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Domates mi Elma mı?  َـم أَْم تـُفَّاح؟ط  ـماطَ أ  
 

 

  

 

 

YENİ KELİMELER 

 

 Günlerden bir gün ِف  يـَْوٍم م ْن األَيَّام   Bey َسيِّد Aldı أَخذَ 

 Az önce قَل يلٍ قـَْبَل  Taze طَاز ج   Satın aldı إْشتَـَرى

 madan önce… قـَْبَل ما Yol َطر يق Şaşırdı إْنَدَهشَ 

 den bir kilo… ك يُلو م ن Sulu َطر ي   dıktan sonra… بـَْعَد َما

 Bu yüzden لـ َهَذا Domates َطَماط م Evler بـُُيوت

ًيا boyunca … طُولَ  Elma تـُفَّاح  yürüyerek َماش 

 mesafe َمَساَفة Zannetti َظنَّ  Sebzeler ُخْضَرَوات

ُهور   Pardon َعْفًوا Manav ُخْضر ي    meşhur َمش 

 yürüdü َمَشي nda… ع ْندَ  Çeyrek saat رُْبُع َساَعةٍ 

  Baktı َنَظرَ  dığında… ع ْنَد َما Müşteri زَبُون  

 Tarttı َوَزنَ  meyveler فـََواك ه  Duydu َسـم عَ 

 Durdu َوَقفَ     
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ÇALIŞMA METNİ 1 

ا  ع ْنَد ُُ  َكث  ي   دا  ِ ٍد َكب ي    ِ د  ُخضْ ر ي   َمشْ ُهور   ِف  َمـَحلَّة  السَّيَِّدة   َمْريَـمَ   دُكَّاُن مَ ا  ِ َما
ََ اْلَمْدَرَسة    َِ ْن  م ْن اخُلْضَرَوات   و اْلَفَواك ه    دُكَّانُُه ِف  نـ َهايَة  اْلَمَحلَّة  

يل  أْلَْشَجار   بـَْيتُـهَ ب َدايَة  الْـَمَحلَّة  بـَْْيَ ابـَْيُت َمْريَـَم ِف   ََ ِ ن  ِ ي  وَل ََ    ا 
ٍد   ِ ََ دُكَّان  َما َََهَبْت إ  ْن بـَْيت َها وَ   ْت السَّيَِّدُة َمْرََيُ م  َِ ِف  يـَْوٍم م ْن األَيَّام  ، َخَر

ًة   َن اْلبَـْيت  َمَشتْ  َبَْي األَ ْشَجار  َو اْلبُـُيوت   ُمدَّ ْت َمْرََيُ م  َِ َيةً   بـَْعَد َما َخَر َماش 
َََهَبْت َمريَـُم إَ دُكَّان   يَة   و لـ هَ ذَ ا  ٍد َقص   ِ أَْلَمَساَفةُ  بـَْْيَ بـَْيت  َمْرََيَ و دُكَّان  َما

يَــةً    ٍد طُولَ  الشَّ ار ع  َماش   ِ  َما
َََلْت َوقـََفتْ  أََماَم  ٍد  ع ْنَد َما وَ   ِ ََ دُكَّان  َما َََلْت َمْريَـُم إ بـَْعَد رُْبع  َساَعةٍ  َو
ٍة َخرَ َج الََّّبُونُ  َفَسأَلَــْتـُه َمْرَيَُ :  الدُّكَّان  و َنَظَرتْ  ف يه   ِف  الدُّكَّان  َزبُون    بـَْعَد ُمدَّ

 - َهْل ع ْندَ  ماٍِد تـُفَّاح  ؟
؟ د  تـُفَّاًحا قـَْبَل َقل يلٍ  و أنا إْشتَـَريـْتُ  تـُفَّاًحا أَ َما رَأَْيت   ِ  - َوَزَن ما

 ع ْنَد َما َسـم َعتْ  َمْريَـُم قـَْوَل الََّّبُون  إْنَدَهَشتْ  و قالْت َلُه: عَ ْفًوا، َما َرأَْيُت   
ََ الََّّبُوُن إَ َطر يق  ه   ثُـمَّ َدَخَلْت َمْرََيُ الدُّكَّاَن  َََه  

