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Ünite 1: Kelime Türleri

Kendinizi Test Edin – Cevaplar

Aşağıdaki tablodaki her kelimeyi okuyun ve ع�ل�، ح�ر�ف��م�، ف .olarak sınıflandırın .اس�

Kelime Tür Kelime Tür

ا اسم حرف )için(ل� 

ب��ر� ) büyük(أك� اسم ) sığınırım(أع�وذ�   فعل
ان�  ) münezzeh(س�ب�ح� اسم ) ile/-le(ب�  حرف

) harf-i târif(ال  حرف ) den(م�ن�  حرف
د�  ) övgü(ح� اسم ) Şeytan(الش$ي�ط�ن�  اسم

) için(ل  حرف ي�م  ) taşlanmış/kovulmuş(الر$ج� اسم
) hayır(ل�  حرف م�  ) isim(اس� اسم
) tanrı/ilâh(إل�ه�  اسم ) Rahmân(الر$ح��ن�  اسم
) hâriç(إل$  حرف ي�م�  ) Rahîm(الر$ح� اسم

م��م$د� اسم ) Bir ve Tek(أ�ح�د�  اسم
) rasul/peygamber(ر$س�و�ل�  اسم ) ve( و  حرف
) ortak(ش�ر�ي�ك�  اسم ) Samed(الص$م�د�  اسم

) seni/senin( ك�  اسم ) üzerine/-e(ع�ل�ى  حرف
) Allahım(الل$ه�م$  اسم ) Âile/Tâkip edenler(آل  اسم
) Salavât et(ص�ل�8  فعل علي اسم
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Kelime Anlamı Cinsiyeti

أخ � Erkek kardeş م�ذ�ك$ر�

أ�خ�ت� Kızkardeş م�ؤ�ن$ث

و�ال�د� Baba م�ذ�ك$ر�
و�ال�د�ة � Anne م�ؤ�ن$ث

أب� Baba م�ذ�ك$ر�
ا�م8 � Anne م�ؤ�ن$ث

خ�ال� Dayı م�ذ�ك$ر�
ال�ة � خ� Teyze م�ؤ�ن$ث

Kendinizi Test Edin (1) – Cevaplar 
Aşağıdaki her bir kelimenin karşısına eril/dişil olduğunu örnekteki gibi yazın.

Ünite 2: Cinsiyet تذكي و تانيث
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Kelime Anlamı Cinsiyeti

ع�م8 � Amca م�ذ�ك$ر�
ع�م$ة � Hala م�ؤ�ن$ث

ق� ف�اس� Fâsık (kötü karakterli bir 
adam) م�ذ�ك$ر�

ق�ة � ف�اس� Fâsık kadın م�ؤن$ث�

ح�س�ن� İyi/yakışıklı bir adam م�ذ�ك$ر�

ح�س�ن�ة � İyi/güzel bir kadın م�ؤ�ن$ث

Ünite 2: Cinsiyet تذكي و تانيث
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Kelime Anlamı Cinsiyeti

ق�ب�ي�ح� Çirkin bir adam م�ذ�ك$ر�
ق�ب�ي�ح�ة � Çirkin bir kadın م�ؤ�ن$ث

ر� ب�ي�� ك� Büyük bir adam م�ذ�ك$ر�
ر�ة � ب�ي�� ك� Büyük bir kadın م�ؤ�ن$ث

ر� ص�غ�ي�� Küçük bir adam م�ذ�ك$ر�
ر�ة � ص�غ�ي�� Küçük bir kadın م�ؤ�ن$ث

ا ه�ذ� Bu (adam) م�ذ�ك$ر�
ه�ذ�ه� Bu (kadın) م�ؤ�ن$ث

Ünite 2: Cinsiyet تذكي و تانيث
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Kelime Anlamı Cinsiyeti

ج�ن$ة � Cennet/Bahçe م�ؤ�ن$ث

ج�ه�ن$م� Cehennem م�ؤ�ن$ث

ع�ر�ي�س� Damat م�ذ�ك$ر�

ع�ر�و�س�
Gelin (Kadîm Arapça'da gelin 
ve damadın ikisi için de 
kullanılır)

م�ؤ�ن$ث

ش�د�ي�د� Sert/Dayanıklı/Zor bir adam م�ذ�ك$ر�
ش�د�ي�د�ة � Sert/Dayanıklı/Zor bir kadın م�ؤ�ن$ث

س�و�ق� Market/Pazar م�ؤ�ن$ث

ط�و�ي�لة � Uzun bir kadın م�ؤ�ن$ث

Ünite 2: Cinsiyet تذكي و تانيث
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Kelime Anlamı Cinsiyeti

أصف�ر� Sarı bir adam م�ذ�ك$ر�

آء� ص�فر� Sarı bir kadın م�ؤ�ن$ث

أخ�ض�ر� Yeşil bir adam م�ذ�ك$ر�

خ�ض�رآء� Yeşil bir kadın م�ؤ�ن$ث

أح��ر� Kırmızı bir adam م�ذ�ك$ر�

آء� ح��ر� Kırmızı bir kadın م�ؤ�ن$ث

أز�ر�ق� Mavi bir adam م�ذ�ك$ر�

ز�ر�ق�آء� Mavi bir kadın م�ؤ�ن$ث

Ünite 2: Cinsiyet تذكي و تانيث
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Ünite 2: Cinsiyet تذكي و تانيث

Kelime Anlamı Cinsiyeti

س�ن� أح� En güzel adam م�ذ�ك$ر�

ح�س�ن� En güzel kadın م�ؤ�ن$ث

ص�اد�ق� Dürüst bir adam م�ذ�ك$ر�
ص�اد�ق�ة � Dürüst bir kadın م�ؤ�ن$ث

ش�اه�د� Şâhit adam م�ذ�ك$ر�
ش�اه�د�ة � Şâhit kadın م�ؤ�ن$ث

ك�اذ�ب� Yalancı bir adam م�ذ�ك$ر�
اذ�ب�ة � ك� Yalancı bir kadın م�ؤ�ن$ث

9
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م�ذ�ك$ر� م�ؤن$ث� م�ذ�ك$ر� م�ؤن$ث�

