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ÇALIŞMA KAĞIDI 

İki öğretmen okula gitti َذَھَب اْلُمَعلَِّماِن ِاَلى اْلَمْدَرَسِة Öğretmen okula gitti َذَھَب اْلُمَعلُِّم ِاَلى اْلَمْدَرَسِة
Okulda iki öğretmeni 

gördüm َرأَْیُت ......... ِفى اْلَمْدَرَسِة Okulda öğretmeni gördüm َرأَْیُت اْلُمَعلَِّم ِفى اْلَمْدَرَسِة

İki kalem defterin 
üzerinde ْفَتِر ........ َعَلى الدَّ Kalem defterin üzerinde ْفَتِر اَْلَقَلُم َعَلى الدَّ

İki kalemi defterin 
üzerinde gördüm ْفَتِر َرأَْیُت ......... َعَلى الدَّ Kalemi defterin üzerinde 

gördüm ْفَتِر َرأَْیُت اْلَقَلَم َعَلى الدَّ

İki adam mutfakta çay 
içti َشِرَب ........ الشَّاَي ِفى اْلَمْطَبِخ Adam mutfakta çay içti ُجُل الشَّاَي ِفى اْلَمْطَبِخ َشِرَب الرَّ

Mutfakta iki adama 
selam verdim َسلَّْمُت َعَلى ......... ِفى اْلَمْطَبِخ Mutfakta adama selam 

verdim ُجِل ِفى اْلَمْطَبِخ َسلَّْمُت َعَلى الرَّ

İki çocuk topla oynuyor َیْلَعُب ......... ِباْلُكَرِة Çocuk topla oynuyor َیْلَعُب اْلَوَلُد ِباْلُكَرِة
İki kız çocuğu bahçede 

oturdu. َجَلَسِت ....... .... ....... Kız çocuğu bahçede 
oturdu. َجَلَسِت اْلِبْنُت ِفى اْلَحِدیَقِة

İki kız çocuğu ile 
bahçede karşılaştım َقاَبْلُت ......... ِفى اْلَحِدیَقِة Kız çocuğu ile bahçede 

karşılaştım َقاَبْلُت ِباْلِبْنِت ِفى اْلَحِدیَقِة

İki bayan doktor otobüse 
bindi َرِكَبِت ....... ....... Bayan doktor otobüse 

bindi ِبیَبُة اْلَحاِفَلَة َرِكَبِت الطَّ

İki bayan doktoru 
otobüste gördük َرأَْیَنا ......... ِفى اْلَحاِفَلِة Bayan doktoru otobüste 

gördük ِبیَبَة ِفى اْلَحاِفَلِة َرأَْیَنا الطَّ

İki baba evden çıktı َخَرَج ....... .... ....... Baba evden çıktı َخَرَج اْلَوالُِد ِمَن اْلَبْیِت
Ali, iki babaya evde 

rastladı َلِقَي َعلِيٌّ ......... ِفى اْلَبْیِت Ali, babaya evde rastladı َلِقَي َعلِيٌّ اَْلَوالَِد ِفى اْلَبْیِت

İki bardak masanın 
üstünde اِوَلِة ........ َعَلى الطَّ Bardak masanın üstünde اِوَلِة اَْلُكوُب َعَلى الطَّ

İki bardağı masanın 
üstünde buldum اِوَلِة َوَجْدُت ....... َعَلى الطَّ Bardağı masanın üstünde 

buldum اِوَلِة َوَجْدُت اْلُكوَب َعَلى الطَّ

İki öğrenci kalemle 
oynadı َلِعَب ......... ِبالَقَلِم Öğrenci kalemle oynadı الُِب ِبالَقَلِم َلِعَب الطَّ

İki Müslüman Allah’a 
secde ediyor ِOِ ......... َیْسُجُد Müslüman Allah’a secde 

ediyor ِOِ َیْسُجُد اَْلُمْسلُِم

İki Müslüman kişi ile 
camide konuştum َتَكلَّْمُت َمَع ........ ِفى اْلَمْسِجِد Müslüman kişi ile camide 

konuştum َتَكلَّْمُت َمَع اْلُمْسلِِم ِفى اْلَمْسِجِد

İki oyuncu oyun yerine 
giriyor َیْدُخُل ......... اْلَمْلَعَب Oyuncu oyun yerine giriyor ِعُب اْلَمْلَعَب َیْدُخُل الالَّ

İki oyuncuyu oyun 
yerinde gördüm َرأَْیُت ....... .... ....... Oyuncuyu oyun yerinde 

gördüm ِعَب ِفى اْلَمْلَعِب َرأَْیُت الالَّ

İki bayan oyuncuyu oyun 
yerinde gördüm َرأَْیُت ....... ِفى اْلَمْلَعِب Bayan oyuncuyu oyun 

yerinde gördüm ِعَبَة ِفى اْلَمْلَعِب َرأَْیُت الالَّ


