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Aşağıdaki sıfat ve mevsufları uygun şekilde eşleştiriniz, harekelerini koyarak Türkçe’ye çeviriniz. 

بنت –ظريف    Zarif bir kız بِْنٌت َظرِيَفةٌ   

شاب –مؤدب   بٌ د  ؤَ م  َشابٌّ     Terbiyeli bir delikanlı 

بنت –ذكي    Zeki bir kız بِْنٌت ذَْكيَّةٌ   

شاب –ذكي    Zeki bir delikanlı َشابٌّ ذَْكيٌّ   

شاب –ظريف    Zarif bir delikanlı َشابٌّ َظرِيفٌ   

  

 

Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz: 

 a. Zarif bir kız zeki bir delikanlıyı gördü.  بِْنٌت َظرِيَفٌة َشاًّبا ذَْكياارََأْت  
 b. Zeki bir delikanlı zarif bir kızı gördü.  ًتا َظرِيَفةً رََأى َشابٌّ ذَْكيٌّ بِن ْ  
 c. Terbiyeli bir delikanlı zeki bir kızı sevdi.  ًَّتا ذَْكيَّةً بٌ د  ؤَ م  َشابٌّ َود   بِن ْ
 d. Zeki bir kız terbiyeli bir delikanlıyı sevdi.  ًَّّبً د  ؤَ م   َشاًّبا  بِْنٌت ذَْكيَّةٌ ْت َود  
 e. Terbiyeli bir kız zarif bir kızı gördü.  ًْتاٌة بَ د  ؤَ م   بِْنتٌ  رََأت َظرِيَفةً  بِن ْ  
 f. Zarif bir delikanlı zeki bir kızı sevdi.  ًَّتا ذَْكيَّةً  َظرِيفٌ  َشابٌّ  َود بِن ْ  
 g. Zeki bir kız zarif bir delikanlıyı sevdi.  َّاَظرِيفً  َشاًّبا  بِْنٌت ذَْكيَّةٌ ْت َود  
 h. Zarif bir kız zarif bir delikanlıyı sevdi.  َّاَظرِيفً  َشاًّبا  بِْنٌت َظرِيَفةٌ ْت َود  
 i. Zarif bir kız zeki bir delikanlıyı gördü.  َْشاًّبا ذَْكياا بِْنٌت َظرِيَفةٌ  رََأت  
 j. Zeki bir delikanlı zarif bir kızı gördü. ًتا َظرِيَفةً  َشابٌّ ذَْكيٌّ  رََأى بِن ْ  
 k. Terbiyeli bir delikanlı zeki bir kızı sevdi.  ًَّتا ذَْكيَّةً بٌ د  ؤَ م  َشابٌّ َود   بِن ْ
 l. Zeki bir kız terbiyeli bir delikanlıyı sevdi.  ًَّّبً د  ؤَ م   َشاًّبا  بِْنٌت ذَْكيَّةٌ ْت َود  
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Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz: 

 a. İyad zarif bir delikanlıdır.  ٌَشابٌّ َظرِيفٌ  ِإََيد  
 b. Meryem terbiyeli bir kızdır.   ةٌ بَ د  ؤَ م   بِْنتٌ َمْريَ م  
 c. Recep zeki bir delikanlıdır.  َشابٌّ ذَْكيٌّ َرَجٌب  
 d. Vidad zeki bir kızdır.  ِبِْنٌت ذَْكيَّةٌ  َداد  و  
 e. Halis terbiyeli bir delikanlıdır.  بٌ د  ؤَ م  َشابٌّ َخاِلٌص  
 f. Zeynep zarif bir kızdır.   بِْنٌت َظرِيَفةٌ َزيْ َنب  

 

 