) Güzel/İyi( ح�س�ن� ح�سن� و�د� ) Siyah( أس� س�ودآء

) Baba( و�ال�د� ة� و�ال�د� ) Yeşil( أخ�ض�ر� خ�ضرآء

) Sarı( أصف�ر� ص�فرآء ) Beyaz( أبي�ض� ب�يضآء

) Çirkin( ق�ب�ي�ح� ق�ب�يح�ة� ) Kardeş( أخ� أ�خت�

) Gözlemci/Şâhit( ش�اه�د� ة� ش�اه�د� ) Mavi( أز�ر�ق� ز�رقآء

) Kırmızı( أح��ر� رآء ح� )Dayı( خ�ال� ال�ة� خ�

) Güzel/İyi( ح�س�ن� ح�س�ن�ة� ر� ب�ي�� ) Büyük( ك� ك�ب�ي�ة�

ر� ) Küçük( ص�غ�ي�� ص�غ�ي�ة� ) Baba( أب8 أ�م[

) Yakışıklı/İyi( أح�س�ن� ح�سن� ا ) Bu( ه�ذ� ه�ذ�ه�

) Amca( ع�م8 ع�م$ة� ) Sert( ش�د�ي�د� ة� ش�د�يد�

) Dürüst( ص�اد�ق� ص�اد�ق�ة� ) Zâhit(ز�اه�د�  ة� ز�اه�د�

) Yalancı( ك�اذ�ب� اذ�ب�ة� ك� ق� ) Ahlâksız( ف�اس� ق�ة� ف�اس�

ع�ر�وس� )Damat( ع�ر�ي�س� يم� ) Merhametli( ر�ح� يم�ة� ر�ح�

) Kulluk eden(ع�اب�د�  ة� ع�اب�د� ) Lider (ز�ع�يم� ز�ع�يم�ة�

ي� ) Yardımcı( ن�ص� ي�ة� ن�ص� ) Saygı duyulan( ك�ر�ي�� ك�ر�ي�ة�

Kendinizi Test Edin (2) – Cevaplar
Aşağıdaki tabloda eril isimler belirtilmiştir. Yanlarındaki sütuna her ismin dişil formunu yazınız.

Ünite 2: Cinsiyet تذكي و تانيث
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Kendinizi Test Edin – Cevaplar

Varsayılan hal olan رفع soldaki sütunda verilmiştir. Bu isimlerin نصب ve جر hallerini yazınız.

ر�ف�ع�
Öznel

م�عن�
Anlamı

ن�ص�ب�
Nesnel

ج�ر8
İyelik

م��م$د� Muhammed م��م$د� م��م$د�
ر�س�و�ل� Bir peygamber bر�س�و�ل ر�س�و�ل�

الر$س�و�ل� Peygamber الر$س�و�ل� الر$س�و�ل�

ش�ي�ئ� Bir şey bش�ي�ئا ش�ي�ئ�

ال�ش�ي�ئ� Şey ال�ش�ي�ئ� ال�ش�ي�ئ�
آي�ة � Bir işâret/âyet bآي�ة eآي�ة

الي�ة � İşâret/Âyet الي�ة� الي�ة�
ج�ن$ة � Bir bahçe  bج�ن$ة eج�ن$ة
ال��ن$ة � Bahçe ال�ن$ة� ال�ن$ة�

Ünite 3: İsmin Halleri 8ج�ر ، ر�ف�ع، ن�ص�ب�

Günün Kuralı: Bir ismin önüne târif harfi olan elif-lâm ال geldiğinde, sonunda tek bir damme 

olduğuna dikkat edin. Eğer ismin önünde ال yoksa, o zaman çift damme, yâni tenvin gelebilir. 
Örneğin س��آء� ve  آء� .الس$م�
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ر�ف�ع�
Öznel

م�عن�
Anlamı

ن�ص�ب�
Nesnel

ج�ر8
İyelik

ب�ن�ت� Bir kız/kız çocuğu bنتا�ب eنت�ب

الب�ن�ت� Kız/kız çocuğu الب�نت� الب�نت�

س��آء� Bir gökyüzü bس��آء eس��آء

الس$م�آء� Gökyüzü الس�م�آء� الس�م�آء�

Ünite 3: İsmin Halleri 8ج�ر ، ر�ف�ع، ن�ص�ب�
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Kendinizi Test Edin (1) – Cevaplar

Aşağıda bazı tekil isimler verilmiştir. Bunların ي�ة���ت��ث�ن ve ع  ini yazınız. Çoğulu verilmeyen isimlerin çoğulu' ج�
yukarıdaki kurallara göre türetilir.

د� و�اح�
Tekil

م�عن�
Anlamı

ت��ث�ن�ي�ة�
İkil

ج��ع�
Çoğul

رفع نصب | جر رفع نصب | جر

ل�م� م�س� Müslüman ان� ل�م� م�س� � م�سل�م�ي� م�سل�م�ون� م�سل�م�ي�
ل�م�ة� م�س� Müslüman 

bayan
ت�ان� م�سل�م� � ت��ي� م�سل�م� م�سل�م�ات� eم�ات�م�سل | eم�ات�م�سل

ك�ت�اب� Kitap ك�ت�اب�ان� ك�ت�اب�ي� ك�ت�ب� eا | ك�ت�بbك�ت�ب

م�ت$ق�ي[ Muttakî 
(takva sâhibi)

م�ت$ق�ي�ان� م�ت$ق�ي�ي� م�ت�$ق�ون� م�ت$ق�ي�

م�ؤم�ن� Mümin م�ؤم�ن�ان� م�ؤم�ن�ي� م�ؤم�ن�ون� م�ؤم�ن�ي�

أ�ع�ظ�م� En büyük ان� ع�ظ�يم� ع�ظ�يم�ي� أ�ع�اظ�م� أ�ع�اظ�م� | أ�ع�اظ�م� 
س�ف�ي�ه � Aptal insan ان� ه� س�ف�ي�� ه�ي� س�ف�ي�� اء� س�ف�ه� اء� اء� | س�ف�ه� س�ف�ه�

ل�ح� م�ص� Islah eden ان� ل�ح� م�ص� ل�ح�ي� م�ص� ل�ح�ون� م�ص� ي� ل�ح� م�ص�

ش�ي�ط�ان� Şeytan ش�ي�ط�ان�ان� ش�ي�ط�ان�ي� � ش�ي�اط�ي� � � | ش�ي�اط�ي� ش�ي�اط�ي�

د� م�ف�س� Fesat çıkaran ان� د� م�ف�س� ين� د� م�ف�س� د�ون� م�ف�س� د�ين� م�ف�س�
ظ�ل�م�ة � Karanlık ت�ان� ظ�ل�م� ت�ي� ظ�ل�م� ظ�ل�م�ات� eظ�ل�م�ات

ص�اع�ق�ة � Yıldırım ص�اع�ق�ت�ان� ص�اع�ق�ت�ي� ص�و�اع�ق� ص�و�اع�ق�
ن$ة � ج� Bahçe/Cennet ن$ت�ان� ج� ن$ت�ي� ج� ج�ن$ات� eن$ات ج�

