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Aşağıdaki kelimelerle isim cümleleri oluşturup Türkçeye çeviriniz. 

إستانبولَِغـن ـيٌِّ+ِ+َِرُجلِ +ِِصِ َخالِ           

 Halis İstanbul’da zengin bir adamdır. ٌَِِّرُجل َِغـن ـي ف ـيِإستانبولَخال ص        
تـُرْك َياِ+ِورِ َمْشهُِِ+ُِخَضر يِ +ِِأَملُِ     
 Emel Türkiye’de meşhur bir manavdır. َُِمْشُهوَرة ِف ـيِتـُرْك َياُِخْضر يَّةِ ِأَمل  
َمْدَرَسةِذَك ي ِ+ِ+َِشابِ +َِِرَجبِ      
 Recep okulda zeki bir delikanlıdır.  ِالْـَمْدَرَسةِ ذَك يٌِّف ـيَِِشابٌَِِّرَجب  
َمْدَرسةَِجديدِ+ِ+ُِمَدر  س+ُِِمرَادِ      
 Murat okulda yeni bir öğretmendir.  َِجد يد ِف ـيِالْـَمْدَرَسةِ ُِمَدر  سِ ُِمرَاد  
مدرسةَِقديـمِ+ِ+ِمدرس+ِِزينبُِ     
 Zeynep okulda eski bir öğretmendir. ُِةِ سَِرَِدِْمَِالِْف ـيِِةِ يـمََِقدِ ِةِ سَُِمَدر ِ َِزيـَْنب  
 Siz de çevrenizde tanımlayabileceğiniz kişileri bu yapıya uygun olarak tanıtmaya çalışınız. 

 

 

Örnekteki gibi isim yerine zamir kullanarak cümleleri yeniden oluşturup, tercüme ediniz. 

 Onda domates var.                               َُِِِطَماط مِ ِع نَده  َِم َِطَماطِ  َرَجبِ  ع ْند  
 

 Oِikisinde araba var.                          َِِسيَّاَرةِع ْنَدُهـَما  َِع ْند 
دِ  َسيَّاَرةِ  إ ََيدِ  وَِ َماج      

  Onlarda ev var.                                      ِِِْبـَْيتِ ِع نَدُهم  َِبـَْيتِ  َخال صِ  وَِ ُمرَادِ  وَِ َحَسنِ  ع ْند    
 Onda domates var.                               َِِطَماط مِ ِع نَدَها  ََِمْريَـمَِ ع ْند ِ بـَْيت   

 Oِikisinde araba var.                          َِِسيَّاَرةِع ْنَدُهـَما  ََِسيَّاَرةِ  َزيـَْنبَِ وَِ َمْريَـمَِ ع ْند     

  Onlarda iş var.                                     ََِِِّعَملِ ِع نَدُهن  ََِعَملِ  َزيـَْنَبَِوِأََمَلِ وَِ َمْريَـمَِ ع ْند     

  

 
 



MODERN STANDART ARAPÇA MSA 01 – DERS 12 – ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ 
 
 

 

  2 Modern Standart Arapça - MSA | www.arapcadeposu.com 

 

 

Örnekteki gibi kelimeleri harekeleyerek cümleleri tercüme ediniz. 

 Bu Macit’in dükkanıdır.                                     ِِد ِ دُكَّانُِ َهَذا َماج   هذاِدكانِماجد 

 Macit’in dükkanını gördüm.                            ِد  رَأَْيُتِدُكَّاَنَِماج 
 Meryem Macit’in dükkanının önündedir.   َِدِ اجِ مَِِانِ كَُِّدِِامَِمََِأِِـمُِريَِم  
 Bu Recep’in arabasıdır.                                   َِبِ جََِرِِةُِارَِيَّسَِِهِ ذِ ه  

 Recep’in arabasını gördüm.                           َِبِ جََِرِِةَِارَِيَّسَِِتُِْيِأَِر  
 Bilal Recep’in arabasının içindedir.               ِبِ جََِرِِةِ ارَِيَّسَِِفِ ِلِ َلِب  

 Zeynep’in evini gördüm.                                َِبَِــنَِيِْزَِِتَِـيَِْبِِتُِْيِأَِر  

 Zeynep’in evi Macit’in evinin karşısındadır.       ِدِ اجِ مَِِانِ كَُِّدِِاءََِزِْإِِبَِــنَِيِْزَِِتُِيِْبَــ  
 
 

 

Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz 

Halis’in bakkalı         ِاُلَِخال ص  َبدَّ
Meryem’in dükkanı     َِدُكَّاُنَِمْريَـم 

Emel’in evi     َِبـَْيُتِأََمل 
Receb’in okulu     َِمْدَرَسُةَِرَجب 

Emeli’in evi Receb’in okulunun karşısındadır.   ِبـَْيُتِأََمَلِإ زَاَءَِمْدَرَسة َِرَجب 
Meryem’in dükkanı Halis’in evinin yanındadır   َِِخال ص  دُكَّاُنَِمْريَـَمَِجْنَبِبـَْيت 

Receb’in bakkalı Emeli’in evinin arkasındadır. َِِأََمل َِورَاَءِبـَْيت  اُلَِرَجب   َبدَّ
Receb’in küçük bakkalı Emeli’in güzel evinin arkasındadır. ِ اُلَِرَجب  ِأََمَلِالْـَجم يلِ َبدَّ اْلصَّغ رُيَِخْلَفِبـَْيت   

Küçük Receb’in bakkalı Güzel Emeli’in evinin arkasındadır.  ِيَلة ِأََمَلِالْـَجم  ِاْلصَّغ ري َِخْلَفِبـَْيت  اُلَِرَجب   َبدَّ
Meryem’in eski dükkanı Halis’in yeni evinin yanındadır.  َِِالْـَجد يدِ ِدُكَّاُنَِمْريَـم َِخال ص  الَقد يـُمَِجْنَبِبـَْيت   

Uzun Meryem’in dükkanı Şişman Halis’in evinin yanındadır.   ِِاْلسَّم ي َِخال ص   دَكَّاُنَِمْريَـَمِاْلطَّو يَلة َِجْنَبِبـَْيت 
 


