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Mahir’in Sürprizi  مفاجأة ماهر 
 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

 doktor طَِبيب   Şehir َمِديَنة   Yerli, sakin, ikamet eden َساِكن  

 Çıktı َخرَجَ  Öğrenci طَاِلب   Kız kardeş أُْخت  

 Taksi َسيَّارَُة ُأْجرَة   Bindi رَِكبَ  Sabahleyin َصَباًحا

إىل َذَهبَ   Gitti   َمطَار Havaalanı  َّثُـم Sonra 

 Girdi َدَخلَ  Araba َسيَّارَة   İndi نـََزلَ 

 Müddet, süre ُمدَّة   sonra … بـَْعدَ  Uçak طَائِرَة  

 Saat َساَعة   Gitti, yolculuk yaptı َسافـََر إىل Uçtu طَارَ 

 Otobüs َحافِـلَـة   Vardı, ulaştı َوَصَل إىل Yaklaşık تـَْقرِيــًبا

 Kapı بَـاب   Açtı فـََتحَ  Çaldı (kapıyı) طََرقَ 

 Tabiki طَبـًْعا Erkek kardeş َأخ   Sürpriz ُمـَفـاَجـَأة  
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ÇALIŞMA METNİ 1 

ُبوُل َمِديَنة  ِِف تـُرِْكَيا َو ِإْزمطَ ِإسْ  ُبوُل َو إْزمـرُِي  َيا أَْيًضا.ـــرْكِ ــرُي َمِديَنة  ِِف تُ ِـ نـْ إْسطَنـْ
يَلَتاِن. .ريَ ِـ َماِهر  َساِكن  ِِف ِإْزم َمِدينَـَتاِن َجَِ ُبوَل. طَ َمْرََيُ َساِكَنة  ِِف ِإسْ  . ُهَو طَِبيب  نـْ

َنة  َمَع َصِدقَِتها زَيـَْنَب. ِهَي أُْخُت ماهر . ِهَي طَالَِبة  ِِف إسطنبول. هي َساكِ   
ِم َخرَ  َصَباًحا و رَكـَِب َسيَّاَرَة أُْجَرة  و َذَهَب إىَل َج ماهر  ِمْن بـَْيـتِـِه ِِف يـَْوم  ِمن اْْلََّيَّ

ة  الْـَمطَاِر.  ثُـمَّ نـََزَل ماهر  ِمْن السََّياَرِة و َدَخَل الْـَمطَاَر َو رَكـَِب الطَّائَِرَة. بـَْعَد ُمدَّ
بـَْعَد َساَعة   َسافـََر َماِهر  ِمْن إْزمـرَِي إىَل إْسطْنبوَل بِـالطَّائِـَرِة. َقِصيـَرة  طَاَرْت الطَّائَِرُة.

و نـََزَل ماهر  ِمْن الطَّائـِــَرِة و َخرََج ِمْن تـَْقرِيًبا َوَصَلْت الطَّائَِرُة إىَل إْسطنبوَل. 
بِـالْـَحاِفَلِة.اَلْـَمطَاِر. ثُــمَّ رَِكَب ماهر  َحاِفلَـًة و َذَهَب إىَل بـَْيِت ُأْخِتِه   

َوَصَل ماهر  إىَل بـَْيِت أُْخِتِه بـَْعَد َساَعَتْْيِ تـَْقرِيًبا. و َطَرَق اْلَباَب. فـََتَحْت اْلَباَب 
.َصِديَقُة ُأْخِتِه زَيـَْنبُ   

: ُمفَ    ! ! !َأة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَ ــــــــــــــــــــــــــــــــَماِهر 
!لِـَماَذا أْنَت ُهَنا؟ !َاْْلَُخ َماِهر  : زَيـَْنبُ   

: َما َهَذا السَُّؤال؟ ًعا. أَِيَن ِهَي؟ ةِ أان ُهنا ِلزََِّيرَ  !َماِهر  ُأْخِِت طَبـْ  
!زَيـَْنُب: َمـْرََيُ َسافـََرْت إىَل ِإْزمـريَ   

