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Piknik الن ُّْزَهة 

 

YENİ KELİMELER 

 

 Et لَ ْحم ج لُ ُحوم Taşımak َح َمَل  ِ  ََحْل Yön, cihet  ِإتِّ َجاه

َأْخذ ُ  أَخذَ     Almak ِحيَنَما  …dığı esnada َمائَِدة Sofra 

 Komşu  ُمَتَجاِور Odun َخَشب Diğer (D)  أُْخَرى

أَْزَهارَزْهرَة ج   Çiçek   َذاَت يَوم Günün birinde ُمَتَموِّج  Dalgalı 

َأْطَباقطََبق ج    Tabak رَائِع  Harika, şahane ُمْشِمس Güneşli 

أْطِعَمةطََعام ج   Yemek, yiyecek ُشْرَفة Balkon َمِليء Dolu 

َداد   ِإعْ  أََعدَّ    يُِعدُّ   Hazırlamak شَِّتاء Kış ِمْن َفْضِلك Lütfen 

شُُّهورَشْهر ج  Vermek  أَْعَطى    يُ ْعِطي  Ay  ُِمْن قَ ْبل Daha önce 

َأْكَوابُكوب ج    Bardaklar  َشوَْكاتَشوَْكة ج  Çatal َمن َْقل Mangal 

ْقسطَ  Deniz ب َْحر  Hava durumu نَاَدى    يُ َناِدي Seslenmek 

ُيورطُ َطْْي ج  Yavaş  َبِطيئ  Kuş  ُ ْزَهةن  Piknik, gezi 

 Sakin, sessiz  َهاِدئ Başüstüne  َعَلى الرَّْأِس َو اْلَعْيِ  Geç kalmak تََأخََّر    يَ َتَأخَّرُ 

 Hedef َهَدف Orman  َغابَة Hazır  َجاِهز

 Koymak  َ  َوْضع َوَضعَ  Ayrılmak  َغاَدَر    يُ َغاِدرُ  Hava َجو  

 Görev َوِظيَفة Kömür  َفْحم Tamam, peki  َحَسًنا

 Hay allahım  يَا ِإاَلِهي Top, küre ُكرَة Esas, asıl َأَساِسي
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ÇALIŞMA METNİ 1 

َذاَت يَوم  َذَهَبْت َعائَِلُة السَّيِِّد َخاِلد  إىل اْلَغابَة ال ُمَتَجاِوَرةِ  بِاْلمَ ِديَنِة لِلن ُّْزَهةِ . َكاَن 
ََ َغابَة   ليًًل َهَكذا ُمْنُذ الشَِّتاءِ .  َكانْت هُ َنا الْ َجوُّ  ُمْشِمًسا. َلَْ َيُكْن الطَّْقسُ  َجَِ

َرائَِعة   بَ ْيَ اْلَمِديَنِة َو الْ َبْحرِ . َكاَنْت اْلَبْحُر ُمَتَموَِّجةً  طُوَل الشِّتَ اِء َو َلَْ َتُكْن َهاِدَئةً  
 هكذا ُمْنُذ الشُُّهورِ . 

َأَعدَّتْ  السَّيَِّدُة َعاِئَشُة أْطِعَمةً  َلِذيَذًة لِلن ُّْزَهِة و َوَضَعتْ   ُكلََّها يف َحِقيَبِة الن ُّْزَهِة ثُ مَّ 
:  نَاَدتْ  اِلبِْنَها اْلَكِبِْي َكَمال 

السيدة عائشة: يا َكمال، وضعُت ُكلَّ اأَلْطِعَمِة يف هذه ال حقيَبة، ُخْذَها ِإىَل 
 السيَّاَرِة.

