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Newyork’ta يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورك نيو فـي  
 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

 İzledi َشاَهدَ  yedi َأَكلَ  Geri dönmek َرَجعَ 

 film ِفْلم  ، ِفيْلم   Kebap َكَباب   otobüs أُوتُوبِـيس

 Tüm, her, tümü, hepsi ُكل   Köfte ُكـبَّــة   ?neden لِـَماَذا؟

ب   içti َشِربَ  bazı  بـَْعضُ   Öğrenciler ُطَّلَّ

 Üniversite َجاِمَعـة   Kahve قـَْهَوة   arkadaşlar (E) َأْصِدقَاء  

 Memur, görevli ُمَوظَّف Ondan sonra بـَْعَد َذِلكَ  arkadaşlar (D) َصديَقات  

 Görüşmek üzere, hoşça kal إََل اْلِلَقاءِ  tiyatro  َمْسرَح   yaptı فـََعلَ 

 Selametle, güle güle َمَع السَََّّلَمةِ  sinema ِسيـَنَما lokanta َمْطَعم  

EK KELİMELER     

 Geldi (hazır َحَضرَ  ile (beraber) … َمعَ 
bulundu)  

 Karşıladı إْستَـْقَبلَ 

 Bitiş, son إنْتِـَهاء e yakın… َقرِيب  ِمنْ  Yemek, yiyecek َطَعام  
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ÇALIŞMA METNİ  

؟: أَْيَن َذَهْبَت يا ُروبَـْرتسـميـرة  
.نِيْويُوْركروبرت: ِإلـَى   

؟: َهْل َذَهْبَت بِالسَّيَّاَرةِ سـميـرة  
 روبرت: ََل، َذَهْبُت بِالطَّائِـَرِة َو َرَجْعُت  بِاأُلوُتوِبسِ 

؟: لِـَماَذا َذَهْبَت ِإلَـى نيويوركسـميـرة  
الصَِّديَقاتِ  ْصِدقَاِء وَ روبرت: ِلزِيَاَرِة بـَْعِض األَ   

؟: َماَذا فـََعْلُتْم ُهَناكَ سـميـرة  
َنا ِإلَـى َمْطَعٍم َعَربِـي  روبرت: َذهَ  .بـْ  

؟: َماَذا َأَكْلُتمْ سـميـرة  
 روبرت: أَنَا َأَكْلُت اْلَكَباَب َو ُهْم َأَكُلوا اْلُكبََّة َو َشرِبـَْنا قـَْهَوًة َعَربِيًَّة.

؟ِلكَ : أَْيَن َذَهْبُتْم بـَْعَد ذَ سـميـرة  
َنا ِإلَـى الْـَمْسرَِح، َوَلِكْن بـَْعُض الصَِّديَقاِت َذَهْبـَن ِإلَـى السِّيـَنَما َو  روبرت: َذَهبـْ

"َرُجل   َو ِإْمَرأَة ". َشاَهْدَن ِفيْلمَ   
ب  فِـي الْـَجاِمَعةِ سـميـرة ؟: َهْل ُكلُّ  َأْصِدقَاِئَك ُطَّلَّ  

ب  َو بـَْعُضُهمْ  ُمَوظَُّفونَ   روبرت: بـَْعُضُهْم  ُطَّلَّ  
 روبرت: ِإلَـى اللَِّقاءِ 

: َمَع السَََّّلَمةِ سـميـرة  
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Semira: Nereye gittin Robert? 
Robert: Newyork'a 
Semira: Arabayla mı gittin? 
Robert: Hayır, uçakla gittim ve otobüsle döndüm. 
Semira: Neden Newyork'a gitin? 
Robert: Bazı erkek ve kız arkadaşları ziyaret için. 
Semira: Orada ne yaptınız? 
Robert: Bir Arap lokantasına gittik. 
Semira: Ne yediniz? 
Robert: Ben kebap yedim. Onlar köfte yediler ve Arap kahvesi içtik. 
Semira: Ondan sonra nereye gittiniz? 
Robert: Tiyatroya gittik. Fakat bazı kız arkadaşlar sinemaya gittiler ve "Bir Adam ve Bir Kadın" filmini izlediler. 
Semira: Bütün arkadaşların üniversitede öğrenci mi? 
Robert: Bazısı öğrenci ve bazısı memur. 
Robert: Görüşmek üzere... 
Semira: Hoşçakal.  