Ünite 4: Adet ي�ة�، ج��ع��د�، ت��ث�ن و�اح�
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د� و�اح�
Tekil

م�عن�
Anlamı

ت��ث�ن�ي�ة�
İkil

ج��ع�
Çoğul

رفع نصب | جر رفع نصب | جر
ضآل[ Yoldan 

çıkmış kişi
ن� ضآل$ ضآل$ي� ضآلsون� ضآل8�ي�

ص�ل�ة � Namaz/Duâ ص�ل�ت�ان� ص�ل�ت�ي� ص�ل�و�ات� eص�ل�و�ات

ق��ل�ب� Kalp ق��ل�ب�ان� ق��ل�ب�ي� ق��ل�و�ب� eق��ل�و�ب | bبا ق��ل�و�

م�ر�ض� Hastalık م�ر�ض�ان� م�ر�ض�ي� أم�ر�اض� eأم�ر�اض | bأم�ر�اضا

س�ور�ة � Sûre س�ور�ت�ان� س�ور�ت�ي� س�و�ر� eس�و�ر | bس�و�را

ع�اب�د� Kul ان� ع�اب�د� ين� ع�اب�د� ع�اب�د�ون� ع�اب�د�ين�

ر� ن��ه� Nehir/Kanal ر�ان� ن��ه� ر�ين� ن��ه� ار� أن��ه� eار أن��ه�اراb | أن��ه�

أ�ذ�ن� Kulak أ�ذ�ن�ان� أ�ذ�ن�ي� آذ�ان� eآذ�ان | bآذ�انا

م�ث�ل� Örnek/Mesel ن� م�ث�ل� م�ث��ل�ي� أم�ث�ال� eأم�ث�ال | bأم�ث�ال

Ünite 4: Adet ي�ة�، ج��ع��د�، ت��ث�ن و�اح�

m.nazir
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د� و�اح�
Tekil

م�عن�
Anlamı

ت��ث�ن�ي�ة�
İkil

ج��ع�
Çoğul

رفع نصب | جر رفع نصب | جر

ع�ذ�اب� Ceza/Azâp اب�ان� ع�ذ� اب�ي� ع�ذ� اب�ون� ع�ذ� اب�ي� ع�ذ�

ر� ص�غ�ي�� Küçük ر�ان� ص�غ�ي�� ر�ين� ص�غ�ي�� غ�ار� ص� eغ�ار غ�اراb | ص� ص�

غ�ش�او�ة � Örtü او�ت�ان� غ�ش� او�ت�ي� غ�ش� غ�ش�او�ات� eش�او�ات�غ

ق� فاس� Fâsık/Kötü 
karakterli kişi

ق�ان� فاس� ق�ي� فاس� ق�ون� فاس� ق�ي� فاس�

ن�ور� Işık/Nûr ن�ور�ان� ن�ور�ين� أن��و�ار� eأن��و�ار | bأن��و�ارا

Ünite 4: Adet ي�ة�، ج��ع��د�، ت��ث�ن و�اح�
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د� و�اح�
Tekil

م�عن�
Anlamı

ت��ث�ن�ي�ة�
İkil

ج��ع�
Çoğul

رفع نصب | جر رفع نصب | جر

ة � ل�م� م�س� Bayan 
müslüman

ت�ان� م�سل�م� � ت��ي� م�سل�م� م�سل�م�ات� eم�ات�م�سل | eم�ات�م�سل

ة � ع�اب�د� Bayan kul ت�ان� ع�اب�د� ت�ي� ع�اب�د� ع�اب�د�ات� eد�ات�ع�اب

ة � د� س�اج� Secde eden 
bayan

تان� د� س�اج� د�تي� س�اج� د�ات� س�اج� eد�ات س�اج�

ناظ�ر�ة � Bakan bayan ناظ�ر�ت�ان� ناظ�ر�ت�ي� ناظ�ر�ات� eر�ات�ناظ

ة � ص�ائ�م� Oruç tutan 
bayan

ت�ان� ص�ائ�م� ت�ي� ص�ائ�م� ص�ائ�م�ات� eم�ات�ص�ائ

م�ؤم�ن�ة � Bayan mümin ن�ت�ان� م�ؤم� ن�ت�ي� م�ؤم� م�ؤم�ن�ات� eن�ات�م�ؤم

ث�ي�8ب�ة � Evli bayan ث�ي�8ب�ت�ان� ث�ي�8ب�ت�ي� ث�ي�8ب�ات� e8ب�ات�ث�ي

ق�ان�ت�ة � Dini bütün 
bayan

ق�ان�ت�ت�ان� ق�ان�ت�ت�ي� ق�ان�ت�ات� eت�ات�ق�ان

ص�ال��ة � Sâlih bayan ص�ال��ت�ان� ص�ال��ت�ي� ص�ال��ات� eات��ص�ال

ص�اد�ق�ة � Dürüst bayan ص�اد�ق��ت�ان� ص�اد�ق��ت�ي� ص�اد�ق�ات� eق�ات�ص�اد

اف�ظ�ة � ح�
Kendini 
koruyan 
bayan

اف�ظ�ت�ان� ح� اف�ظ�ت�ي� ح� اف�ظ�ات� ح� eظ�ات�اف ح�

ص�اب�رة � Sabırlı bayan ص�اب�ر�ت�ان� ص�اب�ر�ت�ي� ص�اب�ر�ات� eر�ات�ص�اب

ع�ة � اش� خ� Huşu dolu 
bayan

ع�ت�ان� خ�اش� ع�ت�ي� خ�اش� ع�ات� خ�اش� eع�ات خ�اش�

Kendinizi Test Edin (2) – Cevaplar
Aşağıdaki tabloda verilen dişil isimlerin ي�ة�ت��ث�ن 'sini ve ج��ع� 'ini örnekteki gibi türetin.