 كمال: َحَسًنا يا أُمِّ ي
َكاَنْت َوِظيَفةُ   كمال  ح َْملَ  اأْلَْشَياِء إىل السيَّاَرِة. ِعْنَد َما أَخذَ   كمال َحقِ يَبَة 

َقلَ  و اْلَفْحمَ  و  الن ُّْزَهِة نَادي السي ُد َخاِلد  قَاِئًًل  َلُه: ياَ كمال َلَقْد أَْعَدْدُت الْ َمن ْ
 بَ ْعَض َخَشب   يف الشُّْرَفةِ . ُخْذها إىل السيَّاَرة.

 كمال: َعَلى الرَّْأِس َو اْلَعْيِ  يَا أَبِ ي. 
َفح ََمَل  كمال املنَقَل و اأَلْشَياَء اأُلْخَرى إىل السيَّاَرة فَ ْوًرا. بَ ْعَد قَِليل  نَاَدتْ هُ  ُأْخُتهُ  

قائَِلًة َله: يا كمال، وضعُت اأَلْطَباقَ  و الشَّوَْكاتِ  و اأَلْكَواب يف هذه ال َحقِ يَبِة. 
 ُخْذَها إىل السيارة ِمنْ  َفْضِلكَ .

ًعا يا أَِميَنة.   كمال: طَب ْ
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 السي د خالد: َهيَّا بَِنا، َلَقْد تََأخَّْرنَا... 
 كمال: كلُّ َشْيء  َجاِهز   يَا أَبِ ي. َلَْ َتُكْن السيَّاَرُة َمِليَأةً  َهكَذا ِمْن قَ ْبلُ .

 السيدة عائشة: أَ لَ ْم تَْأُخْذ اْلُكَرةَ  يَا َكَمال؟
 كمال: أخذتُ ها يا أم ي، الكرُة هنا...

 َغاَدَرتْ  السيَّاَرُة ِإتِّ َجاهَ  الَغابَِة َبِطيَئةً  و بَ ْعَد َساَعة  تَ ْقرِيًبا َوَصَلْت إىل اهلَدفِ .
َكاَن الْ َمَكاُن َرائًِعا و َمِليًأ بِاأْلَْشَجاِر و اأْلَْزَهارِ  و الطُُّيورِ . نَ َزَل كمال من 

اَرِة َسرِيًعا و نادى أِلَِميَنَة و ِهَي لَ ْم تَ ْنزِْل بَعُد: َهيَّا يا أمينة... هي ااالسيَّ   
َأَعدَّ السيُد خالد  املنقَل ِحيَنَما تُِعدُّ َزْوَجُتُه اْلَماِئَدةَ . وضعْت السيدة عائشة 

 : هلَسائَِلةً  األطباَق و الشوكاِت و األكواَب علي املائدِة ثُ مَّ نادْت ِلَزْوِجَها
 املنقال َجاِهز  يا خالد؟

 السيد خالد: نَ َعْم جاهز  ولكن لَ ْم َأِجْد اْلُلُحوم، أين وضعِتها يا َحِبيَبيت؟
السيدة عائشة: َلَقْد َوَضْعُتها يف َحِقيَبة الن ُّْزَهِة. كمال... يا كمال.. أَ َلَْ ََتِْمْل 

َتْسَمُعِِن يا كمال...أ ال كمال، َحِقَبَة الن ُّْزَهِة إىل السيارة؟    
 قَاَل هَلا  كمال َخائًِفا: َلَْ تُ ْعِطيِِن  احَلِقيَبَة يا أُمِّي

السيدة عائشة: كيف تَ ُقوُل هكذا يا كمال؟ كان ُكلُّ األطِعَمِة يف هذه احلقيبة 
 و قُ ْلُت َلَك ُخْذها إىل السيارة. أَ لَ ْم َتْسَمْع ِل؟

َشْيًأ هكذا و لَ ْم أََر احَلِقيَبَة أََبًداكمال: اَل يَا َماَما لَ ْم تَ ُقوِل   
  السيد خالد: يَا ِإاَلِهي أَ لَ ْم تَْأُخُذوا َحِقيَبَة الن ُّْزَهِة و ُكلَّ اأَلْطِعَمِة ِفيَها..
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Günlerden bir gün Halid Bey'in ailesi piknik yapmak için şehre komşu olan ormana gittiler. Hava güneşliydi. Kışdan beri hava 

böyle güzel olmamıştı. Denizle şehir arasında muhteşem bir orman vardı. Deniz kış boyu dalgalıydı. Aylardır böyle sakin 

olmamıştı. 