 

 

Çalışma metniyle alakalı aşağıdaki soruları cevaplayınız 

؟ذهب روبـرت الـى نيويورك لـماذا – 1   

؟الـى أين ذهب روبـرت و اصدقاؤه – 2   

؟و ماذا أكلوا هناك – 3   

؟و أنت؟ هل أكلت الكباب؟ أين – 4   

؟ماذا شربوا فـي الـمطعم – 5   

؟ماذا فعل روبـرت و اصدقاؤه بعد ذلك – 6   

؟من شاهد فيلم "رجل و امرأة" – 7   

؟هل شاهدت هذا الفيلم – 8   

؟هل كل أصدقاء روبـرت موظفون – 9   
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AÇIKLAMA 

Bu dersimizde كل ve بعض isimlerinin kullanımlarını, basitçe Arapçada çoğul yapısını, fiillerde çoğul 

kullanımlarını, fiil – fail uyumunu göreceğiz.  

 İsimlerinin Kullanımları  (Bazı) بعض ve (Her – Tüm) كل

 kelimeleri Arapçada isim kategorisindedir. Dolayısıyla normal isimler gibi cümle içerisinde aldıkları بعض ve كل

göreve göre son harflerinin harekeleri değişkenlik gösterir. Kendilerinden sonra gelen ismi tıpkı isim 

tamlamasında olduğu gibi mecrur yaparlar.  

 

Tüm (bütün) öğrenciler geldi.   ِجاَء ُكلُّ الطََُّّلب 
Tüm (bütün) öğrencileri gördüm.   ُالطََُّّلبِ  ُكلَّ   رَأَْيت  
Tüm (bütün) öğrencilere söyledim.   ِّالطََُّّلبِ  قـُْلُت ِلُكل  
Bazı öğrenciler (bir kısım) geldi.   َالطََُّّلبِ  بـَْعضُ  جاء  
Bazı öğrencileri (bir kısım) gördüm.   ُالطََُّّلبِ  بـَْعضَ  رَأَْيت  
Bazı öğrencilere (bir kısım) 
söyledim.   ُبِ الطَُّّلَ  لِـبَـْعضِ  قـُْلت  

 

Yukarıdaki örneklerde كل ve بعض isimlerinin duruma göre merfu, mansub ve mecrur oluşlarına dikkat edin. 

Bu isimler kendilerinden sonra gelen ismin belirli veya belirsiz oluşuna göre anlam kazanırlar. Belirli isimlerle 

kullanılan كل ismi “tüm, bütün” anlamı taşırken, belirsiz isimlerle kullanıldığında “her” anlamı kazanır. Aynı durum 

 ismi için de geçerlidir. Belirli bir isimle kullanıldığında kullanıldığı ismin bir kısmını işaret ederken, belirsiz bir بعض

isimle kullanıldığında “bazı” anlamı kazanır. 

Örnekler: 

Bütün ders –  ُّالدَّْرسِ  ُكل   Her ders –  َُّدْرسٍ  ُكل  

Dersin bir kısmı –  ُالدَّْرسِ  بـَْعض  Bazı ders –   ُْرسٍ دَ  بـَْعض  

 

Bütün gün –  ُّاْليَـْومِ  ُكل  Her gün –  ُّيـَْومٍ  ُكل  
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 Günün bir kısmı –  ُاْليَـْومِ  بـَْعض  Bazı gün –   ُيـَْومٍ  بـَْعض  

 

 .ismi, taşıdığı ‘bazı’ anlamı gereği, genellikle çoğul isimlerle kullanılır بعض

Bazı günler (Günlerin bir kısmı) –  ُاألَيَّامِ  بـَْعض  

Bazı dersler (Derslerin bir kısmı) –   ُُروسِ  بـَْعض الدُّ    

 

Zamirlerle kullanımlarında zamirler belirli isimler oldukları için tekil zamirlerde “tamamı” veya “ bir kısmı”; çoğul 

zamirlerde “hepsi” veya “bazısı” anlamı kazanırlar. 