يا ماُِد  َمْرَحًبا  -  
 -  و َمْرحبا ب ك  يا السيدةُ  مريـم َأْهاًل َأْهاًل   

 -  يَا َماُِد أَ َوَزْنتَ  تـُفَّ اًحا أَْم َطَماط ًما قـَْبَل َقل يلٍ ؟
؟ ََا َسأَْلت   -  َوَزْنتُ  تـُفَّاًحا َسيَِّدتـ ي، ل َما
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 -  قـَْبَل ما َدَخْلُت دُكَّاَنَك َرأَْيُت ف يه  َزبُونًا و ظَنَـْنتُ  أَنْ تَ  َوَزْنتَ  َلهُ  َطَماط ًما 
يِّد ، طَاز ج   َو  َِ -  ال، قـَْبَل َما َدَخلت   أَْنت   دُكَّانـ ي َوَزْنتُ  تـُفَّاًحا  ع ْند ي تُـ فَّ اح   

 َطر ي    
َِتْ   د   ك يُلو م ن التـُّفَّاح   ل  لسيَِّدة   َمْريَــَم  بـَْعَد َما أخَ َذتْ  َمْريَـُم التـُّفَّاحَ  َخَر  ِ َوَزنَ  َما

َيةً   َعْت إَ بـَْيت َها َماش  َِ  م ْن الدُّكَّان  و َر
 
Macit, Meryem Hanım'ın mahallesinde meşhur bir manavdır. Macit'in dükkanı gerçekten büyüktür. Onda bir 
çok sebze ve meyve bulunur. Dükkanı mahallenin sonunda, okulun yanındadır. Meryem'in evi mahallenin 
başında ağaçların arasındadır. Evi küçük ama güzeldir. Günlerden bir gün Meryem Hanım evinden çıktı ve 
yürüyerek Macit'in dükkanına gitti. Meryem evinden çıktıktan sonra bir müddet ağaçların ve evlerin arasında 
yürüdü. Meryem'in evi ile Macit'in dükkanı arasındaki mesafe kısadır. Bu yüzden Meryem, Macit'in dükkanına 
cadde boyunca yürüyerek gitti. 
 
Çeyrek saat sonra Meryem, Macit'in dükkanına vardı. varınca dükkanın önünde durdu ve içine baktı. Dükkanda 
bir müşteri var. Bir müddet sonra müşteri çıktı ve hemen Meryem ona sordu: 
 

- Macit'te elma var mı? 
- Macit az önce elma tarttı ve ben elma satın aldım, görmedin mi? 

 
Meryem müşterinin sözünü duyunca şaşırdı ve ona "Afedersin, görmedim..." dedi. Müşteri yoluna gitti sonra 
Meryem dükkana girdi. 
 

-  Merhaba Macit 
-  Merhaba Meryem Hanım, buyrun, buyrun. 
-  Macit, az önce elma mı yoksa domates mi tarttın? 
-  Elma tarttım efendim. Neden sordun? 
-  Dükkanına girmeden önce içerde bir müşteri gördüm ve zannettim ki sen ona domates tarttın.  
- Hayır, sen dükkanıma girmeden önce elma tarttım. İyi elmam var. Taze ve sulu. 

 
Macit Meryem Hanım'a bir kilo elma tarttı. Meryem elmayı aldıktan sonra dükkandan çıktı ve yürüyerek evine 
döndü. 

 
 
AÇIKLAMA 

Merhaba, bu dersimizde de isim tamlaması, haber cümleleri ve harfi cerlerin kullanımını içeren bir metin 
üzerinde çalışacağız. Bu metinde dört ayrı kullanım üzerinde duracağız. Çalışırken bol bol yazarak değişik 
cümleler kurmayı kendinize prensip edininiz. Ancak bu şekilde çalışırsanız dersleri daha iyi sindirebilir ve daha 
hızlı aşama kaydedebilirsiniz. 
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Çalışma metninde geçen isim ve sıfat tamlamalarını bulunuz, tercüme ediniz. 

 
 

Şimdi metnimizde geçen şu cümle yapısının üzerinde duralım: 
 

د    ِ ُهور   ر ي  ُخضْ َما ِف  َمـَحلَّة  السَّيَِّدة  َمْريَـمَ  َمش   (Macid, Meryem Hanım’ın mahallesinde meşhur bir manavdır.) 