: َماَذا  َمََت َسافـََرْت و ِلَماَذا؟ ! ! !َماِهر   
!زَيـَْنُب: َسافـََرْت َهَذا الصََّباَح لـُِمَفاَجَأة  َلكَ   
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İstanbul Türkiye'de bir şehirdir. İzmir de Türkiye'de bir şehirdir. İstanbul ve İzmir iki güzel şehirdir. Mahir 
İzmir'de oturuyor. O doktordur. Meryem İstanbul'da oturuyor. O Mahir'in kızkardeşidir. O İstanbul'da 
öğrencidir. O arkadaşı Zeynep'le oturuyor. 
Günlerden bir gün, Mahir sabahleyin evinden çıktı, taksiye bindi ve havaalanına gitti. Sonra Mahir arabadan 
indi, havaalanına girdi ve uçağa bindi. Kısa bir süre sonra uçak havalandı. Mahir İzmir'den İstanbul'a uçakla gitti. 
Yaklaşık bir saat sonra uçak İstanbul'a vardı. Mahir uçaktan indi ve havaalanından çıktı. Sonra bir otobüse bindi 
ve kızkardeşinin evine otobüsle gitti. Mahir yaklaşık iki saat sonra kızkardeşinin evine vardı. Kapıyı çaldı. Kapıyı 
kızkardeşinin arkadaşı Zeynep açtı. 
Mahir: Sürpriiiiiiz! 
Zeynep: Mahir Abi! Sen niye buradasın?! 
Mahir: Bu nasıl soru?! Tabi ki kızkardeşimi ziyaret etmek için buradayım. O nerede? 
Zeynep: Meryem İzmir'e gitti! 
Mahir: Ne?!!! Ne zaman gitti ve niye? 
Zeynep: Bu sabah sana sürpriz yapmak için gitti! 

 
AÇIKLAMA 

Merhaba, bu dersimizde geçen derslerde gördüğümüz kuruluşları tekrarlamış ve yeni bir kuruluş öğrenmiş 
olacağız. Aslında bu yeni kuruluş hakkında sizlere önceki derslerde küçük bilgiler vermiştik. Hatırlarsanız 
Arapça’da cümleleri “isim cümleleri” ve “fiil cümleleri olarak ikiye ayırmıştık. Fiille başlayan cümlelere fiil 
cümlesi; isimle başlayanlara ise isim cümlesi dendiğini görmüştünüz. İşte bu derste basit bir isim cümlesinin 
unsurları üzerinde duracağız. 
 

َمِديَنة   نْـُبولُ طَ ِإسْ    (İstanbul bir şehirdir.) ibaresini inceleyelim. Bu, isimle başladığı için, bir isim cümlesidir. Bu cümle 

bize İstanbul’un bir şehir olduğunu haber veriyor. Cümlenin birinci unsuru olan نبولطإس  (İstanbul) ibaresine 

“müpteda (başlangıç)” denir. Cümlenin ikinci unsuru olan ve bize müpteda hakkında bir haber veren مدينة (şehir) 

kelimesine de “haber” denir. Dolayısıyla bir isim cümlesi iki temel unsurdan oluşur: Müpteda ve haber... Haber 
görevi yüklenen kelime daima müptedası hakkında açıklayıcı bir haber ifadesi taşır. 
 

 

 

 
Türkçeye “...dır/...dir” şeklinde çevirilen kelimeler bir müptedanın haberidir. Örneğin; 

 ِإْزِمرُي َمِديَنة  
“İzmir bir şehirdir” ibaresinde “şehirdir” kelimesi “İzmir” kelimesinin haberidir. 

 
 َماِهر  َرُجل  ذَِكي   
 “Mahir zeki bir adamdır” ibaresinde “adamdır” kelimesi, daha doğrusu “zeki bir adamdır” 

ibaresi, “Mahir” kelimesinin haberidir. 
 
 

 

Arapçada isim cümleleri müpteda ve haber olmak üzere iki temel unsurdan oluşur. Birinci kelimeye 
“başlama ismi” anlamında müpteda; müpteda hakkında bir haber veren ikinci kelimeye ise haber 
denir. Müpteda ve haber şu açılardan birbirine uyum gösterir: 

a. Müpteda ve haber cinsiyet açısından uyumlu olur. 

Örnek:   ذَِكي   َماِهر  – Mahir zekidir. /   ُذَِكيَّة   أََمل  – Emel zekidir. 
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b. Müpteda ve haber adet açısından uyumlu olur. 

Örnek:   ذَِكيَّانِ  َرَجب   و  َماِهر  – Mahir ve Recep zekidirler (Müpteda iki unsurdan oluştuğu için 

haber de ikil formatta gelmiştir.) 
 

Metnimizde ayrıca bir de yeni bir fiil ile tanıştık. Bu fiil “gitmek” anlamında kullanılan  ََذَهب fiilidir. Şimdi 

bu fiile yakından bakalım 
 

Mastar Emir Muzari Mazi 

َهاب  ذَ    
Gitmek 

 ِإْذَهبْ 
Git 

 َيْذَهبُ 
Gider/gidiyor 

 َذَهبَ 
Gitti 

 

 Fiilinin Mazi - Geçmiş Zaman Çekimi َذَهبَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َذَهبَ  َذَهَبا َذَهُبوا 
(Eril) 

(onlar) gittiler (ikisi) gittiler (o) gitti 

 Müennes َذَهَبتْ  َذَهبَـَتا َذَهْبَ 
(Dişil) 

(onlar) gittiler (ikisi) gittiler (o) gitti 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

ُتمْ  ُتَما َذَهبـْ  Müzekker َذَهْبتَ  َذَهبـْ
(Eril) 

(siz) gittiniz (ikiniz) gittiniz (sen) gittin 

ُتَما َذَهْبُتَّ   Müennes َذَهْبتِ  َذَهبـْ
(Dişil) 

(siz) gittiniz (ikiniz) gittiniz (sen) gittin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

َنا َنا َذَهبـْ  َذَهْبتُ  َذَهبـْ
Ortak 

(biz) gittik (ikimiz) gittik (ben) gittim 
 

 

 

Aşağıdaki çekim tablolalarında eksik alanları tamamlayınız. 