Ünite 4: Adet ي�ة�، ج��ع��د�، ت��ث�ن و�اح�

m.nazir
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م�ؤن$ث�
Dişil

م�ذ�ك$ر�
Eril

ت��ث�ن�ي�ة�
İkil

ج��ع�
Çoğul

رفع نصب | جر رفع نصب | جر

ة � م�سل�م� م�سل�م� ان � م�سل�م� م�سل�م�ي � م�سل�م�ون� م�سل�م�ي�

ة � ع�اب�د� ع�اب�د� ان� ع�اب�د� ين� ع�اب�د� ع�اب�د�ون� ع�اب�د�ين�

ة � د� س�اج� د� س�اج� ان� د� س�اج� د�ين� س�اج� د�ون� س�اج� د�ين� س�اج�

ناظ�ر�ة � ناظ�ر� ناظ�ر�ان� ناظ�ر�ين� ناظ�ر�ون� ناظ�ر�ين�

ة � ص�ائ�م� ص�ائ�م� ان� ص�ائ�م� ص�ائ�م�ي� ص�ائ�م�ون� ص�ائ�م�ي�

م�ؤم�ن�ة � م�ؤم�ن� ن�ان� م�ؤم� م�ؤم�ن�ي� م�ؤم�ن�ون� م�ؤم�ن�ي�

ث�ي�8ب�ة � ث�ي�8ب� ث�ي�8ب�ان� ث�ي�8ب�ي� ث�ي�8ب�ون� ث�ي�8ب�ي�

ق�ان�ت�ة � ق�ان�ت� ق�ان�ت�ان� ق�ان�ت�ي� ق�ان�ت�ون� ق�ان�ت�ي�

ص�ال��ة � ص�ال�ح� ص�ال��ان� ص�ال��ي� ص�ال��ون� ص�ال��ي�

ص�اد�ق�ة � ص�اد�ق� ص�اد�ق�ان� ص�اد�ق�ي� ص�اد�ق�ون� ص�اد�ق�ي�

اف�ظ�ة � ح� اف�ظ� ح� اف�ظ�ان� ح� اف�ظ�ي� ح� اف�ظ�ون� ح� اف�ظ�ي� ح�

ص�اب�رة � ص�اب�ر� ص�اب�ر�ان� ص�اب�ر�ين� ص�اب�ر�ون� ص�اب�ر�ين�

ع�ة � خ�اش� ع� خ�اش� ع�ان� خ�اش� ع�ي� خ�اش� ع�ون� خ�اش� ع�ي� خ�اش�

Kendinizi Test Edin (3) – Cevaplar
Aşağıdaki tabloda verilen dişil isimlerin eril formlarını türeterek eril formun ي�ة�ت��ث�ن ve ج��ع� 'ini yazın.

Ünite 4: Adet ي�ة�، ج��ع��د�، ت��ث�ن و�اح�
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Kendinizi Test Edin (1): Öznel Hal – Cevaplar
Türkçe cümleleri Arapça'ya çevirerek tabloyu tamamlayın. Önceki sayfada verilen tabloya sık sık bakın.

عرب� Türkçe

ل�م� ه�و� م�س� O müslüman bir adam.

ان� ل�م� ه��ا م�س� O ikisi müslüman adamlar.

ل�م�ون� ه�م م�س� Onlar müslüman adamlar.

ة� ل�م� ه�ي� م�س� O müslüman bir kadın.

ت�ان� ل�م� ه��ا م�س� O ikisi müslüman kadınlar.

ل�م�ات� ه�ن$ م�س� Onlar müslüman kadınlar.

ل�م� ه�و� م�س� O müslüman bir adam.

ان� ل�م� ه��ا م�س� O ikisi müslüman adamlar.

ل�م�ون� ه�م م�س� Onlar müslüman adamlar.

ة� ل�م� ه�ي� م�س� O müslüman bir kadın.

ت�ان� ل�م� ه��ا م�س� O ikisi müslüman kadınlar.

ل�م�ات� ه�ن$ م�س� Onlar müslüman kadınlar.

ل�م� أ�ن�ا م�س� Ben müslüman bir adamım.

ل�م�ون� ن� م�س� ن� Biz müslüman adamlarız.

ل�م�ة� أ�ن�ا م�س� Ben müslüman bir kadınım.

ل�م�ات� ن� م�س� ن� Biz müslüman kadınlarız.

Ünite 5: Zamirler الضمي



Kuran Arapçası Modül AG0119

Kendinizi Test Edin (2): Öznel Hal – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. İki önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ه�و� ص�ال�ح� O sâlih bir adam.

ه��ا ص�ال��ان� O ikisi sâlih adamlar.

ه�م ص�ال��ون� Onlar sâlih adamlar.

ه�ي� ص�ال��ة� O sâlih bir kadın.

ه��ا ص�ال��ان� O ikisi sâlih kadınlar.

ه�ن$ ص�ال��ات� Onlar sâlih kadınlar.

ه�و� ص�ال�ح� O sâlih bir adam.

ه��ا ص�ال��ان� O ikisi sâlih adamlar.

ه�م ص�ال��ون� Onlar sâlih adamlar.

ه�ي� ص�ال��ة� O sâlih bir kadın.

ه��ا ص�ال��ت�ان� O ikisi sâlih kadınlar.

ه�ن$ ص�ال��ات� Onlar sâlih kadınlar.

أ�ن�ا ص�ال�ح� Ben sâlih bir adamım.

ن� ص�ال��ون� ن� Biz sâlih adamlarız.

أ�ن�ا ص�ال��ة� Ben sâlih bir kadınım.

ن� ص�ال��ات� ن� Biz sâlih kadınlarız.
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Kendinizi Test Edin (3) : Öznel Hal – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. Üç önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ه�و� م�ؤم�ن� O mümin bir adam.

ه��ا م�ؤم�ن�ان� O ikisi mümin adamlar.

ه�م م�ؤم�ن�ون� Onlar mümin adamlar.

ن�ة� ه�ي� م�ؤم� O mümin bir kadın.

ن�ت�ان� ه��ا م�ؤم� O ikisi mümin kadınlar.

ه�ن$ م�ؤم�ن�ات� Onlar mümin kadınlar.

ه�ي� م�ؤم�ن�ات� O mümin bir adam.

ه��ا م�ؤم�ن�ان� O ikisi mümin adamlar.

ه�م م�ؤم�ن�ون� Onlar mümin adamlar.

ن�ة� ه�ي� م�ؤم� O mümin bir kadın.

ن�ت�ان� ه��ا م�ؤم� O ikisi mümin kadınlar.

ه�ن$ م�ؤم�ن�ات� Onlar mümin kadınlar.

أ�ن�ا م�ؤم�ن� Ben mümin bir adamım.

ن� م�ؤم�ن�ون� ن� Biz mümin adamlarız.

أ�ن�ا م�ؤم�ن�ة� Ben mümin bir kadınım.