Geçen derslerimizden hatırlayacağınız üzere bu cümle isimle başladığı için bir isim cümlesidir. ماِد kelimesi 

müpteda,   ُخَضر ي kelimesi haberdir. Sonrasında gelen  harfi cerdir ve bir ِف    .ifadesi ise haberin sıfatıdır  َمْشُهور   

zamanda veya bir mekanda bulunmayı ifade eden "…de / …da” anlamlarında bir takıdır.  َمَ ـَمْريَ  السَّيَِّدة   َحلَّة  ـم  ifadesi bir 

isim tamlamasıdır. َمـحّلة kelimesi tamlamanın birinci ismidir. Kendisinden önce gelen ف ـي harfinin etkisiyle sonu 

kesralı olmuştur.   مـريـمَ  السيدة  ifadesi tamlamanın ikinci unsurudur. السيدة kelimesi “tamlamanın ikinci unsuru daima 

mecrur (burada kesralı) olur” kuralı gereğince kesralı olmuştur. Kendisinden sonra gelen ـريـمَ م  ifadesi ise bayan ismi 

olduğundan gayri munsarif (yarı çekimli)dir. Bu nedenle son harfine kesra alamamış onun yerine fetha almıştır. 
 
Bu bilgilerimizi tazeledikten sonra şimdi bu kullanımlar üzerinde pratiğimizi biraz daha geliştirelim. Müpteda ve 
haber unsurlarını değiştirerek, değişik cümleler kurmaya çalışalım. Şimdi kağıt kalemi alıp hemen yazmaya 
başlıyoruz...  
 
Örneği inceleyin: 

إ ْزم ي َمْرََيُ + َبدَّال +   

اَلة  ِف  إ ْزم يَ   .Meryem İzmir’de bir bakkaldır  - َمْرََيُ َبدَّ

 
Şimdi sıra sizde  

 
 

 

Aşağıdaki kelimelerle isim cümleleri oluşturup Türkçeye çeviriniz. 

     ُِل  +  ص  َخال انبولإست َغـن ـي  + + َر       

    ُك َياتـُْر  َمْشهور + + ُخَضر يّ +  أَمل  
     َ َِ ةَمْدَرسَ  ََك ّي + + َشابّ +  َر  
     ةَمْدَرس َِديد + + ُمَدرِّس+  ُمرَاد  
    َُ مدرسة َقديـم + + مدرس+  زين  
 Siz de çevrenizde tanımlayabileceğiniz kişileri bu yapıya uygun olarak tanıtmaya çalışınız. 
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Bazı mahalle esnafı isimleri 

 Terzi – َخيَّاط 

Kasap – ََّّار َِ  

Manav –  ُّخْضر ي 

Fırın – َََّمَْب 

Bakkal – بَدَّال 
Market – َمارْك يت 
Berber – ق  َحالَّ

Ayakkabıcı - َحذَّاء  

Sucu –  ُاْلَماء بَائ ع  

Baharatçı – تـَبَّال 
Kahvehane – َمْقَهى 
Lokanta – َمْطَعم 
Balıkçı – ََسَّاك 

 
 

 

Bazı meyve ve  sebze isimleri 

 İncir – تِين 
Nar –   رُمَّان 

Kiraz –   َكَرز 

Elma –   تـُفَّاح 

Muz –   َمْوز

Mango –   َمْنُجو 

Domates –   َطَماط م

Zeytin –   َزيـُْتون

Üzüm –   ع َنَ

Çilek –   فـَرَاَوَلة

Karpuz –   َبطِّيخ

Kavun –   ََشَّام

Portakal – بُرتـَُقال 

Fasulya – َُوْلَيا  فَا
Soğan – َبَصل 
Sarımsak – َثْوم 
Patates – َبطَاطَا 
Patlıcan – نْـَجان َ  بَا
Biber –   فـُْلُفل

Karnabahar –   قـَْرنَب يط 
Mısır – َُرَّة  

Salatalık – َيار  خ 

Pırasa – ُكرَّاث 

Havuç – ََّر َِ  

Brokoli –   ب ُروُكول   

Mantar –   ُفْطر

 
 

