُف، الَغْرفُ )
олмоқ, 

овқатни 
сузмоқ 

 
 ,ёпмоқ (َغَلَق، يَ ْغِلُق، الَغْلقُ )

беркитмоқ 
 

 ,сақламоқ (َحَرَس، ََيِْرُس، اِلَْْرسُ )
қўриқламоқ 

 
 асбоб, қурол آلة  

 
 асбоблар اَلت  آ

 

 қулф قُ ْفل  
 

 қулфлар أقْ َفال  
 

 қамчи َسْوط  
 

 қамчилар أْسَواط  
 

 ёғоч َخَشَبة  
 

 ёғочлар َخَشَبات  

 тешиклар ثُ ُقوب   тешик ثُ ْقَبة  
 нарвон, шоти ُسلَّم  

 
 ,нарвонлар َسللُِ 

шотилар 
 жаноблар أْصَحاب   ,жаноб, эга َصاِحب  
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йўлдош 
 

 

 ,қоравул َحاِرس  
соқчи 

 қоравуллар ُحرَّاس  
 

 ишчи َعاِمل  
 

 ишчилар َعَمَلة  
 

 ўрин َُمَل  
 

 ўринлар َُمَال  
 

 ички َداِخل  
 

 ташқи َخارِج  
 

 устки қисм َسْطح  
 

 унинг ِعْنَدهُ 
ҳузурида 

 
  

55 
ُعونَ  ْرُس الث اِلُث َوالس ب ْ  الد 

 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 
 

* ََمِلِسِه  كلُّ إنساٍن ََيِْلُس يف* قالُء أهُل هذا اْلمجلِس ع* ََمالُس العلماِء شريفٌة *  حسنٌ  ي ٍ ََمْلُس عل
ُْ يف * َنار ا بعَد الظهِر  َملُس ول ٍ  البالُد * مسكنُ َنا بلٌد كبرٌي * هذاِن اْلمجلساِن كبرياِن * ََملَسنِي  جلس

 *الصحاَرى  مساكُن بعِض األقواِم يف* ميِذ مدارُس مساكُن التالمساكُن التجاِر والقَرى مساكُن الفالحنَي والْ 
ُْ مسكُن الناِس  مساِكِنكم  ُاْسُكُنوا يف * ريٌب عن مسكِننا مسكُن بكٍر ق* اإلصطبُل َمْسَكُن اْْليواناِت * البي

َْ َتْسُكُن يف *  مسكٍن آخر وال تَ ْرَحُلوا من مسكٍن إََل  * مسكٍن واحٍد  ََنُن نسكن يف* مسكنَ نْيِ  أن
ُْ َمْرِجُع * هذه اْْلجرُة حَمَْسُب األمواِل * مزارُع هذه القريِة كثريٌة * مزرعتُنا كبريٌة * مسكُنَك قريٌة صغريٌة  البي
هذا * هذا اْلمْنِزل  نَ َزْلَنا يف * ذا السبيِل كثرية منازُل ه* هذا اْلمكاُن مْنِزُل اْلمسافريَن * اإلنساِن من السُّوِق 



www.arabic.uz 

 

86 

 

هذه *  اْلمدرسُة َمقرأ الدرس * هذه اْْلجرُة مقرأ القرآِن * مغرُب الشمِس َوَذاَك الط رُف َمْشرِقُها  الطرفُ 
مفاتُح * األوِديَِة  الربيُع ََمَْمُع اْلمياِه يف *  ََمامُع اْلمياِه َرْطَبةٌ * هذه اْْلُْفَرُة ََممُع اْلماِء * اْْلجرُة مغَسُلنا 

اْسرُت *  هذا السبيُل مذهِب * ُس األثواِب هذه اْْلجرُة ملب* مقطُع هذه اْْلشبِة َوَسطَُها  *البيوِت حوَل أبواِِبا 
ِْ وَُمرُجُه * ذهَبَك وَذَهاَبَك َوَمْذَهَبَك  األفواُه * األبواُب مداخُل البيوِت وَُمارُجها * الباُب مدخُل البي

مطبُخنا * اْلمساجُد معابُد اْلمسلمني * األمواِت  القبوُر مراقدُ * العيوُن َُمارُج الدمع * مداخُل األطعمِة 
طرُف اْلمشرِق مطلَع الشمِس * مطابُخ اْلمدارس كبريٌة * َمْطَبِخَنا  اُخنا َيْطَبُخ األطعمَة لنا يف طَب  * صغريٌة 
ِْ واسعٌة مأكلُة * اْلمشرِق  مطالُع الكواكِب يف * والقمِر  ْنَظَرُة بيِتنا مرتفعٌة مَ * حديقِتنا  مشربَ ُتنا يف* هذا البي

* هذا اإلناُء حِمفظُة األَْثاِن * تلك الصحراُء َمهَلَكٌة * هذه الواقعُة ُمْضَحَكٌة * الزقاُق ملعبُة الصبياِن * 
 مدفنُ * صعبٌة  اْلمعاملِ  األعماُل يف * اْلمعامِل  الَعَملُة يَ ْعملوَن يف* كبرٌي   معمُل هذا الغِن ِ * اْلمزرعُة حَمَْصَدٌة 

ِْ يف  هذا القصاُب  َذَبحَ * ِاْدفَ ُنوا أمواَتُكم َنار ا * َدَفَن هذا اْلمؤذُن أموات ا كثرية  * تلك اْلمقربِة  هذا اْلميِ 
ُْ حي* َذْبُح اْْليواِن صعٌب * مذبح قص ابِنا كبرٌي * هذا اْلمذبِح  حيواناٍت كثرية  يف  * وان ا أصال  أنا ما َذَِب

ا ا اْلمحبِس سارق  هذ َحَبَس األمرُي يف   يف وِْلايف  ووساديت يِفراشِ * حَمبِس بلِدنا  ُحِبَس هذا السارُق يف* ا واحد 
اْلمسلموَن يسجدوَن * مضجِعِه  َيْضَجُع يف كلُّ إنساٍن * بيوِِتم  مضاجُع الناِس يف* اْلمصطبِة  يف  يَمضجعِ 

اْلمسلُم ال َيْسُجُد * السُُّجوُد لغري هللا حراٌم * ٌة السجوُد هلل طاع* اْلمساجِد  ُاُسُجدوا هلل يف * مساجدهم  يف
اْلمدارِس  يا أيها الصبياُن اْدُرُسوا يف * اْلمدارِس  التالميُذ َيْدُرُسون يف* ْلدرِس اْلمدرسُة حَملُّ ا* لغرِي هللا تعاَل 

حكمِة للمظلوِم اْلم يْدُل ََيكُم فىاْْلاكُم العَ *  اْلمحكمةِ  األمرُي ََيكُم للناِس يف* كِم اْلمحكمُة حَملُّ اْلْ * 
* مطبعٍة جديدٍة  طُِبَع هذا الكتاُب يف * لعدالِة اْلمحكمُة حَملُّ ا( * ظاِلِ لضرر ال)على الظاِلِِ ( ظلوملفائدة امل)

دبغِة ريُح اْلم* اْلمدبغِة  جلوُد اْْليواناِت ُتْدَبُغ يف * طَْبُع الكتاِب صعٌب * هذه اْلمطبعُة مطبعٌة إسالميٌة 
ب اغُ * قبيحٌة  ا * مدبغِتِه  َيْدَبُغ جلوَد اْْليواناِت يف  الد  اْلمدابُغ  * ِغ قبيحٌة أثواُب الدبا * َدبُغ اجْللوِد صعٌب جدًّ

لُّ اْلمشجرُة حمَ * مقرَبُة بلِدنا بعيدٌة عنه * اْلمقابِر  القبوُر كثريٌة يف * القبوِر  اْلمقربُة حَملُّ * بلِدنا  كثريٌة يف 
قُ ْفُل * بعُض اْلمفاتيِح مصنوٌع من الصفِر * اْلمفاتيُح ُتْصَنُع من حديٍد * مفتاُح هذا القفِل صغرٌي * األشجاِر 

* مزارِعهم باْلمحاريِث  الَفال حوَن ََيْرِثُوَن يف * القدُح ِمْشَربٌَة * الس وُط ِمضَرٌب * هذا اْلمفتاِح ُمَدو ٌر 
ُْ هذه * هذه اْلمزرعُة حَمروثٌة باْلمحراِث اجْلديِد * الفالُح حارٌث وزارٌع *  اْلمحراُث آلُة اْْلَْرثِ  قطع

* مزاريُق هذا اجْليِش طويلٌة * اْلمزراُق آلُة اْْلرِب *  اْلمقاريُض آالُت القطِع * الصحيفَة باْلمقراِض الكبرِي 
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َْ هذا النجاُر ه* اْلميزاُن َعْدٌل * اْلمنشاُر آلُة النجاِر  َقِب ذه اْْلشبَة باْلمنحاِت وث َ ََنَ ُْ * َقبَ َها باْلِمث ْ غسل
هذا * حِمراُك هذا الت  نُّوِر طويٌل * صوُت هذا اْلمزماِر حسٌن * اْلمزماُر آلُة الل ِعِب * باْلماِء واْلمسواِك  يفم

ُْ على اْلمسماِر باْلمْطَرَقِة * مسماُرَك طويٌل * اْلمسماُر حديٌد  * ِلُق رؤوَس الناِس باْلمحَلق اْْلال ُق َيَْ * ضرب
َحَفْرُت هذه اْْلفرَة باْلمحَفِر اْْلديِد * أحدُّ من حِملِقَك  يحِمَلق* ُق هذا اْْلالِق كثريٌة حَمال* اْلمحلُق آلُة اْْللِق 

أكثُر * ِب باْلمثاق النجاروَن يثقُبوَن اْْلشباتِ * اْلمثْ َقُب آلُة الثَ ْقِب * هذه اْْلفرُة حَمفورٌة باْلمحافِر اجْلديدِة * 
الفالحوَن ََيُصُدوَن اْْلنطَة والشعرَي * َجُل آلُة اْْلصِد نْ اْلمِ * اْلمرجُل آلُة الطبِخ * اْلمراجِل  األطعمِة ُتْطَبُخ يف 

هذه  يا خادُم اْكِنسْ * َكن اُس زقاقنا فقرٌي * مكانُس العرصِة واألزقِة كبريٌة * هذه اْلِمْكَنَسُة صغريٌة * باْلمناجِل 
ُخُذوا اْلمالعَق فكلوا * اْلملعقُة آلُة األكِل * ََنن نأكُل أكثَر األطعمِة باْلملعقِة * اْْلجرَة بتلَك اْلمكنسِة 

ُْ اْلماَء ِِبذه اْلمغرفِة * اْلمغرفُة آلُة الغرِف * األطعمَة ِِبا  اْلمطرقُة آلُة الضرِب * هذه اْلمغارُف كبريٌة * غرف
هذا الرجُل * اْلمرايا اجْلي دُة ََثينٌة * نظرُت إََل اْلمرآِة * اْلمرآُة ُتْصَنُع من زجاجٍة وفضٍة * اْلمطارُق ثقيلٌة * 

َْ عَصاُه باْلمنحاِت  ُْ َعَمُل النجاريَن * ََنَ ا * الن ْح ُْ اْْلشباِت الصلبِة صعٌب جدًّ خادُمنا ََيِرُث * ََنْ
ُْ هذه اْْلشبَة باْلمثقِب الصغرِي * باْلمكانِس اجْلديدِة اِْكِنُسوا اْلعرصَة * األرَض باْلمحراِث الكبرِي  * ثَ َقْب

ُْ اْلَمَرقَة ِِبذه اْلمغرفِة  ِْ بالقفِل * يا أيها الصديُق اْغِرِف اْلمرقَة باْلمغرفِة اجْلديدِة * َغَرْف ُْ باَب البي غلق
* السارُق يَ ْهُرُب عن اْْلارِس * أمواَل الناِس اْْلارُس ََيِْرُس * ِاْغِلُقوا أبواَب بيوتكم مساء  باألقفاِل * الكبرِي 

يا أيها الناُس احِرُسوا أمواَلكم باجْلهِد * يا أيها اْْلُر اُس اْحِرُسوا أهَل البلِد عن شرِ  الظاِلمنَي وسرقِة السارقنَي 
ُم ََيِْرُس نَ ْفَسُه عن كلِ  اإلنساُن ََيِْرُس اْلماَل والعل* العلُم أحسُن من اْلماِل * كلُّ إنساٍن حارٌس ِلمالِه * 

اآلاَلُت العتيقُة * فائدُة اآلاَلِت لإلنساِن كثريٌة * هذا الزمان العمُل بال آلٍة صعٌب  يف ،لكلِ  عمٍل آلةٌ * عيٍب 
لكلِ  * األقفاُل اجْليدُة ََثينٌة * زمانِنا  اآلالُت اجْلديدُة كثريٌة يف * ا اآلالت اجْلديدُة نافعٌة جدًّ * ليسْ بنافعٍة 

ا بالسوِط الطويِل * قفٍل مفتاٌح ولكلِ  مفتاٍح قفٌل  ُْ زيد  * األسواُط مصنوعٌة من جلوِد اْْليواناِت * ضرب
هذه الثقبُة * نظرُت إََل الزقاِق من هذه الثقبِة * ثقبُة هذه اْْلشبِة صغريٌة * اْْلشباُت ََتُْصُل من الشجِر 

الصُُّعوُد * َهَذا السُّل ُم طويٌل * َصِعْدُت على السطِح بالسُّل ِم * وِح كثريٌة هذا الل الثُقوُب يف * مثقوبٌة باْلمثقِب 
ِْ بال سل ٍم صعٌب  ِْ رجٌل غِنٌّ * على َسْطِح البي * أصحاُب األمواِل الكثريِة قليلوَن *  صاحُب هذا البي

( هللا عنهم  يَ َرضِ ) يٌّ ُر وعثماُن وعلأبو بكٍر وعم* أصحاُب نَِبيِ نا كثريوَن * صاحُب هذا الكتاِب رجٌل عاِلٌ 
ذاَك  هذا العامُل يَ ْعَمُل يف * ريوَن هذا البلِد كث اْْلُر اُس يف ( * صلعم)هللِا  من أصلِح أصحاِب حممٍد رسولِ 
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ِْ  حَملُّنا يف * لٌّ ِلُكلِ  شىٍء حمَ * اْلمعمِل  * عنَده  غِن زيٌد * زَيٌد َجاهٌل ِعنَدَك *  يزيٌد عاِلٌ عند* داخِل البي
أْخُذ * السرقُة عيٌب عنَد ُكلِ  عاقٍل * هللا تعاَل واحٌد عنَد اْلمسلمنَي * عنَدنا  هللُا موجوٌد وعاِل وسامٌع وغِنٌّ 

ِْ َنار ا ويدخُل يف  كلُّ إنساٍن ََيرُج إََل * الصدقِة عيٌب ورذالٌة عنَد العقالِء  خارُج * داخلِه ليال   خارِج البي
ِْ واسعٌ   .خارُج بيتنا مصبوٌغ بألواٍن ُُمتلفٍة وداخلُه ُمَزي ٌن ِبزَِيٍن ََثينةٍ * وداخُلُه ضي ٌق   البي

  
55 

ُعونَ  ْرُس الر اِبُع َوالس ب ْ  الد 
 :حروف ناصبة للمضارع

 ، إَذنْ يْ َأْن، َلْن، كَ 
، إَذْن ҳаргиз очмас - ، َلْن يَ ْفَتحَ очиши учун - ، َكْى يَ ْفَتحَ очмоғи - َأْن يَ ْفَتحَ 

 .ундай бўлса очади - يَ ْفَتحَ 
 :تصريف مضارع مصدري

، أن يفتحَن، أن تفتَح، أن تفتحا (ن)، أن تفتَح، أن تفتحا (ن)، أن يفتحوا (ن)َأْن يفتَح، أن يفتَحا 
 .، أن تفتحَن، أن أفتَح، أن نفتحَ (ن)، أن تفتحا (ن) ي، أن تفتح(ن)، أن تفتحوا (ن)

 :تصريف مضارع تعليلي
يفتَح، َكْي يفتَحا، َكْي يفتحوا، َكْي تفتَح، َكْي تفتحا، َكْي يفتحَن، َكْي تفتَح، َكْي تفتحا، َكْي  َكيْ 

 .، َكْي تفتحا، َكْي تفتحَن، َكْي أفتَح، َكْي نفتحَ يتفتحوا، َكْي تفتح
 :تصريف نفي مضارع تأكيدي

، لن تفتَح، لن تفتحا، لن تفتحوا، لن َلْن يفتَح، لن يفتَحا، لن يفتحوا، لن تفتَح، لن تفتحا، لن يفتحنَ 
 .، لن تفتحا، لن تفتحَن، لن أفتَح، لن نفتحَ يتفتح

 :حروف جازمة مضارع
 .نْ إِ  ِل، اَل، َِلْ، َلم ا،

  .لِيَ ْفَتْح، الَ يَ ْفَتْح، َِلْ يَ ْفَتْح، َلم ا يَ ْفَتْح، ِإْن يفتحْ 
 :تصريف مضارع أمر
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ْفَتَحا، لِيَ ْفَتُحوا ْفَتِحي، لِتَ ْفَتَحا، لِيَ ْفَتْح، لِي َ ْفَتْحَن، لِتَ ْفَتْح، لِتَ ْفَتَحا، لِتَ ْفَتُحوا، لِت َ ، لِتَ ْفَتْح، لِتَ ْفَتَحا، لِي َ
ْفَتحْ   .لِتَ ْفَتْحَن، ألفْ َتْح، لِن َ

 :تصريف مضارع َني
ال تَ ْفَتَحا، ال تَ ْفَتُحوا، ال  ال يَ ْفَتْح، ال يَ ْفَتَحا، ال يَ ْفَتُحوا، ال تَ ْفَتْح، ال تَ ْفَتَحا، ال يَ ْفَتْحَن، ال تَ ْفَتْح،

 .تَ ْفَتِحي، ال تَ ْفَتَحا، ال تَ ْفَتْحَن، ال أفْ َتْح، ال نَ ْفَتحْ 
 :تصريف جحد مطلق

، َِلْ تَ ْفَتِحي، َِلْ ، َِلْ تَ ْفَتُحواَِلْ يَ ْفَتْح، َِلْ يَ ْفَتَحا، َِلْ يَ ْفَتُحوا، َِلْ تَ ْفَتْح، َِلْ تَ ْفَتَحا، َِلْ يَ ْفَتْحَن، َِلْ تَ ْفَتْح، َِلْ تَ ْفَتَحا
 تَ ْفَتَحا، َِلْ تَ ْفَتْحَن، َِلْ أفْ َتْح، َِلْ نَ ْفَتحْ 

 :تصريف جحد مستغرق
ا تَ ْفَتَحا، َلم ا يَ ْفَتْحَن، َلم ا تَ ْفَتْح،  َلم ا تَ ْفَتَحا، َلم ا َلم ا يَ ْفَتْح، َلم ا يَ ْفَتَحا، َلم ا يَ ْفَتُحوا، َلم ا تَ ْفَتْح، َلم 

َتْح، َلم ا نَ ْفَتحْ تَ ْفَتُحو   .ا، َلم ا تَ ْفَتِحي، َلم ا تَ ْفَتَحا، َلم ا تَ ْفَتْحَن، َلم ا أف ْ
 

 :َتْصرِيُف مضارع شرطي
ْفَتُحوا، إْن يَ ْفَتْح، إْن يَ ْفَتَحا، إْن يَ ْفَتُحوا، إْن تَ ْفَتْح، إْن تَ ْفَتَحا، إْن يَ ْفَتْحَن، إْن تَ ْفَتْح، إْن تَ ْفَتَحا، إْن ت َ 

َتْح، إْن نَ ْفَتحْ إْن تَ فْ   .َتِحي، إْن تَ ْفَتَحا، إْن تَ ْفَتْحَن، إْن أف ْ
 

 .ِإْن يفتحوا، تفتحوا* ِإْن يفتحا، تفتحا * إْن يَ ْفَتْح، تَ ْفَتْح 
 

Қоида:  ْإن шартийя ва ундан кейинги қолган ҳарфлар икки 
феъли музореъни мажзум қилади. 

 
 (қайси кишики - َمنْ ( )нима нарсаки -َما)
 (қайси замондаки - َمايَمتَ ( )қайси ўриндаки - اَأيْ َنمَ )
 ( нима бўлганда ҳам - َمْهَما( )қандай аҳволдаки - َكيَفَما)



www.arabic.uz 

 

90 

 

 
 -كيَفَما َُتِلْس * آكْل  -َمَتيَما تأكْل * َأجِلْس  -َأيْ َنَما َُتِلْس * يُ ْقَتْل -َمْن يَ ْقُتلْ * َأْصَنْع  -ما َتْصَنْع 

 .خذْ آَمْهَما تَْأخْذ * أجلْس 
 (لَ ( )َوَلوْ ( )وَأنْ ( )إَذا)؛ (َلوْ ( )ِإنْ )

  агар очган бўлса эди - ، َلْو فَ َتحَ агар очса - ِإْن فَ َتحَ 
  гарчи очсада - ، َوإْن فَ َتحَ очган пайтда - ِإَذا فَ َتحَ 
 албатта очар эди - ، َلَفَتحَ гарчи очсада - َوَلْو فَ َتحَ 

 (ҳасад қилмоқ - ُد، اْْلََسدُ سُ َحَسَد، َيَْ )
 (ғазаб қилмоқ - َغِضَب، يَ ْغَضُب، الَغَضبُ )

يَ ْفَهَم، َلْن َيْذُكَر، لَِيْجَهْر، ال َيْشَرْع، ِلَْ يَ ْفَرْغ، َلم ا ََيُْسْد، ِإْن يَ ْغَضْب، إَذا َغِضَب، َوِإْن َرِحَم،  يْ َأْن يَ ْقُصَد، كَ 
 .َوَلْو ظََلمَ 

 махфий - يٌّ َخفِ *  очиқ - ظَاِهرٌ 
 шаксиз - الَ َشك  *  шубҳасиз - ْلَبت ةَ أَ 

ا  .далил - ، َدالَِئلُ َدلِيلٌ *  ҳечам - َأَبد 
 
51 

ُعونَ   الد رُس اْْلَاِمُس َوالس ب ْ
 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 

 
رجاُل يقصدوَن َأْن هؤالِء ال* هذاِن الرجالِن يقُصداِن َأْن يذهَبا * هذا الرجُل يَ ْقُصُد َأْن يذَهَب 

هؤالء النساُء يقصْدَن أْن * هاتاِن اْلمرأتاِن تقصداِن َأْن تذهبا * هذه اْلمرأُة تقصُد َأْن تذهَب * يذهبوا 
َْ تقصُد َأْن ترِجَع * يذهَْبَ  ِْ تقصدين َأنْ * أنتم تقصدوَن أْن ترجعوا * أنتما تقصداِن أن ترِجعا * َأْن  أن

ََنن نقصُد َأْن ندخَل * َأنَا أْقصُد َأْن أدخل * أننُت  تقصدَن َأْن ترجْعَن * ترجعا  أنتما تقصداِن أن*  يترجعِ 
* هنٌد تَ ْقِدُر َأْن َتكتَب * البكروَن يقدروَن َأْن يفتحوا * الزيداِن يقِدراِن أن يقرآ * يَ ْقِدُر َأْن يكتَب  يٌّ عل* 
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َْ تقِدُر َأْن تَ ْفَهَم * َأْن يفتحَن الزينباُت يَ ْقِدْرَن * اْلمرَُياِن تقدراِن َأْن تقرآ  * أنتما تقدراِن أن تفهما * أن
ِْ تقدريَن أن تفهم* تفهموا  أنتم تقدروَن َأنْ  َأَنا * أننُت تَ ْقِدْرَن َأْن تَ ْفَهْمَن * أنتما تقدراِن أن تفهما *  يأن

 يْ ُْها يقرآن كَ * يعلَم  يْ هو يقرُأ كَ * ا كثرية  ََنن نقصُد َأْن َنْذكَر أخبار  * َأْقُصُد َأْن َأذُْكَر َأْخَبار ا عجيبة  
أنْ * يَ ْعَلْمَن  يْ هن يقرأن كَ * تعلما  يْ ُْها تقرآن كَ * تعلَم  يْ تقرُأ كَ  يه* يعلموا  يْ هم يقرُؤون كَ * يعلما 

ِْ تسمِعنَي كَ * تذكروا  يْ أنتم تسمعوَن كَ * تذكرا  يْ أنتما تسمعاِن كَ * تذكَر  يْ تسمُع كَ  أنتما *  يهمتَ فْ  يْ أن
َلْن يضرَب زيٌد * نفهَم  يْ ََنن نَ ْقرُأ كَ * أفهَم  يْ أنا َأقرُأ كَ * تَ ْفَهْمَن  يْ أننُت  تسمْعَن كَ * تفهما  يْ تسَمعان كَ 

ا  هذاِن اْْلادماِن َلْن * لن يأكَل اْلمؤمُن َْلَم اْْلْنزيِر أصال  * لن يقتَل الرجُل الصاِلُح حيوان ا أصال  * أحد 
َْ لن تطمَع شيئ ا * هؤالِء اجْلهالُء لن يقصدوا أْن يفهموا أقواَل العلماِء * يَ ْفَهما َقوَلَك  يقصدا َأنْ  * أن

ا * أنا لن آخَذ صدقة  أصال  * أنتم لن تطمعوا شيئ ا  ا  يٌّ لَِيضرْب عل* ََنن لن نسرَق شيئ ا أبد  لتضرْب * زيد 
يا أيها اْْلادُم * لُِنْمَدْح * ألُْمَدْح *  لُِتْضَرْب َعُدو يت *  يُيْضَرْب َعُدو ِ لِ * ِلنَ ْقَرْأ ََنُْن * ألقَرْأ َانَا * هنٌد بكر ا 

يا ( ثوابَ ِاْغِسُلوا هذه األ)يا أيها اْْلداُم لتغِسلوا هذه األثواَب ( * ِاغِسْل هذا الثوبَ )لَِتغِسْل هذا الثوَب 
ال ََيَْمع ( * ِاْغِسْلَن اآلنيةَ )ها اْْلادماُت ِلتَ ْغِسْلَن اآلنيَة يا أيت( * اآلنيةَ  يِاغِسل)اآلنيَة  يأيتها اْْلادمُة لتغسل

يا أيها األصدقاُء * يا أيها الص ديُق ال تأكْل أطعمة  ُُمتلفة  * ال َُتَْمع هنٌد أقمصة  ُُمتلفة  * زيٌد أمواال  كثرية  
هذه اْْلادمُة ِلَْ تسِرْق ََثن ا * َِلْ يسرقوا شيئ ا  هؤالِء الشبابُ * أحٍد شيئ ا  ال نطمْع يف * أطعمة  نَ يِ َئة   ال تأكلوا

ا * هاتاِن اْْلادمتاِن ِلَْ تسرقا ََثن ا أصال  * أصال   َْ ِلَْ تقرْأ كتاب ا مفيد  أنتم * أنتما ِلَْ تكتبا مكتوب ا طويال  * أن
ا َِلْ تَْ  ِْ َِلْ تأخذِ * َدُحوا أحد  أنا ِلَْ أنظْر ِإَلْيَك أصال  *  ِلَْ تأخذَن شيئ ا أننُت  * أنتما َِل تأخذا شيئ ا * شيئ ا  يأن
ا يقصْد لك شرًّا * ََنن ِلَْ ننظْر إليكم أصال  *  هم َلم ا يَ ْقُصُدوا َلُكْم * ُْها َلم ا يقصدا لكما شرًّا * هو َلم 

ا تَ ْفَهَما قَ ْوَلُكَما * ِهَي َلم ا تفهْم قوَلَك * َشرًّا  ا تذكْر كالم ا * ا يفهْمَن أقواَلكن  ُهن  َلم  * ُْهَا َلم  َْ َلم  * أن
ا تذكروا كالم ا  ِْ َلما َُتَهرِ * أنتم َلم  ِإْن يَ ْقرآ، * ِإْن َيْضِرْب، ُيْضَرْب * أننت َلم ا َُتَهْرَن أصال  * أصال   يأن

ِإن * ِإْن نَ ْعَلْم، نقرْأ * ِإْن َأْذهْب، َأْرِجْع *  ِإْن َتأكال َتْشَبعا* ِإْن تَ ْقُتْل، تُ ْقَتْل * ِإْن ََيَْهُروا، يسَمعوا * يعَلما 
ِإْن تَ ْغِسْل ثوَبَك * إن ََتْدَْع َُتْدَْع * هؤالِء الصبياُن ِإْن َتْصَعدوا على اجْلبِل يَ ْنزِلوا * يدخْل بكٌر، ََيرْج 

ِإْن *  تغضبوا على أصدقاِئكم ال* يغَضُب هللا تعاَل على الفاسقنَي * ، َيْضَحْك ِاْن يَ ْلَعِب الصِبُّ * َيْطُهْر 
ا ألبتَة  ِإْن َحَصَل السحاُب  *إن ِلَْ يأكِل اإلنساُن شيئ ا، ال يشبُع أصال  * َأَكَل اإلنساُن كثري ا يشبْع جدًّ

وقاِت أكثِر األ الرجُل أثواب ا حسنة  يلبُسُه يف ِإْن َمِلَك * األرِض  ََيصُل اْلمطُر أِو الث لُج يف  اْلمساءِ  الكثرُي يف 
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ِْ اْْلي ُة الكبريُة إنسان ا، تقتُ ُلُه * ِإْن َجَرَح السبُع َبَدَن حيواٍن ََيرُج عنه دٌم كثرٌي *  لو َقَدَر هذا * ِإْن لَدغ
ُْ يف* َرَب َكل  أحٍد الصعيُف على الضرِب، َلضَ  ِْ  لو َغَرْس ْْ إََل هذا الوق هذه اْْلديقِة أشجار ا ََثري ة  لََنَبَت

ْْ فيها أَْثاٌر لذيذٌة   فيها أشجارٌ  لو * مزرعتِه ْلَََصَد سنابَل كثرية   لو َزرََع هذا الفقرُي حنطة  يف* كبريٌة َوْلَََصَل
َْ اْْلنطَة َْلصَل منه الدقيُق اجْلي ُد  إذا * إذا َشَكَر العبُد يرزُقُه هللا * إذا َرزََقُكُم هللا ِباٍل، فاشُكُروه * َطَحْن

ِْ الشمُس ََيصُل  ْْ ََيصُل الليُل طلع إذا َحَضَر الطعاُم َلَدْيُكْم فُكُلوه، وإذا َحَضَر * النهاُر وإذا غرب
إذا عطشتم، * إذا شبعتم، فال تأكلوا طعام ا فَ ْوَق الط َعاِم * إذا مضغُتُم الطعاَم فابَلُعوا * الشراُب فاشَرُبوه 

إذا حَكمتم على الناِس فاحُكموا عليهم * َلُه إذا عبدَُتُ هللا فاسجدوا * فاشربوا ماء  أو شاي ا أو قهوة  
ا زمان ا إذا أكْلتْم طعام ا فشبعتم عنه، فاشكروا هللا تعاََل ِلرزِقِه ورمْحِتِه، فرَيزُقكم هللُا تعاََل أيض  * بالعدالِة 

يا أيها التالميُذ * عليكم ْخِدُموا آلباِئكم وِاْن َغِضُبوا يا أيها الصبياُن اِ * الدنيا واآلخرِة  طويال  ويرمَحُُكْم يف 
* يا أيها الناُس ال تضربُوا على ُرُؤوِس أوالدكم ولو ِلَْ ََيِْدُموا لكم * قرُؤوا ُدَروَسكم، ولو َكثُ َرْت أشغاُلكم اِ 

يا أيها العلماُء ال تشِتموا * يا أيها العقالُء ال تظلموا السفهاَء ولو َشَتَموكم بسبِب السفاهِة واجْلهالِة 
م مُحٌْق وأغبياُء  اجْلهالءَ  َمتيَما َتعبدوا هللا * َمْن يَ ْرَحْم، يرحْم له الناُس * ما تأكْل آكْل * ولو شتموكم فإن 

يرحُم كل  إنساٍن :  رمْحَنٌ هللا تعاَل* ال تَ ْغَضُبوا على أحٍد بال سبٍب * كيفما تشَرْب، اشرْب * فاسجدوا َلُه 
معََن هذا الكالم ظاهٌر وَمْعََن * من ال يرحْم، ال يُ ْرَحْم * اآلخرِة  مؤمننَي يف يَ ْرَحُم ََجيَع اْل: الدنيا ورحيمٌ  يف 

دالئُل بعِض الَكِلِم  * ٍء دليٌل يلكلِ  ش* دليُل َقوِلَك ضعيٌف *  يٌّ دليُل هذا الكالِم قو *  يٌّ َذاَك الكالِم خف
ما دليُل * َس ألدياِن اْلمجوِس دليٌل لي* دليُل بعِض األدياِن ضعيٌف * وظاهٌر  يٌّ دليل ديننا قو * كثريٌة 

ْْ ِبشهورٍة *  يٌّ خرُب بكٍر خف* ظاهٌر ومشهوٌر  ي ٍ هذا القوِل؟ خرُب عل ا * الوقائُع اْْلفي ُة ليس ال شك  َأن  زيد 
ا*  غِنٌّ  ا أبد   .ال ََتُسُدوا أحد 

 
52 

ُعونَ  ْرُس الس اِدُس َوالس ب ْ  الد 
 مصادر أبواب َثانية مشهورة

 
 таълим бермоқ تَ ْعِليم   ҳурмат қилмоқ ْكرَام  إِ 
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 ёнма-ён َُمَاَلَسة   таълим олмоқ تَ َعلُّم  
ўтирмоқ 

 тўпланмоқ ِاْجِتَماع   узоқлашмоқ تَ َباُعد  
 афв қилишини ِاْسِتْغَفار   синмоқ اِْنِكَسار  

талаб қилмоқ 
 

 :ُمْشتَ قَّات ِإْكرَام  
  ҳурмат қилади - رِمُ ، ُيكْ ҳурмат қилди - َأْكَرمَ 
  ҳурмат қилма - ، ال ُتْكرِمْ ҳурмат қил - َأْكرِمْ 
 .ҳурмат қилинган - ، ُمْكَرم  ҳурмат қилувчи - ُمْكرِم  

 (يُْكَرمُ ( )ُأْكرِمَ )
 (:ُمْشتَ قَّات تعليم)
 .َعلََّم، يُ َعلُِّم، َعلِّْم، ال تُ َعلِّْم، ُمَعلِّم ، ُمَعلَّم   
 (يُ َعلَّمُ ( )ُعلِّمَ )
 (ُمْشتَ قَّات تَ َعلُّم  )

 .تَ َعلََّم، يَ تَ َعلَُّم، تَ َعلَّْم، ال تَ تَ َعلَّْم ُمتَ َعلِّم ، ُمتَ َعلَّم  
 (يُ تَ َعلَّمُ ( )تُ َعلَّمَ )
 (:مشتقات َُمَاَلَسة  )

، َُمَاَلس  َجاَلَس، َُيَاِلُس، َجالِ   .ْس، ال ُُتَاِلْس، َُمَاِلس 
 (َُيَاَلسُ ( )ُجوِلسَ )
 (:مشتقات تَ َباُعد)

 .تَ َباَعَد، يَ َتَباَعُد، تَ َباَعْد، ال تَ َتَباَعْد، ُمَتَباِعد ، ُمَتَباَعد  
 (يُ َتَباَعدُ ( )تُ ُبوِعدَ )
 (:مشتقات اجِتَماع)

 .ِاْجَتَمَع، ََيَْتِمُع، ِاْجَتِمْع، الَ َُتَْتِمْع، َُمَْتِمع ، َُمَْتَمع  
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 (َُيَْتَمعُ ( )اُْجُتِمعَ )
 (:مشتقات اِْنِكَسار)

، ُمْنَكَسر  اِْنَكَسرَ   .، يَ ْنَكِسَر، اِْنَكِسْر، ال تَ ْنَكِسْر، ُمْنَكِسر 
 (يُ ْنَكَسرُ ( ) اُْنُكِسرَ )
 (:مشتقات ِاْسِتْغَفار)

، َمُستَ ْغَفر    .ِاستَ ْغَفَر، َيْستَ ْغِفُر، ِاْستَ ْغِفْر، ال َتْستَ ْغِفْر، ُمْستَ ْغِفر 
 (ُيْستَ ْغَفرُ ( )اُْستُ ْغِفرَ )

 :جدول أبواب ََثانية
 تَ َباَعَد، يَ َتَباَعُد، تَ َباُعد  *  َجاَلَس، َُيَاِلُس، َُمَاَلَسة  *  م  تَ َعلََّم، يَ تَ َعلَُّم، تَ َعلُّ * َعلََّم، يُ َعلُِّم، تَ ْعِليم  * َم، ُيْكرُِم، ِإْكرَام  َأْكرَ 
 .ْستَ ْغِفُر، ِاْسِتْغَفار  ِاْستَ ْغَفَر، يَ *  اِْنَكَسَر، يَ ْنَكِسُر، اِنِكَسار  *  ِاْجَتَمَع، ََيَْتِمُع، ِاْجِتَماع  * 
 :يصيغه لر  يماض ينَف

 .َما َأْكَرَم، ما َعلََّم، ما تَ َعلََّم، ما َجاَلَس، ما تَ َباَعَد، َما اْجَتَمَع، َما انَكَسَر، َما اْستَ ْغَفرَ 
 