ن� م�ؤم�ن�ات� ن� Biz mümin kadınlarız.
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Kendinizi Test Edin (4) : İyelik Hâli – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. Önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ك�ت�اب�ه� (Eril) Onun kitabı

ا ك�ت�اب��ه�م� (Eril) O ikisinin kitabı

ك�ت�اب��ه�م (Eril) Onların kitabı

ا ك�ت�اب��ه� (Dişil) Onun kitabı

ا ك�ت�اب��ه�م� (Dişil) O ikisinin kitabı

ك�ت�اب��ه�ن$ (Dişil) Onların kitabı

ك�ت�اب�ك� (Eril) Senin kitabın

ا ك�ت�اب�ك�م� (Eril) Siz ikinizin kitabı

ك�ت�اب�ك�م (Eril) Sizin kitabınız

ك�ت�اب�ك� (Dişil) Senin kitabın

ا ك�ت�اب��ه�م� Their book (two women)

ك�ت�اب��ه�ن$ (Dişil) Onların kitabı

ك�ت�اب� Benim kitabım

ك�ت�اب��ن�ا Bizim kitabımız
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Kendinizi Test Edin (5) : İyelik Hâli – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. İki önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ب�يت�ه� (Eril) Onun evi

ا ب�يت��ه�م� (Eril) O ikisinin evi

ب�يت��ه�م (Eril) Onların evi

ا ب�يت��ه� (Dişil) Onun evi

ا ب�يت��ه�م� (Dişil) O ikisinin evi

ب�يت��ه�ن$ (Dişil) Onların evi

ب�يت�ك� (Eril) Senin evin

ا ب�يت�ك�م� (Eril) Siz ikinizin evi

ب�يت�ك�م (Eril) Sizin eviniz

ب�يت�ك� (Dişil) Senin evin

ا ب�يت��ه�م� (Dişil) O ikisinin evi

ب�يت��ه�ن$ (Dişil) Onların evi

ب�يت� Benim evim

ب�يت��ن�ا Bizim evimiz
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Kendinizi Test Edin (6) : İyelik Hâli – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. Üç önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ك�لم�ه� (Eril) Onun konuşması

ا ك�لم�ه�م� (Eril) O ikisinin konuşması

ك�لم�ه�م (Eril) Onların konuşması

ا ك�لم�ه� (Dişil) Onun konuşması

ا ك�لم�ه�م� (Dişil) O ikisinin konuşması

ك�لم�ه�ن$ (Dişil) Onların konuşması

ك�لم�ك� (Eril) Senin konuşman

ا ك�لم�ك�م� (Eril) Siz ikinizin konuşması

ك�لم�ك�م (Eril) Sizin konuşmanız

ك�لم�ك� (Dişil) Senin konuşman

ا ك�لم�ه�م� (Dişil) O ikisinin konuşması

ك�لم�ه�ن$ (Dişil) Onların konuşması

ك�لم�ي Benim konuşmam

ك�لم�ن�ا Bizim konuşmamız
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Kendinizi Test Edin (7) : Nesnel Hal – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. Dört önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ق�ال�ه� (Eril) O (eril) ona dedi.

ا ق�ال��م� (Eril) O (dişil) o ikisine dedi.

ق�ال��م (Eril) O (eril) onlara dedi.

ق�ال��ا (Eril) O (dişil) ona dedi.

ا ق�ال��م� (Eril) O (dişil) o ikisine dedi.

ق�ال��ن$ (Eril) O (dişil) onlara dedi.

ق�ال�ك� (Eril) O (eril) sana dedi.

ا ق�ال�ك�م� (Eril) O (eril) siz ikinize dedi.

ق�ال�ك�م (Eril) O (eril) size dedi.

ق�ال�ك� (Eril) O (dişil) sana dedi.

ا ق�ال�ك�م� (Eril) O (dişil) siz ikinize dedi.

ق�ال�ك�ن$ (Eril) O (dişil) size dedi.

ق�ال�ن� (Eril) O bana dedi.

ق�ال�ن�ا (Eril) O bize dedi.
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Kendinizi Test Edin (8) : Nesnel Hal – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. Beş önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ن�ص�ر�ه� (Eril) O (eril) ona yardım etti.

ن�ص�ر�ه��ا (Eril) O (eril) o ikisine yardım etti.

ن�ص�ر�ه�م (Eril) O (eril) onlara yardım etti.

ا ن�ص�ر�ه� (Eril) O (dişil) ona yardım etti.

ن�ص�ر�ه��ا (Eril) O (dişil) o ikisine yardım etti.

ن�ص�ر�ه�ن$ (Eril) O (dişil) onlara yardım etti.

ن�ص�ر�ك� (Eril) O (eril) sana yardım etti.

ا ن�ص�ر�ك�م� (Eril) O (eril) siz ikinize yardım etti.

ن�ص�ر�ك�م (Eril) O (eril) size yardım etti.

ن�ص�ر�ك� (Eril) O (dişil) sana yardım etti.

ا ن�ص�ر�ك�م� (Eril) O (dişil) siz ikinize yardım etti.

ن�ص�ر�ك�ن$ (Eril) O (dişil) size yardım etti.

ن�ص�ر�ن� (Eril) O bana yardım etti.

ن�ص�ر�ن�ا (Eril) O bize yardım etti.
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Kendinizi Test Edin (9) : Nesnel Hal – Cevaplar
Tabloyu tamamlayın. Altı önceki sayfada verilen tabloya sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

ع�ه� س�� (Eril) O (eril) onu dinledi.

ا ع�ه�م� س�� (Eril) O (eril) o ikisini dinledi.

ع�ه�م س�� (Eril) O (eril) onları dinledi.

ا ع�ه� س�� (Eril) O (dişil) onu dinledi.

ا ع�ه�م� س�� (Eril) O (dişil) o ikisini dinledi.

ع�ه�ن$ س�� (Eril) O (dişil) onları dinledi.

ع�ك� س�� (Eril) O (eril) seni dinledi.

ا ع�ك�م� س�� (Eril) O (eril) siz ikinizi dinledi.

ع�ك�م س�� (Eril) O (eril) sizi dinledi.

ع�ك� س�� (Eril) O (dişil) seni dinledi.

ا ع�ك�م� س�� (Eril) O (dişil) siz ikinizi dinledi.

ع�ك�ن$ س�� (Eril) O (dişil) sizi dinledi.

ع�ن� س�� (Eril) O beni dinledi.

ع�ن�ا س�� (Eril) O bizi dinledi.
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Kendinizi Test Edin (10): Genel – Cevaplar
Doğru zamiri koyarak boşlukları doldurun. Önceki sayfalarda verilen tablolara sık sık göz atın.

عرب� Türkçe

.O, sizin için yeryüzündeki herşeyi Yaratandır م�ا ف� ال�ر�ض� ك�م� ال$ذ�ي خ�ل�ق� ل�ه�و�

اف�أ�ز� .Şeytan o ikisini yoldan çıkardı الش$ي�ط�ان�ل$�م�

ن�� اف��ي�ت��ع�ل$م�ون� م� � ال�م�ر�ء� ه�م�  م�ا ي��ف�ر�8ق�ون� ب�ه� ب��ي�
 ه�و�ز�و�ج�

O ikisinden/dan, koca ile onun karısının 
arasını açacak (büyü sanatını) öğreniyorlardı.