 Edatı ve Kullanımı ع ْندَ 

Şimdi  َع ْند kelimesinin kullanımı hakkında biraz çalışalım. Hatırlarsanız önceki derslerimizde لدي kelimesinin 

kendisinden sonra gelen isme ...in yanında, …(n)de/da gibi anlamlar kattığını ve kendisinden sonra gelen 
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kelimenin son harfine kesra harekesi konmasına sebep olduğunu öğrenmiştik. Aynı şekilde  َع ْند kelimesi de 

isimlerden önce kullanılır ve ismin son harfinin harekesini mecrur1 yapar. 

Şimdi bu kullanımı alıştırmalarla pekiştirelim. Unutmayın, yazarak çalışmak en iyi metoddur! 

 

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

 Onda domates var.                                  ُُ َطَماط م   ع نَد   َع ْند  ٍَ َِ م  َطَماط   َر  

                                                                  َدٍ  ع ْند  ِ ة  َسيَّارَ  إ يَادٍ  وَ  َما     

                                                                   َبـَْيت   صٍ َخال   وَ  ُمرَادٍ  وَ  َحَسنٍ  ع ْند    
                                                                  َبـَْيت   َمْريَـمَ  ع ْند  

                                                                  َوَ  َمْريَـمَ  ع ْند  ََ ارَة  َسيَّ  َزيـَْن     

                                                                   ََو أَ  وَ  َمْريَـمَ  ع ْند ََ َعَمل   َمَل َزيـَْن     

  

 
 

 

İsim tamlaması en az iki isim arasında ait olma, izafet ilişkisini anlatan bir yapıdır. Tamlamayı 
oluşturan birinci isme “Muzaaf” (mudaaf), ikinci isme “Muzaafun ileyh” (mudaafun ileyh) de denir.  
İsim tamlamasının en önemli iki kuralı şudur: 

1. Birinci isim belirlidir ve asla ال takısı almaz. 

2. Tamlamanın cümlede aldığı göreve göre birinci ismin son harfi değişikliğe uğrarken İkinci isim 
daima mecrur olur.  

 
 
Çalışma metninde geçen isim tamlamalarının cümledeki görevlerine göre merfu – mansub – mecrur hallerini ve 
aldıkları harekeleri daha yakından inceleyelim 

دٍ  نُ دُكَّا .1  ِ َما  - Macit’in dükkanı 

Bu tamlamada  ُدُكَّان ibaresi muzâftır ve merfudur. (ötreli)  ٍد  ِ  .ibaresi ise muzâfun ileyhtir ve mecrurdur َما

(kesralı) Bu tamlama sonucunda sözkonusu edilen dükkan artık herhangi bir dükkan olmaktan çıkmış ve ‘Macit’in 
dükkanı’ olması hasebiyle bir belirlilik kazanmıştır. 

الََّّبُون   لَ قـَوْ  .2  .müşterinin sözünü duydu َسـم َعتْ  

Bu tamlamada  َقـَْول ibaresi muzâftır ve mansuptur (fethalı).   الـََّّبُون ibaresi ise muzâfun ileyhtir ve mecrurdur 

(kesralı). Bu tamlama sonucunda söz konusu edilen söz artık herhangi bir söz olmaktan çıkmış ve ‘müşterinin’ 
sözü olması hasebiyle bir belirlilik kazanmıştır.  

                                                           
1 Kelimenin son harfinin harekesini kesra yapar. Dolayısıyla “i” veya “in” sesiyle okunmasını sağlar. 
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ََ دُكَّا .3 ٍد  ن  إ   ِ َما  - Macit’in dükkanına 

Bu tamlamada   دُكَّان ibaresi muzâftır (1. İsim) ve kendisinden önceki َإ  cer harfi sebebiyle mecrurdur (kesralı). 

دٍ   ِ  ibaresi ise muzâfun ileyhtir (2. İsim) ve mecrurdur (kesralı). Bu tamlama sonucunda dükkan artık herhangi َما

bir dükkan olmaktan çıkmış ve ‘Macit’in dükkanı’ olması hasebiyle bir belirlilik kazanmıştır. 
 