Ayşe Hanım piknik için lezzetli yiyecekler hazırladı ve hepsini piknik çantasına koydu. Sonra büyük oğlu Kemal'e seslendi: 

Kemal, tüm yiyecekleri bu çantaya koydum. Bunu arabaya götür. 

Kemal: Tamam anne. 

Kemal'in görevi eşyaları arabaya taşımaktı. Kemal piknik çantasını alınca Halid Bey şöyle diyerek seslendi: Kemal! Mangalı, 

kömürü ve bir kaç odunu balkonda hazırladım. Onları arabaya götür. 

Kemal: Başüstüne baba! 

Kemal mangalı ve diğer eşyaları hemen arabaya taşıdı. Az sonra kız kardeşi şöyle diyerek ona seslendi: Kemal, tabakları, 

çatalları ve bardakları bu çantaya koydum. Onları arabaya götür lütfen. 

Kemal: Tabiki Emine. 

Halid Bey: Hadi geç kaldık. 

Kemal: Her şey hazır baba. Araba daha önce böyle dolu olmamıştı.  

Ayşe Hanım: Topu almıyor musun Kemal? 

Kemal: Onu aldım anne. Top burada. 

Araba, ormana doğru yavaşça hareket etti. Yaklaşık bir saat sonra hedefe vardı. Mekan muhteşemdi, ağaçlar, çiçekler ve 

kuşlarla doluydu. Kemal hızlıca arabadan indi ve henüz inmemiş olan Emine'ye seslendi: Hadi Emine... Hadi... 

Eşi sofrayı hazırlarken Halid Bey mangalı hazırladı. Ayşe Hanım, tabakları, çatalları ve bardakları sofraya koydu sonra eşine 

şöyle sorarak seslendi: Mangal hazır mı Halid? 

Halid Bey: Evet hazır ama etleri bulamadım. Onları nereye koydun canım? 

Ayşe Hanım: Onları piknik çantasına koydum. Kemal! ... Kemal!.. Piknik çantasını arabaya taşımadın mı? Kemal! Beni 

duymuyor musun Kemal? Kemal korkarak ona şöyle dedi: Çantayı bana vermedin anne. 

Ayşe Hanım: Nasıl böyle söylüyorsun Kemal? Bütün yiyecekler o çantadaydı. Ve sana onu arabaya götür dedim. Beni 

duymadın mı? 

Kemal: Hayır anne böyle bir şey demedin ve çantayı hiç görmedim. 

Halid Bey: Hey Allah'ım... Bütün yemekler onun içinde olduğu halde piknik çantasını almadınız mı?! 

 

Çalışma metniyle alakalı aşağıdaki soruları cevaplayınız 

؟إىل أين ذهبت العائلة للنزهة -1   
؟كيف كان اجلو و البحر يف يوم النزهة  -2   
؟ماذا أعد ت أم  كمال للنزهة و أين وضعتها -3   
؟ما وظيفة كمال -4   
؟ماذا أعد  السيد خالد -5   
؟ماذا أعد ت أخت كمال -6   
؟كيف كان مكان النزهة  -7   
؟هل املائدة جاهزة و ملاذا -8   
؟ماذا ستفعل العائلة بالنسبة إليك -9   
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AÇIKLAMA 

Bu dersimizde isim ve fiillerde irab konusundan biraz bahsettikten sonra, َل ekiyle muzari bir fiilden olumsuz 

geçmiş zamanın nasıl elde edildiğini öğreneceğiz. İsim cümlelerinde كان  kullanımıyla olumlu  ve يكن َل  

kullanımıyla olumsuz geçmiş zamanı tanıyacağız.  