55 
ُعونَ  اِبُع َوالس ب ْ  الد رُس الس 

 
 :ْكرَام  إِ أْمثَال ( 0
 ، кийинтирмоқ - س  ْلَباإِ ، овқатлантирмоқ - ْطَعام  إِ 
 .эшиттирмоқ - َْسَاع  إِ ، чиқартирмоқ - ْخرَاج  إِ ، ўтқизмоқ - ْجَلس  إِ 

 :أمثال تَ ْعِليم  ( 1
 ، хорламоқ - ، ََتِْقري  улуғламоқ - تَ ْعِظيم  

 .қўрқитмоқ - ، ََتِويف  танбеҳ бермоқ - خ  ، تَ ْوبِيогоҳлантирмоқ - تَ ْنِبيه  
 :أمثاِل تَ َعلُّم  ( 6

 таажжубланмоқ - ، تَ َعجُّب  гапирмоқ - م  َتَكلُّ 
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 афсусланмоқ - ، تََأسُّف  табассум қилмоқ - تَ َبسُّم  
 .такаббурланмоқ - َتَكب ُّر  

 :أمثال َُمَاَلَسة  ( 5
  сўкишмоқ - ، َمَشاَِتَة  курашмоқ - ُمَضاَربَة  
 қўл бериб сўрашмоқ - ، ُمَصاَفَحة  алдамоқ - َِمَاَدَعة  

 .маслаҳатлашмоқ - اَورَةُ ُمشَ 
 :أمثال تَ َباُعد  ( 0

  ёрдамлашмоқ - ، تَ َناُصر  яқинлашмоқ - ب  تَ َقارُ 
  низолашмоқ - ، تَ َنازُع  тановул қилмоқ - تَ َناُول  
 .ҳасадлашмоқ - ََتَاُسد  

 :أمثال ِاْجِتَماع( 1
  огоҳ бўлмоқ - ، اِنِتَباه  фаоллашмоқ - ِاْجِتَهاد  
 .ўтинмоқ - ، اِْلِتَماس  фахрланмоқ - ، اِْفِتَخار  четлашмоқ - ِاجِتَناب  

 :أمثال اِْنِكَسار  ( 8
َماد  узилмоқ - اْنِقطَاع    ، музламоқ - ، ِاْنِْ
َدام   َساف  қуёш тутилиши - ، اِْنِكَساف  бузилмоқ - ِاْنِْ  .ой тутилиши - ، ِاْنِْ

 :أمثال ِاْسِتْغَفار( 7
 ، ёрдам сўрамоқ - ، ِاْسِتْنَصار  суриштирмоқ - ِاْسِتْعَلم  
 ، кўркамлашмоқ - َسان  ، ِاْسِتحْ таом талаб қилмоқ - ِاسِتْطَعام  
 .истеъмол қилмоқ - ِاْسِتْعَمال  
  ўта камбағал, бечора - ، َمَساِكيُ ِمْسِكي  

 ғофиллик - َغْفَلة  
 .мезбон - ُمِضيف  
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55 
ُعونَ  ْرُس الث اِمُن والس ب ْ  الد 

 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 
 

هذِه الغنيُة * هؤالِء األغنياُء َأْكَرُموا جرياَنم * هذاِن الغَِني اِن َأْكَرَما َجارَْيِهما * َأْكَرَم َجارَُه  هذا الَغِنُّ 
ْْ َجاَرها  َْ ضيَفَك أن* هؤالِء الغنياُت أكرْمَن جريانَ ُهن  * هاتاِن الغنيتاِن َأْكَرَمَتا جارَيهما * َأْكَرَم * َْ أكرم

ِْ ضيَفِك * أنتم أكرمتم ضيوَفكم * أنتما أكرمُتما ضيَفْيُكَما  ِْ أكرم أننُت  * أنتما َأكرمتما ضيَفْيُكَما * أن
ُْ صديق* ضيوَفُكن   أكرْمنُت   َفاِن *  هذا الضيُف ُأكرَِم يف  * ََنن َأكرمَنا أصدقائَنا *  يَأنَا أكرم هذاِن الض ي ْ

َْ يف جارك * هؤالِء الضيوُف ُأكرُِموا فينا * نا ُأكرَِما في * جريَاِنكم  ُأكرِْمُتْم يف * جارَْيكما  أكرمتما يف * ُأْكرْم
ُْ يف  ِْ َجارِ  ُأكرْم كلُّ * تِيَذهم التالميُذ ُيْكِرُموَن َأَسا* التلميُذ ُيْكرُِم أستاَذُه * بيوِت جريانِنا  ُأكِرْمنا يف *  يبي

ِْ اْلُمضيِف  ضيٍف ُيْكَرُم يف  يا * يا أيها اْلمضيفوُن، َأْكرُموا ضيوفكم * يا أيها اْلمضيُف، َأْكرِْم ُضُيوَفَك * بي
إْكَراُم * الضيوُف ُمْكَرُموَن * الضيُف ُمكَرٌم * اْلمضيفوَن مكرموَن * اْلمضيُف ُمْكرٌِم * رجُل ال ُتْكرِِم الفاسَق 

هذا اْلمكتِب تالميَذ كثرية   معلِ ُمنا َعل َم يف * خاَوِة اإلكراُم عالمُة الس   *ِإكراُم الفقراِء فضيلٌة * الناِس َحَسٌن 
اجْلهالُء ال يقدرون َأْن * سنواِت الصباوِة  اإلنساُن يُ َعل ُم يف * ْلمكتِب ذاك ا ََنُْن ُعلِ ْمنا يف * َسَنواٍت  َعْشرَ 

ا غبيًّا أنا ال ُأَعل ِ * يُ َعلِ ُموا الناَس  مكتِب  أنتما ُمَعل ماِن يف * م ا نافعا عل َعلِ ْمِن * علوم ا كثرية   َعلِ ْمِن * ُم تلميذ 
ا * التعليُم أمٌر حَسٌن * قريِتكما  َعلُُّم للتلميِذ الغِب ِ * تعليُم الصبياِن األغبياِء َصْعٌب ِجدًّ * أمٌر َصْعٌب  الت  

ُْ علوم ا نافعة   ا اْلمجالسُة مع العلماِء العقال* تَ َعل ْم َجاِلُسوا مع العقالِء والصلحاِء وال ُُتَاِلُسوا * ِء نافعٌة جدًّ
هذا * الت َباُعُد عن العلماِء عالمُة اجْلهِل * هذِه اْْلجرِة مَع الرُّفقاِء  ُجوِلَس َأْمِس يف * الَفَسَقِة مع السفهاِء وَ 

ََملِس العلماِء  اجتماُع الناِس يف* اِء والفسقِة لسفهتَ َباَعُدوا عن اجْلهالِء وا* الولُد الفاسُق تَ َباَعَد عن أبَ َوْيِه 
ا  ال َُتتِمعوا *  يا أيها الضيوُف اْجتِمعوا يف هذه الصفِة فكلوا واشربوا ِمْن نَِعِم هللا تعاَل* العقالِء َحَسٌن جدًّ

ُْ اْلماَل فاْجَتَمَع * بيوِت الفسقِة  يف  كساُر اإلناِء الزجاجِة ِان* انكساُر القلِب بسبِب اْْلزِن صعٌب * ََجع
* يا أيها اإِلناُء الثمنُي ِلَ اْنَكَسْرَت؟ * منَكسٌر على ِنْصَفنْيِ  ي ٍ ِإناُء عل* َكَسْرُت اإلناَء فَانَكَسَر * قريٌب 

ا  ْغِفُروا هللا من ذنوِبكم وال تفعلوها أصال ، لعل  * اإلستغفاُر للعبِد من الذنوِب نافٌع جد  هللا يا أيها الفسقُة است َ
ِإن ا هللَا تعاَل يغفُر ذنوَب بعِض الفسقِة، * ستغِفُر هللَا ِمن الذنوِب واْْلَطايا أَ * يَ ْقَبُل استغفارَكم فيغفُر ذنوَبكم 
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شهِر  َأْطَعَم يف  هذا الغِنُّ * ْطِعُموا جرياَنكم الفقراَء أَ ِإطعاُم الفقراِء واْلمساكنِي أمٌر خرٌي فَ * إِن استَ ْغَفُروا 
ُْ هذا الولَد بأثواٍب ََثينٍة * مساكنَي كثرية   رمضانَ  َْ تُ ْلبِ * ْلِبُسوا الفقراَء بأثواِبُكْم أَ * أْلَبْس ُس أوالَدَك أن
ٍْ ضيِ ٍق  ِلَ َأْجَلْستم ضيوَفكم يف * هم أمكنتِ  َأْجِلُسوا الضيوَف يف * حسنٍة  بأثوابٍ  َأخرُِجوا أَْثاَنكم من * بي

ُْ يدِ * جيوِبكم  ِإخراُج اللساِن * ، فََأْعطَْيُتُه ِْلذا الفقرِي يُت منه ََثن ا، فأخَرْجُتُه بيد، فََأَخذْ َجْيِب  يف  يَأْدَخْل
َْ النطِق عيٌب  ُْ صويت أَ * َْساُع الصوِت لِلص ِم ُمشِكٌل إ* عن الَفِم وق ُْ السارَق عن أَ * يلرفيق َْسَْع خرج

الرجُل * الرجُل اْلمتواضُع يُ َعظِ ُم كل  إنساٍن * وال َُتَقِ روا الفقراَء َعظِ ُموا العلماَء * َفَخَرَج بِالسُّْرَعِة  بيِِت 
ا  تعظيُم األستاِذ فضيلٌة وتعظيُم * اْلمَعظِ ُموَن متواضعوَن واْلمحقِ ُروَن متكربوَن * اْلمتكرُب ال يُ َعظِ ُم أحد 

* نَ بِ ُهوا الناَس صباح ا وال تُ َنبِ ُهوهم ليال   * ظُّْهِر قَ ْبَل ال نَ بِ ُهوين * لناِس عيٌب وشقاوٌة ََتقرُي ا* الفاسِق شقاوٌة 
هذا الرجُل َوب َخ ابْ َنُه ِلَعَمِلِه الغرِي * تنبيُه الصديِق عن الذنوِب والعيوِب مقبوٌل * نَ بِ ُهوا الناَس عن الغفلِة 

ُوَن أوالَدهم بسبِب َأفعاِْلم الضار ِة * النافِع  ُفوا الصبياَن * ال سبٍب عيٌب التوبيُخ ب* اآلباُء يُ َوِب  * ال َُتَوِ 
ُفوا الفاسَق بالعذاِب يف  ُْ باللغِة الَعَربِي ِة * اآلخرِة  َخوِ  يا أيها األوالُد، َتَكل ُموا باللغِة العربي ِة وال * َتَكل ْم

بعُض الناِس * ُء يتكلموَن باللُّغِة الرتكيِة اجْلهال* العلماُء يَ َتَكل ُموَن باللغِة العربي ِة * تَ َتَكلموا باللغِة الرتُّكي ِة 
عشرَة لَُغة   ُض العلماِء يَ َتَكل ُم باثنَِت بع* َأنَا َأْقِدُر َأْن َاَتك ل َم ِبَمس لغاٍت * يَ ْقِدُر َأْن يَ َتَكل َم باللغاِت اْلمختلفِة 

اْلَمملكِة الروسيِة يَ ْقِدرُوَن َأْن يَ َتَكل ُموا  نَي يف أكثُر العلماِء اإلسالمي* هذا التاجُر يَ َتَكل ُم باللغِة الروسيِة * 
* هذا الزماِن   ُملكتنا يفيف يٌّ التكلُم باللغِة الروسيِة ضرور * باللغِة العربيِة والفارسيِة والرتكيِة والروسيِة 

ُْ من هذِه الواقعِة العجيبِة  * ُه يَ تَ َعج ُب من كلِ  أمٍر العاقُل يَ تَ َعج ُب من األموِر العجيبِة والسفي* تَ َعج ْب
ُبوا ِمْن هذا القوِل فإنه لَْيَس * اإلنساُن العاقُل يَ تَ َعج ُب من ُحْسِن ُملوقاِت هللِا تعاَل  يا أيُّها األوالُد ال تَ تَ َعج 

كلِ    يف التبسُُّم بال سبٍب عيٌب * الض ِحُك بالصوِت عيٌب عنَد الكباِر والت َبسُُّم ليس بعيٍب * بعجٍب أصال  
 ٍْ ال * الت َبسُُّم والضحُك ََيصالِن من الت  َعجُِّب بسبِب أمٍر عجيٍب * هذا اْْلادُم تَ َبس َم من قوِلك * وق

َْ الت َبسُّم  ا * تفتحوا أفواَهكم وق * اْْلزُن َسَبٌب للتأسُِّف * الر ُجُل اْلمتأسُف حَمزوٌن * هذا الرجُل متأسِ ٌف جدًّ
َْ أم َْ تَأس ْف ا أن بعُض *  ي ٍ ال تَ َتَأس فوا بال حزٍن قو * الرجُل السفيُه يتأسُف بسبِب أمٍر قليٍل * ِس جدًّ

العاِلُ * َتَكب  َر ِباِلِه َوذاك العاِلُ َتَكب  َر بعلِمِه  هذا الغِنُّ * الت َكب ُُّر َعْيٌب َوَذْنٌب * السفهاِء ال يَ َتأس ُف بشيٍء 
اْلمضاربُة سبٌب * يا أيها األوالُد ال تَ َتَكب  ُروا على أحٍد، فإن  التكب َُّر سبٌب للفقِر *  العاقُل ال يَ َتَكب  ُر أصال  
* يا أيها التالميُذ ال ُتضاربوا أصال  * اْلمضاربُة عيٌب للعقالِء وهو عادُة اجْلهالِء * للمجارحة واْلمقاتلِة 
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اْلمخادعُة * معامالتكم  وا يف عُ ال َُتَادِ يا ايُّها الناُس * حٍد ، ال ُتَشاَِتْ مع أييا ولد* اْلمشاَتَُة سبٌب للعداوِة 
يصافحوَن  ىاليهوُد والنصار * اْلمصافحُة باليديِن عادُة اْلمسلمنَي * اْلمصافحُة عادُة الصلحاِء * شقاوٌة 

ا * اْلمشاورة عادُة العقالِء * بيِدهم الُيْمََن فَ َقْط  َشاِورُوا * شاورُة نصُف العقِل اْلم* مشاورُة العقالء نافَعٌة جدًّ
هذاِن الن هراِن متقاربان * ال تشاِوروا اجْلهالَء الفسقَة * كلِ  أمورِكم   كم وإْخَوَتُكْم وَأَخواِتكم يف آباَئكم وأمهاتِ 

يا أيها * السفهاِء  التحاُسُد عادُة العلماءِ * ال تَ تَ َناَزُعوا أصال  * تَ َناَوُلوا عن األطعمِة * اْلمؤمنوَن يَ تَ َناَصُروَن * 
اإلنتباُه صباح ا * ََنن َُمتهدوَن وأنتم ُكَساََل * الدرِس نافٌع، فاجَتِهُدوا  اإِلجتهاُد يف * ال تَ َتحاَسُدوا الناُس 
ِاْجَتنِبوا عن الذنوِب والعيوِب وال َُتتنبوا * ِاجَتِنبوا عن الغفلِة * يا أيها اْلمسلموَن انْ َتِبهوا عن الغفلِة * سهٌل 

اإلفتخاُر بالغنا سفاهٌة واإلفتخاُر بالعلِم * هذا السفيُه يَ ْفَتِخُر ِبِغَنا َجارِِه * عن الطاعاِت واألعماِل الصاِْلِة 
يا أيها الضيوُف، * باللغِة العربي ِة  يْلَتِمُس عنَك َأْن تَ َتَكل َم معأَ * ٍء ييا أيها الناُس ال تفتخروا بش* عيٌب 

ْْ هذه اْْلشبُة من نصفها ( * فَأْن َُتِْلُسوا)داخِل البيوِت فَ َتْجِلُسوا  دُخُلوا يف ْلَتِمُس عنكم َأْن تن َ  * ِانْ َقَطَع
قد * مسجُد قريِتكم مَنهدٌم * اجْلََمُد ماٌء منَجِمٌد * الشتاء  األْناِر واْْلياِض تنجمُد يف  مياهُ * ِاَْنََمَد ماُء َنرنا 

َْ تَ َوسُِّط ال وقد يَ ْنَخِسُف القمُر *  ي ِ آخِر الشهِر القمر  يف قمِر بينها وبني األرِض تَ ْنَكِسُف الشمُس وق
َْ تَ وَ  أو الرابِع عشر  اليوِم الثالِث َعَشرَ  سُِّط األرِض بينه وبني الشمِس يفِبسبِب عدِم تَ نَ وُّرِِه من الشمِس وق

ُْ عنَك علوم ا كثرية  *  ي ِ من الشهِر القمر  يا أيها اْلمساكنُي اْسَتْطِعُموا *  يكلِ  عمل  ستَ ْنِصُرَك يف أَ * ِاستَ ْعَلْم
مكاتِبكم فَِإن ُه سهٌل لكم  وا هذا الكتاَب يفلميا أيها اْلمعلموَن اْستَ عْ * ِاْسَتحِسُنوا األموَر اْْلسنَة * الناَس 

 .ونافٌع لتالميذِكم
 

55 
ُعونَ  ْرُس الت اِسُع َوالس ب ْ  الد 

 
 (ўтмоқ - اْلمُرورُ ، َُيُرُّ  ،َمر  )
 (қочмоқ - الِفَرارُ ، َيِفرُّ  ،فَ ر  )
 (ушламоқ - سُّ اْلمَ ، َُيَسُّ  ،َمس  )

 (َمر  َُيُرُّ )تصريفات 
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، : ماضى ، أمر: مضارعَمر  ، نَ : َُيُرُّ ، إسم فاعل: يُمر  َمر اٌر، : َُمُروٌر، إسم فعال: َمارٌّ، إسم مفعول: ال َتُر 
 :َأَمرُّ : إسم أفعل

، َمر  : ماضى ، َمَرْرُت، َمرَ َمر   .ْرنَاا، َمرُّوا، َمر ْت، َمر تَا، َمَرْرَن، َمَرْرَت، َمَرْرُتَا، َمَرْرَُتْ، َمَرْرِت، َمَرْرُتَا، َمَرْرُتن 
، ُمر ا، ُمرُّوا: ََمهول  اخل..... ُمر 
، تَُ : مضارع ، َتُر اِن، َُيُرْرَن، َتُرُّ ، َُيُر اِن، َُيُرُّوَن، َتُرُّ ، َنُرُّ أَ ر اِن، َتُرُّوَن، َتُر ِيَن، َتُر اِن، تَُْرْرَن، َُيُرُّ  .ُمرُّ
 اخل.....ُُيَرُّ : ََمهول

، كَ : مضارع منصوب ، إَذنْ  يْ َأْن َُيُر  ، َلْن َُيُر   .َُيُر   َُيُر 
، َِلْ َُيُر  : مضارع ََمزوم ، ال َُيُر  ، ِإْن َُيُر  لَِيُمر   .، َلم ا َُيُر 

،  :أمر  .، ُمر ا، ُأْمُرْرنَ يُمر ا، ُمرُّوا، ُمر ِ ُمر 
، ال تَُ : ينَ   .، اَل َتُر ا، ال تَُْرْرنَ ير ا، ال َتُرُّوا، ال َتُر ِ ال َتر 

 :(فَ ر  يَِفرُّ )تصريفات 
، فَارٌّ، َمْفُروٌر، فَ ر اٌر، َأفَ رُّ  ، ال َتِفر  ، ِفر  ، َيِفرُّ  .فَ ر 

، فَ ر ا: يماض ، فَ َرْرُت، فَ رَ فَ ر   .ْرنَا، فَ رُّوا، فَ ر ْت، فَ ر تَا، فَ َرْرَن، فَ َرْرَت، فَ َرْرُتَا، فَ َرْرَُتْ، فَ َرْرِت، فَ َرْرُتَا، فَ َرْرُتن 
، فُ ر ا، فُ رُّوا: َمهول  اخل....فُ ر 
، َتِفر  : مضارع ، َتِفر اِن، َيفِرْرَن، َتِفرُّ ، َيِفر اِن، َيِفرُّوَن، َتِفرُّ ، َنِفرُّ يِفرُّ  .اِن، َتِفرُّوَن، َتِفر ِيَن، َتِفر اِن، تَ ْفِرْرَن، َأِفرُّ
، يُ َفر اِن، يُ َفرُّونَ : َمهول  اخل.....يُ َفرُّ

، كَ : مضارع منصوب ، َلْن يَِفر  إَذنْ  يَأْن يَِفر   .َيِفر   َيِفر 
، ِإْن يَِفر  : مضارع ََمزوم ، َلما يَِفر  ،َِل يَِفر   .لَِيِفر 

، ِفر  : أمر  .، ِفر ا، اْفِرْرنَ يا، ِفرُّوا، ِفر ِ ِفر 
، ال َتفِ : ينَ   .، ال َتِفر ا، ال تَ ْفِرْرنَ ير ا، ال َتِفرُّوا، ال َتِفر ِ ال َتِفر 

، َُيَسُّ )تصريفات   (َمس 
، َُمُسوٌس، َمس اٌس، َأَمسُّ  ، َماسٌّ ، ال تََس  ، َمس  ، َُيَسُّ  .َمس 

، َمس ا، مَ : يماض ، َمِسْستَُما،َمس  ِْ ، َمِسْستَُما، َمِسْسُتْم، َمِسْس َْ ، َمس تَا، َمِسْسَن، َمِسْس ْْ َمِسْسنُت ،  سُّوا، َمس 
، َمِسْسنَا ُْ  .َمِسْس
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 اخل..... ُمس  : َمهول
، َُيَس اِن، ُيََ : مضارع ، تََ َُيَسُّ ، َتَس اِن، َتَسُّوَن،س  سُّوَن، تََسُّ ،  اِن، َُيَْسْسَن، تََسُّ َتَسِ نَي، َتَس اِن، تََْسْسَن، أََمسُّ

 .نََسُّ 
 اخل.....ُيَُسُّ : ََمهول

، كَ : مضارع منصوب ، َلْن َُيَس   يْ َأْن َُيَس   .َُيَس 
، ِإْن َُيَس  : مضارع ََمزوم ، َلم ا َُيَس  ، َِلْ َُيَس  ، ال َُيَس   .لَِيَمس 

، َمس ا، َمسُّوا، َمس ِ : أمر  .ا، ِاْمَسْسنَ ، َمس  يَمس 
، ال تََ : ينَ   .، ال تََس ا، ال تََْسْسنَ يس ا، ال تََسُّوا، ال تََس ِ ال تََس 
 

51 
 الد رُس الث َمانُونَ 

 :أمثاِل ( َمرَّ ََيُرُّ )
 ( тамом бўлмоқ - امُ َتَّ، يَتمُّ، الّتمَ ( )ҳаж қилмоқ - َحجَّ، ََيُجُّ، اِلِْجُّ )
، الَقصُّ ( )ҳидламоқ - شَّمُّ َشمَّ، َيُشمُّ، ال) ، يَ ُقصُّ  (қисса айтмоқ - َقصَّ
، الشَّقُّ ) ، َيُشقُّ ، الَعدُّ ( )ёрмоқ - َشقَّ ، يَ ُعدُّ  (санамоқ - َعدَّ
، السَّرُّ ) ، َيُسرُّ ، اْلمدُّ ( )шодланмоқ - َسرَّ ، ََيُدُّ  (чўзмоқ - َمدَّ
، الدَّقُّ ) ، َيُدقُّ ، ي َ ( )тақиллатмоқ - َدقَّ ، الَغرُّ َغرَّ  (алдамоқ - ُغرُّ
، الصَّبُّ ) ، َيُصبُّ ، اِلَْثُّ ( )қуймоқ - َصبَّ ، ََيُثُّ  (ундамоқ - َحثَّ
، الدَّالََلةُ ) ، َيُدلُّ ، اِلُْبُّ ( )йўлламоқ - َدلَّ ، ََيُبُّ  (севмоқ - َحبَّ
، الضَّرُّ ( )ёмонламоқ - َذمَّ، َيُذمُّ، الذَّمُّ ) ، َيُضرُّ  (зарар бермоқ - َضرَّ
، اللَّفُّ ) ، يَ ُلفُّ  (имом бўлмоқ - أَمَّ، يَ ُؤمُّ، اإلَماَمةُ ( )ўрамоқ - َلفَّ
، السَّبُّ ) ، َيُسبُّ ، اْْلُُبوبُ ( )сўкмоқ - َسبَّ ، يَ ُهبُّ  (эсмоқ - َهبَّ
 (рад қилмоқ - َردَّ، يَ رُدُّ، الرَّدُّ ( )нам бўлмоқ - َبلَّ، يَ ُبلُّ، الَبلُّ )
، الشَّكُّ ) ، َيُشكُّ ، الظَّنُّ ( )шак қилмоқ - َشكَّ ، َيُظنُّ  (гумон қилмоқ - َظنَّ
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ِي، ظننُت ظننُت الرجَل عاِلًما، ظننُت الرجَلِي عاِلمَ * َظنَّ زيد  بكرًا عاِلًما، ظننَت عليًّا سخًيا، ظننُت وليًّا غنيًّا 
اْلمرأتَ ْيِ عاْلمتَ ْيِ، ظننُت النساَء  ظننُت اْلمرأَة عاِلمًة، ظننتُ * ظننُت اْلمسلِمَي عاِلمَي * الرجاَل علماَء 

، ظننُت اْلمُ   .ات  مَ الِ عِ  اتِ مَ لِ سْ عاِلمات 
، يَِفرُّ )  :أمثال( فَ رَّ
حَّةُ ( )ечмоқ - َحلَّ، َيَِلُّ، اِلِْلُّ )  (соғаймоқ - َصحَّ، َيِصحُّ، الصِّ
، اِلِْسُّ ) ، َيَِسُّ  (адашмоқ - َضلَّ، َيِضلُّ، الضَّللُ ( )ҳис қилмоқ - َحسَّ
 :أمثاىل( َمسَّ ََيَسُّ )
، الَعضُّ ) ، يَ َعضُّ  (дўстлашмоқ - َودَّ، يَ َودُّ، الُودُّ ( )тишламоқ - َعضَّ
، اْلمصُّ ) ، ََيَصُّ  (сўрмоқ - َمصَّ

 :مضاعف أبواب َثانية للمزيد
 (адаштирмоқ - َضلَّ، ُيِضلُّ، اإلْضَللُ أَ ( )ҳид сезмоқ - َشمَّ، ُيِشمُّ ااِلَْشَامُ أَ )
َد، َُيَّدُد، الَتْجِديدُ )  (жосуслик қилмоқ - َُتَسََّس، يَ َتَجسَُّس، الَتَجسُّسُ ( )янгиламоқ - َجدَّ
، اْلمَحابَّةُ ) ، َُيَابُّ   (ўзаро севишмоқ - َحابَّ
، التََّماسُّ ) ، يَ َتَماسُّ  ( ўзаро тегишиб турмоқ - َِتَاسَّ
، اإِلْغِتَارُ ) ، يَ ْغتَ رُّ  ( ғурурга кетмоқ - ِاْغتَ رَّ
، اإِلْنِسَدادُ ) ، يَ ْنَسدُّ  (ёпилмоқ - اِْنَسدَّ
 ( қайтармоқ - ْسِِتَْدادُ الِاْستَ َردَّ، َيْسَِتِدُّ، ا)
 ( салом бермоқ - السََّلمُ = َسلََّم، ُيَسلُِّم، التَّْسليُم )
 (мусулмон бўлмоқ - ْسَلَم، ُيْسِلُم، اإلْسَلمُ أَ )
ُة، َلذَّاتُ ( )оғриқ َأَلُ، آاَلم  ) (ҳикоя - ِقصَُّة، ِقَصصُ )   (лаззат - َلذَّ
 (кароҳиятли, жирканч - َكرِيه    ) (ароқ - ََخْر  )(  гул номи- َحْوََجَُة، َحَواِجمُ )
 .(диний қонунлар, шариат - ، َشرَاِئعُ َشرِيعة  ) (йўл - ، طُُرق  َطرِيق  )
 

50 
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 الد رُس اْْلَاِدى والث َمانُونَ 
 الَعَربِي ةُ  اجْلَُملُ 

 
َأْقُصُد َأْن َأُمر  ِِبذا * ََنُن َنُرُّ اليوَم بأوديٍة كثريٍة * ُمر  هذا اجْلََبُل أمِس * َمَرْرُت بزيٍد * َمر  زيٌد باجْلََبِل 

 السوِق وُمر  ياخادُم، اْذَهْب ِإََل * َتُرُّوا باجْلبِل الكبرِي قبَل الظهِر  يُاخُرُجوا إََل السفِر صباح ا ك *الزقاِق 
* خادمُة جارِنا فَ ر ْت أمِس ليال  * فَ ر  َخادُمنا * اْلمروُر عن اجْلبِل صعٌب * الكبرِي قبَل الظهِر  يبالواد

َع صوَت أحٍد  ِْ أبِيِه ك* األرنُب يَِفرُّ عن الناِس * السارُق يَِفرُّ إذا َسَِ الذئُب ال * يَفر   يْ اْبُن بكٍر َخَرَج عن بي
ِْ أبيِه عالمُة سفاَهِتِه * ِفرُّوا عن األسِد * اإلنساُن يِفرُّ عن كِل َسُبٍع * نساِن يفر عن اإل * فراُر الولِد عن بي

ُْ هذا القلَم * هذا الرجُل َمس  َيَد ابِنِه * ولُد جارِنا فَارٌّ  َمسُّوا * كلُّ كاتٍب َُيَسُّ قَلَمُه بيدِه اليمََن * مِسْس
ََت  هذا الكتاب ِبئِة * َقْد ََت  الدرُس * َْ األكِل والشرِب وال تََسُّوه بيدكم الُيْسَرى اإلناء بيدِكم الُيْمََن وق

* حدة  هذا الصاِلُح َحج  مرة  وا* ََت  الكتاُب َتام ا * هذا الفعُل تامٌّ * هذا الكتاُب يَِتمُّ بَ ْعَد ُأسبوٍع * َدْرٍس 
بعُض األغنياِء البخالِء ال ََيُجُّ * بلدنا  اْْلُجاُج كثريوَن يف * اجٌّ ح ا الغِنُّ هذ* كلِ  سنٍة   بعُض اْلُج اِج ََيُجُّ يف

ُْ رائحَة اْْلَْوََجَِة * يا أيها اْلمسلمون ُحجُّوا ِإْن َقَدْرَُتْ * ثواب اْْلج كثرٌي * هلِل تعاَل  اْْلجُّ طاعةٌ * أصال   َشََم
األنُف آلُة * بأَنِفِه  مٌّ كلُّ إنساٍن َيشُ * هذا الطعاُم مشموٌم * ر وائَح الَكرِيَهَة َشُّوا الر وائَح الطيبَة وال َتُشمُّوا ال* 

ََمِلِسِه  الكامُل َيُسرُّ كل  إنساٍن يف  اإلنسانُ * هذا اْلمسافُر ِبرٍب عجيٍب  َسر ين * اْْليواناِت  القوِة الشام ِة يف 
ا هذه الواقعُة َسر ْت خادمنَ * بكالِمِه النافِع  هذا * َسرُّ الناِس معقوٌل * ُسرُّوا الناَس بأقواِلكم اْْلق ِة * ا جدًّ

ُقصُّوا على الناِس ِقَصَص * َصص ا عجيبة  أستاُذنا َقص  علينا قِ * ال َتُدقُّوا أبواَب الِكباِر * اْلمسافُر دق  بابنا 
الدرِس ِقص َة  علُمنا َقص  علينا اليوَم يف م* عجيبٌة  ِقَصُص األنبياءِ * األنبياِء واْلملوِك وسائِر الناِس اْلمشهوريَن 

هذا * كلِ  يوٍم   ألغنياُء يَ ُعدُّوَن أَْثاَنم يفا*  َعَدْدُت أَْثاين * جُل َقص اٌص هذا الر ( * عَليه السالم) يوسَف النِب ِ 
َيُد هذا * ال َتدُّوا أيديكم إََل األغنياِء * َمدُّ الر جِل إََل الناِس عيٌب * هذا الضعيُف َمد  رِْجَلُه * الثمُن معدوٌد 

ا * هذا الظاِل َغر  رِجاال  كثرية  * الفقرِي َُمدودٌة للصدقِة  هذا الرجُل * الناَس  الفاسُق يَ ُغرُّ * ما َغَرْرنَا أحد 
ا يا أيُّها التجاُر ال تَ ُغرُّوا * السوِق  مغروٌر يف  األرِض  وا اْلماَء يف ال تصبُّ *  القدحِ  خادُمنا َصب  اْلماَء يف* أحد 

ُْ بكر ا على التعلُِّم *  * ال ََتثُّوا الناَس على الفسِق والسفاهِة * العلماُء ََيُثُّوَن الناَس على الطاعاِت * َحثَْث
أحبُّ اجْللوَس  أنا* ُدلُّوا الناَس إََل اْْلرِي واألعماِل الصاِْلِة * اإلنساُن العاقُل َيُدلُّ الناَس إََل طريٍق مستقيٍم 
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 ي ٍ خادُم عل* كلُّ إنساٍن َيُِبُّ أوالَدُه * ُء حَمبوِب يهذا الش* ُحبُّوا العلماَء وال ََتُبُّوا الفسَقَة  * عنَد العلماِء 
ُر َيُذمُّ كل  أحٍد * َذم  خادَم بكٍر  ا يا أيها الناس ال َتُذمُّوا أح* ذمُّ الناِس عيٌب َوَذْنٌب * اإلنساُن اْلمتكب   ال * د 
ا  ُْ هذا الكتاَب بصحيفٍة صفراَء * َضرُّ الناِس ذنٌب كبرٌي * تضرُّوا أحد  هذا * لُفُّوا ُكتبُكْم ِبغُُلِفكم * َلَفْف
ا اإلمامة صَ * مسجِدنا  الر ُجُل َأم  يف  َْ الصلوِة  يَ ُؤمُّ الناَس يف * ْعٌب ِجدًّ ْعَلُمهم ُثُ  َاْقرأُهْم ُُث أَ اْلمسجِد وق

* َسبُّ العلماِء ذنٌب كبرٌي * ال َتُسبُّوا أحدا * هذا اجْلاهُل َسب  العلماَء * اجْلاهُل ال يَ ُؤمُّ العلماَء * م أصلُحه
ِْ الريُح * ال تسبُّوا رفقاَئكم  ُْ ثوِب * الشديدُة ليال   (ثؤنم)َهب  بُ لُّوا أثواَبكم باْلمياِه * باْلماِء الطاهِر  بَ َلْل

ُْ على هذا الرجِل َفرد  سالمَسل  *  ِن ِ هذا الفقرُي َرد  صدَقَة ذاَك الغَ * الطاهرِة قبَل غسِلها  السالِم  َردُّ *  يْم
ُْ يف* فرٌض الزٌم   الشكُّ يف * نفِع هذا الكتاِب  ال تشكُّوا يف * سخاوِة بكٍر  أُشكُّ يف * غنا زيٍد  شكك
رَبِ ُُمكٌن  الشكُّ يف * الديِن كفٌر  يظنُّ اجْلهالُء * الناُس الشمَس صغرية  واألرَض أْكبَ َر منها يظنُّ * صدِق اْلَْ

ل  َأكُل ُْلوِم حَ * طي ٌب  ما حاُلَك؟ حاِل * وِف حَمزوننَي َأظنُّ أكثَر الضي* أن  اْلمَطَر ََيرُج من ثُ ُقِب السماِء 
ا َحل  أكُل َْلِم م* ا حُممٍد عليه السالم َحل  شرُب اْْلمِر قبَل زماِن نِبِين  * زماِن نوٍح عليه السالم  اْْليواناِت يف

* بعِض األدياِن  ما َحل  أكُل َْلِم اإلبِل يف * ِحلُّ شرِب لَِب الفرِس مشكوٌك فيه * ديِن اإلسالِم  اْْلنزيِر يف 
عُض اْلمرَضى ب* أكثُر اْلمرَضى َيِصحُّون عن أمراِضهم * ما َصح  جارُنا ِإََل اآلن * يوم اْْلميِس  َصح  أبونا يف 

ُْ * يا مريُض، ِصح  بقدرِة هللِا تعاَل *  شكُر هللَا تعاَل ِلِصح ِِت أَ * ي ٌة الِصح ُة نعمٌة ِاْلِ * حُّ أصال  ال َيصِ  َحِسْس
اإلنساُن َحس اٌس كامٌل َيَِسُّ بِأْذنَ ْيِه * اإلنساُن َيَِسُّ كل  شيٍء * ما َحِسْسَنا صوتَك * َصْوَت السارِق 

اْلِْسُّ نِعمٌة * سانِِه الطعوَم وِبميع بدنِِه حرارَة األشياِء وبروَدَِتا لَت وبعينَ ْيِه األلواَن وبأْنِفِه الروائَح وباألصوا
سافُر َضل  عن طريِقِه هذا اْلم* كلِ  يوٍم   طعام ا حرام ا ويشرب ََخر ا يف  َقْد َضل  اْبُن جارِنا، فَِإن ُه يأكلُ * عجيبٌة 

يا أيها الشباُب ال تِضلوا عن طريِق الشريعِة * َأزِق ِة البلِد  يضلُّ بعُض الناِس يف قد* يٍق آخَر طر  فدخَل يف 
هذا * الِكاَلُب تَ َعضُّ الصبياَن *  يكلُب جارِ   يَعض  رِجل* ِق الشريعِة شقاوٌة الض اَلل عن طري* اإلسالميِة 

