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İSİM



İSİM
İsim şu açılardan gruplara ayrılabilir.

1- Cinsiyet açısından

3- Sayı açısından

2- Tarif açısından



Cinsiyet açısından isim

MüzekkerMüennes



Tarif (belirlilik) açısından isim

BelirliBelirsiz

ً ٍ  ٌ  اَْل Tenvin



Sayı açısından isim

Müfred

Tesniye

Cemi’

1
2

3+



CİNSİYET 
AÇISINDAN



MüzekkerMüennes

ٌد ُمَحمَّ

طَالٌِب

ErilDişil

َقَمٌر

رَْحَمٌة

َسفْرَاُء

ُكبَْرى
 Müenneslik

alametleri



MÜENNES İSİMLER
İsmin sonunda müenneslik alameti bulunur.

Üç çeşit müenneslik alameti vardır:
Yuvarlak te: ة

Uzun elif: اُء

Kısa elif: َى - ـَا



SEMÂİ MÜENNES

نَاٌرأَرٌْض َشْمٌس

Sonunda müenneslik alameti olmadığı halde  
müennes olan kelimelerdir.

Bu kelimelerin müennes oldukları duyarak öğrenilir. 
Bu yüzden bu kelimelere semâi müennes denmiştir.



TARİF 
AÇISINDAN



BelirliBelirsiz

اَلطَّالُِب

MarifeNekre

اَْلَقَمُر

ِكتَاٌب

طَالٌِب
َقَمٌر

ً ٍ  ٌ  اَْل
اَْلِكتَاُب



İsmi belirli yapmak için:

İsmin başına “اَْل” tarif eki getirilir. 

 İsmin sonunda tenvin bulunmaz.



BELİRLİ İSİMLER
1. Başında “اَْل” tarif eki bulunan isimler

4. İşaret isimleri2. Zamirler

3. Özel isimler 5. İsm-i mevsuller 

6. Belirli isim ve sıfat tamlamaları



SAYI 
AÇISINDAN



MüfredCemî’
TekilÇoğul

Müsenna
İkili

امَْلُؤِْمُن

امَْلُؤِْمنَُة

امَْلُؤِْمنَاِن

123+

امَْلُؤِْمنَتَاِن

امَْلُؤِْمنُوَن

امَْلُؤِْمنَاُت



MÜSENNÂ / TESNİYE / İKİLİ

İkili isim yapmak için, kelimenin sonuna اِن eki getirilir.

Kelimenin irabına göre nun’dan önceki elif harfi,  
bazen ye harfine dönüşür.

Sondaki nun harfi her zaman esrelidir.    ِن



امَْلُؤِْمنَاِن

اِن

امَْلُؤِْمنَتَاِن

يِْن

امَْلُؤِْمننَْيِ

امَْلُؤِْمنَتنَْيِ

Ref 
hali

Nasb 
ve cerr 

hali



CEMİ’ / ÇOĞUL

Kurallı erkek 
çoğul

Kurallı bayan 
çoğul

Kırık çoğul
Cem’i 

Müennes 
Salim

Cem’i 
Müzekker 

Salim

Cem’i 
Mükesser



KURALLI ERKEK ÇOĞUL

İrabı ikili isimler gibidir. Kelimenin sonuna وَن eki getirilir.

Kelimenin irabına göre nundan önceki vav harfi,  
bazen ye harfine dönüşür.

Sondaki nun harfi her zaman üstünlüdür.   َن



يَنوَن

امَْلُؤِْمِننَي امَْلُؤِْمنُوَن

Ref 
hali

Nasb 
ve cerr 

hali



KURALLI BAYAN ÇOĞUL

Kelimenin sonuna اٌت eki getirilir. 
İrabı tekil isimlere benzer. 

 Bu kelimeler üstün harekesi almazlar.  
Üstün yerine esre alırlar.



KIRIK ÇOĞUL

Kırık çoğul kalıpları ezberlenerek öğrenilir.

Çok kullanılan kırık çoğul kalıpları 20 küsür kadardır.





Lütfen abone olmayı unutmayalım :) 