İsim ve Fiillerde İrab 
 
İrab konusu, tamamen bir gramer bilgisi olup, konu hakkında az çok bilginiz olması amacıyla ana hatlarıyla 
anlatılacaktır.  Konuların ilerlemesiyle birlikte bir çok uygulama ile bu konu pratik olarak da pekiştirilmiş 
olacaktır. 
 
a. İsimlerde İrab (Merfu – Mansub – Mecrur) 
İsimler, cümle içerisinde aldıkları göreve göre kelime sonlarında bazı hareke veya harf değişikliklerine uğrarlar. 
Bu değişiklikler üç farklı hal (ismin halleri) olarak karşımıza çıkar. Merfu (ref hali), Mansub (nasb hali), Mecrur 
(cer hali). Bugüne kadarki derslerimizde aslında bu değişiklikleri tanımış olduk. İsmin öznel durumda olması (yalın 

hal) Arapçada “merfu” olmakla (ref hali) ifade edilir. Bu halin işareti, tekil kelimelerde kelimenin sonunun [u -  ُ  ] 
veya [un -     ] sesiyle bitmesidir. Tekil kelime nesnel pozisyonda olduğunda (nasb hali) bu sefer sonu [a -  َ  ] veya 

[an -  ً  ] sesiyle biter. Bu hal Türkçede kelimenin ismin – ı / -i  belirtme hali olarak adlandırılır. Türkçedeki yönelme 

hali (-e/-a), bulunma hali (-de/-da) ve ayrılma hali (-den/-dan)’ni karşılayan Arapça kavram ise ismin cer halidir. 

Bu durumda ismin son harfi [i -  ِ  ] veya [in -     ] sesiyle biter. 

İkil ve çoğullarda ise bu değişiklikler hareke ile değil harf değişimiyle yapılır. İkillerde  ِان.َ.. eki ref halini;  َ... ِْين  eki 

nasb ve cer halini ifade eder. Kurallı çoğullarda  َون.ُ.. eki ref halini;  َين.ِ.. eki nasb ve cer halini ifade eder. 

Aşağıdaki tabloda isimlerde irab alametleri gösterilmiştir: 
 

 Merfu (Ref Hali) Mansub (Nasb Hali) Mecrur (Cer Hali) 

Tekil  _ُ /  _   _َ / ً_   _ِ /  _  
İkil  َ...  ِان ْينِ  ...َ   ْينِ  ...َ    
Kurallı Eril Çoğul  ُ...  َون ينَ  ...ِ   ينَ  ...ِ    
Kurallı Dişil Çoğul  َ...  َ... / ات   اُت ات   اِت / ...َ  ...َ   ات   اِت / ...َ  ...َ    
Kuralsız Çoğul  _ُ /  _   _َ / ً_   _ِ /  _  

 
b. Fiillerde İrab (Merfu – Mansub – Meczum) 

 
Fiiller kendilerinden önce gelen bir takım ekler sebebiyle hem anlam hem şekil değişikliğine uğrarlar. Bu 
değişiklikler Türkçede ismin halleri kapsamının dışında kalan Arapçaya has bir durumdur. Fiiller ek almadıkları 
veya yapılarına etki etmeyen bir ek aldıkları durumlarda merfu iken, başlarına gelen bazı eklerle mansub hale, 
bazı eklerle de meczum (cezm) hale dönüşürler. Fiillerin nasb edilmeleri durumunu bir önceki ünitede olumsuz 

gelecek zaman türetmekte kullanılan  َْلن ekini çalışırken görmüştük. Nasb ekleri, fiilin son harfinin fethalı 
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okunmasına veya nun uzantılı fiillerde nun harfinin düşmesine sebep olur. Cezm ekleri ise fiilin son harfinin 

cezmli okunmasına veya nun uzantılılarda yine nun harfinin düşmesine sebep olurlar. Aşağıdaki tabloda  ََكَتب 

fiilin üzerinden bu değişimler gösterilmiştir. ن eklemeli çekimlerde bu harfin düştüğüne dikkat ediniz.  