Hepsi –    ُُّهمْ ُكل    Tamamı –    ُّهُ ُكل    

Bazısı –   ْبـَْعُضُهم    Bir kısmı –   ُبـَْعُضه  

 

Bu isimler tek başlarına belirli veya belirsiz olarak da kullanılırlar 

Arkadaşlarının her biri   ُِكل  ِمْن َأْصِدقَائِه 
Bunu herkese söyledim.   ِّقـُْلُت َهَذا لِْلُكل 
Arkadaşlarının bazısı   ِبـَْعض  ِمْن َأْصِدقَائِه 
Bunu bazılarına söyledim.   ِقـُْلُت َهَذا لِْلبَـْعض 

 

Örnek cümleler: 

Tüm öğrenciler geldi.   َِحَضَر ُكلُّ الطَُّّلَّب 
Bütün kahveyi içtim.   َِشرِْبُت ُكلَّ اْلَقْهَوة 
Hepsi burada.  ُكلُُّهْم ُهَنا 
Bütün kahveyi içtin mi?  َهْل َشرِْبَت اْلَقْهَوَة ُكلََّها 

Her bir arkadaşını ziyaret etmek için gitti.   َِذَهَب ِلزِيَارَِة ُكل  ِمْن َأْصِدقَائِه 
Bazı öğrenciler geldi.   ِب  َحَضَر بـَْعُض الطَُّّلَّ
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Kahvenin bir kısmını mı içtin?  َهْل َشرِْبَت اْلَقْهَوَة بـَْعَضَها 

Bir kısmı burada.  بـَْعُضُهْم ُهَنا 
 

 

 ifadesinden sonra gelen isim insan türüne ait bir isimse fiil cümlelerinde fiil eril olarak بعض

kullanılır.  

 
Bazı adamlar geldiler.  َحَضَر بـَْعُض الرَِّجال 
Bazı kadınlar geldiler.  َحَضَر بـَْعُض النَِّساء 

 

 
 Fiil بعض ifadesinden sonra geliyorsa bu durumda söz konusu edilen unsurun cinsiyetine ve adedine 

göre fiil şekillenir. İsim cümlelerinde de haber aynı şekilde söz konusu edilen genel unsurun 
cinsiyetine göre şekillenir. 
 

 
Bazı görevliler çalıştılar   ُْض اْلُمَوظَِّفنَي يـَْعَمُلونَ بـَع  
Bazı görevliler çalıştılar   َبـَْعُض اْلُمَوظََّفاُت يـَْعَمْلن 

Bazısı öğretmendir   َبـَْعُضُهْم ُمَدرُِّسون 
Bazısı öğretmendir  بـَْعُضُهنَّ ُمَدرَِّسات 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifade için doğru tercümeyi seçiniz. 

 
 Her öğrenci   Tüm öğrenciler                                    .كل الطَّلب موجودون هنا اآلن 

 
 Her film   Tüm filmler   Bütün film                       هل شاهدتـم  كل الفيلم؟ 

 
 Her memur   Tüm memurlar                                     هل  كل موظف فـي الـمكتب؟ 

 
 Her lokanta   Tüm lokantalar   Bütün lokanta    .أكلنا فـي  كل مطعم هناك 

 
 Her kitap   Tüm kitaplar   Bütün kitap                 .قرأ صديقي  كل الكتاب امس 

 
 Her arkadaş   Tüm arkadaşlar                                   .ذهب  كل األصدقاء الـى الـمسرح 

 
 Her kadın   Tüm kadınlar                                           هل شاهدت  كل امرأة هذا الفيلم؟ 

 
 Her cümle   Tüm cümleler   Bütün cümle           .قرأت  كل الـجملة 
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 Her profesör   Tüm profesörler                                .كل األساتذة فـي هذا الـجامعة مصريون 

 
 Her yıl   Tüm yıl   Bütün yıl                                     .ذهبنا الـى فرنسا  كل سنة 

 

 
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi dönüştürünüz. Türkçeye tercüme ediniz. 