 

Türkçede olduğu gibi Arapçada da belirli ve belirsiz isim tamlaması kavramı vardır. Belirli isim 
tamlamasında muzâfun ileyh belirlilik takısı alırken, belirsiz isim tamlamasında almaz. Her iki durumda 
da muzâf belirlilik kazanmış olur. 
 
Örnek: 

َُ الدُّكَّان   ََاح   – Dükkanın sahibi 

َُ دُّكَّانٍ  ََاح   – (belirsiz bir) dükkan sahibi 

 

 

Örnekteki gibi kelimeleri harekeleyerek cümleleri tercüme ediniz. 

 Bu Macit’in dükkanıdır.                          دٍ  دُكَّانُ  َهَذا  ِ  هذا دكان ماِد  َما

                                                                 رأيت دكان ماِد   
                                                                 مريـم أمام دكان ماِد 
                                                                 َ  هذ ُ سيارة ِر

                                                                 َ  رأيت سيارة ِر
                                                                 َ  بالل ِف سيارة ِر
                                                                 َرأيت بـيت زيــن 
                                                                  دكان ماِدبــيت زيــنَ إزاء  
 
 

 

 Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz 
  Halis’in bakkalı       
  Meryem’in dükkanı     
  Emel’in evi     
  Receb’in okulu    
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  Emeli’in evi Receb’in okulunun karşısındadır.  
  Meryem’in dükkanı Halis’in evinin yanındadır  
  Receb’in bakkalı Emeli’in evinin arkasındadır. 
  Receb’in küçük bakkalı Emeli’in güzel evinin arkasındadır. 

  Küçük Receb’in bakkalı Güzel Emeli’in evinin arkasındadır. 

  Meryem’in eski dükkanı Halis’in yeni evinin yanındadır.  

  Uzun Meryem’in dükkanı Şişman Halis’in evinin yanındadır.  

 
 Çalışma metnini erkek isimlerini bayan isimleriyle, bayan isimlerini de erkek isimleriyle 

değiştirerek yeniden yazınız. Türkçeye tercüme ediniz. 
 

 

Ek Çalışma 

 
Dinleme parçasında geçen konuşmaların metnini aşağıda bulabilirsiniz. Ses kaydını önce 
dinleyin, daha sonra metinle karşılaştırmalı olarak tekrar dinleyin. 

 

Ne tür sebzeleriniz var? ْن ُخْضَرَواٍت؟ ََا ع ْندَُكْم م   َما
Fasülyeniz var mı?  ؟ايَ ولْ َُ فاَ أ ع ْندَُكْم  
Karnıbaharınız var mı?  ؟يط  ب  نَ رْ قَـ أ ع ْندَُكْم  
Mısır yemeyi severim َأْكَل ال َُّ ُذرَّة  أُح   
Salatalık yemeyi severim   َأْكَل اخلْ َيار َُّ  أُح 
Domates yemeyi severim  ٍَأْكَل َطَماط م َُّ  أُح 
Siz de pırasa sever misiniz?   ُِرَّاث َُّ أَْيًضا َأْكَل اْل ؟أَ ُتُ   
Siz de mercimek sever misiniz? ؟ َُّ أَْيًضا َأْكَل اْلَعَدس   أَ ُتُ 
Sen de havuç sever misin? أَْيًضا َأْكَل اْلَََّْر ؟ َُّ  أَ ُتُ 
Sen de brokoli sever misin?  أَْيًضا َأْكَل َُّ   ؟ل  كوُ رُو بُ أَ ُتُ 
Soğan sevmem  َاْلَبَصل َُّ  اَل ُأح 
Zeytin sevmem  الََّّيـُْتونَ اَل َُّ ُأح   
Mantar sevmem  َاْلف ْطر َُّ  اَل ُأح 
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Bu derste geçen bazı fiillerin mazi (geçmiş) zaman çekimlerine ait tabloları aşağıda inceleyebilirsiniz. 

 zannetti – َظنَّ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َظنَّ  ظَنَّا ظَنُّوا
(Eril) 

(onlar) zannettiler (ikisi) zannettiler (o) zannetti 

 Müennes ظَنَّتْ  ظَــنَّــَتا ظَـَننَّ 
(Dişil) 