 Yazdı Fiilinin Nasb edilmesi – َكَتبَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َلْن َيْكُتبَ  َلْن َيْكُتَبا َلْن َيْكتُُبوا
(Eril) 

(onlar) yazmayacaklar (ikisi) yazmayacaklar (o) yazmayacak 

نَ  ْ َلْن َيْكُتب  Müennes َلْن َتْكُتبَ  َلْن َتْكُتَبا 
(Dişil) 

(onlar) yazmayacaklar (ikisi) yazmayacaklar (o) yazmayacak 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker َلْن َتْكُتبَ  َلْن َتْكُتَبا َلْن َتْكتُُبوا
(Eril) 

(siz) yazmayacaksınız (ikiniz) yazmayacaksınız (sen) yazmayacaksın 

نَ َلْن َتْكُتْب   Müennes َلْن َتْكُتبِ ي َلْن َتْكُتَبا 
(Dişil) 

(siz) yazmayacaksınız (ikiniz) yazmayacaksınız (sen) yazmayacaksın 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 َلْن َأْكُتبَ  َلْن َنْكُتبَ  َلْن َنْكُتبَ 
Ortak 

(biz) yazmayacağız (ikimiz) yazmayacağız (ben) yazmayacağım 

 Yazdı Fiilinin Cezm edilmesi – َكَتبَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

َيْكتُُبوالَ ْم  َيْكتَُبالَ ْم   َيْكُتبْ  لَ مْ    Müzekker 
(Eril) 

(onlar) yazmadılar (ikisi) yazmadılar (o) yazmadı 

نَ  َيْكتُبْ لَ ْم  َتْكتَُبالَ ْم    Müennes لَ ْم َتْكُتبْ  
(Dişil) 

(onlar) yazmadılar (ikisi) yazmadılar (o) yazmadı 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

َتْكتُُبوالَ ْم  َتْكتَُبالَ ْم   َتْكُتبْ  لَ مْ    Müzekker 
(Eril) 

(siz) yazmadınız (ikiniz) yazmadınız (sen) yazmadın 

نَ َتْكتُْب لَ ْم  َتْكتَُبالَ ْم   َتْكتُبِ يلَ ْم    Müennes 
(Dişil) 

(siz) yazmadınız (ikiniz) yazmadınız (sen) yazmadın 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

َنْكُتبْ لَ ْم  لَ ْم َنْكُتبْ   لَ ْم َأْكُتبْ  
Ortak 

(biz) yazmadık (ikimiz) yazmadık (ben) yazmadım 
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Muzari Fiillere  َمْ  ل  Ekinin Getirilmesi 

Muzari fiiller başlarına eklenen  ْلَ م edatıyla hem şekilsel hem de anlam olarak değişikliğe uğrarlar. Şekilsel 

değişiklik “cezm” olmaları sebebiyle sonlarındaki harekenin cezm olması veya nun düşmesi şeklinde bir üstteki 

tabloda gösterilmişti. Anlam açısından ise “olumsuz geçmiş zaman” anlamı kazanırlar. َما eki de geçmiş zamanı 

olumsuzlaştırır. Aralarındaki fark, َما olmuş ve bitmiş bir olumsuzluğu anlatırken,  َمْ  ل  süregelen bir olumsuzluğu 

anlatmakta ve fiili cezm etmektedir. 

