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Ziyaret الزيارة 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

كٌَزَارَتٌ  Dost canlısı َوُدودٌ  medi / … madı (olumsuzluk)… َما  Seni ziyaret etti (D) 

َولٌَ...ٌَما  Ne… ne de … ٌُـه onu (E)  ٌزِيَاد Ziyad (Erkek ismi) 

أَم سٌٌَِمَساءٌَ  Dün akşam ٌُزَارَه Onu ziyaret etti (E)  ٌَمازِن Mazin (Erkek ismi) 

أَم سٌٌِأَوَّلٌَ  Evvelsi gün  ٌهٌُزَارَت  Onu ziyaret etti (D) ٌَُور َدة Verde (Kız ismi) 

ا  evet َأَجلٌ  Seni (E) كٌَ Gerçekten, çok ِجدًّ

   Seni ziyaret etti (E) زَاَركٌَ Vefalı َوِفٌي

 

 

ÇALIŞMA METNİ 1 

ٌَزاَرٌزِيَاًداٌَمَساَءٌأَم ِسٌيَاٌَمازُِن؟ٌأٌََرازِييٌَزاَرُهٌأَم ٌَرؤٌُ ؟َور َدُةٌ:ٌَمن   ٌ و  
ٌَزاَرُهٌنُورِيٌي  ٌ َرُؤو  َمازِن ٌ:ٌَماٌَزاَرُهٌَرازِييٌَوٌلٌَ

 َور َدُةٌ:ٌأََماٌَزاَرٌنُورِييٌزِيَاًداٌأَوََّلٌأَم ِس؟
اأَجل .ٌَزاَرُهٌنُورِييٌأم ِسٌوٌأَوََّلٌأَم ِس.نُورِييٌَوِفيٌَوٌوٌََمازِن ٌ:ٌ ُدود ٌِجدًّ  

Verde: Ziyad’ı dün akşam kim ziyaret etti Mazin? Onu Razi mi ziyaret etti yoksa Rauf mu? 
Mazin: Onu ne Razi ne de Rauf ziyaret etmedi. Onu Nuri ziyaret etti. 
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Verde: Nuri Ziyad’ı evvelsi gün ziyaret etmedi mi? 
Mazin: Evet Nuri onu dün ve evvelsi gün ziyaret etti. Nuri vefalı ve dost canlısıdır gerçekten. 
 

AÇIKLAMA 

Bu dersteki metnimizde Verde ve Mazin karşılıklı konuşuyorlar. Konu dün akşam Ziyad’ı kimin ziyaret ettiği. 

Verde ikinci sorusunu sorarken 

؟ٌزِيَاًداأٌَرَازِييٌزَاَرٌ  ٌ أَم ٌَرُؤو  

demek yerine şöyle diyor: 

؟ٌهٌُأٌَرَازِييٌزَارٌَ   ٌ أَم ٌَرُؤو  

Dikkat ederseniz, زِيَاد yerine  (o) ـه zamiri kullanılmıştır. Çünkü birinci soruda Ziyad ismi geçmişti. Artık diyaloğun 

devam eden kısmında Ziyad geçen yerlerde zamir (o) kullanılabilir. 

Şimdi ـه zamirini değişik isimlerle kullanalım 

 .Onu Razi ziyaret etti   زَارَُهٌرَازِيٌي

َور َدةٌٌُزَارَت هٌُ  Onu Verde ziyaret etti. 

َرَجبٌ ٌزَارَهٌٌَُما  Onu Recep ziyaret etmedi. 

زَيـ َنبٌٌُزَارَت هٌٌَُما  Onu Zeynep ziyaret etmedi. 

َرَجبٌ ٌَولٌٌََخاِلسٌ ٌزَارَهٌٌَُما  Onune Halis ne de Recep ziyaret etmedi. 

زَيـ َنبٌٌَُولٌٌَِوَدادٌٌُزَارَت هٌٌَُما  Onune Vidad ne de Zeynep ziyaret etmedi. 

 

 

1. Arapçada zamirler isimlerin yerini tutar.  
2. Bir zamir kullanılmadan öncesinde mutlaka ait olduğu isim kullanılmış olmalıdır. 
3. Zamirler ait oldukları ismin görevini ve özelliklerini taşırlar. 
4. Zamirler bitişik zamirler ve ayrı zamirler olarak ikiye ayrılırlar. 