 Nimetlendirdiklerinin yoluna; üzerlerine ه�م� غ�ي�� ال�م�غ�ض�وب� ع�ل�ي�ه�م�أ�ن��ع�م�ت� ع�ل�ي�
Senin gazabını çekenlerin değil.

أ�ل�ون� ر� ق�ل� ف�يك�ي�س� ي�س� ر� و�ال�م� ا ع�ن� ال��م�  ه�م�
إ�ث�� ك�ب�ي� 

Sana içki/uyuşturucu ve kumar hakkında 
soruyorlar. De ki “O ikisinde büyük bir 
kötülük vardır”.

يم� ه� ه�و�إ�ن$  ,Şüphesiz sadece odur tevbeleri kabûl eden الت�$و$اب� الر$ح�
merhamet sâhibidir.

اف�ل ج�ن�اح� ع�ل�ي�  Eğer boşanmayı geri alırlarsa o ikisine günah أ�ن� ي��ت��ر�اج�ع�ا ه�م�
yoktur.

.Ve onlar sanki görürcesine âhirete inanır ي�وق�ن�ون� ه�م�و�ب�الخر�ة� 

ا ف�يل��م�و� .Onlar için onda tertemiz eşler olacak أ�ز�و�اج� م�ط�ه$ر�ة� ه�

.Senden önce indirilen ك�و�م�ا أ�ن�ز�ل� م�ن� ق��ب�ل�

ا أ�ن� ي�ط$و$ف� ه�ف�ل ج�ن�اح� ع�ل�ي� ب��م� O ikisi arasında gidip gelmesinde ona günah 
yoktur.

اق�ال�وا أ�ت��ع�ل� ف�ي د� ف�يه� ا م�ن� ي��ف�س�  Dediler ki “Orada, orada fesat çıkaracak ه�
birini mi atıyorsun?”
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عرب� Türkçe

 Şüphesiz sensin herşeyi bilen ve (her konuda) ال�ع�ل�يم� ال��ك�يم� ك� أ�ن�ت�إ�ن$
hikmet sâhibi.

 Ey Âdem! Sen ve senin eşin bahçeyi mesken ال��ن$ة� ك� و�ز�و�ج�أ�ن�ت�ي�ا آد�م� اس�ك�ن� 
edinin.

.Öyleyse bizim için senin Rabbine duâ et ك� ر�ب$ن�اف�اد�ع� ل�

 Dedi ki “Ey Meryem! Bu sana nereden ه�ذ�اك�ق�ال� ي�ا م�ر�ي�� أ�ن$ ل�
geldi?”

ا م�ع�ه�و�و�  ,Ve o, onların yanında olanı onaylayan ه�م� ال��قs م�ص�د�8قbا ل�م�
hak(kın ta kendisi)dir.

.Onların kalbinde hastalık vardır م�ر�ض� ب��م�ف� ق��ل�و

sي ع� ك�ر�س� ف�ظ�ه�و�س� ا الس$م�و�ات� و�ال�ر�ض� و�ل ي��ئ�ود�ه� ح�  O'nun kürsüsü/tahtı gökler ve yeryüzünü ه�م�
kaplar ve o ikisinin koruması O'na yorucu 
değildir.

ل� ام�$ا ت��ن�ب�ت� ال�ر�ض� م�ن� ب��ق� ا و�ق�ث$ائ�ه� ا و�ف�وم�ه� ا و�ع�د�س�ه�  ه�
او�ب�ص�ل�  ه�

Yeryüzünün çıkarttıklarından, (meselâ) onun 
yeşilliğinden, onun salatalığından, onun 
sarımsağından, onun mercimeğinden ve onun 
soğanından.

ع�ل�ن�ا اف�ج� .Böylece Biz onu bir ibret yaptık ن�ك�الbه�

د� �م� ب�8ح� ب�  Halbuki biz Senin hamdinle tesbih ediyoruz ك� و�ن��ق�د�8س� ل�ك�و�ن��ن� ن�س�
ve Seni yüceliyoruz.

  Şüphesiz Allah'tan gelen hidâyet, odur ال��د�ى ه�و�إ�ن$ ه�د�ى ال$� 
gerçek anlamda hidâyet. 

ت�م� ال$� ع�ل�ى ق��ل�و  ;Allah onların kalplerini mühürlemiştir ه�م� و�ع�ل�ى أ�ب�ص�ار�ه�م� و�ع�ل�ى س��ع�ب��م�خ�
onların kulaklarının ve onların gözlerinin 
üzerinde.

 ع�ل�ى ك� و�اص�ط�ف�اك� و�ط�ه$ر�ك�ي�ا م�ر�ي�� إ�ن$ ال$� اص�ط�ف�ا
اء� ال�ع�ال�م�ي�  ن�س�

Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti, seni 
temiz kıldı, ve seni (Kendi hizmeti için) 
dünyanın bütün kadınlarına tercih etti.

ن� ا أ�ن� ت��ف�ش�ل و�ال$� و�ل�ي�sك�م�إ�ذ� ه�$ت� ط�ائ�ف�ت�ان� م�  Hatırla ki sizden iki grup korkak bir şekilde ه�م�
enine boyuna düşünüyordu, fakat Allah o 
ikisinin koruyucusuydu.
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عرب� Türkçe

ن�ك�إ�ن$ ال$� ي��ب�ش�8ر� ةe م� يح� ع�يس�ى اب�ن� ه� اس��ه� ب�ك�ل�م�  ال�م�س�
م�ر�ي�� 

Şüphesiz Allah sana, kendisinden güzel bir 
haber veriyor. Onun adı Meryem oğlu Îsâ 
Mesîh olacak.

!?Rabbim! Benim nasıl bir oğlum olabilir ki و�ل�د� ل�ر�ب�8 أ�ن$ ي�ك�ون� 

ي�ي و�أ�م�يت� أ�ن�اق�ال�  .”Dedi ki “Ben hayat veririm ve alırım أ�ح�

sط�غ�ي�اه�م�و�ي��د �م� ف��ي��ع�م�ه�ون� ن Onları, kendi azgınlıklarında bırakır ki kör bir 
kişi misâli bir ileri bir geri gidip dururlar.