 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َخرَجَ   َخَرُجوا
(Eril) 

(onlar) çıktılar (ikisi) çıktılar (o) çıktı 
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 Müennes َخَرَجتْ   َخَرْجنَ 
(Dişil) 

(onlar) çıktılar (ikisi) çıktılar (o) çıktı 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker  َخَرْجُتَما 
(Eril) 

(siz) çıktınız (ikiniz) çıktınız (sen) çıktın 

َرْجتِ خَ     Müennes 
(Dişil) 

(siz) çıktınız (ikiniz) çıktınız (sen) çıktın 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

   
Ortak 

(biz) çıktık (ikimiz) çıktık (ben) çıktım  
  

 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َوَصلَ  َوَصَل  
(Eril) 

(onlar) vardılar (ikisi) vardılar (o) vardı 

 Müennes  َوَصَلَتا 
(Dişil) 

(onlar) vardılar (ikisi) vardılar (o) vardı 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker َوَصْلتَ   
(Eril) 

(siz) vardınız (ikiniz) vardınız (sen) vardın 

 Müennes  َوَصْلُتَما 
(Dişil) 

(siz) vardınız (ikiniz) vardınız (sen) vardın 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

  َوَصْلَنا 
Ortak 

(biz) vardık (ikimiz) vardık (ben) vardım 
 

 

 

 

1. Yukarıdaki metni aşağıda belirtilen isim değişikliklerine göre yeniden yazınız, Türkçe’ye tercüme 
ediniz. 
Mahir yerine Zeynep 
Meryem yerine Recep 
Zeynep yerine Halis 
 
 

 
2. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi kelimeleri tamamlayarak cümle oluşturunuz. Türkçeye tercüme 

ediniz. 
 .Zeki Emel’i gördüm -  رَاَِيُت أََمَل الذَِّكيَّةَ         رََأى + أََمل + ذَِكي  
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ذَِّكيَّة   أََملُ         أََمل + ذَِكي     - Emel zekidir. 
 َذَهَب + َرَجب + َطوِيل  
 َرَجب + َطوِيل  
 رأى + رجب + طويل  
 

ََبريسقدم + مرَي + َجيل + من +    
 مرَي + َجيل   
 حسن + ساكن + ِف + إستانبول  
 مرَي + ساكن + ِف + إزمري  
 

 ذهب + زينب + مسْي + إىل + إزمري 
 زينب + مسْي   
 رأى + خالص + غىن + أمل + فقري  
 خالص + غىن   
 أمل + فقري  
 3. Aşağıdaki sorulara örnekte olduğu gibi cevap veriniz. 

 

 a. أَْيَن أََمُل؟ 
  ذهب + إستانبول
 Emel İstanbul’a gitti  َذَهَبْت أََمُل ِإىَل ِإْسَتانـُْبولَ 

 

 b. ؟  أَْيَن َرَجب  َو َرُؤوف 
 ذهب + َبريس

َرَجب  َو َرُؤوف  ِإََل ََبرِيسَ  َهبَ ذَ    Recep ve Rauf Paris’e gittiler 

يسَ َجب  و َرُؤوف  َذَهَبا ِإىَل ََبرِ رَ    Recep ve Rauf Paris’e gittiler 

 

 
c. أَْيَن أََمُل َو زَيـَْنُب؟ 

إزمريذهب +   
 

 
d. ؟  أَيَن ِإََّيد  َو َرَجب  َو َخاِلص 
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 ذهب + إستانبول

 
 e. أَْيَن أََمُل َو زَيـَْنُب َو َمْرََيُ؟ 

 ذهب + َبريس

 

 
f. أَيَن أَْنِت؟ 
 ذهب + مدرسة

 a.  g. أَْيَن أَنـُْتْم؟ 
 ذهب + إزمري

 

 

 .ile kullanıldığında “götürmek” anlamını taşır بِ  fiili َذَهبَ 

 

َماِهر  ِإىَل ِإْزِمريَ َذَهَب   Mahir İzmir’e gitti 

 .Mahir Recep’i götürdü َذَهَب َماِهر  بَِرَجب  

 