ال تََصُّوا ماَء هذه * َمصُّ اْلَماِء سهٌل * ماَء من فِم اإلبريِق ال تََصُّوا الْ * خادُمنا معضوٌض * الكلُب َعض اٌض 
يا * اإلنساُن الصاِلُح يَ َودُّ ُكل  أحٍد *  يما وددُت عدو  *  يَوَدْدُت شريك* َود  صديَقُه  هذا الرجلُ * األَْثاِر 

ُْ أَ * أيها األوالُد َودُّوا رفقاَئكم وشركاَئكم وال تَ َودُّوا الفسقَة  ا رائَحَة اْْلوََجِة  َْشَم ضلُّ الفاسُق يُ * زيد 
فاسٌق  َغر ين * َتاَسْسنا بأيِدينا * يا أيها الناُس حابُّوا * ال َُتَس ُسوا عيوَب الناس *  َجد ْدُت بيِِت * أصدقاَئُه 
ُْ عليك قصة * ا هداياكم ال َتْسرِتدُّو * هذا السفيُه ِاْست ََرد  هدي  َتُه * َقِد انسد  باُب البلِد * فَاْغتَ َرْرُت  َقَصْص
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لذُة هذا * آالُم اجْلراحاِت حَمسوَسٌة * أِلَُ الضرِب شديٌد * ِقَصُص األنبياِء طويلٌة * موسى عليه السالُم 
ُْ لذاِت هذِه األطعمِة * الطعاِم معلومٌة    رائحُة اْْلمرِ * رائحُة زهِر اْْلوََجِة طيِ َبٌة * زهُر اْْلوََجِة أمْحُر * َحَسْس

* هذا الطريُق مستقيٌم * اْلمسلموَن الصاِْلوَن ال يشربوَن اْْلمَر أصال  * اْْلمُر حراٌم للمسلمنَي * َكرِيَهٌة 
ُْ بطريٍق آخَر  ُْ إََل السوِق بطريٍق ورجع الدنيا  الشرائُع كثريٌة يف * قيٌم جدًّا شريعُة اإلسالِم طريٌق مست* ذهب

ا *  سنِة ثالث  ْسَلُموا يفأَ ََموُس هذه القريِة * وا باجتهادِكم مُ لِ سْ أَ ا أيها الناُس ي* شريعُتنا حقٌة ومعقولٌة جدًّ
األوالُد األذكياُء ُيَسلِ ُموَن على أساتيِذهم * َسلِ ُموا على كلِ  ُمْسِلٍم *  ي ِ مائٍة بعَد ألٍف من التاريِخ اْْلجر 

 .الس اَلمُ  َوَعَلْيُكمُ * ُكْم الس اَلُم َعَليْ * وشركائِهم ورفقائِهم وعلى ُكلِ  ُمْسِلٍم 
 

56 
ْرُس الث اِِن َوالث َمانُونَ   الد 

 
 (совға қилмоқ - اْْلَِبةُ ، َوَهَب، يَ َهبُ )
 (сакрамоқ - الثَِّبةُ ، َوَثَب، يَِثبُ )
َعةُ ، َوِسَع، َيَسعُ )  (кенг бўлмоқ - السِّ
 (يَ ْوَهبُ ) аслида( يَ َهبُ ) 
 (يَ ْوِثبُ ) аслида( يَِثبُ )
 (يَ ْوَسعُ ) аслида( عُ َيسَ )

 :(َوَهَب، يَ َهبُ )تصريفات 
 ، совға қилади, қиляпти - ، يَ َهبُ совға қилди - َوَهبَ 
 ، совға қилма - ، ال تَ َهبْ совға қил - َهبْ 

 ، совға қилинган - ، َمْوُهوب  совға қилувчи - َواهب  
 .совға қилувчироқ - ، أَْوَهبُ кўплаб совға қилувчи- َوهَّاب  
 اخل.....َوَهَب، َوَهَبا، َوَهُبوا: ماضى
 اخل.....ُوِهبَ : ََمهول
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 اخل.....يَ َهُب، يَ َهَباِن، يَ َهُبونَ : مضارع
 اخل.....يُ ْوَهُب، يُ ْوَهَباِن، يُ ْوَهُبونَ : ََمهول

 .يَ َهَب، َلْن يَ َهبَ  يْ َأْن يَ َهَب، كَ : مضارع منصوب
 .ْب، َلمَّا يَ َهْب، إْن يَ َهبْ لِيَ َهْب، الَ يَ َهْب، لَْ يَ هَ : مضارع َمزوم

 .، َهَبا، َهْبَ َهْب، َهَبا، َهُبوا، َهِب : أمر
 .، ال تَ َهَبا ال تَ َهْبَ ُبوا، ال تَ َهِب الَ تَ َهْب، ال تَ َهَبا، ال تَ هَ : َْني

 (:َوَثَب يَِثبُ )تصريفات 
، أَوَثبُ  ، َوثَّاب  ، َمْوثُوب    .َوَثَب، يَِثُب، ِثْب، ال تَِثْب، واِثب 

 (:َوِسَع َيَسعُ )تصريفات 
  .وع ، َوسَّاع ، أَوَسعُ ع ، َموسُ اسِ َوَسَع، َيَسَع، َسْع، ال َتَسْع، وَ 

 (тушмоқ - َوَقَع، يَ َقُع، الُوقُوعُ ( )қўймоқ - َوَضَع، َيَضُع، الَوْضعُ )
 (:وثب يثب أمثال)
 (топмоқ - نُ َوَجَد، َيَُِد، الوِْجَدا( )ваъда бермоқ - َوَعَد، يَِعُد، الَوْعدُ )
 (ўлчамоқ - َوَزَن، يَزُِن، الَوْزنُ ( )туғмоқ - َولََد، يَِلُد، الوالََدةُ )
 ( тўхтамоқ- َوَقَف، يَِقُف، الُوقُوفُ ( )келмоқ - َورََد، يَرُِد، الُوُرودُ )
 (ваъз насиҳат олмоқ - َوَعَظ، يَِعُظ، الَوْعظُ ( )етмоқ - َوَصَل، َيِصُل، الُوُصولُ )
 (васф қилмоқ - َوَصَف، َيِصُف، الَوْصفُ ( )шарт бўлмоқ - َيَُِب، الُوُجوبُ  َوَجَب،)
 (ишонмоқ - َوثَِق، يَِثُق، الثَِّقةُ )
وجدُت الرجَلْيِ * وجدُت الرجَل عاِلما * علمُت الرجاَل أغنياَء * علمُت الرجَلْيِ غني َّْيِ * ِلْمُت الرجل غنيًّا عَ 

 (عاِلميَ )ماَء وجدُت الرجاَل عل* عاِلمِي 
 :أمثال( َوِسَع َيَسعُ )
 (босмоқ, депсамоқ - ، الَوْطءُ ئُ َء، َيطَ يَوطِ )
 

55 
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ْرُس الث اِلُث والث َمانُونَ   الد 
 

 (бор қилмоқ - أَْوَجَد، يُوِجُد، ِإَْيَاد  )
 (ўт ёқмоқ - أَْوقََد، يُوِقُد، إِيَقاد  )
ُع، تَ ْوِسيع  )  (кенгайтирмоқ - َوسََّع، يُ َوسِّ
 ( таваккал қилмоқ - تَ وَكََّل، يَ تَ وَكَُّل، تَ وَكُّل  )
 (мувофиқ бўлмоқ - َوافََق، يَ وَاِفُق، ُموَافَ َقة  )
 ( тавозуъли бўлмоқ - تَ َواَضَع، يَ تَ وَاَضُع، تَ َواُضع  )
 (اوتعظ، يوتعظ، اوتعاظ) аслида( ваъз насиҳат олмоқ ات ََّعَظ، يَ تَِّعُظ، اِتَِّعاظ  )
 (.ِاْسِتْوطَان) аслида( ватан тутмоқ - ْوطََن، َيْستَ ْوِطُن، ِاْسِتيطَان  ِاْست َ )
 (ватан - َوَطُن، أَْوطَانُ )
 (қасам -، أَْيَان  َيَِي  )
 (ҳайвоннинг эркаги - ، ذُُكور  ذََكر  )
 (урғочи ҳайвон - أُنْ َثى، ِإنَاث  ) 
 (талаба - ، طََلَبة  ب  الِ طَ )
 (фарз амал - ، فُ ُروض  فَ ْرض  )
 (вожиб амал - ، َواِجَبات  َواِجب  )
 (суннат амал - ، ُسَنن  ُسنَّة  )
 (мустаҳаб амал - ، ُمْسَتَحبَّات  ُمْسَتَحب  )
 (мубоҳ амал - ، ُمَباَحات  ُمَباح  )
 (макруҳ амал - ، َمْكُروَهات  َمْكُروه  )
 (васф қилиш - ، أَْوَصاف  َوْصف  )
 (почтачи - ، بُ رُد  يد  رِ بَ )
 (восита, сабаб - ، َوَساِئطُ َواِسَطة  )
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 (азоб - َعَذاب  )، (савоб - ثَ َواب  )
 (сандиқ - ، َصَناِديقُ َصْنُدوق  )
 (йўқлик - َعَدم  )، (борлиқ - ُوُجود  )
 (йўқотмоқ - فَ َقَد، يَ ْفِقُد، الُفْقَدانُ )
َد، ََيَْمُد، اِلَْْمدُ )  (мақтамоқ - ِحَِ
 (мухолиф бўлмоқ - اَلَفةُ َخاَلَف، ُُيَالُف، اْلمخَ )
 (Аллоҳга ҳамд бўлсин - َاِلَْْمُد للِ )
  

 اجْلَُمُل اْلَعَربِي ةُ 
 

ُْ لصديق* َلُه والشكُر  اََل َأمواال  وأوالد ا فاْْلَْمدُ عَ هللاُ ت َ  َوَهَبِنَ * ارِه ماال  كثري ا جلِ  َوَهَب هذا الغِنُّ    يَوَهْب
يَ َهب هللا تعاَل لِب َْعِض عباِدِه * هبُة اْلماِل فضيلٌة * السنِة اْلماضيِة  الفرَس يف  هذا هو َوَهَب ِل * كبري ا   اكتاب  

هذا * ْْلديِة زيٌد واهُب هذِه ا* هللُا تعاَل َوه اٌب يَ َهُب لعباِدِه أشياَء كثرية  * أمواال  كثرية  وأوالد ا ُصَلَحاَء 
ُبوا ال تَ هَ * َهُبوا أمواَلكم الزائدَة لفقراِء جرياِنكم *  اك الغِن ِ َأْوَهُب ِمْن ذ هذا الغِنُّ *  الكتاُب موهوٌب ِل 

ا َهَب َلَك كتاب  أَ َأْقُصُد َأْن * شيئ ا  َِلْ يَ َهْب ِل  يجارِ * للفاسق شيئ ا للفسِق  * لك غنم ا  يلِيَ َهْب جار * ا جديد 
ِة إََل * شيئ ا ألحٍد  ال يهُب اْبِن  َْ يف * ْرصِة العَ  َوَثَب هذا الولد من الكو  َْ َوثَ ْب ُْ من * اْْلديقِة  َأْن َوثَ ْب

ا * َلِعَب هذا الولُد فَ َوَثب من مكاٍن إََل مكاٍن آخَر * الصُّف ِة إََل اْْلديقِه  يا * الثبُة من مكاٍن مرتفٍع ضار ٌة جدًّ
واثٌب وابُنَك  اْبِن * هذا اْلمكاِن  ال تَِثْب يف  يُّ يا عل* الولُد األمْحُق يَِثُب داِئم ا * أيُّها األوالُد ال تَ ْلَعُبوا بالثبة 

يَ ْقُصُد هذا الولُد َأْن * اليوَم أصال   يِلَْ يَِثْب ولدِ * ما َوَثَب أصال   ي ٍ اْبُن عل* وث اٌب واْبن بكٍر َأْوَثُب منهما 
ُْ ضيوف ا كثرييَن * يَِثَب َوَأْن يَ ْلَعَب  ْْ ََجيَع ضيوِفنا هذه اْْلجرُة ما َوسِ * َوِسَع َهَذا البي هذه اْْلديقُة * َع

* هذا اْلمكتُب ال َيَسُع ََجيَع طلبِة العلوِم * مسجدنا َيَسُع ََجيَع أهل هذه القريِة * َتَسُع أُنَاس ا كثرييَن 
ُْ هذا القلَم يف* ُع منها مدرستُنا واسعٌة ومكتبُنا َأْوسَ  * الِفِه غِ  َيَضُع هذا الطاِلُب ُكُتَبُه يف *  يصندوقِ  َوَضْع

 هذا الكتاُب موضوٌع يف * الباِب  َضْع نعَلك عندَ * مكاٍن ََنٍس  مكاٍن طاهٍر وال َتَضُعوها يف  َضُعوا أثواَبكم يف 
ْْ هذه الواقعة يف * َأمِس َوَقَع هذا الفعُل * مكاٍن خبيٍث َعْيٌب  ِء الطيِ ب يف يَوْضُع الش* مكاٍن بعيٍد   َوقَ َع
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ْْ يف * ٌة الدنيا وقائُع عجيب تَ َقُع يف * اْلمرحوِم  زماِن أِب  وقوُع الوقائِع العجيبِة * السوِق واقعٌة أصال   ما َوقَ َع
ا  ا وقوُع الوقائِع ا* نادٌر جدًّ * قزاَن مع ا  إََل َأْن َنْدُخَل يف يهذا الرفيُق أن َيْذَهَب مع َوَعَدين * لعاديِة كثريٌة جدًّ

َْ ما وعدَت شي َوُوِعَدْت جهنُم للفاسقنَي * ُوِعَدِت اجْلنُة للصاِْلنَي * َب لك ُكتُب ا كثرية  وعدُت أن َأهَ * ا ئ  أن
الَوْعُد سهٌل وفْعُل الِفْعِل * َوْعُد هللا تعاََل حقٌّ * َوَعَد هللا تعاََل َأْن يَ ْغِفَر ُذنُوَب اْلمستغِفريَن من ُذنُوِِبم * 

ِإْن * ِإْن َوَعْدَت َأْمر ا، فَافْ َعْلُه * َهَب ماال  أصال  أَ  َأِعْد لك َأْن ِلَْ * ما َوَعدُت اليوَم شيئ ا * اْلموعوِد َصْعٌب 
* تلَك القريِة  َوَجَد هذا الرجُل فرَسُه يف *  َوعْدَت أمر ا، فال َُتاِلْفُه، فَِإن  ُُمالفَة الوعِد عيٌب قبيٌح وذنٌب كبريٌ 

ِوجداُن * ِلَْ ََيْد جارُنا بقَرَتُه اْلمفقودَة * الصحراِء  جدتُُه يف فو  يفَ َقَد فرس* فقرُي ََثن ا أصال  ما َوَجَد هذا ال
َوَجْدُت زيد ا سخيًّا * فُ ْقَداُن اْلماِل سهٌل َوِوْجدانُُه َصْعٌب جدًّا *  وجدُت مطلوِب* اْلمفقوِد مشكٌل  ءِ يالش
ُْ * وجدُت هؤالِء الرجاَل أقوياَء * وجدُت هَذيِن الرجلنِي غني نِي *  ُْ هاتني اْلمرأتنِي * بكر ا ذكيًّا  َعِلْم َعِلْم

ُْ هؤالِء النساَء غني اٍت * مستورتَ نْيِ  ين ا * َعِلْم * ِهر تُنا َوَلَدْت ُهَريْ َراٍت صغرية  * َوَلَد هذا الفرُس ُمْهر ا َسَِ
ِإناث اْْليواناِت تَِلْدَن أوالد ا  * ا ذكوُر اْْليواناِت ال تلُد ولد  * اْْليواُن األنَثى تَِلُد * اْْليواُن الذ َكُر ال يَِلُد 

 ي ٍ زوجُة عل* البناُت ال يَلْدَن أصال  * واْلمرأُة الغرُي اْلمتأهلِة ال تَِلُد أصال  * اْلمرأُة اْلمتأه لُة تَِلُد * كثرية  
 .ا تلُد أوالد ا كثرية  زوجُة جارِنَ * اْلمرأُة الصاِْلُة تَِلُد ولد  صاِْل ا * َوَلَدْت ابْ ن ا ذكيًّا وابنة  صاِْلة  

 
55 

ْرُس الر اِبُع َوالث َمانُونَ   الد 
 

* الل ُهم  اْغِفْر ُذنُوَب والدينا * َأبُونا وأمُّنا واِلَدانَا * لَْيَس هلِل تعاَل ولٌد أصال  * هللُا تعاَل ِلَْ يَِلْد َوِلَْ يُولْد 
ُْ والدَ   ابِن * السنِة اْلماضيِة  هذا الولُد مولوٌد يف * يَنا َنا ولوالدَ اللهم  ارَحْم لَ * األبواِن والداِن *  ي  أكرم

السنِة  ويف  يمن التاريِخ اْلميالد( 0788)مائِة سنة  السنِة التاسعِة والتسعنَي بعد ألٍف وََثانِ  مولوٌد يف 
السنِة  يف  لكتاِب مولودٌ كاتُب هذا ا*  ي ِ من التاريِخ اْْلجر ( 0608)السابعَة عَشَر بعَد ألٍف وثالُث مائِة سنٍة 

السنِة الثامنِة  نا حُممٍد عليه الس اَلُم ويف من هجرِة نَِبي ِ ( 0170)سنٍة  مسِة والثماننَي بعد ألٍف ومائَِت اْْلا
َز باْلميزاِن * من ميالِد عيسى عليه الس اَلُم ( 0717)والسِ ت نَي بعد ألٍف وََثان مائِة سنٍة  ُْ هذا اْْلُب ْ َوزَْن

زِنُوا أمواَلكم باْلموازيِن اْلمستقيمِة وال َتزنوها باْلموازيِن الغرِي * التجاُر يَزِنُوَن ََجيَع أمواِْلم ِبوازِيِنهم *  الكبريِ 
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هذه األخباُر الواردُة * األخباُر اجْلديدُة َتِرُد من أطراٍف ُُمتلفٍة * َوَرَد هذا اْْلرُب من السوِق * اْلمستقيمِة 
* الِدنا ب حركاُت البُ ُرِد َسريَعٌة يف* ِد هذا اْْلرُب وارد بواسطِة الرَبي* كاذِب غرُي موثوقٍة بواسطِة الرجِل ال

ْْ هذه السفينُة يف * أمِس بواسطِة بريد  يأخذُت مكتوب ا من صديقِ  تِقُف هذه * موقِفها  تلَك اجْلزيرِة يف  َوقَ َف
َوقَ ْفَنا * مواقُف هذا النهِر صغريٌة * اْلمواقِف الصغريِة  يف  السفائُن الكبريُة ال َتقفُ * موقِف بلِدنا  السفينُة يف

وصوُل اْلمكاتيِب بواسطِة * َوَصَل هذا اْلمكتوُب بواسطِة رجٍل صادٍق * موِقف بلدِكم  ِِبذِه السفينِة يف 
مكتوُبَك  َِل يصْل إَل  * ٌل الوصوُل إََل ََجيِع اْلمطاليِب ُمْشكِ * َِلْ ِيصْل هذا الطالُب إََل مطلوِبِه * الربيِد سهٌل 

ا  هذا الواعُظ يَِعُظ يف * الربيِد كلِ  يوٍم بواسطِة   يف  اْلمكاتيُب َتِصُل إَل  * أصال   * مسجٍد كبرٍي وعظُُه نافٌع جدًّ
َوَجَب *  إماُمنا ال َيِعُظ أصال  * يا أيها العلماُء ِعُظوا أقواَمكم باألعماِل اْْلسنِة والِقَصِص العجيبِة النافعِة 

ِْ الصالُة على كلِ  مسلٍم ومسلمٍة *  يأكُتَب مكتوب ا إََل أِب وأم ِ  َأنْ  ي  َعلَ  األعماُل اْْلسنُة واجبٌة * َوَجَب
وجوُب األعماِل الواجبِة معلوٌم لنا بواسطِة الُكُتِب * الشكُر هلِل َواجٌب على عباِدِه * للمؤمننَي واْلمؤمناِت 

ا بأوصاٍف حسنٍة * وسائُط األموِر ُُمتلفٌة * واسطٌة  لكلِ  أمرٍ * الديني ِة  ُْ زَيد  ِصُفوا الناَس بأوصاِفهم * َوَصْف
ُْ بزيٍد يف * بأوصاٍف قبيحٍة ال َتِصُفوا الناَس * اْلمشهورِة  ال * الثقُة للرجاِل الفسقِة مشكلٌة * هذا األمِر  وثق

ُْ ببكٍر بسبِب َُييِنِه * ثُِقوا باليمنِي * الَصادُق موثوٌق  *ثُِقوا بالرجاِل الصَُّدقاِء * تَِثُقوا بالكاذبنَي  َء يوط* َوثْق
َأْوَجَد هللُا تعاَل * طَُئوا اْْلصرَي وال َتطَُئوا الَوَساِئَد الليِ َنَة * السفيُه َيطَُأ الفراَش بَِأْرُجِلِه * هذا الرجل طنفسَتنا 

اإلنساُن ال * هللا تعاَل ُموِجُد ََجيِع اْلمخلوقاِت * اِد هللا تعاَل ََجيُع األشياِء موجوٌد بإَيْ * ََجيَع اْلموجوداِت 
ُْ بيِِت * اديِل سهٌل نالق ِايقاُد الناِر يف *  يتَ نُّورِ  َأْوَقْدُت نار ا يف* درِة هللا تعاَل يُوِجُد شيئ ا بنَ ْفِسِه بال ق *  َوس ْع

ُْ على * توسيُع اْْلجرِة الضيِ َقِة ُُمْكٌن  * ورِكم ُكلِ  أم  تَ وَك ُلوا على هللا تعاَل يف *  يكلِ  أمرِ    تعاَل يف هللاتَ وَك ْل
ََجيِع  تواَضُعوا يف * واَضُعوا للكباِر ََجيِع أمورِكم وت َوافقوا للعقالِء يف * األموِر  أكثرِ  بيَِن وبيَنك موافقٌة يف 

ُْ ِبسَ * األوقاِت وال تَ َتَكب  ُروا على َأَحٍد أصال   ُْ هذا الب* بِب َوعِظ إماِمنا ِات  َعْظ بعُض الناِس * لَد ِاْسَطْوطَْن
وأكثُر األغنياِء  *القرى  أكثُر الفقراِء يستوطُنوَن يف *  البالدِ  الُقَرى وبعُضهم مستوطٌن يف ُمْسَتوطٌن يف 

أوطاُن * لِ  إنساٍن وطٌن ِلكُ * قريٌب من هذا البلِد  وطِن * اْلَوَطن ِمَن اإلُْياِن  ُحبُّ * البالِد  يستوطُنوَن يف 
ُْيان الفسقِة أال تَِثُقوا ب* َُينُي هذا الرجِل موثوٌق * هذا النهِر كثريٌة  َمواقُف الس فاِئن يف * تلفٌة الناِس ُمُ 
اإلناُث أضعف ِمَن * الرجاُل ذكوُر الناِس والنساُء ِإنَاثُهم * ذكوُر اْْليواناِت أقَوى من إناثِها * الكذباِء 

كل  يوٍم على كلِ  مؤمٍن   الص َلواُت اْْلمُس فرٌض يف *  طلُب العلِم فرٌض على كلِ  مسلٍم ومسلمةٍ *  الذكورِ 
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* التسليُم على اْلمسلِم سنٌة َوَردُّ السالِم باجْلواِب فرٌض * َصالُة الوتر وصالة العيَدْيِن َواجَبَتاِن * ومؤمنٍة 
أكُل الطعاِم اْْلالِل * ِاْعطَاُء الصدقِة واْْلديِة مستحبٌّ * نبيِ نا كثريٌة  ُسَننُ * السنُة عادُة نَِبيِ َنا عليه السالُم 

* اْْلراُم أَشدُّ من اْلمكروِه * اْلماِء مكروُه  الب َْزُق يف * اْلمباحُة كثريٌة  األعمالُ * وشرُب اْلماِء مباحاِن 
األعماُل اْلممنوعة * ها ُسن ٌة وبعُضها مستحبٌّ األعماُل الشرعي ٌة ُُمتلفٌة بَ ْعُضَها َفرٌض َوبعُضها واجٌب وبعضُ 

ثواُب * عذاُب األْعماِل اْلممنوعِة شديٌد * ثواُب األعماِل اْْلسنِة كثريٌة * الشريعِة إم ا حراٌم أو مكروٌه  يف 
* منه  عذاُب اْلمكروِه شديٌد وعذاُب اْْلرام أَشدُّ * الفرِض والواجِب أكثُر من ثواِب السنِن واْلمستحباِت 

وجوُد اْلماِل خرٌي َوَعَدُمُه * صنادقُنا َُمْلوَءٌة بأمواٍل ُُمتلفٍة * صنادُق هذه اْلمرأِة كثريٌة * كبرٌي   ي ٍ صندوُق عل
أمْحَُد * فَ َقَد خادُم جارِنا * عدُم اْلماِل لَْيَس ِبَعْيٍب * عدُم األدِب عيٌب * وجوُد ََثِنَك معلوٌم ومشهوٌر * شرٌّ 

طلبُة العلوِم * مْحَُد هللا تعاَل على قدرتِِه أَ * السماِء  األرِض واْلمالئكُة يف  ََيمُد هللا الناُس يف * ا ائم  هللا تعاَل د
اإلنساُن الكامُل يواِفُق ِلكلِ  إنساٍن * يا أيها الطلبُة ال َُتاِلُفوا ألساتيذِكم * َيْطلُُبوَن العلوَم النافعَة ألنْ ُفِسهم 

 .اْْلمُد هلل َكُمَل هذا الدرسُ * ال  وال َُيالُف ألحٍد أص
 

51 
ْرُس اْْلَاِمُس َوالث َمانُونَ   الد 

 
 (:واي)األفعال الِِت يف وسطهم حروف العل ِة 

 ( айтмоқ - قَاَل، يَ ُقوُل، الَقْولُ )
 (сотмоқ - بَاَع، يَبِْيُع، البَ ْيعُ )
 (қўрқитмоқ - َخاَف، ََيَاُف، اْْلَْوفُ )

 (:ولُ قَاَل يَ قُ )تصريفات 
 (.يَ ْقُولُ ) аслида( يَ ُقولُ ( )قَ َولَ ) аслида( قَالَ ) 

 .قَاَل، يَ ُقوُل، ُقْل، ال تَ ُقْل، قَائٌل، َمُقوٌل، قَ و اٌل، َأقْ َولُ 
، قُ ْلَنا(: يماض) ُْ ، قلتما، قلنُت ، قُ ْل ِْ ، قلُتما، قلُتْم، قل َْ ، قَالََتا، قُ ْلَن، قُ ْل ْْ  .قَاَل، قَااَل، قَاُلوا، قَاَل
َْ ق ُ ) َْ قَ َوْلَن َوقَ وَ )  аслида( اخل...ْلَن َوقُ ْل  .(ْل
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، قُ ْلَنا: ََمهول ُْ ، قُ ْلُتما، قُلنت، قُ ْل ِْ ، قُلتما، قُلتم، قُ ْل َْ ، قيَلَتا، قُ ْلَن، قُ ْل ْْ  .قيَل، قيال، قيلوا، قيَل
 (اخل...ُقِوَل ) аслида -ِقيَل 

َن، تَ ُقوُل، تقوالِن، تقولوَن، تقولنَي، تقوالِن، تَ ُقْلَن، يَ ُقوُل، يَقوالن، يقولوَن، تَ ُقوُل، تقوالن، يَ ُقلْ : مضارع
 . َأُقوُل، نَ ُقول

 (اخل....يَ ْقُولُ ) аслида –يَ ُقوُل 
اُل، قَ أُ يُقاُل، يُقاالِن، يقالوَن، تُ َقاُل، تقاالِن، يُ َقْلَن، تقال، تقاالِن، تقالون، تقالني، تقاالن، تُ َقْلَن، : ََمهول
 .نُ َقالُ 

 ( اخل...يُ ْقَوُل )  аслида -يُ َقاُل 
 .يَ ُقوَل، َلَن يَ ُقولَ  يْ َأْن يَ ُقوَل، كَ : مضارع منصوب 

 .لِيَ ُقْل، ال يَ ُقْل، َِلْ يَ ُقْل، َلم ا يَ ُقْل، ِإْن يَ ُقلْ : مضارع ََمزوم
 اخل...لِيَ ُقْل، لي َُقواَل، ليَ ُقوُلوا، لِتَ ُقْل، لِتَ ُقوال، ليَ ُقْلنَ : تصريف ََمزوم

 .، ُقواَل، قُ ْلنَ ، ُقوُلوا، ُقوِل ُقْل، ُقوالَ : رأم
 .، ال تقوال، ال تَ ُقْلنَ وا، ال تقولولُ قُ ال تَ ُقْل، ال تَ ُقوالَ، ال ت َ : ينَ 

 (بَاَع، يَِبيعُ )تصريفات 
 (بَ َيعَ ) аслида( بَاعَ )
 (يَ ْبِيعُ ) аслида( يَِبيعُ )

 .بَاَع، يَِبيُع، ِبْع، ال تَِبْع، بائٌع، َمِبيٌع، بَ ي اٌع، َأبْ َيعُ 
، ِبْعَنا: يماض ُْ ، ِبعتما، ِبْعنُت ، بع ِْ ، ِبْعُتما، ِبعتم، ِبْع َْ  .باَع، بَاَعا، باعوا، باعْ، باعتا، ِبْعَن، ِبْع
 (.اخل...بَ َيَع )  аслида -بَاع 

َْ : ََمهول ، بيعتا، ِبْعَن، ِبْع ْْ  اخل...بِيَع، بيعا، بيعوا، بيع
 (.اخل...بُِيَع ) аслида -بِيَع 

 .بِيُع، نَبيعُ أَ يُع، يبيعاِن، يبيعوَن، تَِبيُع، تبيعاِن، يَِبْعَن، تَِبيُع، تبيعاِن، تبيعوَن، تبيعنَي، تبيعاِن، تَِبْعَن، يَبِ : مضارع
 .در( اخل ...يَِبيعُ ) аслида -يَِبيُع 



www.arabic.uz 

 

112 

 

بَاُع، أُ ، تباعاِن، تُ بَ ْعَن، يُ َباُع، يُ َباَعاِن، يباعوَن، تباُع، تباعاِن، يُ بَ ْعَن، تباُع، تباعاِن، تباعوَن، تباعني: َمهول
 .نُ َباعُ 

َيُع )  аслидаيُ َباُع   (.اخل...يُ ب ْ
 .يَِبيَع، َلْن يَبيعَ  يْ َأْن يَِبيَع، كَ : مضارع منصوب

 .لَِيِبْع، ال تَِبْع، َِلْ يَِبْع، َلم ا يَِبْع، ِإْن يَِبعْ : مضارع ََمزوم
 .اخل...لتَبِيَعا، لِيَِبْعَن  لِيَِبْع، ليَبيَعا، لِيبيعوا، لتَِبْع ،: تصريف َمزوم

َعا، ِبْعنَ ييُعوا، بِيعِبْع، بِيَعا، بِ : أمر  .، بِي ْ
 .، ال تبيَعا، ال تَِبْعنَ يِبيَعا، ال تبيُعوا، ال تَِبيعِ ال تَِبْع، ال تَ : ينَ 

 (َخاَف، ََيَافُ )تصريفات 
 (َخِوفَ ) аслида( َخافَ )
 .(ََيَْوفُ ) аслида( ََيَافُ )

 .ْخَوفُ أَ َخْف، ال ََتَْف، خائٌف، َُمُوٌف، َخو اٌف، َخاَف، ََيَاُف، 
، : يماض ُْ ، خفتما، خفنت، ِخْف ِْ ، خفتما، خفتم، خف َْ ، خافَتا، ِخْفَن، ِخْف ْْ َخاَف، َخافَا، خافوا، َخاَف
 .ِخْفنا

 .اخل...َخِوَف ) аслида -َخاَف 
َْ : ََمهول  .خلا...ِخيَف، ِخيَفا، خيفوا، خيفْ، خيَفتا، ِخْفَن، ِخْف
 .(اخل ...ُخِوَف )  аслида -خيف 
ََيَاُف، ََيافاِن، َيافوَن، ََتَاُف، ََتافاِن، ََيْفَن، ََتاف، ََتافاِن، ََتافوَن، ََتاِفنَي، ََتافاِن، ََتَْفَن، َأَخاُف، : مضارع
 .ََنَافُ 

 .(اخل....ََيَْوفُ ) аслида -ََيَاُف 
 .اخل...َُيَاُف، َُيافاِن، َُيافوَن : ََمهول

 (.اخل... َُيَْوفُ ) аслида –اُف َيَُ 
 .ََياَف، َلْن ََيَافَ  يْ َأْن ََيَاَف، كَ : مضارع منصوب

 .لَِيَخْف، ال ََيَْف، َِلْ ََيَْف، لَم ا ََيَْف، ِإْن ََيَفْ : مضارع ََمزوم



www.arabic.uz 

 

113 

 

 .اخل...لَِيَخْف، لَِيَخافَا، لَِيخاُفوا، لَِتَخْف، لَِتَخافَا، لَِيَخْفَن : تصريف ََمزوم
 .َخْف، خافَا، خاُفوا، َخاىِف، خافا، َخْفنَ : رأم
 .، ال ََتافا، ال ََتَْفنَ ََتَافَا، ال ََتافوا، ال ََتايف ال ََتَْف، ال : ينَِ 
 

52 
ْرُس الس اِدُس َوالث َمانُونَ   الد 

 
 :أمثاِل ( قَاَل يَ ُقولُ )
َوامُ ( )турмоқ - قَاَم، يَ ُقوُم، الِقَيامُ )  (бардавом бўлмоқ - َداَم، َيُدوُم، الدَّ
َيامُ )  (ўлмоқ - َماَت، ََيُوُت، اْلَمْوتُ ( )рўза тутмоқ - َصاَم، َيُصوُم، الصِّ
 (қайтмоқ - َعاَد، يَ ُعوُد، اْلَعودُ ( )кетмоқ - رَاَح، يَ ُروُح، اْلرَّْوحُ )
 (тавоф қилмоқ - طَاَف، َيطُوُف، الطََّوافُ ( )қайтмоқ - َداَر، َيُدوُر، الدَّْورُ )
 (қайнамоқ - فاَر، يَ ُفوُر، الَفَورَانُ ( )кўрмоқ - َشاَف، َيُشوُف، الشَّْوفُ )
 (ўтмоқ - فَاَت، يَ ُفوُت، اْلَفْوتُ ( )устун бўлмоқ - فَاَق، يَ ُفوُق، الَفْوقُ )
 (дуруст бўлмоқ - َجاَز، ََيُوُز، اْلََْوازُ ( )тавба қилмоқ - تَاَب، يَ ُتوُب، اْلتَّوبَةُ )
 (тотмоқ - َذاَق، َيُذوُق، الَذْوقُ ( )эримоқ - وُب، الذَّْوبُ َذاَب، َيذُ )
 (хиёнат қилмоқ - َخاَن، َُيُوُن، اْْلَِيانَةُ ( )зиёрат қилмоқ - ةُ ارَ زَاَر، يَ ُزوُر، الّزِيَ )
 (маломат қилмоқ - اَلَم، يَ ُلوُم، اللَّومُ ( )бавл қилмоқ - بَاَل، يَ ُبوُل، اْلبَ ْولُ )
 (паноҳ тиламоқ - َعاَذ، يَ ُعوُذ، اْلَعَياذُ ( )оч бўлмоқ - ، اْْلُوعُ َجاَع، ََيُوعُ )
 (бўлмоқ - َكاَن، َيُكوُن، الَكْونُ )
كانْت مرََيُ عاِلمًة، َكاَنت اْلمرََياِن عاِلمتَ ْيِ،    ،(عاِلميَ )كاَن اْلعليُّوَن علماَء   ،،كاَن اْلعِليَّاِن َعاِلَميِ  ي  كاَن عل  

* َكْوُن زيد  غنيًّا َُمكن  * أذكياَء ( كننا)كنُت ذكيًّا، ُكنَّا، * ُكْنَت غنيًّا، كنتم أغنياَء * عاِلمات   كانِت اْلمرََياتُ 
 .(كاَن زيد  َيْكُتبُ ( )كان زيد  يَ ْعَلمُ * )زيد  َكاِئن  ِف البيِت * َكْوُن األخرِس ُمَتَكلًِّما َُمال  

 :أمثاِل ( بَاَع، يَِبيعُ )
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 (юрмоқ - َساَر، َيِسرُي، السَّي ْرُ ( )келмоқ - اْلَمِجئُ َجاَء، َيَِيُء، )
 (мойил бўлмоқ - َماَل، ََيِْيُل، اْلَمْيلُ ( )ўлчамоқ - َكاَل، َيِكيُل، اْلَكْيلُ )
 (айбламоқ - َعاَب، يَِعْيُب، اْلَعْيبُ ( )яшамоқ - َعاَش، يَِعْيُش، اْلِعْيشُ )
يَاعُ ( )кўздан ғойиб бўлмоқ - َغاَب، يَِغْيُب، اْلَغْيُبوبَةُ )  ( зое бўлмоқ - َضاَع، َيِضيُع، الضِّ
ُر، الطَّيَ رَانُ )  (тикмоқ - َخاَط، ُيَِْيُط، اْْلَْيطُ ( )учмоқ - طَاَر، َيِطي ْ
 (бақирмоқ - َصاَح، َيِصْيُح، الصَّْيحُ ( )зиёда бўлмоқ - زَاَد، يَزِْيُد، الزِّيَاَدةُ )
 (овламоқ - َصاَد، َيِصْيُد، الصَّْيدُ ( )оқмоқ - َساَل، َيِسيُل، السََّيَلنُ )
 (тўлқинланмоқ - َهاَج، يَِهْيُج، اْْلََيَجانُ ( )тарқалмоқ - َشاَع، َيِشْيُع، الشُُّيوعُ )
ُرورَةُ ) ُر، الصَّي ْ  ( айланмоқ - َصاَر، َيِصي ْ