(o gün/saatten beri şu ana kadar) gitmedi   بْ َيْذهَ لَ ْم  (o gün/saat) gitmedi   َذَهبَ َما  
 
Aşağıdaki dönüşüm örneklerini inceleyelim: 
 

Gitmedi   بْ َيْذهَ لَ ْم  Gidiyor / Gider   َُيْذَهب 
Çalışmadı   سْ َيْدرُ لَ ْم  Çalışıyor / Çalışır   َُيْدُرس 
Yemedik   لْ نَْأكُ لَ ْم  Yiyoruz / Yeriz   ُنَْأُكل 
İçmedin   ْي َتْشَربِ  لَ م  İçiyorsun / İçersin   نَ َتْشَربِ ي  

      

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.17-1) 
Aşağıdaki cümlelerde mazi fiilileri  َمْ  ل  eki kullanarak örnekteki gibi değiştirip Türkçeye çeviriniz. 

O zaman ülkesine dönmedi  ل م يرجع اىل بلده ف ي ذلك الوقت   ذلك الوقترجع اىل بلده ف ي  
      درست الدرس االساسي 
    ذهبت اىل القاهرة 
     تركت عائلتِك ف ي لندن؟أ  
     َبدأت دراسة التاريخ هذه السنة 
    أكل كبة ف ي ال مطعم العرب ي 
    أ قرأِت كتاب صديقك؟ 
    حصلت على شهادة االنكليزي  ة 
    أ عملَت ف ي مكتب ال مدي ر؟ 
    شربت قهوة مع أصدقائي 
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SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.17-2) 
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi değiştirip Türkçeye çeviriniz. 

Şirket ofisinde çalışmadı mı?  أ ل م يعمل ف ي مكتب الشركة؟  هو 
     ِأَْنت 
    أَنَا 
    السيد فريد 
    كري مة 
     َابُنك 
     َأَْنت 
    ال مديرة 
    السكرت ي ر 
    ال موظ ف 
    بنته 

 
 

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.17-3) 
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi değiştirip Türkçeye çeviriniz. 

Ailesini Bağdat’ta bırakmadı.  لَ ْم يَ ْت ُرَْ َعائَِلَتُه فِ ي بَ ْغَداد  هو 
     ِأَْنت 
    أَنَا 
    السيد فريد 
    كري مة 
     َابُنك 
     َأَْنت 
    ال مديرة 
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    السكرت ي ر 
    ال موظ ف 
    بنته 

 
 

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.17-4) 
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi değiştirip Türkçeye çeviriniz. 

Devlet dairesinde çalışmadı    ل م يعمل ف ي مكتب حكومي   ِل ف ي مكتب حكومي  عم  
    حصلُت على شهادة ف ي العرب ية 
    فعلِت ذلك ف ي ن يويوَر 
     اليوم " أخبار"  َجريَدةَ قرأ  
      بدأْت دراسة التاريخ ال مصري 
    ذهبَت ال ى الشركة لزيارة ال مدي ر 
     مطعم مع اصدقائكأكلِت ف ي  
      درس الن ص االساسي 
     رجعُت ال ى الشرق األوسط

  للعمل هناَ
 

 

Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi  ْلَ م kulllanımıyla olumsuza değiştirip Türkçeye çeviriniz. 

 Kemal eşyaları arabaya götürdü.   أخذ كمال األشياء إىل السيارة 
 Kemal eşyaları arabaya götürmedi.  ل م يأخذ كمال األشياء إىل السيارة 
   س مع كمال ألم ه 
    
    املدرسةال موظفون عملوا ف ي.  
    
   ؟أ ذهبتم مع عائلتكم ال ى النزهة  
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   .الطالبات درسن الفرنسية 
    
   .بدأت دراسة العرب  ية 
    
   .أكلت زوجته معه ف ي ال مطعم 
    
   ح ملت كل  شيء إىل السيارة 
    
    النزهةبعد  املنزلرجعت ن ال ى  
    
    ال ى الصف. صديقناحضر  
    
   قرأت كتاب الكاتب ال مشهور؟ أ  
    

 

İsim Cümlelerinde Geçmiş Zaman  ََكان Ekinin Getirilmesi 

 
İsim cümleleri, fiil cümleleri gibi zaman bağımlı cümleler olmasa da, …idi ekiyle bir haberin geçmiş zamanda 

kaldığını ifade edebiliriz. İşte bunu yaparken  ََكان yardımcı fiilinden yararlanılır. Bu yapı kullanılırken َكان şahıslara 

göre çekilir ve cümledeki haberi nasb eder. Şimdi şu örneklere bakalım: 
 