 Arkadaşların bazıları öğrencidir.                                       .بعض األصدقاء طَّلب 
 Bazıları öğrencidir.                                                              .بعضهم  طَّلب 
   .كل األساتذة من مصر 
    
   .كل الصديقات فـي الـجامعة 
    
    ب.بعض اصدقائي طَّلا  
    
   .بعض صديقاتنا من الـمغرب 
    
   .ب فـي الصف  كل الطَّلا
    
   .ب موظفون  بعض الطَّلا
    
   .بعض الصديقات طالبات 
    

ARAPÇADA ÇOĞULLAR - 1 

Arapçada çoğullar konusunu ilerleyen derslerde de görmeye devam edeceğiz. Arapçada çoğullar kurallı ve kuralsız 

(kırık) çoğullar olarak ikiye ayrılırlar. Adından da anlaşılacağı üzere kurallı çoğullar belirli kurallar çerçevesinde 

yapılırken kuralsız çoğullar genel itibariyle belirli bir kurala bağlı olmaksızın elde edilir. Bunun nasıl olacağı bilgisi 

seviyeniz ilerledikçe sizde de belirginleşecektir. Bu dersimizde genel olarak kurallı çoğul yapısını tanıyacağız. 
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 Arapçada kurallı eril çoğullar, kelimeni sonuna  َــــُون  eki getirilerek yapılır. 

Örnek: 

ونَ ُمَدرِّسُ   -ُمَدرِّس       (Öğretmen - Öğretmenler)   

ونَ َمْشُهورُ   -َمْشُهور      (Meşhur - Meşhurlar)   

 

Kurallı dişil çoğullar ise  kelimeni sonuna ـــَــــات  eki getirilerek yapılır. 

Örnek: 

ـات  ُمَدرَِّسـ  -ُمَدرَِّسة      (Öğretmen - Öğretmenler)   

ات  َمْشُهورَ   -َمْشُهورَة      (Meşhur - Meşhurlar)   
 

 

Tekil kelimeler nasıl ki cümle içerisinde aldıkları görevlere göre sonlarındaki harekelerde değişiklik oluyorsa çoğul 

kelimelerde de benzer değişiklikler yaşanır. Aşağıdaki tabloda bu değişimleri kıyaslayabilirsiniz. 

س  ُمَدرِّ  جاء  
Bir öğretmen geldi 

ونَ ُمَدرِّسُ  جاء  
Öğretmenler geldi 

ات  ُمَدرِّسَ  جائتْ   
Öğretmenler geldi 

ًساُمَدرِّ  رأْيتُ   
Bir öğretmen gördüm 

نيَ ُمَدرِّسِ  رأْيتُ   
Öğretmenler gördüm 

اتٍ ُمَدرِّسَ  رأْيتُ   
Öğretmenler gördüm 

سٍ بِــُمَدرِّ  َمَرْرتُ   
Bir öğretmene uğradım 

نيَ بِــُمَدرِّسِ  َرْرتُ مَ   
Öğretmenlere uğradım 

اتٍ بِـُمَدرِّسَ  َمَرْرتُ   
Öğretmenlere uğradım 

 

 

Eril çoğullar, özne konumundayken  َــــُون  ile; düz veya dolaylı nesne konumundayken  َـــِــــني ile; biterler. 

Dişil çoğullar ise özne konumudayken   ــــَـــات  ile; düz veya dolaylı nesne konumundayken    ٍــــَـــات   ile 

biterler. 