أُة غنيًة، صارِت اْلمرأتاِن غنيَّتَ ْيِ، صارِت صارِت اْلمر  ،صار الرجلِن غنيَِّي، صاَر الرجاُل أغنياءَ  ،صار الرجُل غنيًّا
 .النساءُ غنيات  

 :أمثاِل ( َخاَف، َُيَافُ )
 (етишмоқ - نَاَل، يَ َناُل، اْلن َّْيلُ ( )ухламоқ - نَاَم، يَ َناُم، اْلن َّْومُ )
 (йўқ бўлмоқ - زَاَل، يَ زَاُل، اْلزََّوالُ ( )хоҳламоқ - َشاَء، َيَشاُء، اْلَمِشيَئةُ )
 (яқинлашмоқ - ، َيَكاُد، اْلَكْودُ كادَ )
 (Зайднинг чиқишига оз қолди - َكاَد زيد  َُيْرُجُ )
 (Зайднинг ўлишига оз қолди - َكاَد زيد  ََيُوتُ )
 

 أفعال طويله نك أجوفلرى
ُر، ْاإلَشارَةُ ( )қайтармоқ - َأَعاَد، يُعِيُد، اإِلعاَدةُ )  (ишора қилмоқ - َأَشاَر، ُيِشي ْ
 (йўқотмоқ - َأَضاَع، ُيِضيُع، اإلَضاَعةُ ( )хоҳламоқ - اَد، يُرِيَد، اإِلرَاَدةُ أَرَ )
ُ، الَتِبييُ ( )суратга туширмоқ - َصوََّر، ُيَصّوُِر، التَّْصِويرُ ) ، يُ بَ يِّ َ  ( баён қилмоқ - بَ يَّ
 (тасаввур қилмоқ - َتَصوََّر، يَ َتَصوَُّر، التََّصوُّرُ )
 ( ҳузурланмоқ - يفُ يِ كْ يَُّف، التَّ َتَكيََّف، يَ َتكَ )
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 ( навбатлашмоқ - نَاَوَب، يُ َناِوُب، اْلُمَناَوبَةُ )
 (емоқ, тановул қилмоқ - تَ َناَوَل، يَ تَ َناَوُل، الت ََّناُولُ )
 ( одатланмоқ - ِاْعَتاَد، يَ ْعَتاُد، اإلْعِتَيادُ )
َقاُد، ا)  (бўйин эгмоқ - ْنِقَيادُ الاِنْ َقاَد، يَ ن ْ
 (ёрдам сўрамоқ - ْسِتَعانَةُ الِ ْستَ َعاَن، َيْسَتِعُي، ااِ )
 (дам олмоқ - ِاْستَ رَاَح، َيْسَِتِيُح، اإِلْسِتَاَحةُ )

 :اسم مفعول، ، اسم فاعليفعل ْنَِ أمر، فعل 
 .ْسَتِعْن، َمْسَتِعي ، ُمْستَ َعان  ِاْسَتِعْن، ال تَ * ِاْعَتْد، الَ تَ ْعَتْد، ُمْعَتاد ، ُمْعَتاد  * ِعْد، ال تُِعْد، ُمِعيد ، ُمَعاد  أَ 
 (:َعاَد، يُِعيدُ أَ )تصريف  
 .اخل.... َعْدتَ أَ َعْدَن، أَ َعاَدتَا، أَ َعاَدْت، أَ َعاُدوا، أَ َعاَدا، أَ َعاَد، أَ 

 اخل....ِعيدَ أُ : ََمهول
  .اخل....يُِعيُد، يُِعيَداِن، يُِعيُدوَن، تُِعيُد، تُِعيَداِن، يُِعْدنَ 

 .اخل.....يُ َعادُ : َمهول
 - يَ ، ِإيَّاсизларнинг - ، ِإيَّاُكمْ сенинг - ، إيَّاكَ уларнинг - ، ِإيَّاُهمْ унинг - ِإيَّاهُ 

менингِإيَّانَا ، - бизнинг. 
 (фалокат - ، نُ َوب  نَ ْوبَة  ( )сурат- ، ُصَورُ ُصورَة  )
 (исроф қилмоқ - ْسَرَف، ُيْسِرُف، اإلْسرَافُ أَ ) (фойда - ، أَْربَاح  رِْبح  )
َفُع، الن َّْفعُ ( )ортиқча бўлмоқ - َفُضَل، يَ ْفُضُل، اْلَفْضلُ )  ( фойда бермоқ - نَ َفَع، يَ ن ْ
 ( лозим топмоқ - َلزَِم، يَ ْلَزُم، اللُُّزومُ ( )масҳ тортмоқ - َمَسَح، ََيَْسُح اَْلَمْسحُ )
 (. ишонмоқ, иймон келтирмоқ - آَمَن، يُ ْؤِمُن، اإلَْيَانُ )
 

55 
اِبُع َوالث َمانُونَ ال  د رُس الس 

 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 
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هؤالِء الرجاُل قاُلوا * ِإن  عليًّا عادٌل : هذان الرجالِن قاال لبكرٍ * ظاِلٌ  اِإن  زيد  : هذا الرجُل قال لبكرٍ 

ْْ * ِإن وليًّا عاِلٌ : لنا ا غني ٌة : هذه اْلمرأُة قال هؤالِء النساُء * ِإن  زينَب عاِلمٌة : التاهاتان اْلمرأتاِن ق* ِإن  هند 
َْ * ْرََيَ ذكي ٌة إن  مَ : قُ ْلنَ  ا غِبٌّ : قُ ْلُتَما* ِإن  عليًّا صادٌق : قل : قلنا َلُكْم * ِإن َك جاهٌل : قلْ َلكَ *  ِإن  زيد 

ْْ معلومة  ألَحٍد  إن  هذه الواقعةَ : قيلَ * ِإن ُكم متكربُوَن  قاَل * ُكُلوا َواْشَربُوا وال ُتْسرُِفوا : عاََل قاَل هللا ت* لَْيَس
َفُع الناسَ : قال النِبُّ عليه السالمُ * ُاطلبوا اْْلرَي ِعْنَد ِحَساِن الُوجوِه : النِبُّ عليه السالمُ  ُر الن اِس َمْن يَ ن ْ *  خي ْ

الِعلُم نوٌر واجْلهُل : َقْد قيلَ * َجْهِلِه  ٍء َأْفَضُل منْ يعلُم ُكلِ  شَ : قيل* ِحْفِظ اللسان  َساَلَمُة اإلنساِن يف : ِقيل
َر اأُلُموِر َأوَسطَُها : يُ َقالُ * إن  األمْحَق َيُضرُّ لِنَ ْفِسه : يقول الناس * ظلمٌة  إن  العلَم ال : ءُ يَ ُقوُل اجْلهال* إن  َخي ْ

َفُع يف  َفُع يف هذا القوُل كا* الدنيا  يَ ن ْ إْن * ُأريُد َأْن َأُقوَل َلَك قَ ْوال  عجيب ا * خرِة الدنيا واآل ذٌب، فَِإن  العلَم يَ ن ْ
 ي  ولوالدَ  ل الل ُهم  اْغِفر ِل قُ * َأْكبَ ُر  ُقل هللاُ * إْن تَ ُقوُلوا قَ ْوال ، فَ ُقولوا قَ ْوال  صادق ا * تَ ُقْل قَ ْوال ، فَ ُقْل باألَدِب 

باَع * الزُّقاِق  هذا القوُل َمُقوٌل يف * و كاذٌب صادٌق أ قائُل هذا الكالِم إم ا* ال تَ ُقْل قوال  كاذب ا *  يوأُلستاذِ 
َْ ثوَبَك بثمٍن قليٍل * هؤالِء النساُء ِبْعَن أمواَْلُن  بال ربٍح كثرٍي * هذا التاجُر أمواال  ََثينة  بأرباٍح كثريٍة  َْ ِبْع أن

إْن تَِبْع ماال  * تجاُر يِبيعوَن أمواَْلُْم بأَْثاٍن كثريٍة ال* ِلَ ِبْعُتْم أمواَلُكْم بال رِبٍح؟ بِيع هذا اْلماُل بربٍح قليٍل * 
ا، تَأُخْذ ََثن ا كثري ا  ال تَِبْع هذا اْلماَل * ِبْع هذا الكتاَب ِبمسني قرش ا * هَذا الكتاُب يُ َباُع بأرباٍح كثريٍة * جي د 

هذا الرجُل خاَف * ي اٌع وتاجُرنا َأبْ َيُع منه هذا التاجُر ب َ * هذا مبيٌع *  بائُع هذا الكتاِب غِنٌّ * ِبمسنَي ِقرش ا 
َْ ِمَن اْْلر ِة * مَن الكلِب  َْ ِخْف ُْ ِمْن ش* َأْن َْ ِمن األرنِب؟ العاقُل ال ََيَاُف ِمَن * ٍء يأنا ما ِخْف ِلَ ِخف

جارنا ِلَْ ََيَْف * ِباَل رفيٍق إْن ََتَْف ال َتْذَهْب إََل السفِر * ٍء يالسفيه ََيَاُف ِمن كلِ  ش* اْْليواناِت اْلضعيفِة 
* اْْلاِئُن خائٌف * َأْخَوُف منه  يولُد جارنا خواٌف وولُد صديق* هذا الولُد خائٌف من األْجَنِب ِ * ٍء يمن ش

اْْلوُف ِمْن كلِ  * َخاُفوا ِمَن السِ باِع وال ََتاُفوا من اْْليواناِت األهليِة * َخْف من األسِد وال ََتْف من الكلِب 
ِْ  يف  يٌّ قَاَم َعلِ * ٍء َعْيٌب يش الصالِة أو ال  ُثُ   يَ ُقوُم اإلماُم يف * بَ ْعَدُه  الصالِة فقاَم القومُ  قَاَم اإلماُم يف * البي

َْ * يقوُم الَقْوُم  الص الِة فاغسل وجهك ويديك إََل مْرفَ َقْيِهَما َواْمَسْح برأِسَك َواْغِسْل رِْجَلْيَك إََل   إََل  إذا ُقْم
ْيِهما  اِفِق رَ يا أيُّها ال ذيَن آَمُنوا إَذا َقْمُتْم ِإََل الص َلوِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم وأْيِدَيُكْم ِإََل اْلمَ : قال هللا تعاََل * َكْعب َ

 (سورة املائدة يف * )ُجَلكْم إََل الَكْعبَ نْيِ َواْمَسُحوا برُؤوِسُكْم َوأرْ 
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لوجِه بكماِلِه َوَغْسُل الَيَدْيِن َمَع اْلمرفَ َقنْيِ َوَمْسُح رُبُِع الر أِس َوَغْسُل َغْسُل ا: وِء أربعةٌ ضُ فُ ُروُض الوُ 
ِْ  يف  يٌّ دام عل* يا أيُّها الن اس ُقوُموا ِإََل الص الِة * الص الِة  القياُم فرٌض يف *  الر ْجَلنْيِ َمَع الَكْعَبنيِ  * هذا البي

ُْ الي َ * كلِ  ُأْسبوٍع ِمْن هذا الشهِر يومنِي   الصاِلُح يف َصاَم هذا * ْغِلِه شُ  زيٌد دائٌم يف  اْلمؤمنوَن * ْوَم ُصْم
ِْ غروِب الشمِس   شهِر رمضاَن يف  َيُصوُموَن يف  ِْ طلوِع الفجِر إََل وق يا أيُّها اْلمسلموَن * كلِ  يوٍم من وق
بُوا إََل زوجاتكم من َأو ِل الشهِر إََل آِخرِه وبعَد شهِر رمضاَن َفاَل تَأُكُلوا وال َتْشَربُوا وال تَ تَ َقارَ  ُصوُموا يف 

الس َنِة الر اِبَعِة َعَشَر بَ ْعَد اَْلٍف َوَثاَلََثاَئة َسَنٍة ِمْن  يف  ماَت َأِب * ا إََل آخر الل يِل غروِب الشمِس َفُكُلوا َواْشَربُو 
اتُنا ُمنْتَ جَ * َأْجَداُدنا َماُتوا * هجرِة نَِبيِ نا حُممٍد عليه السالُم   ُكلُّ إنساٍن َُيُوُت يف * ْمِس ماَت َأْخو جارِنا أَ * د 

ْْ ُأم ِ * َشاَء هللا تعاََل  َأنَا أُموُت بَ ْعَد َسْبِعنَي َسَنة  إنْ * آخِر عمرِه  َتعيُش إْن َشاَء هللا َسنواٍت كثرية   يَ َوهِ  يَِلْ َتُ
ذائقُة  ُكلُّ نَ ْفسٍ * كلُّ إنساٍن ذائٌق ِمْن َأْقَداِح اْلموِت *  قَ ْبَل َمْوِتكم يا أيُّها الناُس ُتوبُوا إََل هللا تعاََل * أيض ا 

ُْ إََل * أَنَا َأرُوُح إََل القريِة * إََل السوِق  يرَاَح رفيقِ * اْلَموِت  رَاَح * ِمَن السُّوِق  يعاَد رفيقِ * الدكاِن  رُْح
ِْ مقبوٌل * ُد إََل وطِنَنا إْن َشاَء هللا تعاََل ََنن نعو * إََل السوِق صباح ا فعاَد َمَساء   يخادمِ  َداَر * الَعْوُد إََل البي

َْ هللِا الكعبَة * طاَف اْْلاجُّ الكعبَة * بيوِت حَمل ِتنا  يف  يُّ عل  طَواُف الكعبِة فرضٌ * ُكلُّ َحاجٍ   َيُطوُف بَ ْي
ُْ وليًّا يف * للُحج اِج  فاَق هذا العاِلُ على * فَ َورَاُن اْلماء ِمَن العنِي عجيٌب * َعنْيِ فاَر اْلماُء ِمْن الْ  *الزقاِق  ُشْف
ُْ الصالِة * العلماُء فائِقوَن على اجْلهالِء * العاقُل يَ ُفوُق على السُّفهاِء * شركائِِه  قُوُموا إََل * فَاَت وق

ِْ األمِر ضارٌّ * الصالِة قبَل الَفْوِت وتوبوا إََل هللا قبَل اْلموِت  اْلمؤمُن الصاِلُح يَ ُتوُب إََل هللا *  فَ ْوُت وق
الفاسُق التائُب من * ذنوُب التائِب َمْغُفورٌة برمْحِة هللا تعاََل إْن شاء هللا تعاََل * الت  ْوبَُة طاعٌة * تعاََل دائم ا 

ال َُتوُز َسرَِقُة ماِل الغرِي * حٍد ََيُوُز ُشْرُب اْلماِء ِلكلِ  أ* جاَز ُشْرُب اْْلمِر قبَل اْلمنِع َعْنُه * ذنوِبِه كالصاِلِح 
 اْلماُء اْلُمْنَجمُد ُيذوُب يف  *َذاَب هذا اجْلََمُد * طلُب اْلماِل جائٌز َوَأْخُذُه بال إذِن صاحِبِه غرُي جائٍز * أَلَحٍد 

زُورُوا آباَئكم * ُة ََثََرُِتا الص َداَقُة َشَجَرٌة والزيار *  يوأم ِ  زُْرُت َأِب * ُْ من هذا الطعاِم ُذقْ * اْْلواِء اْْلارِ  
ُْ على * السوِق  خاَن هذا السارُق يف * وجرياَنكم وُأم هاِتكم َوإْخَوَتكْم وَأخواِتكم وأصدقاءَكم  أنا ما ُخْن

َعْيٌب فَِإن  اْْلَِياَنَة َذْنٌب كبرٌي و  ،يا أيها الناُس ال ََتُونُوا على أحدٍ * الرجل الكامُل ال ََيُوُن على أحٍد * أحٍد 
ا * اَلَم هذا الرجُل ابَنُه * البَ ْوُل عْنَد الناِس َعْيٌب * الطريِق  العاقُل ال يَ ُبوُل يف * قَِبيٌح  * ََنُْن اَل نَ ُلوُم َأَحد 

 .نِ اجْلوُع الشديُد َضارٌّ ِلإلْنَسا* الطريِق  جاَع هذا اْلمسافُر يف *  مِ الل ْوُم ضارٌّ لِْلَملوِم َولَْيَس بنافٍع لال ئِ 
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55 
 الد رُس الث اِمُن َوالث َمانُونَ 

 
 نَ ُعوُذ باهلل من* أعوُذ باهلل من الش َيطاِن الر ِجيِم * عاذ هذا الصاِلُح باهلل تعاََل من َشرِ  الناِس والش َياِطنِي 

ٍْ   شروِر الناِس والشياطنِي يف  اْلمسلموَن كانُوا * عاِلم ا  يٌّ كاَن َعلِ * العياُذ باهلل من هذا القوِل * كلِ  وق
ُْ عاِلم ا وغنيًّا فاْْلمُد هلِل * األزمنِة اْلماضيِة  صاِْلنَي يف  الزماِن األو ِل ُثُ  ِصْرنَا  ََنُن ُكن ا فقراَء يف * تعاََل كن

يا أيها * م ا يكوُن الطالُب اْلُمجَتهُد عاِلم ا وال يكوُن الطالُب الغرُي اْلمجتهِد عالِ * أغنياَء برمْحِة هللا تعاََل 
 كتِب كائنٌة يف * هذهِ  القريِة  كائٌن يف   يأخ* الطلبُة ُكونُوا علماَء وصلحاَء وال تكونوا جهالَء وفسقة  أصال  

ا  كتِب الكائنُة يف * ِف الكبريِة الرفو  ا * الصندوِق ََثينٌة جدًّ ا سهٌل وكونه غني ا صعٌب جدًّ َكوُن اإلنساِن َُمتهد 
ُر يف * الزقاِق  ِسْرُت يف *  يصديقِ  جاَءين * أحٌد  يَقُه َما َجاءين َصدِ  يٌّ جاَء عل*  ا اْلْ  الس ي ْ * دائِق نافٌع جدًّ

ُروا يف  هذه الشجرُة * َكاَل هذا التاجُر حنطََتُه بالصاِع اجْلديِد * األرِض فانظُروا إََل ََجيِع الناِس واألشياِء  ِسي ْ
عاش أبُونا ثالث ا وََخسنَي سنة  * يأكُل ألْن يَِعيَش والس فيُه َيِعيُش ألْن يَأُكَل العاقُل * مائلٌة إََل طرِف اْلمشرِق 

* الطَائُر َيِطرُي * َضاَع مالَُنا * َغاَب َكْلُبنا * ال تِعيُبوا الن اَس أصال  * من يَِعْب يُ َعْب * من َعاَب ِعْيَب * 
 ماِل  دَ زَا* ُجب ة  َوفَ ْرَوة   يا خياُط ِخْط ِل * ِة واْْليوِط ب ا كثرية  باإِلبْ رَ اْْلي اُط َيَِيُط أثوا* الَطرَياُن مشكٌل لإلنساِن 

ُم ِمن جراحِة هذا اْلمجروِح * يَزِيُد دائم ا  ي ِ الس خ ماُل الغِن ِ * هذه السنِة  يف  جيٌب َسَياَلُن اْلماِء ع* َساَل الد 
* َخبَ رُكم شائٌع * َشاَع هذا اْْلرُب بَ نْيَ الناِس * ُسِد والن َماِر ُمْشكٌل َصْيُد األُ * غابِتَنا  هذا الصي اُد َيِصيُد يف * 

َْ الَغَضِب * هاَج الَبْحُر * ُشُيوُع اْْلرِب َسْهٌل  َخوِفِه من  صاَح هذا الولُد ِبَسَببِ * يَهيُج َدُم اإلنساِن َوْق
َْ اجْلبِل ال كائنٌة يف   َحِديَقِِت * الفرِس  ا  بِن صار ا* صحراِء ََت صاَر * هذا اإلناِء هواء   صار اْلماُء يف * َُمتهد 

ا * َصريُورَُة اجْلاهِل عاِلم ا ُُمكنٌة وصريورُة السفيِه عاقال  حُمالٌة * جارُنا َِبيال   * صريورُة الفقرِي غنيًّا نادرٌة جدًّ
ْ  ساعاٍت نَاَم خادمنا َسْبَع ساعاٍت * ِصْرُت عاِلم ا وغنيًّا فاْْلَْمُد هلل تعاََل  ْْ خادمتُنا ِس ضيوفُنا ناموا * وناَم

ُم بعُض اْلَمْرَضى ال ينا* الرجُل اْلمجتهُد يَ َناُم قليال  والرجُل الكسالُن يَناُم كثري ا * إََل الساعِة التاسعِة صباح ا 
ُْ مرادِ * ْيَس بنافع اِم لَ النوُم بعَد أكِل الطع* يا أيها األوالُد ال تناُموا كثري ا * بعِض اللياَِل  أصال  يف  *  ينِْل

ْيُل على ََجيِع * الرجُل الُصَلَحاُء يَ َناُلوَن مراَدُهْم * الطم اُع ال يَ َناُل َمْطُموَعُه * ناَل هذا الرجُل ُمَراَدُه  الن  
اَء هللا تعاََل إْن شَ * إْن َشاَء هللا تعاََل تكونوَن علماَء * إْن َشاَء هللا تعاََل نكوُن علماَء * اْلمقاصِد مشكٌل 
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ا إََل قريتنا بعَد الظُّهِر  أنتم تَ ْفَعُلوَن ما تَشاُؤوَن بأمِر هللِا * َما َشاَء هللُا َكاَن وما ِلَْ َيَشأ َِلْ يُكْن * َنْذَهُب غد 
زواُل * وقِتِه  طعاِم تزوُل إْن ِلَْ يُأَكْل يف لذُة ال* زماٍن قليٍل  اْْلزُن ال يَ ُزوُل يف * جارِنا  زَاَل سرورُ * تعاََل 

ِْ  َكاَد الفرُس أن َيْدُخَل يف *  َأْن يضربَ  يٌّ َكاَد عل* السروِر سهٌل وزواُل اْْلزِن َصْعٌب  أعاَد هذا * البي
 يبِإِصبِعِه إََل صديقِ  يَأَشاَر رفيقِ * الزيارِة الزمٌة عاَدُة إزيارُة األصدقاِء أمٌر مقبوٌل و * السارُق مالَنا اْلمسروَق 

َأْن يناَم َنار ا بَ ْعَد الظهر  أرَاَد َأِب * قْ َوى من الكالِم بعُض اإلشاراِت أَ * َأْن ََتُْرَج عن اْْلجرِة  ِباِجِب  َأَشْرتُ * 
اإلرادُة والقدرةُ * هللا تعاََل مريٌد يَ ْفَعُل ََجيَع أفعالِه بِإرادتِِه * يَ ْفَعُل هللا ما يشاُء َوََيُْكُم ِبا يُريُد * قبَل العصِر 

* السفيُه ُيِضيُع أمواَلُه * ماال  كثري ا  يأضاَع خادمِ * َب ُكُتب ا نافعة  أريُد َأْن اَْكتُ * واْْلَْلُق ِمْن أوصاِف هللا تعاََل 
ِْ غرُي نافٍع   *َتْصِويُر صَوِر اْْليواناِت لَْيَس ِبباٍح * ُصَور ا كثرية  ( الر س امُ )َصو َر هذا اْلُمَصوِ ُر * ِإضاعُة الوق

َ أستاُذنا مسئلة  مشكلة  * يا أيها الطلبُة ال ُتَصوِ رُوا ُصَور ا قَبيحة  * تصويُر ُصَوِر األشجاِر والبيوِت مباٌح  * بَ ني 
ُ مسائَل كثرية  يف أستا هذا األمُر غرُي * َتَصوُُّر بعِض األشياِء نافٌع * َتَصو ْرُت أُمور ا كثرية   * كلِ  درٍس   ُذنا يُ بَ نيِ 
ُْ ِِبذا القوِل * و ٍر ُمَتصَ   نَاَوبْنا يف * دخاِن التمباِك  ال تَ َتَكي  ُفوا بشربِ * الت َكيُُّف بشرِب اْْلمِر حراٌم * َتَكي  ْف

 كلِ  أمرٍ   اْلمناَوبَُة يف * كلِ  َُجعٍة   اْْلروِج عن باِب اْلمسجِد يف  بُوَن يف اْلمسلموَن يُ َناوِ * اْلمسجِد  الدخوِل يف 
* تنا وأشربتنا يا أيها الضيوُف تناوُلوا ِمْن أطمعِ * ُضيوُف جارِنا تَ َناَوُلوا من األطعمِة اللذيذِة * بوٌل َحَسٌن ومق

ٌر الا* على العاداِت اْْلسنِة  يِاعَتاَد أوالدِ  َقاُدوَن آلبائِِهم * عتياُد على العاداِت القبيحِة عيٌب َكِبي ْ األوالُد يَ ن ْ
هللا * اَلل ُهم  إي اَك نَ ْعُبُد وإي اَك َنْسَتِعنُي * اْلمسلموَن َيْسَتِعيُنوَن هللا تعاََل * ِعنُي هللا العاقُل َيْستَ * وأم هاِِتِم 

َْ اإلسرتاحِة بعَد * كلُّ إنساٍن َيْسرَتِيُح ليال  * ِاْسرَتاَح هذا اْْلادُم لَْيال  * اْلمستَ َعاُن  يا أيها الطلبُة اْسرَتَِْيُوا وق
ا* َتُسبُّ  يَ إيا* إي اَك َأضرُب * ُه َأْغِضُب إيا* الد رِس   صورُة كلِ  ش يٍء تُ ْؤَخُذ يف *  هذه الصورُة حسنٌة جدًّ
* هذه السنِة كثريٌة  يف  يَأْربَاحِ * الساعِة العاشرِة  يف  ِِت نَ ْوبَ * اْلمَرايَا تَأُخُذ ُصَوَر ََجيِع األشياِء * اْلمرآِة 

ُر الناِس من ينفُع الناَس خَ * إسراُف اْلماِء غرُي مَباٍح  هذا الفعُل  َلزَِم ِل * الوضوِء  ََنُن نََْسُح على ُخف ْينا يف * ي ْ
العلُم واْلماُل الزماِن * األخالُق اْْلسنُة الزمٌة لإلنساِن * يَ ْلَزُم لِلَعاِقِل َأْن يَ ْفَعَل ََجيع األفعاِل بالت َصوُِّر * 

 .نساٍن معلومٌ لزوُم الثمِن لكلِ  إ* لكلِ  أحٍد 
 

55 
ْرُس الت اِسُع َوالث مانُونَ   الد 
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 ( ي ا، و،)األفعال الناقصة الِِت ِف آخره حروف العلة 

ْعَوةُ )  (чақирмоқ - َدَعا، َيْدُعو، الدَّ
 (отмоқ - ي، الرَّْميُ ، يَ ْرمِ ىَرمَ )
 (қўрқмоқ - ، اْلَْْشَيةُ ى، َُيْشَ يَ َخشِ )

 (َدَعا، َيْدُعو)تصريفات 
 .эди (َيْدُعوُ ) аслида( َيْدُعو( )َدَعوَ ) аслида( اَدعَ )

، مْدُعو ، َدعَّاء ،   .ْدَعىأَ َدَعا، َيْدُعو، اُدُْع، الَ َتدُْع، َداع 
 .اخل....َدَعا، َدَعَوا، َدَعْوا، َدَعْت، َدَعَتا، َدَعْوَن، َدَعْوتَ : يماض

 .اخل....، ُدِعيتَ ْيَ ُدِعَي، ُدِعيَا، ُدُعوا، ُدِعَيْت، ُدِعيَتَا، ُدعِ : ََمهول
َيْدُعو، َيْدُعواِن، َيْدُعوَن، َتْدُعو، َتْدُعواِن، َيْدُعوَن، َتْدُعو، َتْدُعواِن، َتْدُعوَن، َتْدِعَي، َتْدُعَواِن، : مضارع

 .ْدُعو، َنْدُعوأَ َتْدُعوَن، 
َعى، تُْدَعيَاِن، تُْدَعوَن، تُْدَعَي، تُْدَعيَاِن، تُْدَعَي، وَن، تُْدَعى، تُْدَعيَاِن، يُْدَعَي، تُدْ يُْدَعى، يُْدَعيَاِن، يُْدعَ : َمهول

 .ْدَعى، نُْدَعىأُ 
 .эди( يُْدَعوُ ) аслида( يُْدَعى)

 .َأْن َيْدُعَو، كي َيْدُعَو، لن َيْدُعوَ : مضارع منصوب
 .َلمَّا َيدُْع، إْن َيدْعُ  ،لَِيدُْع، ال َيدُْع، َل َيدْعُ : مضارع ََمزوم
 .اخل...لَِيدُْع، لَِيْدُعَوا، لَِيْدُعوا، لَِتدُْع، لَِتْدُعَوا، لَِيْدُعونَ  :تصريف ََمزوم

 .، اُْدُعَوا، اُْدُعونَ يُع، اُْدُعَوا، اُْدُعوا، اُْدعِ اُدْ : أمر
 .، ال َتْدُعَوا، الَ َتْدُعونَ يُعَوا، الَ َتْدُعوا، الَ َتْدعِ ال َتدُْع، الَ َتدْ : يْنَ 

 (، يَ ْرِميىَرمَ )تصريفات 
 .эди( يُ يَ ْرمِ )  аслида( ييَ ْرمِ )  .эди( يَ َرمَ ) аслида( َرَمى)

، َمْرمِ يَرَمى، يَ ْرمِ   .ْرَمىأَ ، َرمَّاء ، ي  ، ِاْرِم، الَ تَ ْرِم، رام 
، َرَمْيتَ : يماض  .اخلْ ....َرَمى، َرَمَيا، َرَموا، َرَمْت، َرَمَتا، َرَمْيَ
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 .اخلْ ....ِمَيَتا، ُرِمَي، ُرِمْيتَ ، ُرِمَيا، ُرُموا، ُرِمَيْت، رُ يَ ُرمِ : ََمهول
، يْرمِ أَ ، تَ ْرِمياِن، تَ ْرُموَن، تَ ْرِمَي، تَ ْرِمياِن، تَ ْرِمَي، ي، تَ ْرِمياِن، يَ ْرِمَي، تَ ْرمِ ي، يَ ْرِمَياِن، يَ ْرُموَن، تَ ْرمِ ييَ ْرمِ : مضارع

 .ينَ ْرمِ 
 اخلْ ....يُ ْرَمى، يُ ْرَمَياِن، يُ ْرَمونَ : ََمهول

 .يَ ، َلْن يَ ْرمِ يَ يَ ْرمِ  يْ ، كَ يَ يَ ْرمِ  َأن: مضارع منصوب
 .لِيَ ْرِم، الَ يَ ْرِم، لَْ يَ ْرِم، َلمَّا يَ ْرِم، إْن يَ ْرمِ : مضارع ََمزوم
 .اخلْ ....لِيَ ْرِم، ليَ ْرِمَيا، لِيَ ْرُموا، لِتَ ْرِم، لِتَ ْرِمَيا، لِيَ ْرميَ : تصريف ََمزوم

 .َيا، ِاْرِميَ ، ِاْرمِ يِم، ِاْرِمَيا، ِاْرُموا، ِاْرمِ ِارْ : أمر
 .ال تَ ْرِم، ال تَ ْرِمَيا، ال تَ ْرُموا، ال تَ ْرِم، ال تَ ْرِمَيا، ال تَ ْرِميَ : يْنَ 

 .эди( َُيَْشيُ ) аслида( َُيَْشى)، (يَ َخشِ ) (، َُيَْشىيَ َخشِ )تصريفات 
، َِمْشِ يَ َخشِ   .، َخشَّاء ، أَْخَشىي  ، َُيَْشى، ِاْخَش، ال ََتَْش، خاش 
 .اخلْ ....ِشَيا، َخُشوا، َخِشَيْت، َخِشَيَتا َخِشَي، َخِشيتَ َخِشَى، خَ : يماض

 .اخلْ ....، ُخِشَيا، ُخُشوايَ ُخشِ : ََمهول
َُيَْشى، َُيَْشَياِن، َُيَْشوَن، ََتَْشى، ََتَْشَياِن، َُيَْشَي، ََتَْشى، ََتَْشَياِن، ََتَْشوَن، ََتَْشَي، ََتَْشَياِن، : مضارع

 .َشىْخَشى، ْنَْ أَ ََتَْشَي، 
 .اخلْ ....ُُيَْشى، ُْيَشَيانِ : ََمهول

 .ىَُيَْشى، َلْن َُيْشَ  يَأْن َُيَْشى، ك: مضارع منصوب
 .لَِيْخَش، ال َُيَْش، َلْ َُيَْش، َلمَّا َُيَْش، إْن َُيْشَ : مضارع ََمزوم

 .اخلْ ....لَِيْخَش، لَِيْخَشَيا، لَِيْخَشوا، لَِتْخَش، لَِتْخَشَيا، لَِيْخَشيَ : تصريف ََمزوم
 .ِاْخَش، ِاْخَشَيا، ِاْخَشوا، ِاخشي، ِاْخَشَيا، ِاْخَشيَ : أمر
 .، ال ََتَْشيَا، ال ََتَْشيَ يْ الَ ََتَْش، الَ ََتَْشَيا، ال ََتَْشوا، الَ ََتْشَ : يْنَ 

 
51 

 الد رُس التِ ْسُعونَ 
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 :أمثاِل ( َدَعا، َيْدُعو)
 (умид қилмоқ - َرَجا، يَرُجو، الرََّجاءُ )
 (кечирмоқ, афв қилмоқ - َفا، يَ ْعُفو، الَعْفوُ عَ )
 (янглишмоқ - َسَها، َيْسُهو، السَّْهوُ )
 ( ўсмоқ - ََنَا، يَ ْنُمو، النَُّماءُ )
َكايَةُ )  (шикоят қилмоқ - َشَكا، َيْشُكو، الشِّ
 (холи бўлмоқ - َخَل، َُيُْلو، اْْلُُلوُّ )
 (юқори бўлмоқ - َعَل، يَ ْعُلو، الُعُلوُّ )
ُلو، التَِّلَوةُ )  (тиловат қилмоқ - َتَل، يَ ت ْ
 (кийим кийдирмоқ - َكَسا، َيْكُسو، الكسَوةُ )
 (қадам босмоқ, одимламоқ - َخطَا، َُيْطُو، اْلَْْطوُ )
 (уйғонмоқ - َصَحا، َيْصُحو، الصَّْحوُ )
 (қутулмоқ - َْنَا، يَ ْنُجو، النََّجاةُ )
 :أمثاِل ( رََمى يَ ْرِمى)
 (юрмоқ - يُ ، اْلَمشْ يَشى، ََيْشِ مَ )
 (оқмоқ - ، اْْلَرَيَانُ يَجَرى، ََيْرِ )
 (эътибор бермоқ - ، العِنَايَةُ َعَن، يَ ْعِن )
 (қайнамоқ - ، الغَلَيَانُ يَغَلى، يَ ْغلِ )
 (гуноҳ қилмоқ - ، الِعْصيَانُ يَعَصى، يَ ْعصِ )
 (зино қилмоқ - اءُ ، الزِّنَ َزََن، يَ ْزِن )
 (етмоқ, кифоя қилмоқ - ، الِكَفايَةُ ييَْكفِ َكَفى، )
 (йиғламоқ - ، الُبَكاءُ يبََكى، يَ ْبكِ )
 (ҳукм қилмоқ - ، الَقَضاءُ يَقَضى، يَ ْقضِ )
 (ният қилмоқ - ، النِّيَّةُ ينَ َوى، يَ ْنوِ )
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 (сувга қонмоқ - وَالرَّويُ  = ، يَرِوي، الّرَِوايَةُ ىَروَ )
 (тахламоқ - ي، الطَّيُّ وِ طْ ، يَ ىوَ طَ )
 (қурмоқ - بَ َن، يَ ْبِن، البِنَاءُ )
 (фаноликка юз тутмоқ - ، الَفنَاءُ فَ َن، يَ ْفِن )
 ( ўтмоқ - ، اْلُمِضيُّ يَمَضى، ََيْضِ )
رَايَةُ )  (тунда юрмоқ - َسَرى، يَْسرِى، السِّ
 (ҳикоя қилмоқ - ، اِلَِْكايَةُ يَحَكى، ََيْكِ )
 (билмоқ -، الدِّرَايَةُ يَدَرى، يَْدرِ )
 :أمثاِل ( ، َُيَْشىيَ َخشِ )
 (унутмоқ - ، يَ ْنَسى، النِّْسَيانُ يَ َنسِ )
َقى، البَ َقاءُ يَ بَقِ )  (қолмоқ - ، يَ ب ْ
 (бой бўлмоқ - ، يَ ْغَن، الِغَناَغِنَ )
 (рози бўлмоқ - ، يَ ْرَضى، الرَِّضاءُ يَ َرضِ )
 (йўлиқмоқ - ، يَ ْلَقى، اللَِّقاءُ يَ َلقِ )
 (саъйи ҳаракат қилмоқ - يُ السَّعْ  َسَعى، َيْسَعى،)
 (ўтламоқ - يُ َرَعى، يَ ْرَعى، الرَّعْ )
 (ман қилмоқ - يُ نَ َهى، يَ ن َْهى، الن َّهْ )
 (кўрмоқ - ى، الرُّؤيَةُ أَ ى، يَ رْ أَ رَ )
 ( туғёнга кетмоқ - َطَغى، َيْطَغى، الطُّْغَيانُ )
 (يُ َرى= ى أَ يُ رْ ( )يَ َرى= ى أَ يَ رْ )
 ( لَْ يَ َر، َلمَّا يَ َر، ِإْن يَ رَ لِيَ َر، الَ يَ َر، )
 .(ْراىأَ رَاء ، َمْرِئى ، َرءَّاء ، ( )кўрма - الَ تَ رَ ( )кўр - رَهْ )