Recep öğrenciydi   ًباطَالِ  َرَجب  َكاَن  Recep öğrencidir    َرَجب  طَاِلب 
Zeynep öğrenciydi   ةً طَالِبَ  َزيْ َنبُ َكاَنْت  Zeynep öğrencidir    زَيْ َنُب طَالَِبة 

Öğrenciydim   ًباطَالِ ُكْنُت  Ben öğrenciyim    أَنَا طَاِلب 
Öğrenciydik   بًاُطًلَّ ُكنَّا  Biz öğrenciyiz    ب  نَ ْحُن ُطًلَّ
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 :yardımcı fiilinin mazi zaman çekimlerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz َكانَ 

 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َكانَ  َكانَا َكانُوا
(Eril) 

(onlar) idiniz (ikisi) idiniz (o) idi 

 Müennes َكاَنتْ  َكانَ َتا ُكنَّ 
(Dişil) 

(onlar) idiniz (ikisi) idiniz (o) idi 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker ُكْنتَ  ُكْنُتَما ُكْنُتمْ 
(Eril) 

(siz) idiniz (ikiniz) idiniz (sen) idin 

 Müennes ُكْنتِ  ُكْنُتَما ُكْنتُ نَّ 
(Dişil) 

(siz) idiniz (ikiniz) idiniz (sen) idin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 Ortak ُكْنتُ  ُكنَّا ُكنَّا
(ikimiz) idik (ikimiz) idiniz (ben) idim 

 
 

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.17-5) 
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi değiştirip Türkçeye çeviriniz. 

Yeni bir öğrenci idi  كان طالًبا جديًدا  هو طالب جديد 
    هي موظ فة ف ي ال متحف 
    أنتم طًلب ف ي مدرسة حكومي ة 
    هم أصدقاء أح مد 
    أنت مدر سة ف ي سوريا 
    أنا ذاهب ال ى ال مسرح 
    أنت ن  أستاذات ف ي جامعة أل خرطوم 
    أنت ف ي مكتب الشركة 
    هو رجل مشهور 
    ن حن أصدقاء الرئيس 
      هن  موظ فات ف ي مكتب حكومي 
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Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi değiştirip Türkçeye çeviriniz. 

 Kadın bir bankada memur.  .ال مرأة موظ فة ف ي بنك 
 Kadın bir bankada memurdu.  1-  موظ فة ف ي بنك. كانت ال مرأة  
 Kadın bir bankada memurdu.  2- موظ فة ف ي بنك. ال مرأة كانت  
   .عادل ذاهب ال ى الرياض 
   1-  
   2-  
   .األساتذة ف ي مكتبهم 
   1-  
   2-  
   .صديق وداد طالب ف ي اأْلَْزَهِر 
   1-  
   2-  
   .ال مدر سات ال جديدات ف ي دمشق 
   1-  
   2-  
    ميشغان.رئيس أمريكا من  
   1-  
   2-  
   مري م زوجة أستاذ مشهور 
   1-  
   2-  
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Aşağıdaki metni harekeleyerek tercüme ediniz.  Metinle ilgili soruları cevaplayınız. 

 

. أكمل الدراسة الثانوي ة ف ي مدرسة حكومي ة ف ي ال مغربالسي د َم ْحمود َفريد رجل مشهور ف ي 
 الرباط، ث م  سافر ال ى مصر لدراسة التاريخ ف ي جامعة القاهرة.