 

 

Bir cümle içeresinde farklı şahıs çekimleri yer alıyorsa, anlamayı artırmak için vurgu yapmak 
amacıyla ilgili şahıs zamiri de fiille beraber kullanılır. 
Örnek: 

اْلَكَباَب و َأَكُلوا الُكبَّةَ أَكْلُت   – Kebap yedim ve köfte yediler. 

Bu cümlede genel eylem “yemek” olsa da, kişiler ve yedikleri şey değişiyor. Bunu doğru vurgulamak 
için cümle şu şekilde ifade edilir: 

اْلُكبَّةَ  َأَكُلوا ُهمْ  وَ  اْلَكَبابَ  أَكْلتُ  أنا  – Ben kebap yedim, onlar ise köfte yediler. 
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Aşağıdaki metni dikkate alarak soruları cevaplayınız. 

 

صديقي احـمد موظاف فـي بنك مصر. حضر مع بعـض أصدقائه الـى أمريكا للزيارة. استقبلنا 
كلانا القهوة. امس. وفـي الـمساء ذهبنا الـى مطعم عربـيا و اكلنا طعاما عربـياا و شربنا  احـمد 

ذهبنا بعد ذلك الـى سينما قريبة من الـمطعم و شاهدنا عمر الشاريف فـي فيلم " الدكتور 
 جيفاكو".

............احـمد بعض أصدقاء  – 1   
............. احـمدبعد انتهاء الزيارة رجع  – 2   
........... و شرب ........... احـمدفـي أمريكا أكل  – 3   
فيلما فـي سينما ........... احـمدد شاه – 4   

 
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi soru cümlesine çeviriniz ve harekeleyiniz. 

 ذهب الـى مصر لزيارة األصدقاء. )لـماذا(   ِلَماَذا َذَهَب إََل ِمْصَر؟ 
                                                                                  )أين( .  أكلوا الكباب فـي مطعم عربـيا
                                                                                  )أكملت الدراسة هناك. )هل 
                                                                                  عربـياة فـي مطعم. )ماذا( شربن قهوة  
                                                                                  )رجعت صديقتها الـى بيـروت. )الـى اين 
                                                                                  )هذه السيارة جديدة. )هل 
   

 
Aşağıdaki cümlelerdeki eksikleri, bir önceki cümleyi baz alarak tamamlayınız, tercüme ediniz. 

 Öğretmenlerin bazıları lokantaya gitti.             .ذهب بعض الـمدراسيـن الـى الـمطعم 
                                                                                  .____ الطَّلب ____  ____ 

                                                                                  .الـجامعة___  ____  ____  ____ 
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                                                                                  ن ____.رجع ____  ____ م  

                                                                                  .____  ____  ____ كل ____ 

                                                                                  .____ ____ هم ____  ____ 
 

 
Aşağıda parantez içinde verilen fiilleri, uygun şahıs çekimlerini yaparak cümlelere yerleştiriniz, 
tercüme ediniz. 

                                                                                  (أصدقائي _______ الـى الـمطعم. )حضر  
                                                                                  )الـمدراسات الـى مدرستهـن. )رجع _______ 
                                                                                  )الـموظفون _______ مديرهم. )استقبل 
                                                                                  )صديقاتنا ______ الـى بـيـروت. )ذهب 
                                                                                  )الـمدرسات فـي مدرسة ثانوياة. )دخل ______ 
                                                                                  )الطَّلب ______ من الـجامعة. )خرج 
                                                                                  )الطَّلب فيلما. )شاهد ______ 
   

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.11-1) 
Aşağıda altı çizili olarak verilen kelimelerin çoğullarını model cümleye yerletirerek yeniden kurunuz.  
Önce örnek çözümü dinleyiniz. Konuşmacının ardından cevabınızı söyleyiniz. Sonra yazınız. 