 :ناقصالمزيد لل ةأبواب ََثاني
 (бермоқ - ، اإلْعطَاءُ يْعَطى، يُ ْعطِ أَ )
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 (йиғлатмоқ - ، اإلْبَكاءُ يْبَكى، يُ ْبكِ أَ )
، يُ َربِّ )  (тарбия бермоқ - ، الت َّْربَِيةُ َرَّبَّ
 ( адо этмоқ, ўтамоқ - َداءُ األَ ِديَُة، وَ ، التَّأْ يدَّى، يَ َؤدِّ أَ )
 (номламоқ - َيةُ مِ ، التَّسْ يََسَّى، ُيَسمِّ )
 (намоз ўқимоқ, салавот айтмоқ - ، الصَّلَةُ يَصلَّى، ُيَصلِّ )
 (тараққийлашмоқ -ي َرقَّى، يَ تَ َرقَّى، الت ََّرقِّ ت َ )
، يَ تَ غَ ) ، التَ َغنِّ تَ َغنَّ  (куйламоқ - نَّ
 (муроса қилмоқ - ، اْلُمَدارَاةُ يَداَرى، يَُدارِ )
 (риоя қилмоқ - ، اْلُمرَاَعاةُ يرَاَعى، يُ رَاعِ )
 (ўзаро рози бўлмоқ -ي رَاَضى، يَ تَ رَاَضى، الت َّرَاضِ ت َ )
 (сотиб олмоқ - ، اإلْشِتَاءُ يِاْشتَ َرى، َيْشِتَِ )
َقضِ اِ )  (тугамоқ - ، اإِلْنِقَضاءُ ينْ َقَضى، يَ ن ْ
 (.масхараламоқ - ، اإلْسِتْهزَاءُ يإْستَ ْهَزى، َيْستَ ْهزِ )

 :، اسم فاعل واسم مفعولير، ْنَ أمصيغ 
، ُمْعًطىأَ ) ، ُمَرَّبًّ ( )ْعِط، الَ تُ ْعِط، ُمْعط  ، ُمَربّ  ، الَ تُ َربِّ  ( َربِّ
، ُمتَ َرقًّى) ، ُمتَ َرقّ  ، ال تَ تَ َرقَّ  (ُتَداِر، ُمَدار ، ُمَداًرى َداِر، ال( )تَ َرقَّ
، َمتَ رَاًضى)  (ْشَِتِ، ال َتْشَِتِ، ُمْشَِت ، ُمْشتَ ًرىاِ ( )تَ رَاَض، ال تَ تَ رَاَض، ُمتَ رَاض 
َقًضى) ، ُمن ْ َقِض، ُمن َْقض   .(إنْ َقِض، ال تَ ن ْ
  (азиз, мукаррам - َعزِيز ، َأِعزَّة  )
 (саховатли - َكرَِْي ، ِكرَام  )
 (дуо- ، أَْدِعَية  ُدَعاء  )
 (қарз - ، ُديُون  َدين  )
 (шеър - ، َأْشَعار  ِشْعر  )
 (бино, иморат - ، أَْبِنَية  بَِناء  )
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 (маст - ، ُسَكاَرىَسْكرَان  )
 (даража - ، َدَرَجات  َدَرَجة  )
 (қадам - ، ُخطَُوات  ُخْطَوةُ )
 (фавворалик - الِفْسِقيَّة)
 

50 
 الد رُس اْْلَاِدى والتِ ْسُعونَ 

 َمُل الَعَربِي ةُ اجلُْ 
 

ْيِهَما الص ِغريَْيِن *  الَعزِيُز إََل بَيتِه الَعاِل  األْسَتاذُ  َدَعاين  اَلِء الرجاُل َهؤُ * َهَذاِن الر ُجالِن َدَعَوانَا إََل بَ ْيت َ
ْْ زوجها إََل بَيِتنا * اْلُقَرى   َحَدائِِقِهُم اْلكائَِنِة يف َدَعوُْكْم ِإََل  هاتاِن اْْلادمتاِن َدَعَتا * لْلِخْدَمِة هذه اْْلادمُة َدَع

اَمُكم َدَعْوَُتْ خُ * َدَعوَت خاِدَمَك * هؤالِء اْْلادماُت َدَعْوَن أبنائَ ُهن  ِلإلطعاِم * َأبَ َوْيِهما   يَ دعوُت أستاذ* د 
َعلُّمِ * ِلإلكراِم  الكرَْيَ إََل بيِِت  ِْ أبينا لِلت    يومٍ  أستاُذنا إََل بيوٍت كثريٍة يف  يَ ُدعِ *  َدَعْونَا أستاَذنا اأَلْكَرَم إََل بي

هذا اإلماُم ُيْدَعى * هذا الفقرُي يدُعو إََل بيتِه جريانَُه فَ ُيْكِرُمُهم باأَلطعمِة الكثريِة * أساتيُذنا ِكَراٌم * واحٍد 
هللا * َيدعوَن هللَا بأْدِعَيٍة َكثريٍَة  اْلمسلمونَ * اْلمسلم َيْدُعو هللَا فَ َيْسألُُه ماال  َوعلم ا * لإلْكَراِم من بيوٍت كثريٍة 

ا إََل ََمِلسي أَ * تعاََل يَ ْقَبُل َأْدِعَيَة اْلمؤمننَي  البخالُء ال َيْدُعوَن الفقراَء إََل بيوِِتِْم لإلطعاِم واإِلكراِم * ْدُعو زيد 
ا دُْع اْلي َ أَ ِلَْ * ْدُعَو فقراَء بلِدنا لإِلطعاِم واإِلكراِم أَ ُأرِيُد َأْن *  إْن َيدُْع اإلنساُن يَ ْقَبل هللا تعاََل إْن َشاَء * ْوَم أحد 
* مُن الصاِلُح َداٍع اْلمؤ * ال تدُعوا الَفَسَقة إََل ََمالسكم * اُْدُعوا هللا بَ ْعَد َأداِء الصالِة * اُدُْع ِِبذا الدعاِء * 

َْ َسْهَمَك * رََمى هذا الَوَلُد حجر ا * قرٌي واْلمدُعوُّ رَُجٌل ف رَُجٌل غِنٌّ  يالداعِ * يدُعو هللَا  يهذا الداعِ  * رََمْي
الصي اُدوَن يَ ْرُموَن أْسَهاَمُهم على اْْليواناِت * َسْهَمُه على اْْليواِن الوحِشيِ   يالص ياُد يَ ْرم* َسهٌم  يَ رُمِ 

ُم فيموُت اْْليواُن اْلمجر  * ِاْرِم هذا اْْلجَر * وُح ِبسبِب اجْلراَحِة الوحشي ِة فَ َيْجَرُحوَن أبدانَ ُهن  فَ َيْخُرُج منها الد 
ِْ  يٌّ هذه الَعَصا َمْرمِ * اْْلجِر َأمْحَُق  يرَامِ * تَ ْرِم سهم ا ال  الصلحاُء * َكْلب ا   يَ هذا الرجُل َخشِ * من فوِق الَبي

 يَ ْرُجوين * حديقِتِه اجْلديدِة  إََل  ُعَوين رََجْوُت علي ا َأْن َيدْ  *ال ََتَْش الَعُدو  َواْخَش هللا تعاََل * ََيَْشوَن هللا تعاََل 
بعُض السُّكاَرى َيْصُحو بعَد * َصَحا هذا السكراُن لَْيال  *  ْرُجو مَن هللا مغفرَة ذنوِب أَ * َأْن ُأْعِطَيُه َديْ ن ا  يقرفي
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هللا تعاََل يَ ْعُفو * َعَفْوُت َعْيَبك * هذا الرجل صاٍح وذاك الرجُل سكراٌن * ُاْصُح يا سكران * ثالِث ساعاٍت 
العفو عن عيوِب الصغاِر عادُة * هذا العيُب َمْعُفوٌّ *  ذنوِب  نِ  الل ُهم  اْعُف عَ * عن ذنوِب بعِض الفاسقنَي 

َْ َساٍه * بعِض أفعاِلِه  كلُّ إنساٍن َيْسهو يف * الصالِة  َسَها اإلماُم يف * اِر الِكراِم الكب سجدُة الس ْهو * أن
آخِر الصالِة  اِتكم فَإن َسَهْوَُت فاسجدوا يف َصَلو  ُهوا يف يا أيها اْلُمصلُّوَن ال َتسْ * الصالِة  يف  ياهِ واجبٌة لِلس  

جرُة هذه الش* هذا العشُب ناٍم * َنَاُء النباتاِت معلوٌم * كلُّ نباٍت يَ ْنُمو * َنا هذا العشُب * سجدَة الس هِو 
ال تشُكوا عن الز ماِن َواْشُكوا عن * ِئم ِتِهْم أَ عن  القريِة يشكونَ  جهالءُ *  يَشَكْوُت عن خادمِ * ناميٌة 

َْ * َأنْ ُفِسُكم  ال ََيُلو اإلنساُن الكامُل َعْن َمْدِح اْلمادحنَي وذمِ  * عن الناِس  َخاَل بْيِِت * شاٍك عن جرياِنَك  أن
* اِن جيوُب الفقراِء خاليٌة عِن األَثْ * اإلناُء خاٍل  هذا* هذه اْْلجرُة خاليٌة عِن الز َِيِن واأَلْجِهَزة * الذامِ نَي 

ْْ  َدرََجِِت  درجاُت العلماِء َعالَِيٌة ودرجُة الصلحاء َأعلى من * درَجُة الناِس تَ ْعُلو ِبَسَبِب السخاوِة * َعَل
ُء َعْشَر يهذا القار  َتالَ * العلماُء الكراُم ُعالٌة * درجُة العلماِء أعَلى من درجِة األغنياِء * درجاِت العلماِء 

تَ َلْوُت آيََة السجدِة من سورِة * هو كالٌم شريٌف هلِل تعاََل  ي الذِ آيَاٍت من سورِة البقرِة من القرآن الَكرَيِ 
اُْتُل رُبَع اجْلزِء * فَ تَ َلْوُت من أجزائِه ثالثَة أجزاٍء  ء  القرآِن ثالثوَن ُجزْ  يف * َفَسَجْدُت سجدَة التالوِة  اْْلجِ 
ُلوا آيَاِت السجدِة من القرآِن ألن ُكْم ال تعلموَن َأْن تسجدوا * ِل من الكالِم الكرَِي األو   يا أي َُّها الصبياُن ال تَ ت ْ

الفقراُء يكسوَن أوالَدهم ثوب ا * َكَسْوُتَك أثواب ا ََثينة  * هذا الوَلَد ثوب ا جديد ا  ي  َكَسا عل* سجدَة التالوِة 
أياِم اْْلريِف  ُسوا أوالدَكم أثواب ا رقيقة  يف ال َتكْ * ُم َيْكُسوَن الفقراَء أثواب ا جديدة  األغنياُء الكرا* َخَلقا 

اْلمؤمنوَن الصاِْلوَن * الصالِة ُخْطوَتنِي  َخَطوُت يف * إََل طرِف الذنوِب  ال ََتطُ * َخَطْوُت ُخُطَواٍت * والشتاِء 
* عَلى َأْرَبِع َأْرُجٍل  يُيوِر تَْشِ أكثُر اْْليواناِت من غرِي الطُّ * ِبرِْجَلْيِه  ياإلنساُن َُيْشِ * اِب َجَهن َم يَ ْنُجوَن من عذ
 يُ َمشْ * األزقِة الِفْسِقي ِة  سواِق واْلمساجِد وال َتشوا يف َأزِق ِة األ ِاْمُشوا يف * ٍش على رِْجَلْيِه هذا الولُد ما

هذا * اك اْلمكاِن السنِة اْلماضيِة من ذ َجَرى َماُء هذا النهِر يف *  ََل اْْليواناِت َأْمٌر عجيٌب كائٌن بقدرة هللا تَعا
إََل األْناِر  ياألْناُر الصغريُة َُتْرِ * يٌع َجَرياُن األْناِر َسرِ * من هذا اْلمكاِن من السنِة اْلماضيِة  يالنهُر ََيْرِ 

يَ ُقوُل * ْعَن  َعِجيب ا َعََن زَيٌد من كالِمِه مَ * َُمْلكِتَنا  اريُة كثريٌة يف األْناُر اجلْ * الكبريِة واألْناُر الكِبريُة إََل اأَلِْبَاِر 
ُْ عدو َك َأْعِن * ِكتابََة ِبِه ال أقوُل َأْجَتِهُد وَأْعِن * كر ا بقوِلِه ب َويَ ْعِن  ييا صديق يٌّ َعلِ  ا  رأي  َغَلى اْلماُء يف * زَْيد 

إْن َغَلى اْلماُء ََيرُج منه * َغَلَياُن اْلماء عجيٌب * من اْلِمْرَجِل  يرارِة الشديدِة يغلارُّ باْلَْ اْلماُء اْلْ * اْلِمْرَجِل 
 .هللاَ تعاََل  يالفاسُق يَ ْعصِ * ى هذا الفاسُق َعصَ * الِبَخاُر فَ َيْصَعد إََل طرِف الس ماِء 
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56 
 َوالتِ ْسُعونَ  الد رُس الث اين 
 

هللُا تعاََل يَ ْعُفو عن بعِض * الُعَصاُة ُفس اٌق * هذا الرجُل عاٍص * هللَا تعاََل  يا أيُّها اْلمسلموَن ال تَ ْعُصوا
إْن َزَِن اإلنساُن يكوُن * ذنوُب الُعَصاِة كثريٌة * الِعصياُن ذنٌب * إْن َعَصْيُتم تدخلوَن َجَهن َم * ُعصاِة اْلمؤمننَي 

ٌر  الز ِنَا*  أصال   اْلمؤمُن الصاِلُح ال يَ ْزين * ا فاسق ا وعاصي   * هذا اْلمقداُر من اْلماِل  كفى ِل * حراٌم وذنٌب كبي ْ
 َبَكى* هذا الطعاُم كاٍف ِلعشرِة رجاٍل * ألَحٍد  ياْلماُل القليُل ال يكفِ * الُل يكِفيِن العلُم الناِفُع واْلماُل اْلْ 

؟ * الصُّف ة  يف  يولدِ  َْ ُْ أَلْحَزاٍن خفيَفٍة * ِلَ َبَكْي يا * كثري ا   ياْلمحزوُن ِبزٍن شديٍد يَ ْبكِ اإلنساُن * ما َبَكْي
بال  البكاء بال سبٍب والضِ ْحكُ * هذا الولُد باٍك * أيها الناُس ال تبكوا ألموِر الدنيا َوابُكوا ألموِر اآلخرِة 

الُقَضاِة ُعُدوٌل وبعُض  أكثرُ * القضاُء بالَعدالِة ُمْشِكٌل * لِلن اِس اْلمنازِعنَي  ييَ ْقض يالقاضِ * َعَجٍب َعْيَباِن 
ا إََل الصحراِء * نَ َوى هذا الرجُل َأْن َيُصوَم غد ا * القضاِة ليَس بعادٍل  َْ َأْن َتْذَهَب غد  ُْ َأْن * أنْ نَ َوْي نَ َوْي

ُْ َوَعَليْ * َأُصوَم َصوَم َشْهِر رمضاَن ِمَن الفجِر إََل اْلمغرِب هلِل تعاََل  ُْ َوِبَك آَمن ُْ اللهم  َلَك ُصْم َك تَ وَك ْل
ُْ فاغفْر ِل ْفَطْرُت َوِلَصْوِم َغٍد ِمن شهْ أَ َوِبِرْزِقَك  ُة ي  الن ِ * يا غف اُر ِبَرمْحَِتَك يا َأْرَحَم الر امِحِنَي  ذنوِب  ِر رََمَضاَن نَ َوْي
 يَ رُوِ * ن  َعْمر ا رََجَع من َسَفرِِه َرَوى زَْيٌد عن بكٍر بِأَ * ني ُة اْلمؤِمِن خرٌي ِمْن َعَمِلِه * ََجيِع العباداِت  فرٌض يف 

ا َخَرَج إََل الس َفِر  رَُواُة * أكثُر الرَُّواِة صادقوَن * كاذٌب   يذا الر اِوي صادٌق وذاَك الراوِ ه* َعْن بكٍر َأن  زَيد 
ُْ * نا هذه الروايُة مقبولٌة عندَ * هذه اْلمسئلِة ُُمتلفٌة  الرِ َوايَاُت يف * سئلِة كثريٌة هذه اْلم ُْ *  ثَ ْوِب  َطَوْي َطَوْي

 َعرصِتهِ  يف  يبَ ََن َجارِ * لصُُّحِف للُكُتِب َيْطِوي الس َماَء قَ ْبَل َيوِم الِقَياَمِة َكَطيِ  ا هللُا تَ َعاََل * حَف لِْلُكُتِب الصُّ 
ا  َعرصِِت  يف  أنَا َأْبِن * َأبنَية  مرتفعة   هذا * أْرٍض ُصْلَبٍة  ٌة يف َمْبني   ويت بي* بِناُء األبنية َصْعٌب * بَِناء  واحد 

صِ   * ٍء َُملوٍق َفاٍن يكلُّ ش* الَبت َة  ٍء َُملوٍق يَ ْفِن يكلُّ ش* ُء يفَ ََن هذا الش* اْلمسجُد َمْبِنٌّ من اآلُجرِ  واجلَْ
ُْ ص ْْ َأْزَماٌن كثريٌة إََل هذ*  يكلُّ َيوٍم َُيْضِ * الِة العصِر َقْد َمَضى اآلَن وق *  ياْلماُء َيْسرِ * ا الزماِن َمَض

َحَكى واحٌد ِمَن * األمراُض الس ارِيَُة كثريٌة *  َمْعُلوَمةٌ ِسَرايَُة بعِض األمراِض * سَرى َمَرُض زيٍد على بكٍر 
هذا التاِجُر ِبِه  بعشريَن ِدْرَْه ا، َفَذَهبَ  الفضالِء َأن  يوسَف عليه السالُم بَاَعُه ِإْخَوتُُه فاشرتاُه التاِجُر اْلَمْدَيِنُّ 
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 يأنا اَل أدرِ * ي هذه اْلمسئلَة أكثُر الناِس ال َيْدرِ * بقيمٍة كثريٍة  ي ِ ِإََل ِمْصَر فاشرتاه عنه وزيُر اْلَمِلِك اْلِمْصرِ 
ُْ ُسورََة الناِس * بعَض اْلمسائِل  * ئم ا حافُظ كالِم هللا ال يَ ْنَسى ُسَوَر القرآِن أصال ، ألن ُه َيكرِ رها دا* َنِسي
َقى من *  َثََِن  َجْيِب  يف  يَ ما بَقِ * أو ُل الناِس ناٍس * النِ ْسَياُن عادُة اإلنساِن *  يٌّ هذا األمُر َمْنس هذا الكتاُب يَ ب ْ

ِْ ميالدِ َشاَء هللا تعاََل ِإََل الس نَ  أنَا اَبْ َقى إنْ * بعد مويت ِسننَي كثرية   رْت فصا يصديقِ  َغِنَ *  يِة اْلمائِة من وق
* اْلمؤمُن الصاِلُح ال َيْطَغى * هذا الفاسُق َطَغى *  برمْحِة هللِا َمِن اْجتَ َهَد جِلمِع اْلماِل يْغََن * أموالُُه كثرية  

 أمرُي اْلمؤمننَي بَ ْعَد نِبيِ َنا َصل ى هللا عليه* يَ ْرَضى هللا َعِن الصلحاِء * ِِبذا اْلمقداِر  يٌّ عل يَ َرضِ * الطُْغَياُن ذْنٌب 
ُْ * هللا عنُه  يَ َرضِ  يٌّ هللا عنُه ُثُ  عل يَ هللُا عنُه ُثُ  عثماُن َرضِ  يَ هللا عنه ُثُ  عمُر َرضِ  يَ َوَسل َم أبُو بكٍر َرضِ  َلقي

ا يف   هذا* ْم فَ ْرٌض ِلآلباِء ْربَِيِتهِ إلطعاِم األوالِد وت َ  يُ الس عْ * كلُّ إنساٍن َيْسَعى لِنَ ْفِع نَ ْفِسه * السوِق  زيد 
* الشريعِة اإلسالمي ِة  يف  يٌّ هذا الفعُل َمْنهِ * نَ َهى هللا تعاََل َعِن الذنوِب * َصْعٌب  يُ الر عْ * َرَعى َقِطيَعنا  يالراعِ 

ا يف * فرٌض الزٌم َعِن الذنوِب  يُ اأَلْمُر بالطاعاِت والن  هْ  ُْ زَْيد  َها * الزُّقاِق  رَأْي ما تَ َرى ِمن الُكو ِة؟ َأَرى ِمن ْ
ا * َجاال  كثريَن رِ  ُْ زيد  ُْ أوالد ا كثرييَن * اْلمظلوَم  يالظاِلُ يُ ْبكِ * دراهَم كثرية  َأْعطَْي تربيُة األوالِد * رَب  ْي

ُْ ُديُوين * أمٌر مشكٌل  باآلدابِ  ُْ اْبِن * الديِن فرٌض  أداءُ * اْْلمُد هلِل  َأد ْي ُْ صالَة الفجِر * َعِليًّا  ََس ْي * َصل ْي
تَ َرق ى * ل َم َصل ى هللا عليِه وسَ  ا الناُس، َصلُّوا َعَلى النِب ِ يا أيه* كلِ  َيوٍم ََخَْس صلواٍت   منوَن ُيَصلُّوَن يف اْلمؤ 

، ِإذا اْلمؤمنوَن إْن شاَء هللا تعاََل  َسَيت ََرق ى* أموِر الدنيا  أكثُر األقواِم ُمتَ َرقُّوَن يف  *هذا الزماِن  اْلمسلموَن يف 
 يالعاِقُل ُيَدارِ * بيحٍة مكروٌه بِأشعاٍر ق التغَن* ذا الرجُل بأشعاٍر حسنٍة َغَن  هت َ * ي َهُدوا بأْسَباِب الت  َرق ِ اْجت َ 

هللا مراَعاُة الفقراِء والضعفاِء ُسن ُة نِبيِ نا َصل ى * صديَقُه  يكلُّ إنساٍن يُراعِ * َتَحب ٌة ُمداراُة الناِس َمسْ * الناَس 
اضِ * َم عليه َوَسل   ُْ هذا الكتاَب بثماننَي فَ ْلس ا * كلِ  َأْمٍر   قوٌل يف مع يالرت  ُة * َأنَا مشرَتٍ * ِاْشتَ َرْي ْْ ُمد  ِانْ َقَض

قبوٌل عنَد دعاُء األنبياِء م* هللا تعاََل َيْستَ ْهِزىُء بالعاصنَي والفاسقنَي * سِتهزاُء بالناِس حراٌم الا* هذا األمِر 
ْعُر مرغوٌب * كثريٌة   يجارِ  ُديُونُ * قليٌل  ِن َديْ * هللا تعاََل  * يَ ْقَبُل هللُا تعاََل أدعيَة بعِض الصَُّلحاِء * هذا الشِ 

ُخطَواُت الصبياِن قصريٌة * درجُة األمراِء مرتفعٌة * السَُّكاَرى كالسفهاِء * هذا الفاسُق سكراٌن * مرتفعٌة  بِْنَيِِت أَ 
اللهم  َصلِ  َعَلى حَمَم ٍد َوَعَلى آِل * عليه السالُم فرٌض  الص اَلُة َعَلى النِب ِ * خطواُت الرجاِل الطواِل طويلٌة * 

 .حُمَم ٍد َوَسلِ مْ 
 

55 
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ْرُس الث اِلُث والتِ ْسُعونَ   الد 
 

ُْ إْخَوَتَك َأم ا زَْيٌد فَطِويٌل َوَأم ا َبْكٌر َفَسِمنيٌ ) Аммо( :َام ا)  (.رَأْي
ا َغِنٌّ : каби, дек ( َكَما) ا َكَذِلَك َأُخوُه َأْيض ا َغِنٌّ   َكَما َأن  زَيد   .ِجدًّ
 .َكَما أن  َعِليًّا ِمَن اْلُعَلَماِء الِكراِم َكَذِلَك ابْنه لَْيَس ِمَن اجْلَُهاَلءِ :  шунингдек( َكَذِلكَ )
ُْ جريَاين : )ҳаттоки ( َحَّت  )  (.َحَّت  َأْواَلَدُهمْ  َأْكَرْم
 .اَل، يا أي َُّها الضُُّيوُف ُكُلوا ِمْن َهِذِه األطعمةِ أَ :  !огоҳ бўлинг!( الَ أَ )
 (.ال  زَْيدٌ إِ َما َدَخَل َأَحٌد * يًّا ال  َعلِ إِ َذَهَب الضُُّيوُف : )лекин( ال  إ)
 .ُرب  َصِديٍق َأنْ َفُع ِمَن اإلخوةِ : гоҳо( ُرب  )
 .َِب ِلأَلغِنَياِء اأَلصح اءِ ُطوَِب لِلصَُّلَحاِء َوُطو : мунча ҳам яхши( ُطوَِب )
 .وَوْيٌل للفاسِقنَي، َوْيٌل لِْلفقراِء اْلَمْرَضى: !вой бўлсин( َوْيلٌ )
 .ُبد  مَن األْكِل والشُّْرِب جِلِميِع اْْليواناتِ  الَ : чорасиздир( الَ ُبد  )
ا رَْجٌل َغِنٌّ  الَ : шак шубҳасиз( الَ َشكَ )  .وَسخيٌّ  َشَك َأن  زَْيد 
ِة بُروَدِة اْْلواءِ  الَ الن اُر َْلََلَك الناُس يف َلوْ :  агар бўлмаса эди( ْوالَ لَ ) تاِء من ِشد   .أياِم الشِ 
 .ْضرَِبن  ألَ  =َلَضَرَب زَْيٌد :  Албатта( َل، ن  )
 .يَ ْومَ َوهللِا تَاهلِل لُيَصلِ نَي  الْ * رََمَضاَن  ُصوَمن  يف بِاهلِل ألَ :  қасам учун( ِب، َو، تَ )
 .َقطُّ  يٌّ ما َسَرَق َعلِ * َِلْ َيْسِرْق زَْيٌد َقطُّ : ҳеч( َقطُّ )
ا   ) ا ال: доимо( َبد  َقى يف *  َأْسِرُق َأَبد  ا نَ ب ْ  .اجْلن ِة َأَبد 
ُْ ما يف * ٌء َثِقيٌل يْ شَ  يَيدِ  يف ( َكاِئنٌ )َما ُهَو : нарса( َما) * ُخْذ آُخْذ ما تَأْ * ما تَأُكْل آُكْل * َجْيِبَك  رَأْي

 .ْسَئلْ أَ ما َتْسَئْل 
ِْ  َمْن ُهَو ساكٌن يف : ким( َمنْ ) يَأكِل  بيِِت  َمْن َيْدُخْل يف * ْد يَ ْعَلْم َمْن ََيَْتهِ *  يٌّ وَسخِ  رَُجٌل َغِنٌّ  -هذا البي

 .الط َعامَ 
 .َلم ا قَاَم ِمْن مكانِِه َذَهبَ * َلم ا جَلَس َأَكَل :  ганда-( َلم ا)
َا زَْيٌد عاِلٌ إِ :   чиндан ҳам-(ان َ إِ ) َا َضَرَب زَْيٌد بكر ا إِ * ن  ُْ اآلنَ إِ * ن  َا َجَلْس  .ن 
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 .هذِه اْلمدرسةِ  ريُ َأْعَلَم الط لَبِة يف َأْجَتِهُد ِبَْيُث َتصْ : Бўлиши учун ( ِبَْيثُ )
 

55 
ْرُس الر اِبُع والتِ ْسُعونَ   الد 

 
 асллар ُأُصول   асл, туб, қоида َأْصل  
 насллар أَْنَسال   насл, зурриёт َنْسل  
 фанлар فُ ُنون   фан َفن  
 турлар أَنْ َواع   тур, навъ نَ ْوع  
 ,ҳайъат َهْيَئة  

кўриниш 
 ҳайъатлар َهْيآت  

 шоирлар ُشَعرَاءُ  шоир َشاِعر  
 итоаткорлар ُمطيُعونَ  итоаткор ُمِطيع  
 маҳрум وم  َُمْرُ  бахтли َمَسُعود  
 гуноҳлар يَمَعاصِ  гуноҳ-маъсият َمعِصَية  
 тижоратлар ُِتَارَات   тижорат ُِتَارَة  

 саноат, ишлаб َصَناَعة  
чиқариш 

 саноатлар َصَناِئعُ 

 ,дабдаба َرفَاِهَيةُ  бир ўзи َوحيد  
фаровон 

 сафар ойи َصَفُر اْلَْرْي  муҳаррам ойи َُمَرَُّم اِلَْرَام
 рабийъул аввал بِيُع األوَّلرَ 

ойи 
 рабийъул охир َربِيُع اآلِخرُ 

(саний) 
 жумадул ухраа َُجَادى اأُلْخَرى жумадул увлаа ى األُوىَل َُجَادَ 

 шаъбон ойи َشْعَباُن اْلُمَعظَّمُ  ражаб ойи َرَجُب اْلُمَرجَّبُ 
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 муборак َرَمَضاُن اْلُمَباركُ 
рамазон ойи 

 шаввол ойи شَّرِيفُ َشوَّاُل الْ 

 зул ҳижжа ойи اِلِْجَّةِ  وذُ  зул қаъда ойи اْلَقْعَدةِ  وذُ 
 ,кўчмоқ (َهَجَر، يَ ْهُجُر، اْلِْْجرَةُ ) қаноат қилмоқ (قَ َنَع، يَ ْقَنُع، الَقَناَعةُ )

узоқлашмоқ 
 маҳзун бўлмоқ (َحزَِن، ََيَْزُن، اِْلُْزنُ ) сарфламоқ (َصَرَف، َيْصِرُف، الصَّْرفُ )

َرُئ، اْلبُ ْرءُ ) касал бўлмоқ (َمَرَض، ََيِْرُض، اْلَمَرضُ )  тузалмоқ (بَرِيَء، يَ ب ْ
 ҳийла қилмоқ (َمَكَر، ََيُْكُر، اْلَمْكرُ ) тарқатмоқ (َنَشَر، يَ ْنُشُر، النَّْشرُ )
 кўринмоқ (َظَهَر، َيْظَهُر، الظُُّهورُ ) яширмоқ (َكَتَم، َيْكُتُم، الَكْتمُ )
 ноумид бўлмоқ (يَِئَس، يَ ْيَئُس، الَيأسُ ) умид қилмоқ (َمَل، يَْأُمُل، اأَلَملُ أَ )

 мунча ёмон (:بِْئَس، بِْئَستْ ) мунча яхши (نِْعَم، نِْعَمتْ )
 .بِْئَسِت اْلمرأُة ِهْند  * بِْئَس الرَُّجُل بكر  * نِْعَمِت اْلمرأُة هْند  * نِْعَم الرَّجُل َزْيد  

أَْخَلَص، ُُيِْلُص، ) азон айтмоқ (َؤذُِّن، التَّأِذينُ أَذََّن، ي ُ )
 (اإِلْخَلصُ 

ихлос қилмоқ 

 китоб мутолаа (طَالََع، يُطَالُِع، اْلُمطالََعةُ ) садақа бермоқ (َتَصدََّق، ي ََتَصدَُّق، التََّصدُّقُ )
қилмоқ 

ُل، التَّْحِصيلُ )  қўлга (َحصََّل، َُيَصِّ
киритмоқ 

 азобламоқ (َعذُِّب، الت َّْعِذيبُ َعذََّب، ي ُ )

 ўзини касалга (َِتَاَرَض، يَ َتَماَرُض، التََّماُرضُ )
солмоқ 

 ,эътиқод қилиб (اِْعت ََقَد، يَ ْعَتِقُد، االْعِتَقادُ )
ишонмоқ 

 инқироз (اِنْ َقَرَض، يَ ن َْقِرُض، اإلنِْقرَاضُ ) жазоламоқ (َجَزى، ََيْزِي، اْْلَزَاءُ )
бўлмоқ 

َتْحَسَن، يَْسَتْحِسُن، ِاسْ )
 (اإِلْسِتْحَسانُ 

маъқуллаб, 
яхши санамоқ 

 умидсиз َمْأيُوس  

َياءُ  отдош َسَِي    отдошлар َأَسِْ
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51 
ْرُس اْْلَاِمُس والتِ ْسُعونَ   الد 

 اجْلَُمُل الَعَربِي ةُ 
 

هذه * الَوِحيَدُة  ابْنِِت  يالص غرُي وأصغُرهم ه الكبرُي وأوَسُطُهْم اْبِن  أم ا أكبَ ُرهم فهو اْبِن : يهؤالِء َأْواَلدِ 
ُْ ألَنْ ُفِسنا و : بِْنَيِِت أَ البيوُت  ُْ فهو للضيوِف وهذا البي ُْ للخداِم ومطبُخنا يف َأم ا هذا البي ذاك  ذاَك البي

ِْ وهذا  ُنوَن ألنْ ُفسهم بيوت ا للسكوِن فيها، كذلك* صطبُل األفراِس إالبي أكثُر اْْليواناِت  َكَما أن  الن اَس يَ ب ْ
اجْلنِة  ار ا ُُمتلفة  لذيذة ، كذلك يف الدنيا أَثْ  كما َأن  يف * تلفة  ِلمعيشتها ْصَنُع ألنْ ُفِسها مساِكَن ُمُ الوحشي ِة تَ 

ُْ أهَل هذه القريةِ * ماَت الناُس حَّت  األنبياُء * أَْثاٌر عجيبٌة ألذُّ من أَْثاِر الدنيا   ين جاء* حَّت صيباَنم  أكرم
ُْ السمكَة َحَّت  رأَسها * ِصغارهم  العلوِم من هذِه اْلمدرسِة حَّت   طلبةُ  ا َعن ا أاَل أَ * أكل * ن  رُفَ َقائَنا بَقوا بَعيد 

لَنا ِْلفِظ ِديِننا ن  العلوَم الديني َة الزمٌة إِ اَل يا أيها الط َلَبُة، تَ َعل ُموا عنَد أساتيذِكم علوم ا ِديِني ة  وفنونا ُدنْ َياِوي ة ، فأَ 
ا إِ القوُم  جاءين * الدنيا  مٌة لنا ِلَرفَاهيِة معيشِتنا يف وأداِء عبادتنا والفنوَن الدنياوي َة الز  أحٌد  ما جاءين * ال  زَيد 

ُْ َدْيِن *  يٌّ ِإال  عل َوُرب  َغِنٍ  َتِعٌس بسبِب ُرب  فقرٍي قانٍع مسعوٌد ِبَسَبِب قناعِتِه * لزيٍد ِإال  َعْشَرَة َدرَاِهَم  َأد ي
ُطوَِب ِلَمْن * الدنيا  فقراِء الصابرِيَن ِلَفْقِرهم يف اآلخرِة لل ُطوَِب يف  * ْسَعُد من الغِن ِ أَ ُرب  فقرٍي * عدِم قناعِتِه 
لرتبية أهل بيتِه من  يفكسِبِه ََثٌَن يكْ   كسِبِه بكماِل اجتهاِدِه فَ َيْحُصُل من  َناَعٍة أو ُِتارٍة وََيتهُد يف َيْكِسُب بصَ 

ياِء ألغنلُطوَِب * الزوجِة واألوالِد واْْلداِم وغريِهم فيْعُبُد هللَا تعاََل بِإخالِصِه ِبال ََتَزٍُّن لعدِم كفايِة ماِلِه ِلمعيشِتِه 
اِء الَصدقاِت وإطعاِم أمواِْلم أمواَل غريِهم َوُيْكرُِموَن الفقراَء من أمواِْلم اْْلالِل بإعط ال ذيَن اَل ُْيزُِجوَن يف 

َوْيٌل * ُطوَِب للط َلَبِة اْلمجَتهديَن فإن  ُهْم َيْصريُوَن علماَء بعَد َتاِم تَ َعلُِّمِهم * األطعمِة وِكْسَوِة األثواِب ْلم 
ُقوَن ُجَهاَلَء َوََيُْرُجوَن عن اْلمكتِب كما َدَخلوا بال فائدٍة  ،للط َلبِة الُكَساََل  ْيٌل للُعصاِة الذيَن ال وَ * فَإن  ُهم يَ ب ْ