(onlar) zannettiler (ikisi) zannettiler (o) zannetti 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker ظَـنَـْنتَ  ظَـنَـْنُتَما ظَـنَـْنُتمْ 
(Eril) 

(siz) zannettiniz (ikiniz) zannettiniz (sen) zannettin 

 Müennes ظَـنَـْنت   ظَـنَـْنُتَما ظَـنَـْنتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) zannettiniz (ikiniz) zannettiniz (sen) zannettin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 ظَـنَـْنتُ  ظَـنَـنَّا ظَـنَـنَّا
Ortak 

(biz) zannettik (ikimiz) zannnettik (ben) zannettim 

 

 satınaldı – إ ْشتَـَري

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker إ ْشتَـَري إ ْشتَـَريَا إ ْشتَـَرْوا
(Eril) 

(onlar) satınaldılar (ikisi) satınaldılar (o) satınaldı 

 Müennes إ ْشتَـَرتْ  إ ْشتَـَرتَا إ ْشتَـَرْينَ 
(Dişil) 

(onlar) satınaldılar (ikisi) satınaldılar (o) satınaldı 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

مْ إ ْشتَـَريـْتُـ ـَماإ ْشتَـَريـْتُ    Müzekker إ ْشتَـَرْيتَ  
(Eril) 

(siz) satınaldınız (ikiniz) satınaldınız (sen) satınaldın 

نَّ إ ْشتَـَريـْتُـ ـَماإ ْشتَـَريـْتُ    Müennes إ ْشتَـَرْيت   
(Dişil) 

(siz) satınaldınız (ikiniz) satınaldınız (sen) satınaldın 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 إ ْشتَـَرْيتُ  إ ْشتَـَريـَْنا إ ْشتَـَريـَْنا
Ortak 

(biz) satınaldık (ikimiz) satınaldık (ben) satınaldım 
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 şaşırdı, şok oldu – إ ْنَدَهشَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker إ ْنَدَهشَ  إ ْنَدَهَشا إ ْنَدَهُشوا
(Eril) 

(onlar) şaşırdılar (ikisi) şaşırdılar (o) şaşırdı 

 Müennes إ ْنَدَهَشتْ  إ ْنَدَهَشَتا إ ْنَدَهْشنَ 
(Dişil) 

(onlar) şaşırdılar (ikisi) şaşırdılar (o) şaşırdı 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

ـاإ ْنَدَهْشُتمَ  إ ْنَدَهْشُتمْ   Müzekker إ ْنَدَهْشتَ  
(Eril) 

(siz) şaşırdınız (ikiniz) şaşırdınız (sen) şaşırdın 

تُـنَّ إ ْنَدَهشْ  ـاُتمَ إ ْنَدَهشْ   ت  إ ْنَدَهشْ    Müennes 
(Dişil) 

(siz) şaşırdınız (ikiniz) şaşırdınız (sen) şaşırdın 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

َناإ ْنَدَهشْ  َناإ ْنَدَهشْ   تُ إ ْنَدَهشْ    
Ortak 

(biz) şaşırdık (ikimiz) şaşırdık (ben) şaşırdım 

 

 yürüdü – َمَشي

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َمَشي َمَشَيا َمَشْوا
(Eril) 

(onlar) yürüdüler (ikisi) yürüdüler (o) yürüdü 

 Müennes َمَشتْ  َمَشَتا َمَشْيـنَ 
(Dişil) 

(onlar) yürüdüler (ikisi) yürüdüler (o) yürüdü 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

ُتمْ َمَشْيـ ُتَماَمَشْيـ  تَ َمَشْيـ   Müzekker 
(Eril) 

(siz) yürüdünüz (ikiniz) yürüdünüz (sen) yürüdün 

تُـنَّ َمَشْيـ ُتَماَمَشْيـ  ت  َمَشْيـ   Müennes 
(Dişil) 

(siz) yürüdünüz (ikiniz) yürüdünüz (sen) yürüdün 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

َناَمَشْيـ َناَمَشْيـ  تُ َمَشْيـ   
Ortak 

(biz) yürüdük (ikimiz) yürüdük (ben) yürüdüm 

 

 