 Öğretmenler yabancı bir film izledi. شاهد املدراسون فيلما أجنبياا 
 املوظاف    شاهد املوظافون فيلما أجنبيا 
    السكرتيـرة اللبنانياـة 
    الطالبة اجلديدة 
    اَلستاذ الـمشهور 
   صديقيت 
   الـمدراسة التونسياـة 
    الطالب اجلامعيا 
    الطالبة اجلامعياـة 
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SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.11-2) 
Aşağıda altı çizili kelimelerin çoğullarını model cümleye yerleştirerek yeniden kurunuz.  Önce örnek 
çözümü dinleyiniz. Konuşmacının ardından cevabınızı söyleyiniz. Sonra yazınız. 

 Memurları ofiste gördüm. شاهدت املوظافني يف الـمكتب 
 املديرة األجنبياـة    شاهد الـمديرات األجنبياات يف الـمكتب 
  اَلستاذة اجلامعياـة 
  الـمدرا س العربــياـة 
  صديقه 
  السكرتــيـر 
  الطالبة جلديدة 
  املدراسة األمريكيــاـة 
  صديقتها 
   

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.11-3) 
Aşağıda verilen zamirleri / isimleri model cümleye yerleştirerek yeniden kurunuz.  Önce örnek 
çözümü dinleyiniz. Konuşmacının ardından cevabınızı söyleyiniz. Sonra yazınız. 

 Onlar kebap yediler ve kahve içtiler  هم أكلوا الكباب و شربوا قهوة 
 نـحن  أكلنا الكباب و شربنا قهوة 
  أنا 
  أنتم 
   هنا 
   أنتــنا 
  سامي 
  وداد 
  الـموظافون 
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SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.11-4) 
Soruları örnekteki gibi cevaplayınız.  Önce örnek çözümü dinleyiniz. Konuşmacının ardından 
cevabınızı söyleyiniz. Sonra yazınız. 

 هل ذهبتم إَل الـمطعم؟   نعم، ذهبنا إَل الـمطعم. 
 هل شاهدتـم فيلما جديدا؟  نعم، 
 هل أكلتم الكبــاـة؟  نعم، 
هوة عربيــة؟هل شربــتــم ق  نعم،   
 هل درستم اللغة الفرنسياــة؟  نعم، 
 هل قرأتـم كتاب األستاذ؟  نعم، 

 

 

 
Bu derste geçen bazı fiillerin mazi (geçmiş) zaman çekimlerine ait tabloları aşağıda inceleyebilirsiniz. 

 döndü (geri) – َرَجعَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َرَجعَ  َرَجَعا َرَجُعوا
(Eril) 

(onlar) döndüler (ikisi) döndüler (o) döndü 

 Müennes َرَجَعتْ  َرَجَعَتا َرَجْعنَ 
(Dişil) 

(onlar) döndüler (ikisi) döndüler (o) döndü 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker َرَجْعتَ  َرَجْعُتَما َرَجْعُتمْ 
(Eril) 

(siz) döndünüz (ikiniz) döndünüz (sen) döndün 

 Müennes َرَجْعتِ  َرَجْعُتَما َرَجْعتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) döndünüz (ikiniz) döndünüz (sen) döndün 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 َرَجْعتُ  َرَجْعَنا َرَجْعَنا
Ortak 

(biz) döndük (ikimiz) döndük (ben) döndüm 
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َكلَ أَ   – (yemek) yedi 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َأَكلَ  َأَكََّل  َأَكُلوا
(Eril) 

(onlar) yediler (ikisi) yediler (o) yedi 

 Müennes َأَكَلتْ  َأَكَلَتا َأَكْلنَ 
(Dişil) 

(onlar) yediler (ikisi) yediler (o) yedi 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker َأَكْلتَ  َأَكْلُتَما َأَكْلُتمْ 
(Eril) 

(siz) yediniz (ikiniz) yediniz (sen) yedin 

 Müennes َأَكْلتِ  َأَكْلُتَما َأَكْلتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) yediniz (ikiniz) yediniz (sen) yedin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 َأَكْلتُ  َأَكْلَنا َأَكْلَنا
Ortak 

(biz) yedik (ikimiz) yedik (ben) yedim 

 izledi (.film, manzara vs) – َشاَهدَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َشاَهدَ  َشاَهَدا َشاَهُدوا
(Eril) 