ن� ش�ةe م�ب�ي�8ن�ةe ك�ن$م�ن� ي�أ�ت� م� …Onlardan kim açık bir edepsizlik yaparsa ب�ف�اح�

ا ف�يه�م� ال�د�ون� ه� .Onlar, onda ilelebet yaşarlar خ�

ن�� او�ب�ث$ م� .O o ikisinden sayısız erkek ve kadın yaymıştır ر�ج�الb ك�ث�يbا و�ن�س�اءb ه�م�

م� ال�غ�ي�وب� ك� أ�ن�ت�إ�ن$ .Şüphesiz Sen gaybın bilgisi olansın ع�ل$

.Siz Müslüman kadınlarsınız م�سل�مات�أنت�$

يع� ال�ع�ل�يم�ه�و� .O herşeyi duyan ve bilendir  الس$م�

 Onlar, sizin için elbisedir ve siz de onlar için  ل��ن$ و�أ�ن��ت�م� ل�ب�اس�ك�م� ل�ب�اس� ل�ه�ن$
elbisesiniz.

.Sen bir kadınsın امر�أة� أنت�

د�ون� ه�م� ه�م�أ�ل إ�ن�$  Dikkat edin! Şüphesiz onlar bozgun ال�م�ف�س�
çıkaranlardır.

.Sizin evlerinizde durun ك�ن$و�ق��ر�ن� ف� ب��ي�وت�

ن�� دe م� ال�ك�ل�8 و�اح� .O ikisinin her birine 1/6 vardır (mîrâs olarak) السsد�س� ه�م�

ر�و د� ه�ن$و�ل ت��ب�اش�  Ve mescidlerde itikaf yaparken, onlarla ilişkiye و�أ�ن��ت�م� ع�اك�ف�ون� ف� ال�م�س�اج�
girmeyin.
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عرب� Türkçe

 ث�لث�ة� ق��ر�وءe ه�ن$و�ال�م�ط�ل$ق�ات� ي��ت��ر�ب$ص�ن� ب�أ�نف�س�
 sل�ل��ن$و�ل ي� �ن� م�ا خ�ل�ق� ال$� ف ت�م�  أ�ن� ي�ك�

ام�  ه�ن$أ�ر�ح�

Ve boşanmış kadınlar kendi beklemelerini üç 
âdet dönemi boyunca yerine getirmelidir. 
Onlara, Allah'ın onların rahimlerinde 
yarattığını saklaması helâl değildir.

طe ي�د�أ�ن�ام�ا  .Ben, sana karşı benim elimi uzatmam ك� إ�ل�ي�ي ب�ب�اس�

ف�ر� ن$�ا ن��ن�إ� ن�ة� ف�ل ت�ك�  Şüphesiz biz sâdece bir testiz. Öyleyse ف�ت��
(Rabbinizi) inkâr etmeyin.

.Ey Âdem! Onlara, onların isimlerini bildir ه�م� ب�أ�س��ائ�ه�م�ي�ا آد�م� أ�ن�ب�ئ��

ل�م�ون� ه� ل�ن��ن� .Biz, O'na teslim olanlarız م�س�

ان�وا أ�نف�س�ن�او�م�ا ظ�ل�م�و  Ve bize hiçbir zarar vermediler, lâkin sadece ي�ظ�ل�م�ون�ه�م� و�ل�ك�ن� ك�
kendi nefislerine zulmediyorlardı.

د� ت�ق�يم� ن�ااه� .Bizi dosdoğru yola ilet الص�8ر�اط� ال�م�س�

ت��ن$ ن�ص�ر�أنت� Sen, onlara yardım ettin.

 Havârîler dedi ki “Biz Allah'ın أ�ن�ص�ار� ال$� ن��ن�ق�ال� ال��و�ار�يsون� 
yardımcılarıyız.”

ان� ي�أ�ت�ي�ا ن�ن��او�الل$ذ�  ف�إ�ن� ت�اب�ا ه��ا ف�آذ�وك�م� م�
ا ف�أ�ع�ر�ض�وا ع�ن�� ل�ح� او�أ�ص�  ه�م�

Ve sizden, onu yapan iki kişiye gelince, o 
ikisini cezalandırın. Bundan sonra eğer tevbe 
eder ve hallerini düzeltirlerse, o ikisini kendi 
hâline bırakın.

ت�د�ين� أ�ن�او�م�ا  .Ve ben hidâyete erenlerden biri değildim م�ن� ال�م�ه�

يض� و�ل ت��ق�ر�ب�و اء� ف� ال�م�ح�  ه�ن$ف�اع�ت�ز�ل�وا الن�8س�
ح�ت$ ي�ط�ه�ر�ن� 

Öyleyse âdet dönemlerinde kadınlardan uzak 
durun ve onlara, temizleninceye kadar 
yaklaşmayın.

ي�د�ه� إ�ن$ ي�د�ك�ن$م�ن� ك�  Şüphesiz o, sizin oyunlarınızdandır. Şüphesiz ع�ظ�يم� ك�ن$ إ�ن$ ك�
sizin oyunlarınız dehşet vericidir.
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عرب� Türkçe

ر�ك�ي�  أ�ن�او�م�ا .Ve ben müşriklerden değilim م�ن� ال�م�ش�

ل�ت��أ�ن�ت�و�م�ا  .Ve sen, onların kıblesine tâbî olacak değilsin ه�م� ب�ت�اب�عe ق�ب��

 Ve eğer bizim kulumuza indirdiğimiz ن�او�إ�ن� ك�نت�م� ف� ر�ي�بe م�$ا ن��ز$ل�ن�ا ع�ل�ى ع�ب�د�
hakkında şüpheniz varsa

ل�ح�ون� ن��ن�إ�ن$�ا  .Şüphesiz biz ıslah edenleriz م�ص�

ا ال$ذ�ي ر�ز�ق�� .Bu bize önceden rızık olarak verilendir م�ن� ق��ب�ل� ن�اه�ذ�

� أ�م�ت�8ع�  O zaman gelin, size (zenginliği) vereyim ve س�ر�احbا ج��يلbك�ن$ و�أ�س�ر�8ح�ك�ن$ف��ت��ع�ال�ي�
sizi güzelce salıvereyim.

ذ�ن�ار�ب�$ ط�أ�ن�ا ن�ا ل ت��ؤ�اخ� ين�ا أ�و� أ�خ�  Ey bizim Rabbimiz! Eğer unutur veya hata إ�ن� ن�س�
işlersek, bizi sorumlu tutma.

ا ح��ل�ت�ه� ع�ل�ى ن�او�ل ت��م�ل� ع�ل�ي��  إ�ص�راb ك�م�
ال$ذ�ين� م�ن� ق��ب�ل�ن�ا

Ve bizim üzerimize, öncekilere yüklediğin 
gibi ağır yükler yükleme.

ه� ب�ن�ا م�ا ل ط�اق�ة� ل�ن�ا و�ل ت��م�8ل�ن�ار�ب�$ Ey bizim Rabbimiz! Bizim üzerimize, ona 
taakatimizin yetmeyeceği yük yükleme.