بُ ُهْم َوَيْظِلُموَن الناَس بأنواِع اْلَمظاِلِِ فال يَ ْغِفُر َْلم هللُا ( الذنوب) ييَ ْعُصونَُه بأنواِع اْلَمَعاصِ ََيَاُفوَن هللا وَ  َويُ َعذِ 
ِْ لتحصيلِ * ناِر جهنَم  بعذاٍب شديٍد يف  ال * العلوِم النافعِة  ال ُبد  ِلَطَلَبِة العلوِم ِمَن اإلجتهاِد وصرِف الوق

الدنيا ومن العمِل الصاِلح  لتجارِة ِلَرفاِهيِة معيشِتِه يف بد  لإلنساِن ِمَن الَكْسِب بِنَ ْوٍع من أنواِع الصناعِة أو ا
ك َأن  الِديَن ال ش* ال شك  َأن  هذا اْْلادَم َكَسَر ذاَك اإلناَء * ِْلَالِصِه من عذاِب جهنَم ونَ ْيِلِه إََل نَِعِم اجْلن ِة 

ِْ اْْليواناُت من * َْلََلَك ُعَمُر  يٌّ َلْواَل َعلِ * حقٌّ وصواٌب وأدياَن اْلمجوِس باطلٌة  ي  اإِلْسالمِ  َلْواَل النباتاُت َْلََلَك
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ا إََل بستاننا البعيِد * لواَل الديُن والشريعُة َْلََلَك الناُس * اجْلوِع  َصلِ نَي  صالَة  ألُ باهلِل وهللِا تاهللِ * لََتْذَهََب  غد 
ال يؤِمُن باهلل واليوِم  يوال ذِ * ْزِن َقطُّ أَ وهللا ِلَْ * وهللِا ِلَْ َأقْ ُتْل حيوان ا بالقصِد َقطُّ * هذا اْلمسجِد  اْلمغِرِب يف 

ا  َوُيْكَرُموَن فيها بِِنَعٍم  واْلمؤمنوَن يدخلوَن اجْلنةَ * اآلخِر َيْدُخُل جهنَم َويُ َعذ ُب فيها بعذاٍب أليٍم ويبَقى فيها أبد 
ا  ُقوَن فيها أبد  ا اإلنساُن الصاِلُح ال ي* عجيبٍة َويَ ب ْ األرُض * ََثٌَن كثرٌي  َجْيِب  ما يف * أكُل َماَل الغرِي أبد 

َْ مع ََجيِع ما ِفيِه * والسماُء وما ِفيهما كلُّها من َُملوقاِت هللا تعاََل  ُْ هذا البي ُْ َلَك * ِاْشتَ َرْي هذا وهب
ُْ مع َمْن جاَء َمَعَك * َمْن َسب َك  جاءين *  ُْ َمْن َأَخَذ كتاَبَك رَأيْ * الصندوَق مع ََجيِع ما فيه  َلم ا * جلس

ُْ صلوِة * اْلمسجِد َفَصلُّوا صالَة اجْلمعِة مع اإلماِم  وَم اجْلمعِة اْجَتمَع القوُم يف أذ َن اْلمؤذُن ي َلم ا َدَخَل وق
ُعوا وَلم ا َشرِبُوا رَ * ِة اْلمنارِة نَ ذَ ئْ مِ  مؤذُن هذا اْلمسجِد يف  َأذ نَ  العصرِ  ُْ من سفر * َوْوا َلم ا َأكُلوا َشب َ  يَلم ا رََجْع

ُْ خادم َا َأْمُر هللِا إَذا َأرَاَد َشيْ * مريض ا  يرأي ا األعماُل بالن ِ * ا َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن ئ  ِإن  ا اْلَمْرُء إن  * ي اِت إن 
ُْ أخاَك ( * ِبَقْلِبِه وِلسانِهِ  يْ أَ )بَِأْصَغَرْيِه  أصُل هذا الشجِر غليٌظ * رُْح إََل السوِق  يْ أَ ُاْخُرْج * عليًّا  يْ أَ رأْي

 أصولُ * هذا الشراُب َأْغَلُظ من اْلماِء * هذه الَعَصا غليظٌة وتلك العَصا َأْغَلُظ منها * وأغصانُُه رقيقٌة 
أصول * ِلكلِ  لغٍة أصوٌل * كلِ  علٍم أصوٌل تَ َعل ُموا أصوَل الت َكل م باللغِة العَربِي ِة   يف * األرِض  األشجاِر يف 

أكثُر * تعليِم الصبياِن سهلٌة ونافعٌة  األصوُل اجْلديدُة يف * ٍم أصوٌل لِتَ ْعليم كلِ  عل* اللغة العربي ة صعبٌة 
ِلُموا فوائَدَها فَ َقِبُلوها تعليِم الصبياِن وعَ  وا سهوَلَة األصوِل اجْلديدِة يف َفِهم العلماِء العقالِء واألغنياِء األذكياءِ 

َسُهوَلَة األصوِل  العلماُء الغرُي العقالء واألغنياُء األغبياُء ال يَ ْقِدرُوَن َأْن يَ ْفَهُموا* مدارِسِهم ومكاتِِبِهْم  يف 
ُلوَنا  تعليم الص بيان َفاَل يَ ْعَلُمونَ  اجْلديدِة يف   يََيُْسُدوَن َترق ِ ( َحُسودٌ )أكثر الناس ُحُسٌد * فوائَدها فال يَ ْقب َ

، َلَعل  هللَا َيَْ  * اآلخرِة  أَقْ َواِْلِْم وَأْعَماِْلِْم يف زِيِهْم باألصوِل اجْلديدِة َوتَ َرقِ ي أهِلها فَ َيظِلُموَنم بِالش تِم والس بِ 
العلوِم اإلسالمي ِة بَ نْيَ َأهِل الُقَرى ِمَن اْلمسلمنَي ِبَْيُث َيِصرُي كلُّ مسلٍم قارئ ا  مراُد أهِل األصوِل اجْلديدِة َنْشرُ 

َقى بيَنهم مسلٌم جاهٌل أصال    .وكاتب ا وِبيُث يَ ْعَلُم كلُّهم مسائَل اإلُياِن واألعماِل فال يَ ب ْ
 

52 
ْرُس الس اِدُس والتِ ْسُعونَ   الد 
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ِاْسُم نَِبي َِنا حممٌد َصل ى هللا * كلُّ الناِس من َنْسِل آَدَم عليِه السالُم * ُل الناِس ُُمتلفٌة أَْنَسا* َنْسِلي طَيِ ٌب 
أَْساُء الناِس ُُمتلفةٌ أَْساُء بعِض الناِس حسنٌة وأَْساُء بعِضهم * هارُوَن واسُم خادمنا َجْعَفُر  ِب أِاْسُم * عليِه َوَسل َم 

ْْ ِبسنٍة، ما اَْسُكُ   *هلل تعاََل ِتْسَعٌة وِتْسُعوَن اَْس ا * قريتَِنا عبُد هللِا  اسُم أكثِر الرجاِل يف ( * ُمُكمْ َمسْ )ْم؟ لَْيَس
َْ َسَ * ي هذا الرجُل ََسي ِ . بسِم هللا الر مْحَِن الر ِحيمِ ( هذا األمرِ  ْشَرُع يف أ) اسُم * هذان الرجالِن ََسي اِن *  َأِب  يُّ أن

بكٍر َعم اُت * َعم ُة زيٍد جاهلٌة * جهالُء  أعماُم وِل ٍ * عاِلٌ  ي ٍ عمُّ عل* هؤالِء الرجاُل أَْسياُء * الس ِمي نِي واحٌد 
َهْيَئات * َهْيَئُة زيٍد عجيبٌة * غنِي اٌت  علماُء وخااَليت  أخواِل *  تلَك اْلمرأُة خاَلِِت *  هذا الرجُل خاِل * غني اٌت 

* الفنوُن نافعٌة ألموِر الدنيا * هذا الرجُل يَ ْعَلُم فُنون ا كثرية  * الفنوُن كثريٌة * صعٌب  هذا الفنُّ * الناِس ُُمتلفٌة 
* هذا العاِلُ شاعٌر * أَنَا ُأِحبُّ هذا النوَع من الطعاِم * أنواُع الطعاِم كثريٌة * تَ َعلُُّم الفنوِن اْلمختلفِة الزمٌة للناِس 

* األطباُء ُحَلَماُء * هذا الطبيُب حليٌم *  طبيُب بلِدنا رجٌل غِنٌّ * علماُء  أكثُر الشعراءِ * الشعراُء أذكياُء 
داُم اْلمطيعوَن اْلْ * هذا اْْلادُم مطيٌع * التجارُة نافعٌه * صناعُة هذا الرجِل صعبٌة * الطبيُب اجْلاهُل كاذٌب 

أكثُر *  عبوسٌ  يعدو  * أكثُر الناِس َبشٌّ * وٌش بشُ  يصديق *اْْلداُم الُعُنُد كثريوَن * َعنوٌد  يخادم* قليلوَن 
* اجْلاهُل حَمروٌم من فائدِة العلِم * إصبُع زيٍد غليظٌة * هذا الل َِبُ غليٌظ * رجٌل حليٌم  أِب * السفهاِء ُعُبٌس 

 . يالرتق  الرجل مأيوٌس من هذا * الطماعوَن حَمروموَن * السفيُه مأيوٌس من العقِل * الفقراُء حَمروموَن من اْلماِل 
أكثُر الفقراِء أذل ةٌ * العاِلُ الطامُع ذليٌل * العلوِم والفنوِن والصنائع والتجاراِت  يف  يََنُن لسَنا مأيوسنَي من الرتقِ 

* لِم الع زمانِه يف  هذا العاِلُ الفاضُل وحيدُ * العلماُء العقالُء َأِعز ٌة * الكساََل أذلٌة * اجْلاهُل ذليٌل والعاِلُ عزيٌز * 
َْ يف *  السوِق وحَده إََل  يرَاَح خاِدمِ * الغناِء  بلِدنا يف  وحيٌد يف  هذا الغِنُّ  َْ دخل ُْ يف * َوْحَدك  بيِِت  أن  أنا ِنْ

* هذا الرجُل مسعوٌد وذاك الرجُل تعٌس * أكثُر الناِس تَِعاٌس * أكثُر األغنياِء مسعوُدوَن *  يهذه اْْلُجرِة وحد
عذاُب الذنوِب * ثواُب األعماِل الصاِْلِة كثرٌي * ُشوَن بالرفاهَيِة والتِ َعاُس يعيشوَن بال رفاهيٍة اْلمسعوُدوَن يَعي

ُوِلَد نَِبي ُّنَا حُممٌد * ُيَسم ى ِبَصَفِر اْْلرِي  الشهُر الثاين * حُمرِم اْْلراِم أو ُل الس نِة القمريِة َُيَْسُب من شهِر * شديٌد 
اليوُم * شهِر رمضاَن اْلمبارِك َثالِثنَي يوم ا  اْلمؤمنوَن َيُصوُموَن يف * ِل شهِر ربيِع األو   ل َم يف هللُا عليِه وسَ  ىَصل  

 (القربانِ ) األْضَحى اْْلجٍة يوُم عيدِ  يلفطِر واليوُم العاشُر من شهٍر ذاألو ُل من شهِر شو اَل الشريِف يوُم عيِد ا
ُْ بيِِت *  كلُّ َمْن يَ ْقَنُع   فقرٌي ُكلُّ َمْن َيْطَمُع، َغِنٌّ * َعز  َمْن قَ َنَع، َذل  َمْن َطَمَع * بأمواِلكم ِاقْ نَ ُعوا * مكتَب ا  جعل
الل ُهم  اْنُصْرنَا على * يا أيها الناُس اْكِسُبوا ِبَكْسٍب من الصناعِة أو التجارة * هللِا ( حمبوبُ )الكاسُب حبيُب * 

يَن  الل ُهم  اْنُصْر َمنْ * األعداِء  العاقُل َيْصرِبُ والس فيهُ * َهَجَر نَِبيُّنا ِمْن مكة اْلمكر َمِة إََل مدينِة اْلمنو رَِة * َنَصَر الدِ 
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ُر مَن الرمْحِن والَعَجَلُة من الشيطاِن * يَ ْعِجُل  هذا اْلمريُض * ِرُف مالَُه لتَ ْربَِيِة الفقراِء صْ يَ  يُّ الس خِ  الغِنُّ * الص ب ْ
* يا أيها اْلمسلموَن ال تَ ت ْرُُكوا الصالَة واتركوا الذنوَب * هذا األسبوِع  من َمَرِضِه يف  ئَ ثَة أشهٍر َفربِ َمَرَض ثال

ن  الذيَن آمنوا َوَعِمُلوا الصاِْلاِت فَ َلُهْم َأْجُرُهْم إِ * هذا العمل مرتوٌك * تارُك الصالِة فاسٌق * ترُك الصالِة ذنٌب 
يا أيها الناس ال ََتَْزنُوا ألموِر الدنيا * وال خوٌف عليِهْم وال هم ََيَْزنُوَن ( ر ُب هو هللا تعاََل ال)عند رِبِ ِْم ( ثواِبم)

* نشُر الكُتِب أمٌر نافٌع للناِس * َنَشْرُت أَْثان ا للفقراِء * َهْل تَ ْعِرُف زيد ا؟ نَعم َأْعرِفُُه * واْحَزنُوا ألُموِر اآلخرِة 
* هذا األمُر مأموٌل * هذِه السنِة  َظَهَر هذا األمُر يف * علوَمكم  يا أيها العلماُء ال َتْكُتُموا* َن اْلَمك ارُوَن َُيُْكُرو 

اُنْ ُفُضوا أثواَبكم قبَل الل ْبِس * هذا الرجُل نَ َفَض ثوبَُه * الْيأُس من رمْحِة هللِا ذنٌب كبرٌي * الفقرُي يَ ْيَأُس من اْلماِل 
ْؤِمُنوَن بِاهلِل واليوِم اْلمؤمنوَن ي ُ * بِْئَس الرجل بكُر ْبُن زيٍد * ْعِليِم اللغِة العربي ة للصبياِن نِْعَم هذا الكتاُب لِت َ * 

ُْ بِاهلل ومالئكِتِه وُكتِبِه َورُُسِلِه واليوِم اآلخِر والَقَدِر خريِِه وشر ِِه من هللا تعاََل والبعِث بعَد اْلموِت * اآلخِر  * آمن
* ثواُب التصدِق كثرٌي  *كثرية   يا أيها األغنياُء َتَصد قُوا للفقراِء صدقاتٍ * عباَدتِِه  يف  ِلصُ هذا الصاِلُح َيُْ 

يا أيُّها الطلبةُ * مطالعُة الُكُتِب نافعٌة * أكثُر العلماِء يُطَالُِعوَن كتب ا ُمتلفة  * األغنياُء البخالُء ال يَ َتَصد قُوَن كثري ا 
هذا * مطالعُة الُكُتِب العربي ِة بَ ْعد تعلِم اللغِة العربي ِة ِِبذ الكتاِب َسْهَلٌة جدًّا * ديدِة طَالُِعوا ُكُتَب الفنوِن اجلْ 

اْلمؤمنون * اإلعتقاُد هو اإلُْياُن * التمارُض لرتِك الدرِس عيٌب قبيٌح جدًّا * الولُد َتارَض للرجوِع إََل بيِتِه 
اعتقاُد هذا * وعاِلٌ وََسيٌع وبصرٌي وقادٌر ومريٌد وخالٌق وُمَتَكلِ ٌم  يٌّ حَ وواحٌد وَ يَ ْعَتِقُدوَن بَأن  هللَا تعاََل موجوٌد 

ا  يٌّ الرجِل قو  هللا تعاََل ورسولُُه إََل الناِس لتعليِم  ْعَتِقُد بَِأن  حُممد ا َصل ى هللا عليِه وَسل َم َنِبُّ ي َ كلُّ مسلٍم * جدًّ
َقِرُض بسبِب اجْلهالِة بعُض األق* أحكاِم الديِن والشريعِة  * َشاَء هللا تعاََل  قوُمنا ال يَنقرُض إنْ * واِم يَ ن ْ

ُْ هذا األمَر  هذا الكتاب * الطلبُة اْلُمْجَتِهُدوَن ُيْسَتْحَسُنوَن * العقالُء َيْسَتْحِسُنوَن األشياَء اْْلسنَة * إْسَتْحَسْن
ارَْيِن فَ تَ َقب ْل ُدَعاَءنَا يا َأْرَحَم  ُعْمر ا َطِويال  َوَسَعاَدة  يف اِسع ا َوِعْلم ا نَاِفع ا وَ الل ُهم  إن  َنا َنْسأَلَك ِرزْق ا وَ * ُمْسَتْحَسٌن  الد 

 .الر امِحِنيَ 
 

 барчага الرَِّْحَنُ 
меҳрибон зот 

 фақат الرَِّحيمُ 
мўминларга 

раҳмдил 
 ، ، يَِعزُّ ، الذُّلُّ  азиз бўлмоқ الِعزُّ َعزَّ ، يَُذلُّ  хор бўлмоқ َذلَّ
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 қайта тирилиш يَوُم البَ ْعثِ  охират куни يَوُم اآلخر
куни 

 
55 

ْرُس الس اِبُع والتِ ْسُعونَ   الد 
 اْلَمَقااَلُت اْلَعَربِي ةُ 

 
َسُد ُمْهِلكُ * ِحْفِظ اللِ َساِن  َساَلَمُة اإلنساِن يف  َسِد  اْلَْ َود ُة َشَجَرٌة اْلمَ * تَ ْرُك الُكْلَفِة  َشْرُط األُْلَفةِ * اجلَْ

الُكُتُب * ِعزُّ الدنيا باْلماِل * بَ ْيُض اليوِم خرٌي ِمْن َدَجاَجِة الَغِد * لساُن اْلمرِء كاتُب َعْقِلِه * والز يَارَُة ََثََرُِتا 
ُْ الن َداَمِة *  َبَساِتنُي الُعلماءِ  ُْ الِغَنا وُأمُّ الفْقِر * اْلَعَجَلُة ُأْخ َواُن قَ ْلِبِه َُتْرِبُ َعْن َعنْيُ * الَكَسُل بِْن اْلمرِء ُعن ْ

ِعْش قَانِع ا * ُحْسُن األدِب َيْستُ ُر قُ ْبَح الس َبِب * اَل ََيُْلوا اْلَمْرُء ِمْن َوُدوٍد َُيَْدُح َوِمْن َعُدوٍ  يَ ْقَدُح *  َأْسَرارِهِ 
َمْن َصبَ َر َسِلَم َوَمْن * ْن يَ ْزرَِع الش ر  ََيُْصِد الن َداَمَة مَ * ْن ِدْرَْهََك وال ِتُِْن نَ ْفَسَك هِ أَ * َوَعاِشِر الن اس ُمتَ َواِضع ا 

ٌر ِمْن َصديٍق َجاِهٍل * َمْن ِلَْ َيْصرِبْ َعَلى َكِلَمٍة َيْسَمُع َكِلَماٍت * َعِجَل َنِدَم  ٍء ََيَْتاُج يُكلُّ ش* َعدوٌّ َعاِقٌل َخي ْ
ْم َكبري ا  *إََل العقِل والعقُل ََيتاُج ِإََل الت َجاِرِب  فَاجْلَْهُل َعاٌر وال * تَ َعل ْم يا فَ َّت  * َمْن ِلَْ يَ تَ َعل ْم َصِغري ا ِلَْ يَ تَ َقد 

ر ا أل* يَ ْرَضى ِبِه إال  مِحَاٌر  َمْن َأخ َر األكَل َلذ  َطَعاُمُه َوَمْن * الش ر  يَ ْلَتِقيِه  ىِخيِه يَ َقُع ِفيِه َوَمْن نَ وَ َمْن َحَفَر بِئ ْ
رُْكَها َحَياء  * َمْدَخُل اْلماِل َضيِ ٌق َوَُمَْرُجُه َواسٌع * وَم َلذ  َمَناُمُه ن  َر الَأخ   َر رِياء  َوالَ تَ ت ْ ب ا وال ُكْن َذن َ * ال تَ ْعَمِل اْْلَي ْ

ْنَب يَ ْنُجو َوالر ْأَس يَ ْهِلُك  ،َتُكْن رَْأس ا َقى َذلِيال  ( ْن الَ أل)صرِف اْلماِل لَئال   ْفِرْط يف ال ت َ * فَِإن  الذ  فَِإن   ،تَ ب ْ
ٌر ِمْن َأْن َتسْ  ُاْطُلِب اْلِعْلَم ُطوَل * ِقل ُة اْلماِل وََكثْ َرُة العَياِل نَ َعوُذ بِاهلِل َمْن َذِلك اْْلاِل * َل ِبَِيال  أَ الُبْخَل َخي ْ

تَ َواَضْع يَا * ِْلِْم ْلِبَسِتِهْم َوُيَشيِ ُعوَن َعَلى َوْفِق ُعُقو ُيْستَ ْقَبُل الن اُس َعَلى َوْفِق أ* ُعْمِرَك َوَمَع َذِلَك َتُوُت َجاِهال  
َرَك، َأو َأْن ُترِيَد خري ا * ُكلِ  حنٍي َفاَل َفْخَر َعَلى ِطنٍي ِلِطنٍي   فَ َّت  يف  َوِمَن اْْلََماَقِة َأْن َتُِب  وَمْن َتُِبُّ َيُِبُّ َغي ْ

أدُب اْلمرِء خرٌي * ْهَلُه ِمَن العلماِء َوَمَرَضُه ِمَن اأَلِطب اِء فَ َقْد َخاَن نَ ْفَسُه َمْن َكَتَم جَ * إلنساٍن وهو يُرِيُد َضرْيَك 
ُنْصَرُة اْْلقِ  َشَرٌف * ِإذا ات  َفَق الَفأُر واْلِْرُّ َخَرَب دُك اُن البَ ق اِل * ٍء اْستَ ْغََن عنه يْ من يَِئَس ِمْن شَ * ِمْن ذهِبِه 

اإلنساُن إما عاِلٌ أو متعلٌم * َمْن َساَء أدبه َضاَع َنَسُبُه * َدُب َماٌل واستعمالُه َكماٌل األ* ونصرُة الباطِل َسرٌف 
* وشرُّ األمراِء َمْن َُيَاِلُس العلماَء  َشرُّ العلماِء َمْن َُيَاِلُس األمراءَ * العلُم َصْيٌد والكتابُة قَ ْيٌد * وسائُرُْهَا َْهٌَج 
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واألُخ  جُة اجْلميلُة والرِ ْزُق الكايف الزو : العقلَ  يثٌة تُ َفرِ ُح القلَب َوتُ َقو ِ ثال* ََجاٌل  اْْلطُّ للفقري ماٌل ِوللغِن ِ 
وال  َمْن لَْيَس َلُه َزْوَجٌة ََجيلٌة فَ َليس َلُه َسَعاَدٌة، َوَمْن لَيَس َلُه َوَلٌد فَ َليَس َلُه فخٌر َوَمْن لَيَس لُه َزْوَجةٌ * اْلُمؤِنُس 
* الفلِك، َواْلَعْقُل للمرِء مثُل التاِج لِْلمِلِك  الرأِس مثل الشمِس يف  العلُم يف * َغمٌّ َواَل َحَزٌن  َس َلهُ َوَلٌد فَ َليْ 

 داريِن َمْسُعوٌد، واْْلُْلُد يف ال يف  أهُل العلمِ * فَاْشُدْد َيَدْيَك ِبَْبِل هللِا َمْعَتِصم ا فَالعلُم للمرِء مثُل اْلماِء لِلس َمك 
العلُم ِعزٌّ وَأْهُلُه * العلُم واْلماُل َيْسرتان ُكل  َعْيٍب َواجْلَْهُل والَفْقُر َيْكِشَفاِن ُكل  َعْيٍب * ِة الِفْرَدْوِس َمْوُعوٌد َجن  

َا َفْخُرنَا بالعلم* حُمْتَ َرٌم َواجْلَْهُل ُذلٌّ وَأْهُلُه َمْطُروٌد  ُكلُّ ِعْلٍم لَْيَس * َدِب واألَ  يَ ْفَتخُر الن اُس باْلماِل َوالن َسِب َوِإن 
العلُم َكالنُّوِر ََيُْصُل منُه السُُّروُر واجْلهُل َكالظُّْلَمِة ََيُْصُل منُه * الِقرطاِس َضاَع وَُكلُّ ِسرٍ  َجاَوَز اإلثْ ن َنْيِ َشاَع  يف 

ُقْل ِلَمْن ََيِْمُل َْهًّا ِإن  * لعلِم بِاجْلَْهِد َوالت ْكَراِر اِر، َفإن  ََتْصيَل ايا طالَب الِعْلِم فَاْجَتِهْد بالليِل والن  هَ * الشُُّروُر 
 .اْْلَم  الَ َيُدومُ 

ْْ َْلُْم ُجَثٌث ِكَباٌر  والناُس يف * اْْلُُموُم  السُُّروُر َهَكَذا تَ ْفِن  مْثُل ما يفِن  * َدْهرِنا أُناٌس ِصَغاٌر وإْن َكاَن
ا يُ ْعَرُف بَقِوله ويُوَصُف ِبِفْعِلِه فَ ُقْل َسِديد   ئٍ ُكلُّ اْمرِ * يَ ْلَدَغن َك فَإن ُه ثُ ْعَباٌن اْحَفْظ ِلَساَنَك أيُّها اإلنساُن ال 

ا  ْمَسَك الَفْضَل ِمْن  أَ ُطوَِب ِلَمْن * اَل َتُكن َضاِحك ا مْن َغرْيِ َعَجٍب واَل َتُكْن َماِشي ا مْن َغرْيِ َأَدٍب * َوافْ َعْل محَِيد 
ُر الكالِم اْلموزوُن * الَفْضَل ِمْن َماِلِه  نْ َفقَ أَكاَلِمِه وَ  الَعْبُد ُحرٌّ ِإْن قَ َنَع واْْلُرُّ َعْبٌد * َخرُي الِلس اِن اْلَمْخُزوُن َوَخي ْ

ُر بِالط رْيِ ُيَصاُد واْلماُل باْلماِل ُيْكَتَسُب * َعز  َمْن قَ َنَع وَذل  َمْن َطَمَع * ِإْن َطَمَع  َأَخاَك َلو َواَل تُ ْقِرْض * الط ي ْ
َمْن يَ ْزرَِع الش ْوَك اَل ََيُْصْد ِبِه * اَل تَ ْنُظْر إََل َمْن قَاَل َواْنُظْر إََل َما قَاَل * ِبَب ٍة، فإن  الَقرَض ِمْقَراُض اْلَمَحب ِة 

 .اْلَمَساِويَا ييَلٌة وَعنْيُ الس ْخِط تُ ْبدِ َعنْيُ الرِ َضا َعْن ُكلِ  َعْيٍب َكلِ * ِعَنب ا 
 

 такаллуф اْلُكْلَفةُ  бадан اَْلَسدُ 
 киши اْلَمرءُ  дўстлик اْلَمَودَّةُ 
 дангасалик اْلَكَسلُ  надомат النََّداَمةُ 
 ,унвон, аломат ُعنَوان  

белги 
 хабар бермоқ َأْخبَ َر، ُُيْْبُ، َأْخِْبْ، إْخَبار  

َقَدَح، يَ ْقَدُح، اِْقَدْح،  дўст َوُدود  
 اْلَقْدحُ 

ёмонламоқ 
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َعاَشَر، يُ َعاِشُر، َعاِشْر، 
 ُمَعاَشَرة  

муносабатда 
бўлмоқ 

 хорламоқ َأَهاَن، يُِهُي، َأِهْن، إَهانَة  

َسِلَم، َيْسَلُم، ِاْسَلْم، 
 َسَلَمة  

Омонда 
қолмоқ 

 сўз (َكِلَمات  )َكِلَمة ، 

ِاْحَتاَج، ََيَْتاُج، ِاْحَتْج، 
 ُُمَْتاج  

Муҳтож 
бўлмоқ 

 тажриба (َُتَاِربُ ) َُتْرِبَة ،

ْم،  ُم، تَ َقدَّ َم، يَ تَ َقدَّ تَ َقدَّ
 تَ َقدُّم  

олдинламоқ  َشاب  = فَ ََت йигит 

 ,Дуч келмоқ اْلتَ َقى، يَ ْلَتِقي، اِْلَتِق، اْلِتَقاء   орлик َعار  
учрашмоқ 

ْر، تَْأِخري   ُر، َأخِّ ، َلذِّ، َلَذاَذة   кечикмоқ َأخََّر، يُ َؤخِّ ، يَ َلذُّ  лаззатланмоқ َلذَّ
 ,Риё رِيَاء   уйқу َمَنام  

хўжакўрсин 
 Ҳаддан ошма الَ تَ ْفرِطْ  Ҳаё, уялиш َحَياء  

 Бола чақани َكثْ رَُة الِعَيالِ 
кўп бўлиши 

 Умринг طُوَل ُعْمرِكَ 
давомида 

،  Кутиб олинади ُيْستَ ْقَبلُ   кийим (أَْلِبَسة  )لَِباس 
 Ҳар-бир пайт ُكلِّ ِحي    ِف  кузатадилар ُيَشيُِّعونَ 
 ,Фахрланиш ال َفْخرَ 

ортиқчалик 
 Яхши кўрмоқ َأْن َتُِبَّ 

ِاْستَ ْغَن، َيْستَ ْغِن، ِاْستَ ْغِن،  зарар َضري  
 ِاْسِتْغَناء  

Беҳожат 
бўлмоқ 

 ,Келишмоқ اِت ََّفَق، يَ تَِّفُق، اِتَِّفْق، اِتَِّفاق  
иттифоқ 
қилмоқ 

ِرْب، َخَرَب، َُيِْرُب، ِاخْ 
 َخْرب  

Вайрон бўлмоқ 

 ғалаба ُنْصرَة   Майда بَ قَّال  
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нарсалар 
сотувчи 

 Ҳаддан ошиш َسَرف   шараф َشَرف  
،  Ёмон бўлмоқ َساَء، َيُسوء، السُّوءُ   Насаб, насл (أَْنَساب  )َنَسب 

-Қаланғи ََهَج  
қасанғи 

 боғлов قَيد  

 кучайтиради تُ َقوِّي Шод қилади تُ َفرِّحُ 
 Ғам-қайғу َغم   ҳамроҳ اْلُمؤِنسُ 
 тож تَاج   фалак اْلَفَلكُ 

، َيُشدُّ، الشَّدُّ   Маҳкам ҳолда ُمْعَتِصًما боғламоқ َشدَّ
 Ваъда َموُعود   Абадий қолиш اْْلُْلدُ 

қилинган 
َكَشَف، َيْكِشُف، 

 اْلَكْشفُ 
очмоқ   ُُمْتَ َرم муҳтарам 

 қувилган َمْطُرود   хорлик ُذل  
اِفْ َتَخَر، يَ ْفَتِخُر، اِفْ َتِخْر، 

 اِْفِتَخار  
фахрланмоқ  ُاْلِقْرطَاس Саҳифа, қоғоз 

 тарқаса َشاعَ  Ўтса, тарқаса َجاَوَز، َُيَاِوُز، اْلُمَجاَوَزةُ 
 Жидду-жаҳд اْلَْْهدُ  ёмон (ُشُرور  )َشر ، 

 қайғу (َُهُوم  )َهم ،  кўтармоқ َِحََل، ََيِْمُل، َِحْل  
 замон َدْهر   Йўқ бўлади تَ ْفِن 

 Сени чақиб الَ يَ ْلَدَغنَّكَ  Жусса, бадан (ُجَثث  )ُجثَّة ، 
олмасин 

 Тўғри сўз َسِديد   илон ثُ ْعَبان  
يد    ортиқча الَفْضلُ  Мақтовли иш ِحَِ
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 Инфоқ қилмоқ أَنْ َفَق، يُ ْنِفُق، إنْ َفاق   ушламоқ أَْمَسَك، َيُِْسُك، إْمَساك  
 Тартибга اْلَموُزونُ  сақланган اْلَمْخُزونُ 

солинган 
 Қўлга ُيْكَتَسبُ  озод ُحر  

киритилади 
 кесувчи ِمْقرَاض   Қарз берма الَ تُ ْقِرضْ 
 кўрмас َكِليَلة   тикон الشَّوكُ 
 ,Айблар اْلَمَساِويَا кўрсатади تُ ْبِدي

ёмонликлар 
 

55 
ْرُس الث اِمُن َوالتِ سْ   ُعونَ الد 

 
لِْلِكاَلِب َوخْنزيٌر  َوْلَُْم الط رِي يُْطَرحُ * الَغابَاِت ُجوع ا  َُيُوُت األسُد يف * ُم اآلفَاِت َتضييُع األوقاِت َأْعظَ 

فَِإن  اْلماَل  َماٌل، َرِضيَنا قسَمَة اجْلَب اِر ِفيَنا، لنا ِعْلٌم وِلألعداءِ * وُلو العقوِل يَ َناُم َعَلى الت َُّراِب الفراِش وأُ  ينام يف 
َقى اَل يَ َزاُل  يَ ْفِن  ْنُظَرن   ش ا رِحيب ا َيْسَتِطيُب ِبِه يف َمْن َشاَء ِعي* َعْن قريٍب َوِإن  الِعْلَم يَ ب ْ ِديِنِه ودنياه ِإقْ َباال ، فَ ْلي َ

ْعُر بَأْْلَانِِه فَ ُهَو َمْن ِلَْ َُيَر ِكْ * إََل َمْن فَ ْوَقُه َوَرع ا َوْليَ ْنُظَرن  ِإََل َمْن ََتَْتُه َماال   ُه الر بِيُع بِأْزَهارِِه َواْلُعوُد بَِأْوتَارِه َوالشِ 
ْذ ِبَصْوٍت َشهِ  ،َلُه ِعاَلجٌ  فَاسُد اْلِمَزاِج لَْيسَ  َلذ  فَ ُهَو فَاِسُد اْلِمَزاِج ََيَتاُج ِإََل  ي ٍ َوِلَْ يَ تَ َود ْد ِبَوْجٍه ِبَِ  ي ٍ َمْن ِلَْ يَ ت َ

ٌر ِمْن َجِليِس * ِإْخَوان هذا الزماِن َجَواِسيُس الُعُيوِب * اُف َأْحَسُن اأَلْوَصاِف اإلنص* اْلِعاَلِج  الَوْحَدُة َخي ْ
 ُت العيوِن َتُدلُّ َعَلى َما يف َحرََكا* ُعُيوُن الِكَراِم َعِن العيوِب مغموٌض * الس رُّ ِعْنَد ِكَراِم الن اِس َمْكُتوٌم * السُّوِء 

ِاْجَعْل * إلَشارَُة الَعاِرُف َتْكفيه ا* َما َخاَل َجَسٌد ِمْن َحَسٍد * اِل َأَدلُّ ِمْن ِلَساِن اْلمقاِل لساُن اْلْ * القلوِب 
َْ على الكالِم ِمَرار ا * َأْلٍف  واحٍد َوَمُشورََتَك يف  ِسر َك يف  َْ عَلى  السُّْكوِت َمر ة  َوَنِدْم ِسرَُّك َأِسريَُك إَذا * َنِدْم
 َْ َكَما ََيِْذُب اْلِمْغَناِطيُس اْْلديَد ََيِْذُب * اْلِْْكَمُة ِلألخاَلِق كالطِ بِ  لأَلْجَساِد * ِبِه ِصْرَت َأسريَُه  َتَكل ْم

ُر الَظَفَر  * نُ ُفوُر العلِم ِمَن اجْلاهِل َأَشدُّ مْن نُ ُفور العاِلِِ ِمَن اجْلهِل * َمْن َصبَ َر َظَفَر َوَمْن َعجَل َنِدَم * الص ب ْ
ا الْ  ِْ اجْلََماَعُة ِبَكثْ َرِة الن اِس، َبْل َمْن  * َمْرَأُة َتْكُتُم اْْلُب  َأْرَبعنَي َسَنة  وال َتْكُتُم البُ ْغَض والَكراهَة َيوم ا َواِحد  لَْيَس
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َمْن َغَرَس اإلْحَساَن اْجتَ ََن وَ  ،َمْن َغَرَس العْلَم اْجتَ ََن الن َباَهةَ * َكاَن َمَعُه اْْلَقُّ فَ ُهَو اجْلماَعُة وإْن َكاَن َوْحَدُه 
َْ  ،اْلَمَحب ةَ  َر اْجتَ ََن اْلَمْق ، َوَمْن َغَرَس الَقَناَعَة اْجتَ ََن اْلَفَرَح َوَمْن َغَرَس الوقَاَر اْجتَ ََن اْلَمَهابَةَ  ،َوَمْن َغَرَس الِكب ْ

اجْلاهُل * وقوُت العقِل العلُم واْْلكمُة  ُقوُت األجساِد األطعمُة واألشربةُ * َوَمْن َغَرَس الط َمَع اْجتَ ََن الَكَمَد 
الفقُه لأَلْديَاِن َوالطِ بُّ لألَْبَداِن والنُُّجوُم : العلوُم الضروري ُة أربعةٌ * َيْطُلُب اْلماَل والعاقُل َيْطُلُب الكماَل 

ِإْن َكاَن ِعْنَدَك * الن ِميَمُة ِمْن َأْسِلَحِة الن َساء  *اْلمنافُق يُ ْعِطيَك ِلَسانَُه وَُيْنَ ُعَك قَ ْلَبُه * لألْزَماِن والن ْحُو للِ َساِن 
َناٌء عَ الط َمُع فَ ْقٌر والَيْأُس * ُكْل َقليال  َتِعْش طويال  * ِرْزُق اْليَ ْوِم فَاْطَرَحن  اْْلُُموَم فَِإن  عنَد هللِا ِرْزُق الَغِد حاضٌر 