(onlar) izlediler (ikisi) izlediler (o) izledi 

اتَ َشاَهدَ  َشاَهْدنَ  َهَدتْ َشا   Müennes 
(Dişil) 

(onlar) izlediler (ikisi) izlediler (o) izledi 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker َشاَهْدتَ  َشاَهْدتُـَما َشاَهْدتُـمْ 
(Eril) 

(siz) izlediniz (ikiniz) izlediniz (sen) izledin 

 Müennes َشاَهْدتِ  َشاَهْدتُـَما َشاَهْدتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) izlediniz (ikiniz) izlediniz (sen) izledin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 َشاَهْدتُ  َشاَهْدنَا َشاَهْدنَا
Ortak 

(biz) izledik (ikimiz) izledik (ben) izledim 
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 içti (.su vs) – َشِربَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

ِربَ شَ  َشرِبَا َشرِبُوا  Müzekker 
(Eril) 

(onlar) içtiler (ikisi) içtiler (o) içti 

 Müennes َشرَِبتْ  َشرِبـََتا َشرِبْـنَ 
(Dişil) 

(onlar) içtiler (ikisi) içtiler (o) içti 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker َشرِْبتَ  َشرِبـْتُـَما َشرِبـْتُـمْ 
(Eril) 

(siz) içtiniz (ikiniz) içtiniz (sen) içtin 

 Müennes َشرِْبتِ  َشرِبـْتُـَما َشرِبـْتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) içtiniz (ikiniz) içtiniz (sen) içtin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 َشرِْبتُ  َشرِبـَْنا َشرِبـَْنا
Ortak 

(biz) içtik (ikimiz) içtik (ben) içtim 

 

 

 

 geldi (hazır bulundu) – َحَضرَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َحَضرَ  َحَضرَا َحَضُروا
(Eril) 

(onlar) geldiler (ikisi) geldiler (o) geldi 

 Müennes َحَضَرتْ  َحَضَرتَا َحَضْرنَ 
(Dişil) 

(onlar) geldiler (ikisi) geldiler (o) geldi 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

مْ َحَضْرتُـ  Müzekker َحَضْرتَ  َحَضْرتُـَما 
(Eril) 

(siz) geldiniz (ikiniz) geldiniz (sen) geldin 

 Müennes َحَضْرتِ  َحَضْرتُـَما َحَضْرتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) geldiniz (ikiniz) geldiniz (sen) geldin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 َحَضْرتُ  َحَضْرنَا َحَضْرنَا
Ortak 

(biz) geldik (ikimiz) geldik (ben) geldim 
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 karşıladı (.misafiri vs) – ِإْستَـْقَبلَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

Müzekk ِإْستَـْقَبلَ  ِإْستَـْقَبََّل  ِإْستَـْقبَـُلوا
er (Eril) 

(onlar) karşıladılar (ikisi) karşıladılar (o) karşıladı 

تَـْقبَـْلنَ ِإسْ  Müenne ِإْستَـْقبَـَلتْ  ِإْستَـْقبَـَلَتا 
s (Dişil) 

(onlar) karşıladılar (ikisi) karşıladılar (o) karşıladı 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

Müzekk ِإْستَـْقبَـْلتَ  ِإْستَـْقبَـْلتُـَما ِإْستَـْقبَـْلتُـمْ 
er (Eril) 

(siz) karşıladınız (ikiniz) karşıladınız (sen) karşıladın 

Müenne ِإْستَـْقبَـْلتِ  ِإْستَـْقبَـْلتُـَما ِإْستَـْقبَـْلتُـنَّ 
s (Dişil) 

(siz) karşıladınız (ikiniz) karşıladınız (sen) karşıladın 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 ِإْستَـْقبَـْلتُ  ِإْستَـْقبَـْلَنا ِإْستَـْقبَـْلَنا
Ortak 

(biz) karşıladık (ikimiz) karşıladık (ben) karşıladım 

 