 ن�ا م�و�لأ�ن�ت� ن�ا و�ار�ح��ن�ا و�اغ�ف�ر� ل�او�اع�ف� ع�ن$
اف�ر�ين� ن�اف�انص�ر� م� ال�ك�  ع�ل�ى ال�ق�و�

Ve bizi affet, bize mağfiret et, bize merhamet 
et, sen, bizim Mevlâmızsın, öyleyse bize 
kâfirlere karşı yardım et.

 أ�ح�قs ن��ن� و�ن�ا ال�م�ل�ك� ع�ل�ي��ه�أ�ن$ ي�ك�ون� ل�
ن�  ه�ب�ال�م�ل�ك� م�

O nasıl bize hükümdar olabilir ki? Halbuki 
biz, hükümdarlığa ondan daha lâyığız.

 Öyleyse sen ve senin Rabbin gidin de ف��ق�ات�ل ك� و�ر�بsأ�ن�ت�ف�اذ�ه�ب� 
savaşın.

ن� ن�ات� م� س� رbا ك�ن$ف�إ�ن$ ال$� أ�ع�د$ ل�ل�م�ح�  أ�ج�
ا bيم�ع�ظ

Böylece Allah onlar arasından ihsân ile 
davranan kadınlara büyük bir ödül hazırladı.

Ünite 5: Zamirler الضمي



Kuran Arapçası Modül AG0132

Kendinizi Test Edin – Cevaplar
Her fiilin veya ismin önüne, hangi sınıfa ait olduğunu yazın. Hepsi ثلثي مجرد 'dir.

عرب� Anlamı Sınıfı عرب� Anlamı Sınıfı

ق�ال� Dedi فعل ماضي معلوم مظ�ل�وم� Mazlum اسم مفعول

ت�م� خ� Mühürledi فعل ماضي معلوم أ�ظ�ل�م� En zâlim اسم تفضيل

ه�ب� ي�ذ� Gider/Gidecek فعل مضارع معلوم ش�اء� İstedi فعل ماضي معلوم

ر�ك� ي��ت�� Bırakılır فعل مضارع مهول ي�ك�ون� Olur فعل مضارع معلوم

خ�ل�ق� Yaratıldı فعل ماضي مهول ي� ر�اض� Râzı/Mutlu اسم فاعل

ي��ع�ل� Yapar فعل مضارع معلوم ي� ع�اص� Âsi/Günahkâr اسم فاعل

أ�م�ر� Emretti فعل ماضي معلوم ه�ود� م�ش� Üzerine şâhitlik 
yapılan

اسم مفعول

اس�ج�د� Secde et! فعل أمر معلوم أ�ع�ل�م� En çok bilen اسم تفضيل

Ünite 6: İsim ve Fiil Çeşitleri
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عرب� Anlamı Sınıfı عرب� Anlamı Sınıfı

ي��ق�ال� (Ona) söylenir فعل مضارع مهول ش�ه�يد� Şâhit/Şehit اسم صفت

ت�اب�ع� Tâkipçi اسم فاعل ن�ذ�ير� Uyarıcı اسم صفت

ك�ف�ر� İnkâr etti فعل ماضي معلوم ر�ك� ل ت��ت�� Ayrılma! فعل ني معلوم

ل�ب�ث� Kaldı فعل ماضي معلوم اع�ب�د� İbâdet et! فعل أمر معلوم

اف�ر� ك� Kâfir (İnkâr 
eden) م فاع�ل� اس� ع�ل� اج� Yap! فعل أمر معلوم

م�عب�ود� Kendisine 
ibâdet edilen

اسم مفعول م�أم�ون� Emniyete alınmış اسم مفعول

ي��ع�ب�د� Ona ibâdet 
edilir

فعل مضارع مهول ل ت��ق�ل� Deme! فعل ني معلوم

ل ت��ع�ب�د� İbâdet etme! فعل ني معلوم أ�ع�ظ�م� En büyük اسم تفضيل

ق�ائ�ل� Diyen اسم فاعل ع�ظ�يم� Büyük اسم صفت

Ünite 6: İsim ve Fiil Çeşitleri
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عرب� Anlamı Sınıfı عرب� Anlamı Sınıfı

ق�ل� De! فعل أمر معلوم م�أم�ور� Kendisine 
emredilen

اسم مفعول

م�ن�ظ�ر� Bakılan yer اسم ظرف ل�م� أس� En huzurlu اسم تفضيل

ه�د� م�ش�
Rasathane 
(Şâhitlik 
yapılan yer)

اسم ظرف ر�م� أك� En saygıdeğer اسم تفضيل

ت�ار�ك� Ayrılan اسم فاعل ك�ن� Ol! فعل أمر معلوم

م��ل�وق� Mahluk 
(Yaratılmış)

اسم مفعول ل ت�ك�ن� Olma! فعل ني معلوم

ج�اع�ل� Yapan اسم فاعل ي�عص�ي İsyân eder/Günah 
işler

فعل مضارع معلوم

آم�ر� Âmir/Emir 
veren/Dikte 
eden

اسم فلعل م��ف�وظ� Korunan اسم مفعول

ر� ي�� أ�م� Yönetici/Emîr اسم صفت ع�ل�يم� Bilgili اسم صفت

ط�ر� م�س� Satır çizmeye 
yarayan âlet

اسم آله � أم�ي� Emîn/Dürüst اسم صفت

Ünite 6: İsim ve Fiil Çeşitleri
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عرب� Anlamı Sınıfı عرب� Anlamı Sınıfı

م�ت�ب�وع� Tâkip edilen اسم مفعول ه�د� ي�ش� Şâhitlik eder فعل مضارع معلوم

م�ع�ب�د� İbâdet edilen 
yer

اسم ظرف ي��ن�ص�ر� Yardım edilir فعل مضارع مهول

أ�ج��ل� En yakışıklı اسم تفضيل ان�ص�ر� Yardım et! فعل أمر معلوم

ش�اه�د� Şâhit اسم فاعل ك�ت�ب� Yazıldı فعل ماضي مهول

ع�ب�د� Ona ibâdet 
edildi

فعل ماضي مهول ت�وب� م�ك� Yazılan اسم مفعول

أ�م�ن� Emniyet verdi 
(sağladı)

فعل ماضي معلوم كات�ب� Yazan اسم فاعل

م�فت�اح� Anahtar اسم آله ع�اد�ل� Âdil/Adâletli اسم فاعل

م�ق�ت�ل� Savaş yeri اسم ظرف ت�وح� م�ف� Açılmış اسم مفعول

م� ع�اص� İffetli kalan اسم فاعل ت�ب� ي�ك� Yazılır فعل مضارع مهول

Ünite 6: İsim ve Fiil Çeşitleri
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