يِن َتِعْش ُحرًّا واْقِلْل مِ *  ْنِب َتُكْن ِبرًّا اْقِلْل ِمَن الد  ِبِه  َأْسَوُء الن اِس َمْن ال يثُق بِأَحٍد ِلُسوِء ظَن ِه وال يثقُ * َن الذ 
َْ تَ َودُُّه فَ ُهَو يَ َودَُّك : ِإَذا قَاَل َلَك َأَحدٌ * َأَحٌد ِلُسوِء ِفْعِله  الربيُع َأْطَيُب * أَنَا ُأِحبَُّك فَاْسَتْخرِبُْه قَ ْلَبَك فَِإْن ُكْن

ْر َعَمَل يَ ْوِمَك إََل َغِدَك * ِواْْلَرِيُف لِْلَفِم  لِْلَعنيِ  ِمْن َعاَلَمة َصَداقِة الص ديِق الص اِدِق َأْن َيُكوَن * ال تُ َؤخِ 
ِه َعُدوًّا  ا فَِإن   الظاِهر ِة َفال تَ تَ َقر ْب إلَْيِه يف إذا تَ َقر َب ِإلَْيَك َأَحٌد بِاْلَمَود  * ِلَصديِق صديِقِه َصديق ا وِلَعُدوِ  ِجدًّ

الُعْزَلِة رَاَحٌة من ُمَدارَاِة الناِس  يف * إََل َمْن تَ َباَعَد َعْنُه اإلنساَن ِمْن َشأنِِه الت َباُعُد َعم ْن تَ َقر َب ِإليِه والت َُّقرُُّب 
و َل هذه الثالَثَِة َوأْصَدقُها آْخُرها، مالُُه وَأْهُلُه وَعَمُلُه َوُهَو َيُِبُّ أَ : َأْصدقاُء اإلنساِن ثالثةٌ * وسالَمٌة مْن َشرِ ِهم 

فَ َيْدُخُل َمَعُه  يَد اْلَمْوِت وَأْهَلُه َوِإْن تَبَع َلُه إََل الَقرْبِ لكن ُه يَ ْرِجُع بَ ْعَد َدْفِنِه وأما َعَمُلهُ عَ فَِإن  اْلماَل يَ ْفرَتُق َعْنُه ب ُ 
َقى  يف  ْْ لِْلُحْمِق َأبْ َوابُُه * َقْد َكَسَد الَعْقُل َوَأْربَابُُه * ن ِة اجلْ  َمَعُه ِإََل َأْن ُيْدِخَلُه يف القرب ويَ ب ْ ْعِمِل * َوفُِتَح فَاْست َ

 .الَقْلِب َجْهٌل فَاْجَتِنْبهُ َحَياُة الَقْلِب ِعْلٌم فَاْغَتِنْمُه َوَمْوُت * اْْلُْمَق َتُكْن َمْسُعود ا فَ َقْد َمَضى اْلَعْقُل َوَأْصَحابُُه 
 .َفَما ِلَزَمانَِنا َعْيٌب ِسَوانَا* َنا َواْلَعْيُب ِفيَنا نَِعيُب زََمان َ 

ْئُب يَأُكُل ْلََْم ِذْئٍب  َفاَل تَ ْيَأْس ِمَن  ذا َضاَق الز َماُن يَا َحِبيِب إ* َيان ا َويَأُكُل بَ ْعُضَنا بَ ْعض ا عَ * َولَيَس الذ 
َلى عَ يْ القريِب َوِطْب نَ ْفس ا فَِإن  الل   جِ اْلَفرَ   .َسى َتْأتيَك بِاْلوَلِد الن ِجيبِ َل ُحب ْ

 
َضيََّع، ُيَضيُِّع، َضيِّْع، 

 َتْضِييع  
зое қилмоқ  َُأْعَظم энг улкани 

 очликдан ُجوًعا бало-офатлар (آفَات  )آَفة ، 
 аллоҳнинг اْْلَبَّارُ 

исми 
 тезлик билан َعْن َقرِيب  
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 ,ҳамиша الَ يَ زَالُ 
бардавом 

 шодлик َرِحيًبا

 бахтиёр ҳолда إقْ َباالً  роҳатланади ْسَتِطيبُ يَ 
 албатта فَ ْليَ ْنظَُرنَّ 

қарасин 
 парҳезкор َورَع  

 ҳаракатга لَْ َُيَرِّْكهُ 
келтирмаса 

 музика асбоби (أَْعَواد  )ُعود ، 

 ،  куй (َأِْلَان  )ِلَْن ،  тор сими (أَوتَار  )َوتَ ر 
 табиат, хилқат اْلِمزَاجُ  бузуқ فَاِسد  
ذْ  муолажа ِعَلج    лаззатланмаса لَْ يَ تَ َلذَّ
 дўстлашмаса لَْ يَ تَ َودَّدْ  ёқимли َشِهي  
 инсофли اإلْنَصافُ  кўркам َبَِي  

бўлмоқ 
 ،  дўст, биродар إْخَوان   васф (أَْوَصاف  )َوْصف 
 ،  ёлғизлик الَوْحَدةُ  жосус (َجَواِسيس  )َجاُسوس 

 кўзи юмуқ َمْغُموض   суҳбатдош َجِليس  
 маслаҳат َمْشَوَرة   сўз اْلَمَقالُ 

َسَكَت، َيْسُكُت، 
 السُُّكوتُ 

жим турмоқ   ِمرَار бир неча марта 

 мукаммал اِلِْْكَمةُ  асир َأِسري  
билиш, 

ҳикматли  
 жасад, бадан (َأْجَساد  )َجَسد ،  тиббиёт الطِّبُّ 

 ўзига тортмоқ ، ََيِْذُب، اْلَْْذبُ َجَذبَ  магнит اْلِمْغَناِطيسُ 
 ,нафратланиш نُ ُفور   зафар, ғалаба الظََّفرُ 

жирканиш 
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 ,ёмон кўриш اْلَكرَاَهةُ  ғазаб البُ ْغضُ 
кароҳият 

 ,шуҳрат, эъзоз النََّباَهةُ  териб олмоқ ِاْجتَ َن 
шараф 

 ,яхшилик إْحَسان  
инъом 

 муҳаббат اْلَمَحبَّةُ 

 босиқлик الَوقَارُ  ғазаб, ўч اْلَمْقتُ 
 ғамгинлик َكَمد   ҳайбат اْلَمَهابَةُ 

 ،  юлдузлар илми النُُّجومُ  ризқ (أَقْ َوات  )قُوت 
 қалби тилига اْلُمَناِفقُ 

тўғри 
келмайдиган 

 чақимчилик النَِّميَمةُ 

 озайтир أَْقِللْ  силоҳ, қурол (أْسِلَحة  )ِسَلح ، 
 ,яхшилик ر  بِ  ҳур, озод ُحر  

эзгулик 
رْ  хабардор қил ِاْسَتْخْبْ   кечга сурма الَ تُ ؤَّخِّ
 ҳолати, одати ِمْن َشْأِنهِ  яқинлашса تَ َقرَّبَ 
 ,узлат الُعْزلَةُ 

одамлардан 
четлашиш 

 роҳат رَاَحة  

 ажралади يَ ْفَِتِقُ  муроса ُمَدارَاة  
 дарров, тез بُ َعيد  

орада 
 ,касод бўлмоқ ُسُد، اْلَكَسادُ َكَسَد، َيكْ 

камаймоқ 
 аҳмоқ اِلُْْمقُ  арбоб, бошлиқ أَْربَاب  
 ,қадрини бил ِاْغَتِنمْ 

ғанимат бил 
 четлаш ِاْجَتِنبْ 
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 ошкора َعَيانًا биздан бошқа ِسَوانَا
 танг, тор َضاقَ 

бўлмоқ 
 дўст اِلَِبيبُ 

 ,кушойиш الَفرَجُ 
фаровон 

 хуш кайфиятли ِطْب نَ ْفًسا
бўл 

 шояд, яқинки َعَسى ҳомиладор ُحب َْلى
 сенга олиб تَْأتِيكَ 

келур 
 ,кўркам النَِّجيبُ 

хушхулқли 
 

55 
ْرُس الت اِسُع والتِ ْسُعونَ   الد 

 اْلَِْكايَاُت الَعِجيَبةُ 
 

ِْ َدق  رَُجٌل باَب أحٍد ِمْن أصدقائِِه فقاَل صديُقُه َمْن هذا؟ فَ َقاَل أَنَا، ف ال َأْعِرُف ِمْن  :قاَل صاحُب البي
 .أحد ا ِاَْسُهُ أنا يأصدقائ

ِْ َيْضَطِجُع فيه َغرَي نَائٍم، فلما  َدَخَل ِلصٌّ يف  َْ وَِلْ َيَِْد فيه َشْيئ ا، وصاحُب البي ِْ فقرْيٍ ليال  فَ َفت َش البي بي
 ِْ ، فَاْغلِ  :أراَد اللِ صُّ َأْن ََيُْرَج قاَل صاِحُب البي َْ خذُت ِمْن بيِتَك من كثرِة ما أ :فقاَل اللصُّ  .ِق البابَ إذا خرج

 .َتْسَتْخِدُمِن 
َر نائمٍ  َدَخَل اللصُّوُص يف  ِْ َغي ْ ِْ فقرْيٍ ليال  َيْطلُُبوَن ماال  وكاَن صاحُب البي َياُن الذِ *  بي  يفقاَل يا ِفت ْ

ِْ فَضحِ  .ليال  طََلْبُتُه نَ َهار ا فما َوَجْدتُهُ  بيِِت  تطلُبونَُه يف   .َك اللصوُص وخرجوا ِمَن البي
َْ نِبٌّ أي   تَ َنب اَء رَُجٌل يف  قاَل ِإََل َمْن بُِعثْ، قاَل  .؟ قَاَل نَ َعمْ اِم خالَفِة اْلمعتِصِم فلم ا َحَضَر عنَدُه قاَل أأن

َعُث إََل كلِ  قوٍم مثُلُهْم،  .ْشَهُد أن َك َلسفيٌه وجاهلٌ أَ  :قالَ  .إلَيكَ  ا يُ ب ْ َفَضِحَك اْلمعتصُم وَأْعَطى له شيئ ا قال ِإن 
ْوبَةِ   .َوَوَعَظُه فَأَمَرُه بالت  



www.arabic.uz 

 

145 

 

َة، فقال لُه اْلمأمونُ  يى رَُجٌل إََل اْلمأموِن َيد عِ َأتَ  َأْعَلُم  ِإين ِ  على نُ بُ و ِتَك؟ قال عالَمِِت  َأَلَك َعاَلَمةٌ  :النُّبُ و 
َْ ُثُ  أمر به إََل السجِن فأقاَم فيه  :قال .كاذبٌ   ِإين ِ قلبَك  يف  :؟ قالقلِب  قال وما يف * قلِبَك  ما يف  صدق

  يدخلوَن يف ألن  اْلمالئكَة ال :قال فَِلَم؟ قال .ال: هل جاء لَك َوْحٌي بشيٍء؟ قال :أياما ُثُ  َأْخرَجُه، فَقال
 .فَضِحَك اْلمأمون من قولِه وَخل ى َسِبيَلهُ  .اْلَمحاِبسِ 

ا جِ  .أيام هاروَن الرشيد يف  ِاد َعى رَُجٌل نَ بُ و ة   ؟ قاَل َأنَا نِبٌّ : َء بِه إََل اْْلليفِة قاليفَ َلم  َْ  :قالَ  .َمْن أن
فقاَل  .ُأرِيُد َأْن َُتَْعَل هؤالء الشباَب اْلُمرد أصحاَب ْلُ ى :وما تُرِيُد َأْن َأْجَعَل؟ قال: وما ُمْعِجَزُتَك قَالَ 

َا أَ ْجَعَل هؤاَلِء اْلمرَد أصحاَب ْلُ  َهْل َيَِلُّ َأْن أَ  :اْلُمتَ َنِبِ   جعُل أصحاَب اللَُّحى ى وَأْن ُأَغريِ َ ُصَوَرهم اْْلسنَة وِإن 
 .فَضحَك الرشيُد من قولِه وَأَمره بالتوبةِ  .زماٍن قليلٍ  ُمْرد ا يف 

َمْن  :قال .ْم رَُجال  ِمْن َأْهِلكَ ْكرِ أقَارَِبَك وَ أَ فقاَل يا أمرَي اْلمؤمننَي اْرَحْم  .َوَقَف رجٌل عند الَواِثِق باهللِ 
؟ فَِإين ِ  َْ َك آدَم عليه السالُم فََأَمَر اْْلليفُة ِلَواحٍد من خداِمِه بإعطاِء  :قالَ * ال َأْعرُِفَك أصال   َأْن َأنَا اْبُن َجدِ 

ُْ َأْمَواِل تَ ْعَلُم؟ لو اَل أَ : يا أمرَي اْلمؤمننَي ما َأفْ َعُل ِِبذا؟ قال :فقال السائلُ  .درهٍم َلهُ  على ََجيع إْخَوتَِنا  َقَسْم
نا آدَم عليه السالُم َِلْ ُيِصْبَك َحب ٌة منها  .ِمْن أوالِد َجدِ 

ِة اإلنسانيِة ِإن  َمْن َكاَن رَْأُسُه صغري ا وِْليُتُه طويلة  يكوُن سفيه ا وكان هذا الرجُل فياقكتاب ال  قَ َرَأ رَُجٌل يف 
فيمكُن تقصريُها فَ َفت َش مقراض ا ألْن يَ ْقَطَع  كُن تكِبريُُه وَأم ا ِْلَْيِِت فال ُيُ  يَأم ا رأسِ  :ِسهِ نف فقال يف  ،ةِ فياقِِبذه ال

نصُفَها ِْليَتُه فما َوَجَدُه ِمن َعَجَلِتِه ألْن َيصرَي عاقال  أو ِنْصَف عاقٍل فَ َقَبَض ِْلَْيَتُه فَ َقر بَ َها سَراج ا فَاْحتَ َرَق 
الِكتاب  للمعتربين فَ َعِلَم َأن  ما يف  فَ َلْم َيصرِبْ فََأَخَذ َيَدُه فَاحت ََرَق ََجيُع ِْليِتِه فصاَر عرِبة  إََل يِدِه  َوَوَصَل الل هيبُ 

 .صحيٌح ألن  العاقَل ال يفعُل مثل هذا الِفعل
ِْ الر ِيُح قاَل ضاع نص. سفينة  فَ َقال لِْلَمال ِح َهْل تَ ْعِرُف الَنْحَو؟ قال ال يٌّ رَِكَب ََنْوِ  ُف ُعْمِرَك، فَ َهاَج

ِْ السفينُة فقاَل اْلمالُح لِلن َحوِ   .ضاَع ُكلُّ ُعْمِركَ  :قال. َهل تَ ْعِرُف السِ َباَحة؟ قال ال :ي ِ َواْضَطَرَب
ِْ الظُّْهرِ  ْْ فيه إََل وق ِْ اْمَرأٌة َأن  ثواَب َصْوِم يوِم عاشوراَء ِمْثُل ثواِب َصْوِم َسَنٍة َفَصاَم َع ْفَطَرْت َنار ا أَ ُثُ   َسَِ

 ْْ  .َصْوُم ِنْصِف سنٍة ِفيِه شهُر رمضانَ  يكفيِن  :وقاَل
 

 ،  текширмоқ فَ تََّش، يُ َفتُِّش، تَ ْفِتيش   ўғри, қароқчи (ُلُصوص  )ِلص 
 мени َتْسَتْخِدُمِن  ёнбошламоқاْضَطَجَع، َيْضَطِجُع، 
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 ишлатмоқдамисан ِاْضِطَجاع  
َيانُ   пайғамбарликни تَ َنبََّأ، يَ تَ َنبَّأُ، الت ََّنب ُّؤُ  эй йигитлар يَا ِفت ْ

даъво қилмоқ 
 Мўътасим исмли اْلُمْعَتِصمُ  халифалик ِخلََفة  

халифа 
 кимга إىَل َمْن بُِعْثتَ 

юборилдинг? 
 гувоҳлик бераман َأْشَهدُ 

 Маъмун исмли اْلَمْأُمونُ 
халифа 

 даъво қилмоқ ادََّعى، َيدَِّعي، ادَِّعاء  

ْجنُ  пайғамбарликни النُّبُ وَّةَ   қамоқ, зиндон السِّ
 ,илоҳий хабар َوْحي  

ваҳий 
 очиқликка чиқариб َخلَّى َسِبيَلهُ 

юборди 
 ,мўъжиза ُمْعِجَزة  

ғайриоддий иш 
 кўса, соқолсиз (ُمْرد  )أَْمَرُد، 

 пайғамбарликни اْلُمتَ َنبِّئْ  соқоллилар َأْصَحاب ِلًُى
даъво қилувчи 

 ўзгартирмоғим َأْن أَُغريَِّ  ўзига ўзи деди فقال ِف نفِسهِ 
 халифалардан الَواِسُق بِاللِ 

бирининг исми 
 ،  қариндош (أَقَاِربُ )َقرِيب 

 бир дона буғдой َحبَّة   сенга тегмайди لَْ ُيِصبكَ 
 кичрайтирмоқ تَ ْقِصري   катталаштирмоқ َتْكِبري  
 ,қабз қилиб قَ َبضَ 

ушламоқ 
 уни яқинлаштирди قَ رَّبَ َها

ِاْحتَ َرَق، ََيَِْتُِق، 
 ِاْحِتَاق  

ёниб кетмоқ            олов учқуни 

 ибратланувчилар لْلُمْعَتْبُونَ 
учун 

 наҳв, грамматика ََنِْوي  
олими 
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 изтиробга ِاْضَطَربَ 
келмоқ 

َباَحةُ   сузиш السِّ

 муҳаррамнинг م َعاُشوراءيَو 
ўнинчи куни 

 ,рўзасини бузиб أَْفَطَرتْ 
овқат еди 

 
011 

ْرُس اْلِماَئةُ   الد 
 

َكْيَف ابْ َنُة   :فَ َقالَ  .َل رجٌل شابًّا غرَي متأه ٍل َعْن حال ابَ َنٍة ِمْن جرياِنِه وََكاَن َغَرُضُه َأْن يَ تَ َزو َج ِِبَاأَ سَ 
ُْ  ابْ َنٌة حسنٌة َوَلِكنِ   يهِ  :جواِبهِ  فقاَل يف . بَنَة اْلمسُئوَل عنهاالابُّ َيَِبُّ اجاِرَك ُفالٍن؟ وََكاَن الش   رََأْي

َمة  َفَأْعَرَض الرجُل عنها وتَ َزو َج بامرأٍة  يهيَ ْوم ا َأن  رجال كاَن يُ َقبِ ُلَها و  ُْ راضية  َوُمَتَبسِ  فَ بَ ْعَد  .ْخَرىأُ َتْسُك
َع َأن   ِْ اْلمذكورِة فَ َوَجَدُه َفاَلَمهُ تَ َزوُِّجِه َسَِ َْ ِإن  رَُجال  َكاَن  ِلَ َخَدْعَتِن  :وقال ،الشاب  قد تَ َزو َج بالبن َوقُ ْل

ُْ راضية  ومتبسمة   يَ يُ َقبِ ُلَها َوهِ  ْْ صحيحة  ألين   :فقاَل الشابُّ . َتْسُك ُْ أبَاَها يُ َقبِ ُلَها  هذه الواقعُة كاَن رَأْي
 .فَ تَ َعج َب الرجُل ِمْن ِحيَلِة الش اب ِ  .اَزَماِن ِصَغِره يف 

فَ َلم ا  .َخَرَج َأَسٌد َمر ة  يف طلِب القوِت َوَمَعُه ذئٌب وَثعلٌب فَاصَطاُدوا مِحار ا وحشيًّا وَغزاال َوَأْرنَ ب ا
 يُّ الوحش اْْلمارُ : ْقِسْم بينَ َنا هذه اْْليواناِت فقاَل الذئبُ أَ : رجُعوا إََل مسكِنهم قال األسُد للذئب

ُثُ  قال األسُد  ،ْمَسَكُه األسُد َوَعض  مْن ساِقِه كاَد َأْن يَ ْفِصَلهُ أَ فَ . ِك والغزاُل للثعلِب واألرنُب ِل للمل
نَ َناأَ : للثعلبِ  ا والغزاُل أيض ا للملِك يأكُلُه  يُّ اْْلماُر الوحش :فقاَل الثعلبُ  .ْقِسْم بَ ي ْ للملِك يأكُلُه َصَباح 

َمْن َعل َمَك َأْن تَ ْقِسَم  :فَقِبَل األسُد هذه القسمَة وقاَل للثعلبِ  .نُب أيض ا للملِك يأكُلُه مساء  نَ َهار ا واألر 
 .ساُق الذئبِ  َعل َمِن  :َهَكَذا؟ قاَل الثعلبُ 
َم الطعاُم فأكَل الناُس منه يف  َحَضر أعراِِبٌّ  ِْ اْْللواءُ  ،ََملِس َمِلٍك فَ ُقدِ  َم ا أ .ُثُ  ُقدِ   كَل األعراِِبُّ فَلم 

األعراِبُّ ينظُر  يَ َفاْمتَ َنَع الناُس َعْن أكِلها وَبقِ  ،َمْن َأَكَل من اْْللواء َأقْ تُ ْلهُ  :لقمة  منها قال اْلملُك مازح ا
م ُُث َشَرَع ُكْم ِإْطَعاَمهُ َوَأْرُجو  ييا أيها الناُس ُأوصيُكم بأوالدِ  :قال إََل اْلملِك َمر ة  وإََل اْْللواِء ُاْخَرى فَ ُثم  

 .ِبَعِطي ةٍ  وبعَد َتاِم اْلمجِلِس ُأْكرَِم األعراِِبُّ  .أكِل اْْللواِء َفَضِحَك اْلملُك َحَّت  اْستَ ْلَقى َعَلى قَ َفاه يف 
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ا َلُه اْلمزارِِع وكاَن حَمزون ا ِلقل ِة ماِلِه فَ َرأَى رجال  فالح   يف ( ألن  يَ تَ َفر جَ )َفر َج َخَرَج عاِلٌ فقرٌي لَِيت َ 
 ،فقاَل أربعونَ  ،َكْم َمَعَك ِمَن اْْلمريِ   :فقال َلُه العاِلُِ  يعلى َواِحٍد منها وَيسوُق الباق أربعون مِحار ا رَِكبَ 

َها َوَوَجَدها تسعة  وثالثنَي ألن ُه ِلَْ يَ ُعد  اْْلمارَ   فاْشَتَبَه الفالُح بسبِب سؤاِل العاِل عن َعَدِد محَِريِِه فَ َعد 
ْْ تسعة  وثالثنَي فقط :وَب، فَ َتَأس َف َوبَكى وقالاْلمرك ْْ قبال  أربعنَي مِحار ا واآلَن َبِقَي ا َكاَن َلَعل   ،ِإن 

ا ِمْنها َماَت أو َضل  يف  ال تَ َتَأس ْف، َفِإن   :الطريِق، فَ تَ َعج َب العاِلُ من حاِل الفالح َوَعز اُه وقالَ  واحد 
ْْ وِلَْ  ا تَ ُعدُّ ألن  ََمُْموَعُكم أحٌد َوأْربَ ُعوَن مِحار ا َفَأَمَرُه ِبأْن يَ ْنِزَل  ، يضل  مِحَاَرَك ِلَْ َُيُ َفإن  اْْلمرَي َأْزَيُد َعم 

ا .عن مِحاِرِه اْلمركوب وَأن يَ ُعد  اْْلمرَي ََجيع ا  .فَ َعد  الفالُح َوَوَجَد اْْلمرَي أربعنَي كما كاَن قبُل فَ َفِرَح جدًّ
يا ملَك  :ٌك َعلى اجْلالدين ِبَقْتِل اأُلَساَرى بعَد اْْلرِب فقاَم رجٌل مْن بنِي اأُلَساَرى وقالَ َأَمَر َملِ 

الطريِق، نريُد َأْن نَْأُكَل قبَل َأْن  نَأكْل شيئا َثاَلَثَة أياٍم يف  اْلملوِك، ََنُن اليوَم ُأَسارَاَك وََنُن وهللِا جياٌع ِلَْ 
ٍء فتكوُنوَن ِمَن يرِتَِينَي وأنتم ِمَن الكراِم واْلُمْكِرِمنَي َلَعل ُكْم ُتْطِعُمونَنا بشَنُوَت َشْيئا فَ َنُموَت ُمسْ 

َفاْجَتَمُعوا َوَأَكُلوا إََل َأْن َصاُروا ِشَباع ا وكاَن اْلَمِلُك  .فَ َرِحَم اْلملُك وَأَمَر ِبإحضاِر أطعمٍة َْلم ،اْلمأجورينَ 
ا فَ َرُغوا مَن األكِل قاَم الرجُل ِمن بينهم وقال .هِ يَ َنُظُر إََل حاِْلم من ُصف ِة قصرِ  يا أيها اْلملُك  :فَ َلم 

َسارَاَك وقد ِصْرنَا اآلَن ِمْن ضيوفَك َفافْ َعْل لََنا َما يفعُل ِمثْ ُلَك أُ الكرَْيُ والسلطاُن األعظُم كن ا قَ ْبُل 
 .سبيَلُهمْ  ىاْلملُك وَرق  قلُبُه َفَخل   فضحكَ  .ِبَأْضياِفهِ 

 
 ، تَ َزوَّجَ  мақсад (َأْغَراض  )َغَرض   оила қурмоқни أْن يَ 

 уни ўпаётган َكاَن يُ َقبُِّلَها
эди 

 ,сукут қилиб َتْسُكتُ 
жим турмоқ 

 уни маломат اَلَمهُ  юз ўгирмоқ َأْعَرضَ 
қилди 

َلة    овламоқ ِاْصطَادَ  макру-ҳийла ِحي ْ
 кийик, оҳу َغَزال   ваҳший эшак ِِحَار  َوْحِشي  

 ўрмон اْلَمِلكُ 
подшоҳи 
шерхон 

 ,ушламоқ َأْمَسَك، َُيِْسُك، إْمَساك  
тутмоқ 
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 ажралишига оз َكاَد َأْن يَ ْفِصلَ 
қолди 

 ,саҳролик َأْعَراِب 
аъробий 

 тақдим ُقدِّمَ 
қилинди 

 бир луқма ُلْقَمة  

 мазоҳ қилган َمازًِحا
ҳолда 

 ,ўзини тиймоқ ِاْمتَ َنعَ 
тўхтатмоқ 

 сизларга أُوِصيُكمْ 
васият 

қиламан 

 чалқанча ِاْستَ ْلَقى َعَلى ِقَفاهُ 
ётмоқ 

 томоша қилиш لَِيتَ َفرَّجَ  ҳадя, совға الَعِطيَّةُ 
учун 

 етаклаб َيُسوقُ 
юрарди 

 шубҳаланмоқ ِاْشَتَبهَ 

 унга таъзия َعزَّاهُ 
билдирди 

 афсусланма اَل تَ َتَأسَّفْ 

 ,асир (ُأَساَرى)َأِسري ،  жаллодлар ينَ اَْللَّدِ 
душманнинг 

тутилган 
аскари 

ْلطَاُن اأَلْعَظمُ   юмшамоқ َرقَّ  улуғ подшоҳ السُّ
 
 
 
 
 

 .النهاية
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Феълларни тусланиши 
 

Масдардан қуйидаги 12 нарса иштиқоқ қилинади: 

1. Феъли мозий –ўтган замон феъли. 

2. Феъли музореъ –ҳозирги ва келаси замон феъли. 

3. Исми фоъил – иш бажарувчи. 

4. Исми мафъул – қилинган иш номи ёки иш қилинмиш иш. 

5. Феъли жаҳд – ўтган замон инкор феъли. 

6. Феъли нафий – фақат келаси замон инкор феъли. 

7. Феъли амр ҳозир – буйруқ феъли. 

8. Феъли амр ғоиб – ломлик буйруқ феъли. 

9. Феъли наҳий – буйруқ феълининг инкори. 

10. Исми замон ва макон – иш бажариладиган вақт ва жой. 

11. Исми олат – иш бажарувчи қурол ва ускуна. 

12. Исми тафзил – ортиқроқ иш бажарувчи. 

 

َضْرب    – масдаридан қуйидаги 12 нарса иштиқоқ қилинади: 

 

َضَربَ   .1 – урди у бир эркак киши, ўтган замонда. 

َيْضِربُ   .2 – уради у бир эркак киши, келаси замонда. 

َضاِرب    .3 – урувчи бир эркак киши. 

َمْضُروب    .4 – урилган бир эркак киши. 

َلْ َيْضِربْ   .5 – урмади у бир эркак киши, ўтган замонда. 

الَ َيْضِربُ   .6 – урмайди у бир эркак киши, келаси замонда. 

ِاْضِربْ   .7 – (амр ҳозир) ур сен бир эркак киши. 

لَِيْضِربْ   .8 – (амр ғоиб) урсин у бир эркак киши. 

 .урма сен бир эркак киши – الَ َتْضِربْ  .9

َمْضِرب    .10 – уриладиган вақт ва макон. 

 .урувчи қурол – ِمْضرَاب   .11

َأْضَربُ   .12 – урувчироқ бир киши. 

 

Феъл ва фоъил 

 

Феъл –иш ва ҳаракатни англатиб замонга далолат қилган нарсадир.  

Феъл икки қисмга бўлинади, деб юқорида ўтдик. Улар: 

1. Мутаъаддий (ўтимли) 
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2. Лозим (ўтимсиз). 

Айрим феъллар кимни? нимани? сўроқларига жавоб бўладиган калимага 

муҳтож бўлади. Буларга «мутаъаддий феъллар», дейилади. 

Масалан:  َض َرَب زَيْ د  َبْك رًا –Зайд Бакрни урди, дейилса, Зайд кимни урди? деган савол 

туғилади. Демак   ََضَرب –мутаъаддий феъл экан. 

Яна баъзи бир феъллар борки, улар кимни? нимани? сўроқларига жавоб 

бўладиган калимадан ҳожатсиз бўлади. Буларга «лозим феъллар», дейилади. 

Масалан:    َجلَ َس زَيْ د –Зайд ўтирди дейилса, Зайд кимни ўтирди? ёки Зайд нимани 

ўтирди? деган саволларга эҳтиёж туғилмайди. Демак   ََجَلس –лозим феъли экан. 

Ҳар бир феълнинг фоъили, яъни бажарувчиси бўлади. Фоъилсиз феъл 

бўлмайди. Агар феълнинг фоъили ёлғиз бир киши бўлса, арабчада «воҳид» ёки 

«муфрад», дейилади. Агар икки киши бўлса, «тасния», дейилади. Агар икки 

кишидан кўп бўлса, «жамъ», дейилади. Бу фоиълларнинг ҳар бири ё мутакаллим 

бўлади, ё мухотаб ёки ғоиб бўлади. 

Мутакаллим – сўз сўзловчидир. (1– шахс): 

Мухотаб – сўз унга нисбатан сўзланувчидир. (2– шахс): 

Ғоиб –сўз ундан яъни, гапирилаётган маконда йўқ киши хусусида 

сўзланувчидир. (3 – шахс). 

Буларнинг ҳар бири музаккар (эркак) ёки муаннас (аёл) жинси учун 

ишлатилади. 

 

 

Мозий феъли 

  

Мозий феълининг маълуми 14 сийғада келади: 

6та ғоиб (3 – шахс); 6та мухотаб (2 – шахс); ва 2та мутакаллим (1 – шахс). 

6та ғоиб сийғасининг 3таси музаккар (эркак жинси) сийғаси учун ва 3таси 

муаннас (аёл жинси) сийғаси учундир. 6та мухотаб сийғасининг ҳам 3таси музаккар 

сийғаси ва 3таси муаннас сийғаси учундир. Мутакаллимнинг 2та сийғаси эса, ҳам 

музаккар ҳам муаннас сийғаси учундир. Ғоиб ва мухотаб сийғаларида музаккар 

сийғаси учун ҳам, муаннас сийғаси учун ҳам бирлик, иккилик ва кўплик бўлади. 

Мутакаллим учун эса фақат бирлик ёки кўплик бордир. Яъни бир киши: «Мен ва 

биродарим иккимиз, деса ҳам иккилик сийғаси бўлмасдан кўплик сийғаси 

ишлатилади. 

Мозий феълининг маълуми қуйидагича сарфланади: 

 

 урди у бир эркак киши, ўтган замонда َضَربَ 

(воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 урди у икки эркак киши, ўтган замонда  َضرَبَا

(тасния, музаккар, ғоибайн сийғаси)  
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 урдилар улар кўп эркаклар, ўтган замонда َضرَبُوا

(жамъ, музаккар, ғоибийн сийғаси) 

  

 ,урди у бир аёл, ўтган замонда (воҳида َضرََبتْ 

муаннас, ғоиба сийғаси) 

 ,урди у икки аёл, ўтган замонда (тасния َضرَبَ َتا

муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 урдилар улар кўп аёллар, ўтган замонда َضرَْبنَ 

(жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

  

 урдинг сен бир эркак киши, ўтган замонда َضرَْبتَ 

(воҳид, музаккар, мухотаб сийғаси) 

 урдингиз сиз икки эркак киши, ўтган َضرَبْ ُتَما

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 

 урдинглар сизлар кўп эркаклар, ўтган َضرَبْ ُتمْ 

замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 

сийғаси) 

  

 ,урдинг сен бир аёл, ўтган замонда (воҳида َضرَْبتِ 

муаннас, мухотаба сийғаси) 

 урдингиз сиз икки аёл, ўтган замонда َضرَبْ ُتَما

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 урдинглар сиз кўп аёллар, ўтган замонда َضرَبْ ُتَّ 

(жамъ, муаннас, мухотабат сийғаси) 

  

 урдим мен бир эркак ёки бир аёл, ўтган َضرَْبتُ 

замонда (воҳид ҳам воҳида, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

بْ َناَضرَ   урдик биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар, ўтган 

замонда (жамъ, музаккар ҳам муаннас, 

мутакаллим сийғаси) 

 

Мозий феълини мажҳул ҳолга келтириш учун феълнинг охиридан олдинги 

ҳарфни касрали ва у ҳарфдан олдинги ҳар бир ҳаракатли ҳарфни заммали қилинади. 

Масалан:   ََض  َرب –маълум феъл эди. Бу феълнинг охирги ҳарфидан олдинги ҳарф 

бўлган (ر)  –касрали қилинади – َض ِرَب бўлади. Сўнгра (ر)  ҳарфидан олдинги ҳаракатли 

бўлган ҳарф – (ض)  заммали қилинади – ُضِربَ    бўлади. 

Мозий феълининг мажҳули ҳам 14 сийғада келади ва қуйидагича сарфланади: 
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 урилди у бир эркак киши, ўтган замонда ُضِربَ 

(воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 урилди у икки эркак киши, ўтган замонда ُضرِبَا 

(тасния, музаккар, ғоибайн сийғаси) 

 урилдилар улар кўп эркаклар, ўтган замонда ُضرِبُوا

(жамъ, музаккар, ғоибийн сийғаси) 

  

 ,урилди у бир аёл, ўтган замонда (воҳида ُضرَِبتْ 

муаннас, ғоиба сийғаси) 

 ,урилди у икки аёл, ўтган замонда (тасния ُضرِبَ َتا

муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 урилдилар улар кўп аёллар, ўтган замонда ُضرِْبنَ 

(жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

  

 урилдинг сен бир эркак киши, ўтган замонда ُضرِْبتَ 

(воҳид, музаккар, мухотаб сийғаси) 

 урилдингиз сиз икки эркак киши, ўтган ُضرِبْ ُتَما

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 

 урилдинглар сизлар кўп эркаклар, ўтган ُضرِبْ ُتمْ 

замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 

сийғаси) 

  

 ,урилдинг сен бир аёл, ўтган замонда (воҳида ُضرِْبتِ 

муаннас, мухотаба сийғаси) 

 урилдингиз сиз икки аёл, ўтган замонда ُضرِبْ ُتَما

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 урилдинглар сиз кўп аёллар, ўтган замонда ُضرِبْ ُتَّ 

(жамъ, муаннас, мухотабат сийғаси) 

  

 урилдим мен бир эркак ёки бир аёл, ўтган ُضرِْبتُ 

замонда (воҳид ҳам воҳида, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 ,урилдик биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар ُضرِبْ َنا

ўтган замонда (жамъ, музаккар ҳам муаннас, 

мутакаллим сийғаси) 

 

Музореъ феъли 

 

Музореъ феълининг маълуми ҳам 14 сийғада келади. Музореъ феълининг 

аввалида қўшилиб келадиган ҳарфларга «музориъат ҳарфлари», дейилади. 



www.arabic.uz 

 

154 

 

Музориъат ҳарфлари 4та: ا، ت، ي، ن  
Музореъ феълининг маълуми қуйдагича сарфланади: 

 уради у бир эркак киши, келаси замонда َيْضِربُ 

(воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 уради у икки эркак киши, келаси замонда َيْضرِبَانِ 

(тасния, музаккар, ғоибайн сийғаси) 

 урадилар улар кўп эркаклар, келаси َيْضرِبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, ғоибийн 

сийғаси) 

 ,уради у бир аёл, келаси замонда (воҳида َتْضِربُ 

муаннас, ғоиба сийғаси) 

 ,уради у икки аёл, келаси замонда (тасния َتْضرِبَانِ 

муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 урадилар улар кўп аёллар, келаси замонда َيْضرِْبنَ 

(жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

 урасан сен бир эркак киши, келаси َتْضِربُ 

замонда (воҳид, музаккар, мухотаб 

сийғаси) 

 урасиз сиз икки эркак киши, келаси َتْضرِبَانِ 

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 

 урасизлар сизлар кўп эркаклар, келаси َتْضرِبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 

сийғаси) 

 урасан сен бир аёл, келаси замонда َتْضرِِبيَ 

(воҳида, муаннас, мухотаба сийғаси) 

 урасиз сиз икки аёл, келаси замонда َتْضرِبَانِ 

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 урасизлар сиз кўп аёллар, келаси замонда َتْضرِْبنَ 

(жамъ, муаннас, мухотабат сийғаси) 

 ураман мен бир эркак ёки бир аёл, келаси َأْضِربُ 

замонда (воҳид ҳам воҳида, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 урамиз биз кўп эркаклар, ёки кўп аёллар َنْضِربُ 

келаси замонда (жамъ, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 

Музореъ феълининг мажҳули 
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Музореъ феълини мажҳул ҳолга келтириш учун феълнинг охиридан олдинги 

ҳарфни фатҳали ва музориъат ҳарфини заммали қилинади. 

