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َنَعْم، َلُھ َدْفَتٌر. َھْل َلُھ َدْفَتٌر؟ ُھَو َكَماٌل. َمْن ُھَو؟
Evet, onun bir defteri var. Onun bir defteri var mı? O, Kemal O kim?

َنَعْم، لِي َقَلٌم. َھْل َلَك َقَلٌم؟ اََنا َشاِكٌر. َمْن اَْنَت؟
Evet, benim bir kalemim var. Senin bir kalemin var mı? Ben, Şakir’im. Sen kimsin?

َنَعْم، َلَھا ِكَتاٌب. َھْل َلَھا ِكَتاٌب؟ ِھَي َعاِئَشٌة. َمْن ِھَي؟
Evet, onun bir kitabı var. Onun bir kitabı var mı? O, Ayşe O kim?

َنَعْم، َلَنا َمْسِجٌد. َھْل َلُكْم َمْسِجٌد؟ ٌب َنْحُن ُطالَّ َمْن اَْنُتْم؟
Evet, bizim bir camimiz var. Sizin bir caminiz var mı? Biz, öğrencileriz. Siz kimsiniz?

َنَعْم، َلُھنَّ َمْدَرَسٌة. َھْل َلُھنَّ َمْدَرَسٌة؟ ُھنَّ َعاِئَشُة َو َزْیَنُب َو َھاَجُر ؟ َمْن ُھنَّ
Evet, onların bir okulu var. Onların bir okulu var mı? Onlar, Ayşe, Zeynep ve Hacer. Onlar kimler?

َنَعْم، َلَنا َمْلَعٌب. َھْل َلُكَما َمْلَعٌب؟ َنْحُن َشاِكٌر َو َكَماٌل َمْن اَْنُتَما؟
Evet, bizim oyun yerimiz var. Sizin oyun yeriniz var mı? Biz, Şakir ve Kemal’iz. Siz kimsiniz?

اَرةٌ. َنَعْم، لِي َسیَّ اَرةٌ؟ َھْل َلِك َسیَّ اََنا َزْیَنُب. َمْن اَْنِت؟
Evet, benim bir arabam var. Senin bir araban var mı? Ben, Zeyneb’im. Sen kimsin?

َنَعْم، َلُھَما َبْیٌت. َھْل َلُھَما َبْیٌت؟ ُھَما اَْحَمُد َو ِاْبَراِھیُم َمْن ُھَما؟
Evet, onların bir evi var. Onların bir evi var mı? Onlar, Ahmet ve İbrahim. Onlar kim?

َنَعْم، َلَنا اُْسَتاٌذ. َھْل َلُكنَّ اُْسَتاٌذ؟ اُء َو َساَرةُ َو َمْرَیُم َنْحُن َحوَّ ؟ َمْن اَْنُتنَّ
Evet, bizim bir hocamız var. Sizin bir hocanız var mı? Biz, Havva, Sare ve Meryem’iz. Siz kimsiniz?

َنَعْم، َلُھْم َشَجَرةٌ. َھْل َلُھْم َشَجَرةٌ؟ ُھْم َعاِئَشُة َو اَْحَمُد َو ُعَمٌر َمْن ُھْم؟
Evet, onların bir ağacı var. Onların bir ağacı var mı? Onlar, Ayşe, Ahmet ve Ömer. Onlar kim?

Onun vardır ecri, onun Rabbi katında ِھ َلُھ أَْجُرهُ ِعْنَد َربِّ ُھَو
O bayanın vardır ecri, onun Rabbi katında َھا َلَھا أَْجُرَھا ِعْنَد َربِّ ِھَي
Senin vardır ecrin, senin Rabbin katında َلَك أَْجُرَك ِعْنَد َربَِّك اَْنَت
Senin vardır ecrin, senin Rabbin katında (Bayan) َلِك أَْجُرِك ِعْنَد َربِِّك اَْنِت
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Benim vardır ecrin, Rabbim katında لِى أَْجِرى ِعْنَد َربِّى أََنا
Bizim vardır ecrimiz, Rabbimiz katında َنا َلَنا أَْجُرَنا ِعْنَد َربِّ َنْحُن
Onların vardır ecri, Rabbleri katında ُھْم َلُھْم أَْجُرُھْم ِعْنَد َربِّ ُھْم
Sizin vardır ecriniz, Rabbiniz katında ُكْم َلُكْم أَْجُرُكْم ِعْنَد َربِّ اَْنُتْم
O ikisinin vardır ecri, Rabbleri katında ُھَما َلُھَما أَْجُرُھَما ِعْنَد َربِّ ُھَما
Siz ikinizin vardır ecri, Rabbiniz katında ُكَما َلُكَما أَْجُرُكَما ِعْنَد َربِّ اَْنُتَما
Siz bayanların vardır ecri, Rabbiniz katında ُكنَّ َلُكنَّ أَْجُرُكنَّ ِعْنَد َربِّ اَْنُتنَّ

O (erkek) nefsine (karşı) zalimdir. ُھَو َظالٌِم لَِنْفِسِھ ُھَو
O (bayan) nefsine (karşı) zalimdir. ِھَي َظالَِمٌة لَِنْفِسَھا ِھَي
Sen (erkek), nefsine (karşı) zalimsin. أَْنَت َظالٌِم لَِنْفِسَك أَْنَت
Sen (bayan), nefsine (karşı) zalimsin. أَْنِت َظالَِمٌة لَِنْفِسِك أَْنِت
Ben, nefsime (karşı) zalimim. أََنا َظالَِمٌة لَِنْفِسى أََنا