 

Ayrı Zamirler 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 ُهوٌَ ُُهَا ُهمٌ 
Müzekker (Eril) 

Onlar O ikisi O 
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 ِهيٌَ ُُهَا ُهنٌَّ
Müennes (Dişil) 

Onlar O ikisi O 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker (Eril) أَن تٌَ أَنـ ُتَما أَنـ ُتم
Sizler Siz ikiniz Sen 

 أَن تٌِ أَنـ ُتَما أَنـ ُتٌَّ
Müennes (Dişil) 

Sizler Siz ikiniz Sen 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 أَنَا ََن نٌُ ََن نٌُ
Ortak 

Biz Biz Ben 
 

Bitişik Zamirler 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 ـهٌُ ُهَماـ ُهمٌ ـ
Müzekker (Eril) 

Onları (..n) / Onlara O ikisini (..n) / O ikisine Onu (..n) / Ona 

 َهاـ ُهَماـ ُهنٌَّـ
Müennes (Dişil) 

Onları (..n) / Onlara O ikisini (..n) / O ikisine Onu (..n) / Ona 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 كٌَـ ُكَماـ ُكمٌ ـ
Müzekker (Eril) 

Sizi (..n) / Size Siz ikinizi (..n) / Siz ikinize Seni (..n) / Sana 

 كٌِـ ُكَماـ ُكنٌَّـ
Müennes (Dişil) 

Sizi (..n) / Size Siz ikinizi (..n) / Siz ikinize Seni (..n) / Sana 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 ِنٌـ َناـ َناـ
Ortak 

Bizi (..m) / Bize Bizi (..m) / Bize Beni (..m) / Bana 
 

ÇALIŞMA METNİ 2 

 

ٌَزاَرَكٌأَمِسٌيَاٌَرَجُب؟  ِوَداُدٌ:ٌَمن 
:ٌ َزاَرِنٌَخاِلصٌ ٌَرَجب   
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ٌأَوََّلٌأَم ِس؟  ِوَداُدٌ:ٌأٌََماٌَزاَرَكٌَخاِلص 
ٌ ٌَوِفٌي،ٌَأَجلٌ :ٌَرَجب  ٌأَم ِسٌَوٌأَوََّلٌأَم ِس.ٌَخاِلص  ا.ٌَزاَرِنٌَخاِلص  ِجدًّ  

 

Metinde geçen zamirlerin kullanımına dikkat ediniz. Bay isimleri yerine bayan isimleri kullanarak ilgili 
zamirleri içeren yeni bir metni de siz oluşturunuz. 

 

 

Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi zamir kullanarak kurunuz, Türkçeye tercüme ediniz 

زَارَُهٌَمازِنٌ زَاَرٌَمازِن ٌزِيَـاًداٌٌ................ٌ .1   
Onu Mazin ziyaret etti.               Mazin Ziyad’ı ziyaret etti. 

َخاِلًصاٌَحَسنٌ ٌزَارٌَ   
ٌَور َدُةٌَزيـ َنبٌَ   زَاَرت 
ٌِوَدادٌَ   زَاَرٌَرَجب 
ٌنُورَاُنٌِإيَاًدا   زَاَرت 

 

Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi zamir kullanarak yeniden kurunuz, Türkçe’ye çeviriniz. 

 
ٌ َزيـ َنُبٌَرَجًبازَاَرت    

(Zeynep Receb’i ziyaret etti) 
 

ٌَرَجًبا؟ٌٌٌٌزَارَت ُهٌَزيـ َنبٌُ ٌزَاَرت   َمن 
(Receb’i kim ziyaret etti? Onu Zeynep ziyaret etti.) 

 زَاَرٌَحَسن ٌنُورَانٌَ 
 زَاَرٌِإيَاد ٌزِيَاًداٌَوٌَخاِلًصاٌَوٌنُورِيًّا 
ٌَزيَنُبٌأََمَلٌَوٌِوَدادٌَ  َوٌَزرِّينٌٌَزَاَرت   
ٌنُورَاَنٌَوٌأََمَلٌَوٌَور َدةٌَ   زَاَرٌَرَجب 
 