Масалан:   َُيْض ِرب – маълум феъл эди. Бу феълнинг охирги ҳарфидан олдинги ҳарф 

бўлган (ر)  фатҳали қилинади –  َُيْض  َرب бўлади. Сўнгра музориъат ҳарфи заммали 

қилинади – ُيْض َرُب бўлади. Музореъ феълининг мажҳули ҳам 14 сийғада келади ва 

қуйидагича сарфланади: 

 урилади у бир эркак киши, келаси ُيْضَربُ 

замонда (воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 урилади у икки эркак киши, келаси ُيْضرَبَانِ 

замонда (тасния, музаккар, ғоибайн 

сийғаси) 

 уриладилар улар кўп эркаклар, келаси ُيْضرَبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, ғоибийн 

сийғаси) 

  

 урилади у бир аёл, келаси замонда ُتْضَربُ 

(воҳида, муаннас, ғоиба сийғаси) 

انِ ُتْضرَبَ   урилади у икки аёл, келаси замонда 

(тасния, муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 уриладилар улар кўп аёллар, келаси ُيْضرَْبنَ 

замонда (жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

  

 уриласан сен бир эркак киши, келаси ُتْضَربُ 

замонда (воҳид, музаккар, мухотаб 

сийғаси) 

ْضرَبَانِ تُ   уриласиз сиз икки эркак киши, келаси 

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 

 уриласизлар сизлар кўп эркаклар, келаси ُتْضرَبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 

сийғаси) 

  

 уриласан сен бир аёл, келаси замонда ُتْضرَِبيَ 

(воҳида, муаннас, мухотаба сийғаси) 

 уриласиз сиз икки аёл, келаси замонда ُتْضرَبَانِ 

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 уриласизлар сиз кўп аёллар, келаси ُتْضرَْبنَ 

замонда (жамъ, муаннас, мухотабат 

сийғаси) 
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 ,уриламан мен бир эркак ёки бир аёл ُأْضَربُ 

келаси замонда (воҳид ҳам воҳида, 

музаккар ҳам муаннас, мутакаллим 

сийғаси) 

 уриламиз биз кўп эркаклар ёки кўп ُنْضَربُ 

аёллар, келаси замонда (жамъ, музаккар 

ҳам муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 

Исми фоъил 

 

Исми фоъил сулосий мужаррад бобларида доимо   ِل  فَاع  вазнида келади. Масалан:  
 .каби َضاِرب  

Исми фоъил 6та сийғада келади: 3та музаккар ва 3та муаннас. 

Исми фоъил қуйидагича сарфланади: 

 

َضاِرب     урувчи бир эркак киши, (воҳид, музаккар 

сийғаси) 

 урувчи икки эркак киши, (тасния, музаккар َضارِبَانِ 

сийғаси) 

 урувчи кўп эркак кишилар, (жамъ, музаккар َضارِبُونَ 

сийғаси) 

  

َضارِبَة     урувчи бир аёл, (воҳида, муаннас сийғаси) 

َضارِبَ َتانِ    урувчи икки аёл, (тасния, муаннас сийғаси) 

َضارِبَات     урувчи кўп аёллар, (жамъ муаннас сийғаси) 

 

Муаннаснинг жамъ сийғаси яна   ُفَ َواِعل вазнида ҳам келади. 

Масалан:   َُضَواِرب – урувчи кўп аёллар (жамъ муаннас сийғаси). 

Исми фоъил сулосий мужаррад бобларидан бошқа бобларда ўша бобларнинг 

музореъ феълининг маълуми вазнида келади. Музориъат ҳарфининг ўрнига заммали 

мийм ( ُ م)  келтириб, охиридан олдинги ҳарф касрали қилинади. Масалан: 

ُمْكرِم    –ُيْكرُِم   –َأْكَرَم   (ҳурмат қилувчи) 
ُمَفرِّح    –يُ َفرُِّح   –فَ رََّح   (хурсанд қилувчи)  

ُمَدْحرِج    –يَُدْحرُِج   –َدْحرََج   (юмалатувчи) 
ْحرِج  ُمَتدَ   –يَ َتَدْحرَُج   –َتَدْحرََج   (думаловчи) 

 

Сифати мушаббаҳа 
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Лозим феълларининг баъзисидан исми фоъил ўрнига сифати мушаббаҳа 

иштиқоқ қилинади. Сифати мушаббаҳанинг маъноси ҳам исми фоъил маъносига 

ўхшайди. Лекин исми фоъилда масдар фоъилдан содир бўлади. Масалан:    َض  اِرب  

дейилади,    َضْرب  содир бўлади. 

Сифати мушаббаҳада эса масдар фоъилга собит бўлиб, фоъилдан содир 

бўлмайди. Масалан:    َحَسن кабики    ُحْسن содир бўлмайди. 

Сифати мушаббаҳанинг вазнлари кўпдир. Бу вазнларнинг машҳурлари 18 та: 

 

Вазни   Мисоли Маъноси 

فَ ْعل    ْعب  صَ     оғир 

ِفْعل    ِصْفر      бўш 

فُ ْعل    ُحر      озод 

فَ َعل    َحَسن      чиройли 

َفِعل    َفِطن      зийрак 

فُ ُعل    ُجُنب      жунуб (ғуслсиз) 

فَ ْعَلى  َعْطَشى    чанқоқ аёл 

فُ ْعَلى  ُحب َْلى    Ҳомиладор 

فَ ْعَلء  َوْجَناءُ     кучли туя 

فَ ْعَلن    َعْطَشان      чанқоқ киши 

فُ ْعَلن    ُعْريَان      Яланғоч 

فَ ْعَلل    َرْصرَاص      Маҳкам 

فَ َعال    َجَبان      Қўрқоқ 

فُ َعال    ُشَجاع      ботир, баҳодир 

َفِعيل    َكِرَي       ҳурматли, саҳий 

فَ ي َْعل    َهد     َصي ْ  чўл 

فَ ْيِعل    طَيِّب      яхши 

فْ َعلُ أَ   ْدَودُ أَ     ҳаракатчан 

 

 

Исми мафъул 
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Исми мафъул сулосий мужаррад бобларида доимо    َمْفعُ  ول  вазнида келади. 

Масалан:    َمْضُروب  каби. 

Исми мафъул ҳам 6та сийғада келади: 3та музаккар ва 3та муаннас. 

Исми мафъул қуйидагича сарфланади: 

 

َمْضُروب     урилган бир эркак киши, (воҳид, музаккар 

сийғаси) 

َمْضُروبَانِ    урилган икки эркак киши, (тасния, музаккар 

сийғаси) 

َمْضُروبُونَ    урилган кўп эркак кишилар, (жамъ, 

музаккар сийғаси) 

  

َمْضُروبَة     урилган бир аёл, (воҳида, муаннас сийғаси) 

َمْضُروبَ َتانِ    урилган икки аёл, (тасния, муаннас 

сийғаси) 

َمْضُروبَات     урилган кўп аёллар, (жамъ муаннас 

сийғаси) 

 

Муаннаснинг жамъ сийғаси яна   َُمَفاِعل вазнида ҳам келади. 

Масалан:   َُمَضاِرب – урилган кўп аёллар (жамъ муаннас сийғаси). 

Исми мафъул сулосий мужаррад бобларидан бошқа бобларда ўша бобларнинг 

музореъ феълининг мажҳули вазнида келади. Музориъат ҳарфининг ўрнига 

заммалик мийм ( ُم)  келтирилиб, охиридан олдинги ҳарф фатхали қилинади. Масалан:  

ُمْكَرم    –ُيْكرُِم   –َأْكَرَم   (ҳурмат қилинган) 
ُمَفرَّح    –يُ ْفرُِّح   –فَ رََّح   (хурсанд қилинган) 
ُمَدْحرَج    –يَُدْحرُِج   –َدْحرََج   (юмалатилган) 

ُمَتَدْحرَج    –يَ َتَدْحرَُج   –َتَدْحرََج   (думалаган) 
 

Жаҳд феъли 

 

Жаҳд феълини ясаш учун музореъ феълининг аввалига  َْل келтирилади. 

Масалан:   َْلْ َيْض ِرب каби. Бу   َْل охири саҳиҳ бўлган феълларда воҳидларининг охиридаги 

ҳаракатни ( َُيْضِرب   َْلْ َيْضِرب), тасния ва жамъларининг эса охирларидаги нунларни ( َيْضرِبَاِن
   َلْ َيْضرِبَا َلْ َيْضرِبُوا   َيْضرِبُونَ  ) ,( ) туширади. 
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Охири ҳарфи иллат бўлган феълларда воҳидларидан ҳарфи иллатни ( يَ ْرِم ى   َِلْ يَ  ْرم 

) тасния ва жамъларининг эса охирларидаги нунларни ( ِيَ ْرِميَ ان  َلْ يَ ْرِميَ ا), ( َيَ ْرُم ون  َلْ يَ ْرُم وا) 

туширади. 

Аммо муаннаснинг икки жамъ сийғасининг охиридаги (ن) лар кўплик аломати 

бўлгани учун у нунлар ҳеч қачон тушмайди. 

Яна   َْل  музореъ феълининг маъносини мозийга кўчириб, инкор қилади. 

жаҳд феълининг маълуми 14 сийғада келади: 

 

 урмади у бир эркак киши, ўтган замонда ل َيْضِربْ 

(воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 урмади у икки эркак киши, ўтган замонда ل َيْضرِبَا

(тасния, музаккар, ғоибайн сийғаси) 

 урмадилар улар кўп эркаклар, ўтган ل َيْضرِبُوا

замонда (жамъ, музаккар, ғоибийн сийғаси) 

  

 ,урмади у бир аёл, ўтган замонда (воҳида ل َتْضِربْ 

муаннас, ғоиба сийғаси) 

 ,урмади у икки аёл, ўтган замонда (тасния ل َتْضرِبَا

муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 урмадилар улар кўп аёллар, ўтган замонда ل َيْضرِْبنَ 

(жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

  

 урмадинг сен бир эркак киши, ўтган ل َتْضِربْ 

замонда (воҳид, музаккар, мухотаб сийғаси) 

 урмадингиз сиз икки эркак киши, ўтган ل َتْضرِبَا

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 

 урмадингизлар сизлар кўп эркаклар, ўтган ل َتْضرِبُوا

замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 

сийғаси) 

  

 урмадинг сен бир аёл, ўтган замонда ل َتْضِرِب 

(воҳида, муаннас, мухотаба сийғаси) 

ال َتْضرِبَ   урмадингиз сиз икки аёл, ўтган замонда 

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 урмадингизлар сизлар кўп аёллар, ўтган ل َتْضرِْبنَ 

замонда (жамъ, муаннас, мухотабат 

сийғаси) 
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 урмадим мен бир эркак ёки бир аёл, ўтган ل َأْضِربْ 

замонда (воҳид ҳам воҳида, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 ,урмадик биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар ل َنْضِربْ 

ўтган замонда (жамъ, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 

Жаҳд феълининг мажҳули 

 

Жаҳд феълининг мажҳули ҳам 14 сийғада келади: 

 

 урилмади у бир эркак киши, ўтган замонда ل ُيْضَربْ 

(воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 урилмади у икки эркак киши, ўтган замонда ل ُيْضرَبَا

(тасния, музаккар, ғоибайн сийғаси) 

 урилмадилар улар кўп эркаклар, ўтган ل ُيْضرَبُوا

замонда (жамъ, музаккар, ғоибийн сийғаси) 

  

 ,урилмади у бир аёл, ўтган замонда (воҳида ل ُتْضَربْ 

муаннас, ғоиба сийғаси) 

 урилмади у икки аёл, ўтган замонда ل ُتْضرَبَا

(тасния, муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 урилмадилар улар кўп аёллар, ўтган ل ُيْضرَْبنَ 

замонда (жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

  

 урилмадинг сен бир эркак киши, ўтган ل ُتْضَربْ 

замонда (воҳид, музаккар, мухотаб сийғаси) 

 урилмадингиз сиз икки эркак киши, ўтган ل ُتْضرَبَا

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 

 ,урилмадингизлар сизлар кўп эркаклар ل ُتْضرَبُوا

ўтган замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 

сийғаси) 

  

 урилмадинг сен бир аёл, ўтган замонда ل ُتْضَرِب 

(воҳида, муаннас, мухотаба сийғаси) 

 урилмадингиз сиз икки аёл, ўтган замонда ل ُتْضرَبَا

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 урилмадингизлар сизлар кўп аёллар, ўтган ل ُتْضرَْبنَ 

замонда (жамъ, муаннас, мухотабат 

сийғаси) 
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 ,урилмадим мен бир эркак ёки бир аёл ل ُأْضَربْ 

ўтган замонда (воҳид ҳам воҳида, музаккар 

ҳам муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 ,урилмадик биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар ل ُنْضَربْ 

ўтган замонда (жамъ, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 

Нафий феъли 

 

Нафий феълини ясаш учун музореъ феълининг аввалига  َال келтирилади. 

Масалан:   ُالَ َيْضِرب  каби. 

Бу ال музореъ феълининг маъносини истиқболга (келаси замонга) хослаб инкор 

этади. 

Масалан:   ُالَ َيْض ِرب дейилса, урмайди у бир эркак киши, келаси замонда, деган 

маъно чиқади. Лекин урмаяпти у бир эркак киши, ҳозирги замонда, деган маъно 

чиқмайди. 

Нафий феълининг маълуми 14 сийғада келади: 

 

 урмайди у бир эркак киши, келаси замонда ال َيْضِربُ 

(воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 урмайди у икки эркак киши, келаси замонда ال َيْضرِبَانِ 

(тасния, музаккар, ғоибайн сийғаси) 

 урмайдилар улар кўп эркаклар, келаси ال َيْضرِبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, ғоибийн сийғаси) 

  

 ,урмайди у бир аёл, келаси замонда (воҳида ال َتْضِربُ 

муаннас, ғоиба сийғаси) 

 урмайди у икки аёл, келаси замонда ال َتْضرِبَانِ 

(тасния, муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 урмайдилар улар кўп аёллар, келаси ال َيْضرِْبنَ 

замонда (жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

  

 урмайсан сен бир эркак киши, келаси ال َتْضِربُ 

замонда (воҳид, музаккар, мухотаб сийғаси) 

 урмайсиз сиз икки эркак киши, келаси ال َتْضرِبَانِ 

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 

 урмайсизлар сизлар кўп эркаклар, келаси ال َتْضرِبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 
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сийғаси) 

  

 урмайсан сен бир аёл, келаси замонда ال َتْضرِِبيَ 

(воҳида, муаннас, мухотаба сийғаси) 

 урмайсиз сиз икки аёл, келаси замонда ال َتْضرِبَانِ 

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 урмайсизлар сиз кўп аёллар, келаси замонда ال َتْضرِْبنَ 

(жамъ, муаннас, мухотабат сийғаси) 

  

 урмайман мен бир эркак ёки бир аёл, келаси ال َأْضِربُ 

замонда (воҳид ҳам воҳида, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 ,урмаймиз биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар ال َنْضِربُ 

келаси замонда (жамъ, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 

Нафий феълининг мажҳули 

 

Нафий феълининг мажҳули ҳам 14 сийғада келади: 

 

 урилмайди у бир эркак киши, келаси ال ُيْضَربُ 

замонда (воҳид, музаккар, ғоиб сийғаси) 

 урилмайди у икки эркак киши, келаси ال ُيْضرَبَانِ 

замонда (тасния, музаккар, ғоибайн 

сийғаси) 

 урилмайдилар улар кўп эркаклар, келаси ال ُيْضرَبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, ғоибийн сийғаси) 

  

 урилмайди у бир аёл, келаси замонда ال ُتْضَربُ 

(воҳида, муаннас, ғоиба сийғаси) 

 урилмайди у икки аёл, келаси замонда ال ُتْضرَبَانِ 

(тасния, муаннас, ғоибатайн сийғаси) 

 урилмайдилар улар кўп аёллар, келаси ال ُيْضرَْبنَ 

замонда (жамъ муаннас, ғоибат сийғаси) 

  

 урилмайсан сен бир эркак киши, келаси ال ُتْضَربُ 

замонда (воҳид, музаккар, мухотаб сийғаси) 

انِ ال ُتْضرَبَ   урилмайсиз сиз икки эркак киши, келаси 

замонда (тасния, музаккар, мухотабайн 

сийғаси) 
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 урилмайсизлар сизлар кўп эркаклар, келаси ال ُتْضرَبُونَ 

замонда (жамъ, музаккар, мухотабийн 

сийғаси) 

  

 урилмайсан сен бир аёл, келаси замонда ال ُتْضرَِبيَ 

(воҳида, муаннас, мухотаба сийғаси) 

 урилмайсиз сиз икки аёл, келаси замонда ال ُتْضرَبَانِ 

(тасния, муаннас, мухотабатайн сийғаси) 

 урилмайсизлар сиз кўп аёллар, келаси ال ُتْضرَْبنَ 

замонда (жамъ, муаннас, мухотабат 

сийғаси) 

  

 ,урилмайман мен бир эркак ёки бир аёл ال ُأْضَربُ 

келаси замонда (воҳид ҳам воҳида, 

музаккар ҳам муаннас, мутакаллим 

сийғаси) 

 урилмаймиз биз кўп эркаклар ёки кўп ال ُنْضَربُ 

аёллар, келаси замонда (жамъ, музаккар ҳам 

муаннас, мутакаллим сийғаси) 

 

Амр феъли ҳақида 

 

Амр икки қисмдир: амр хозир (мухотаб) ва амр ғоиб (ғоиб ва мутакаллим). 

 

Амри ҳозир 

 

Амри ҳозир музореъ феълининг 6та мухотаб сийғасидан икки амал 

бажарилади: 

1. Музореъ феълининг охирига қаралади. Агар феълнинг охири саҳиҳ ҳарф 

бўлса, сукунли қилинади. Масалан:   َُتْضِرب  َْضِربْ ت  каби. 

Агар феълнинг охири ҳарфи иллат бўлса, ҳарфи иллат туширилади. Масалан: 

 .каби تَ ْرمِ   تَ ْرِمىُ 

2. Музориъат ҳарфи бўлган (ت)  ташлаб юборилади. Сўнгра унинг кейинидаги 

ҳарфга қаралади. Агар музориъат ҳарфидан кейинги ҳарф ҳаракатли бўлса, амр 

феъли шу ерда тугайди. 

Масалан:   ُتَثِ  ب (сакрайсан) феълини олайлик. Аввал охирги ҳарфга қаралади, 

охири саҳиҳ ҳарф бўлгани учун сукунли қилинади:  ْتَثِ ب. Кейин музориъат ҳарфи 

ташлаб юборилади. Унинг кейинидаги ҳарф ҳаракатли бўлгани учун амр феъли 

тугайди. 
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 .(сакра) ِثبْ   تَِثبْ   تَِثبُ 

Агар музориъат ҳарфидан кейинги ҳарф сукунли бўлса, феълнинг ع ҳарфининг 

ҳаракатига қаралади. Агар феълнинг ع ҳарфининг ҳаракати касра ёки фатҳа бўлса, 

ясалаётган амр феълининг аввалига касрали ҳамза келтирилади. 

Масалан: ( َتْضِربُ   –تَ ْفِعُل   вазнида); ( ََتَْمدُ   –تَ ْفَعُل   вазнида). 

  ;(ур) ِاْضِربْ   ْضِربْ   َتْضِربْ   َتْضِربُ 

 .(мақта) ِاِْحَدْ   ِْحَدْ   ََتَْمدْ   ََتَْمدُ 

Агар феълнинг ع ҳарфининг ҳаракати замма бўлса, ясалаётган амр феълининг 

аввалига заммали ҳамза келтирилади. 

Масалан: ( َتْكُتبُ   –تَ ْفُعُل   вазнида). 

 .(ёз) اُْكُتبْ   ْكُتبْ   َتْكُتبْ   َتْكُتبُ 

Шу билан амр феъли тугайди. Аммо  َأَفْ َع ل бобида амр феълининг аввалига ҳар 

доим фатҳали ҳамза келтирилади. 

(Масалан:  ْأَِقْم ، َأْكرِم) 
َيْضِرُب،  َضَربَ   феълидан амри ҳозир қуйидагича олинади: 

 саҳиҳ ҳарф бўлгани учун сукун ب .мухотаб сийғасининг охирига қаралади– َتْض ِربُ 

қилинади:   َْتْض ِرب бўлади. Музориъат ҳарфи бўлган ت олиб ташланади:   ْْض ِرب  бўлади. 

Музориъат ҳарфидан кейинги ҳарф сукунли бўлгани учун феълнинг ع ҳарфи 

ҳаракатига қаралади. ع ҳарфи баробарида бўлган ر ҳарфи касрали бўлгани учун 

ясалаётган амр феълининг аввалига касрали ҳамза келтирилади:   ِْاْضِرب  бўлади. 

Амри ҳозир қуйидагича сарфланади: 

 

 ,ур сен бир эркак киши,  (воҳид ِاْضِربْ 

музаккар сийғаси) 

 ,уринг сиз икки эркак киши, (тасния ِاْضرِبَا

музаккар сийғаси) 

 ,уринглар сиз кўп эркак кишилар, (жамъ ِاْضرِبُوا

музаккар сийғаси) 

 ур сен бир аёл, (воҳида, муаннас ِاْضِرِب 

сийғаси) 

 уринг сиз икки аёл, (тасния, муаннас ِاْضرِبَا

сийғаси) 

 уринглар сиз кўп аёллар, (жамъ муаннас ِاْضرِْبنَ 

сийғаси) 

 

Амри ғоиб 
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Амри ғоиб феъли музореъ феълининг аввалига ( ِل)  келтириш билан ясалади. 

Масалан:   ْلَِيْضِرب каби. 

Бу ( ِل)  музореъ феълининг охири саҳиҳ ҳарф бўлса, воҳидларининг охиридаги 

ҳаракатни туширади. 

Масалан:   ْلَِيْض  ِرب  каби. Саҳиҳ феълда ҳам, ноқис феълда ҳам тасния ва 

жамъларининг охиридаги нунларни туширилади. Лекин муаннаснинг жамъ 

сийғасидаги (ن)  кўплик аломати бўлгани учун ҳеч қачон тушмайди. 

Агар амри ғоиб феълининг аввалига бирор– бир ҳаракатли ҳарф туташса, ( ِل)  

сукунли ўқилади. Масалан:   ْفَ ْلَيْضِرب (бас урсин) каби. 

Амри ғоиб феълининг маълуми 8 сийғада келади: 6та ғоиб ва 2та мутакаллим. 

Амри ғоиб феъли қуйидагича сарфланади: 

 

لَِيْضِربْ    Урсин у бир эркак киши, (воҳид, музаккар, 

ғоиб сийғаси) 

لَِيْضرِبَا   Урсин у икки эркак киши, (тасния, музаккар, 

ғоибайн сийғаси) 

لَِيْضرِبُوا   Урсинлар улар кўп эркаклар, (жамъ, 

музаккар, ғоибийн сийғаси) 

لَِتْضِربْ    урсин у бир аёл, (воҳида, муаннас, ғоиба 

сийғаси) 

لَِتْضرِبَا   урсин у икки аёл, (тасния, муаннас, 

ғоибатайн сийғаси) 

لَِيْضرِْبنَ    урсинлар улар кўп аёллар, (жамъ, муаннас, 

ғоибат сийғаси) 

ْضِربْ  ََ  урайин мен бир эркак ёки бир аёл, (воҳид أِل

ҳам воҳида, музаккар ҳам муаннас, 

мутакаллим сийғаси) 

لَِنْضِربْ    урайлик биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар, 

(жамъ, музаккар ҳам муаннас, мутакаллим 

сийғаси) 

 

Амри ғоибнинг мажҳули 

 

Амри ғоиб феълининг мажҳули 14 сийғада келади. Истисно тарзида аввал 

мухотаб сийғаси сарфланади. Амри ғоиб феълининг мажҳули куйидагича 

сарфланади: 
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لُِتْضَربْ    урилгин сен бир эркак киши, (воҳид, 

музаккар сийғаси) 

لُِتْضرَبَا   урилингиз сиз икки эркак киши, (тасния, 

музаккар сийғаси) 

لُِتْضرَبُوا   урилингизлар сизлар кўп эркак кишилар, 

(жамъ, музаккар сийғаси) 

لُِتْضَرَِّب    урилгин сен бир аёл, (воҳида, муаннас 

сийғаси) 

لُِتْضرَبَا   урилингиз сиз икки аёл, (тасния, муаннас 

сийғаси) 

لُِتْضرَْبنَ    урилингизлар сизлар кўп аёллар, (жамъ 

муаннас сийғаси) 

لُِيْضَربْ    урилсин у бир эркак киши, (воҳид, музаккар, 

ғоиб сийғаси) 

لُِيْضرَبَا   Урилсин у икки эркак киши, (тасния, 

музаккар, ғоибайн сийғаси) 

لُِيْضرَبُوا   Урилсинлар улар кўп эркаклар, (жамъ, 

музаккар, ғоибийн сийғаси) 

لُِتْضَربْ    урилсин у бир аёл, (воҳида, муаннас, ғоиба 

сийғаси) 

لُِتْضرَبَا   урилсин у икки аёл, (тасния, муаннас, 

ғоибатайн сийғаси) 

رَْبنَ لُِيضْ    урилсинлар улар кўп аёллар, (жамъ, муаннас, 

ғоибат сийғаси) 

 урилайин мен бир эркак ёки бир аёл, (воҳид أُلْضَربْ 

ҳам воҳида, музаккар ҳам муаннас, 

мутакаллим сийғаси) 

لُِنْضَربْ    урилайлик биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар, 

(жамъ, музаккар ҳам муаннас, мутакаллим 

сийғаси) 

 

 

Наҳий феъли 

 

Музореъ феълининг аввалига ( َال)  келтириш билан наҳий феъли ясалади. 

Масалан:  ْالَ َتْضِرب (урма) каби. 

Наҳий ломи ( َال)  киритилганида музореъ феълининг охири саҳиҳ ҳарф бўлса, 

воҳидларининг охиридаги ҳаракатни ( ََتْض ِربْ ال)  каби сукун қилади. Агар охири иллат 

ҳарфи бўлса, воҳидларининг охиридаги ҳарфи иллатни ( ِالَ تَ ْرم)  каби туширади. 



www.arabic.uz 

 

167 

 

Шунингдек, тасния ва жамъларидаги (ن) ларни ҳам туширади. 

Лекин муаннаснинг жамъларидаги (ن) ларни туширмайди. Наҳий феълининг 

маълуми 14 сийғади келади. Бу феълда ҳам истисно тарзида аввал мухотаб сийғаси, 

кейин ғоиб ва мутакаллим сийғалари сарфланади. 

Наҳий феъли қуйидагича сарфланади: 

 

 ,урма сен бир эркак киши,  (воҳид, музаккар الَ َتْضِربْ 

мухотаб сийғаси) 

 ,урманг сиз икки эркак киши, (тасния الَ َتْضرِبَا

музаккар, мухотабайн сийғаси) 

 ,урманглар сиз кўп эркак кишилар, (жамъ الَ َتْضرِبُوا

музаккар, мухотабийн сийғаси) 

 ,урма сен бир аёл, (воҳида, муаннас الَ َتْضِرِب 

мухотаба сийғаси) 

 ,урманг сиз икки аёл, (тасния, муаннас الَ َتْضرِبَا

мухотабатайн сийғаси) 

 ,урманглар сиз кўп аёллар, (жамъ, муаннас الَ َتْضرِْبنَ 

мухотабат сийғаси) 

 ,урмасин у бир эркак киши, (воҳид الَ َيْضِربْ 

музаккар, ғоиб) 

الَ َيْضرِبَا   урмасин у икки эркак киши, (тасния, 

музаккар, ғоибайн сийғаси) 

َيْضرِبُوا الَ   урмасинлар улар кўп эркаклар, (жамъ, 

музаккар, ғоибийн сийғаси) 

 урмасин у бир аёл, (воҳида, муаннас, ғоиба الَ َتْضِربْ 

сийғаси) 

 ,урмасин у икки аёл, (тасния, муаннас الَ َتْضرِبَا

ғоибатайн сийғаси) 

 ,урмасинлар улар кўп аёллар, (жамъ الَ َيْضرِْبنَ 

муаннас, ғоибат сийғаси) 

 урмайин мен бир эркак ёки бир аёл, (воҳид الَ َأْضِربْ 

ҳам воҳида, музаккар ҳам муаннас, 

мутакаллим сийғаси) 

 ,урмайлик биз кўп эркаклар ёки кўп аёллар الَ َنْضِربْ 

(жамъ, музаккар ҳам муаннас, мутакаллим 

сийғаси) 

 

Наҳий феълининг мажҳули 

 

Наҳий феълининг мажҳули ҳам 14 сийғада келади ва қуйидагича сарфланади: 
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 ,урилма сен бир эркак киши,  (воҳид الَ ُتْضَربْ 

музаккар, мухотаб сийғаси) 

 ,урилманг сиз икки эркак киши, (тасния الَ ُتْضرَبَا

музаккар, мухотабайн сийғаси) 

ُتْضرَبُوا الَ   урилманглар сиз кўп эркак кишилар, (жамъ, 

музаккар, мухотабийн сийғаси) 

 ,урилма сен бир аёл, (воҳида, муаннас الَ ُتْضَرِب 

мухотаба сийғаси) 

 ,урилманг сиз икки аёл, (тасния, муаннас الَ ُتْضرَبَا

мухотабатайн сийғаси) 

 ,урилманглар сиз кўп аёллар, (жамъ الَ ُتْضرَْبنَ 

муаннас, мухотабат сийғаси) 

 ,урилмасин у бир эркак киши, (воҳид الَ ُيْضَربْ 

музаккар, ғоиб сийғаси) 

الَ ُيْضرَبَا   урилмасин у икки эркак киши, (тасния, 

музаккар, ғоибайн сийғаси) 

 ,урилмасинлар улар кўп эркаклар, (жамъ الَ ُيْضرَبُوا

музаккар, ғоибийн сийғаси) 

 ,урилмасин у бир аёл, (воҳида, муаннас الَ ُتْضَربْ 

ғоиба сийғаси) 

 ,урилмасин у икки аёл, (тасния, муаннас الَ ُتْضرَبَا

ғоибатайн сийғаси) 

 ,урилмасинлар улар кўп аёллар, (жамъ الَ ُيْضرَْبنَ 

муаннас, ғоибат сийғаси) 

 ,урилмайин мен бир эркак ёки бир аёл الَ ُأْضَربْ 

(воҳид ҳам воҳида, музаккар ҳам муаннас, 

мутакаллим сийғаси) 

 урилмайлик биз кўп эркаклар ёки кўп الَ ُنْضَربْ 

аёллар, (жамъ, музаккар ҳам муаннас, 

мутакаллим сийғаси) 

 

 

Исми замон ва исми макон 

 

Исми замон ва исми макон сулосий мужаррад бобларининг  ُيَ ْفعِ  ل бобида ва 

сулосий мужаррад бобларининг мисол феълларида феълнинг ع ҳарфи ҳаракати 

касрали бўлиб,    َمْفِعل вазнида келади. 

Масалан: 

– َضَربَ  َمْضِرب    َيْضِربُ    ( يَ ْفِعُل  فَ َعلَ   боби, саҳиҳ феъл); 
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َعدَ وَ   – َمْوِعد    يَِعدُ   ( يَ ْفِعُل  فَ َعلَ   боби, мисол феъл); 

– َوَضعَ  َمْوِضع    َيَضعُ   ( يَ ْفَعُل  فَ َعلَ   боби, мисол феъл). 

Исми замон ва исми макон сулосий мужаррад бобларининг  ُيَ ْفعِ ل бобидан бошқа 

бобларда ва сулосий мужаррад бобларининг ноқис феълларида феълнинг ع ҳарфи 

ҳаракати фатҳали бўлиб,   َمْفَعل вазнида келади. Масалан:  

يَ ْنُصرُ  – َنَصرَ       َمْنَصر ( يَ ْفُعُل فَ َعلَ   боби, саҳиҳ феъл); 

َمْرَمى    يَ ْرِمىُ   – َرَمىَ  ( يَ ْفِعُل فَ َعلَ   боби, ноқис феъл); 

َيْكُنسُ  – َكَنسَ        َمْكَنس ( يَ ْفُعُل فَ َعلَ   боби, саҳиҳ феъл). 

Исми замон ва исми макон сулосий мужаррад бобларидан бошқа бобларда ўша 

бобларнинг исми мафъуллари вазнида келади. Масалан:  

– َأْكَرمَ  ُمْكَرم     ُيْكرِمُ   ( يُ ْفِعُل  اَفْ َعلَ   боби); 

– فَ رَّحَ  ُمَفرَّح     يُ َفرِّحُ   ( يُ َفعُِّل  فَ عَّلَ   боби); 

ُمَدْحرَج    يَُدْحرِجُ   – َدْحرَجَ  ( يُ َفْعِلُل  فَ ْعَللَ    боби); 

– َتَدْحرَجَ  ُمَتَدْحرَج     يَ َتَدْحرَجُ   ( يَ تَ َفْعَلُل  تَ َفْعَللَ    боби). 

 Исми замон ва исми макон уч сийғада келади ва қуйидагича сарфланади: 

َمْضِرب     урадиган бир замон ёки бир макон (воҳид 

сийғаси) 

 урадиган икки замон ёки икки макон َمْضرِبَانِ 

(тасния сийғаси) 

َمَضاِربُ    урадиган кўп замонлар ёки кўп маконлар 

(жамъ сийғаси) 

 

Исми олат 

 

Исми олат сулосий мужаррад бобларида уч вазнда келиши мумкин: 1.    ِمْفَع ل ; 2.  
ِمْفَعَلة    .3 ;ِمْفَعال    

– َسطَرَ  َيْسطُرُ   (чизиқ чизди)     ِمْسطَر –чизиқ чизувчи қурол, яъни чизғич; 

– فَ َتحَ  ِمْفَتاح     (очди) يَ ْفَتحُ   –очувчи қурол, яъни калит; 

– َكَنسَ  ِمْكَنَسة     (супурди) َيْكُنسُ   –супурувчи қурол, яъни супурги. 

Исми олат сулосий мужаррад бобларидан бошқа бобларда келмаган. Исми олат 

ҳам уч сийғада келади ва қуйидагича сарфланади: 

ِمْضرَاب    –урадиган бир қурол (воҳид сийғаси); 

ِمْضرَابَانِ   –урадиган икки қурол (тасния сийғаси); 

َمَضارِيبُ   –урадиган кўп қуроллар (жамъ сийғаси). 
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"Эслатма: Агар исми олат    ِمْفَع  ل вазнида келса, жамъ сийғаси  َُمَفاِع  ل вазнида 

бўлади. Агар    ِمْفَعال вазнида келса, жамъ сийғаси  َُمَفاِعيل вазнида бўлади. 

 

Исми тафзил 

 

Исми тафзил сулосий мужаррад бобларида музаккар учун  ُأَفْ َع ل вазнида, муаннас 

учун  فُ ْعَلى вазнида келади.  

Масалан:  َُأْضَرب ва  ُضْرََّب каби. 

Исми тафзил сулосий мужаррад бобларидан бошқа бобларда келмаган. 

Исми тафзил 6 сийғада (3та музаккар ва 3та муаннас) келади ва қуйидагича 

сарфланади: 

 

َأْضَربُ    урувчироқ бир эркак (воҳид, музаккар 

сийғаси) 

رَبَانِ َأضْ    урувчироқ икки эркак (тасния, музаккар 

сийғаси) 

 урувчироқ кўп эркаклар (жамъ, музаккар َأْضرَبُونَ 

сийғаси) 

ُضْرََّب    урувчироқ бир аёл (воҳида, муаннас 

сийғаси) 

ُضْربَ َيانِ    урувчироқ икки аёл (тасния, муаннас 

сийғаси) 

ُضْربَ َيات     урувчироқ кўп аёллар (жамъ, муаннас 

сийғаси) 

 