حصل السي د م حمود عل ى شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة ث م ذهب ال ى لندن للدراسة 
عل ى الدكتوراه، رجع السي د م حمود ال ى بلده، و عمل ف ي ال جامعة.هناَ. بعد ال حصول   

 زوجة الس ي د م حمود مصرية. اس مها ِفْريَاُل. ذهبت معه ال ى لندن. ل م ت حصل

مدرسة يف  اآلنالسي دة فريال عل ى شهادة من لندن، بل عملت ف ي مكتبة ال جامعة هناَ. هي 
 مدرسة خاص ة.

الس ي د فريد من ..........، وزوجته من ............ – 1   
ف ي ..........الرباط  – 2    

درس السي د فريد ف ي .......... و .......... و .......... – 3    
درس السيد فريد .......... ف ي جامعة القاهرة. – 4    
السيدة فريال ........... عل ى شهادة من لندن. – 5    
السيد فريد اآلن .......... وزوجته .......... – 6    
  

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.17-6) 
Ses dosyasını dinledikten sonra aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. 

هل درس كري م و حسي ن ف ي مدرسة ثانوي  ة ف ي مصر؟ – 1   
كري م و حسي ن؟  انتقلال ى أي  جامعة  - 2    
هل حصل كري م عل ى شهادة؟ – 3    
ماذا فعل بعد ذلك؟ – 4    
هل حصل حسي ن عل ى شهادة؟ – 5    
  



MODERN STANDART ARAPÇA MSA 01 – DERS 17 
 
 

 

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

 

 

Bu derste geçen bazı fiillerin muzari (şimdiki/geniş) zaman çekimlerine ait tabloları aşağıda 
inceleyebilirsiniz. 

 Hazırlamak – أََعدَّ    يُِعدُّ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker يُِعدُّ  يُِعدَّانِ  يُِعدُّونَ 
(Eril) 

(onlar) hazırlıyorlar (ikisi) hazırlıyor (o) hazırlıyor 

 Müennes تُِعدُّ  تُِعدَّانِ  يُِعْدنَ 
(Dişil) 

(onlar) hazırlıyorlar (ikisi) hazırlıyor (o) hazırlıyor 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker تُِعدُّ  تُِعدَّانِ  تُِعدُّونَ 
(Eril) 

(siz) hazırlıyorsunuz (ikiniz) hazırlıyorsunuz (sen) hazırlıyorsun 

ينَ  تُِعدَّانِ  تُِعْدنَ   Müennes تُِعدِّ
(Dişil) 

(siz) hazırlıyorsunuz (ikiniz) hazırlıyorsunuz (sen) hazırlıyorsun 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 أُِعدُّ  نُِعدُّ  نُِعدُّ 
Ortak 

(ikimiz) hazırlıyoruz (ikimiz) hazırlıyoruz (ben) hazırlıyorum 

 

يَ َتَأخَّرُ تََأخََّر      – Geç kalmak 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker يَ َتَأخَّرُ  يَ َتَأخَّرَانِ  يَ َتَأخَُّرونَ 
(Eril) 

(onlar) geç kalıyorlar (ikisi) geç kalıyor (o) geç kalıyor 

 Müennes تَ َتَأخَّرُ  تَ َتَأخَّرَانِ  يَ َتَأخَّْرنَ 
(Dişil) 

(onlar) geç kalıyorlar (ikisi) geç kalıyor (o) geç kalıyor 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker تَ َتَأخَّرُ  تَ َتَأخَّرَانِ  تَ َتَأخَُّرونَ 
(Eril) 

(siz) geç kalıyorsunuz (ikiniz) geç kalıyorsunuz (sen) geç kalıyorsun 

 Müennes تَ َتَأخَّرِينَ  تَ َتَأخَّرَانِ  تَ َتَأخَّْرنَ 
(Dişil) 

(siz) geç kalıyorsunuz (ikiniz) geç kalıyorsunuz (sen) geç kalıyorsun 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 أَتََأخَّرُ  نَ َتَأخَّرُ  نَ َتَأخَّرُ 
Ortak 

(ikimiz) geç kalıyoruz (ikimiz) geç kalıyoruz (ben) geç kalıyorum 

 


