
KUR’AN ARAPÇASI OKULU 
ORTA SEVİYE - 29. DERS 

ÇALIŞMA KAĞIDI 

Oruçlu bayanlar bahçeye 
gittiler اِئَماُت ِاَلى اْلَحِدیَقِة َذَھَبِت الصَّ Oruçlu bayan bahçeye gitti اِئَمُة ِاَلى اْلَحِدیَقِة َذَھَبِت الصَّ

Bahçede oruçlu 
bayanları gördüm َرأَْیُت ....... ِفى اْلَحِدیَقِة Bahçede oruçlu bayanı 

gördüm َرأَْیُت ....... ِفى اْلَحِدیَقِة

Bayan yolcular 
yolculuktan döndüler ْحَلِة َرَجَعِت ....... ِمَن الرِّ Bayan yolcu yolculuktan 

döndü ْحَلِة َرَجَعِت اْلُمَساِفَرةُ ِمَن الرِّ

Bayan yolculara selam 
verdim َسلَّْمُت َعَلى ....... Bayan yolcuya selam 

verdim َسلَّْمُت َعَلى .......

Müdire hanımlar çay içti َشِرَبِت ....... الشَّاَي Müdire hanım çay içti َشِرَبِت اْلُمِدیَرةُ الشَّاَي
Müdire hanımlara çay 

verdim ْمُت ....... الشَّاَي َقدَّ Müdire hanıma çay verdim ْمُت ....... الشَّاَي َقدَّ

Anneler çocukları ile 
oynuyor َتْلَعُب ....... ِبأَْوَالِدِھنَّ Anne çocuğu ile oynuyor َتْلَعُب اْلَوالَِدةُ ِبَوَلِدَھا

Bayan öğretmenler 
sınıfta oturuyorlar َجَلَسِت ....... ِفى اْلَفْصِل Bayan öğretmen sınıfta 

oturuyor َجَلَسِت اْلُمَعلَِّمُة ِفى اْلَفْصِل

Sınıfta bayan öğretmen-
lerle karşılaştım َقاَبْلُت …….. ِفى اْلَفْصِل Sınıfta bayan öğretmenle 

karşılaştım َقاَبْلُت ……. ِفى اْلَفْصِل

Doktor hanımlar otobüse 
bindi َرِكَبِت ....... اْلَحاِفَلَة Doktor hanım otobüse 

bindi َرِكَبِت ....... اْلَحاِفَلَة

Doktor hanımları 
otobüste gördük َرأَْیَنا ....... ِفى اْلَحاِفَلِة Doktor hanımı otobüste 

gördük َرأَْیَنا ....... ِفى اْلَحاِفَلِة

Mühendis hanımlar 
evden çıktı َخَرَجْت ....... ِمَن اْلَبْیِت Mühendis hanım evden 

çıktı َخَرَجْت اْلُمَھْنِدَسُة ِمَن اْلَبْیِت

Ali, mühendis hanımlara 
evde rastladı َلِقَي َعلِيٌّ ....... ِفى اْلَبْیِت Ali, mühendis hanıma 

evde rastladı َلِقَي َعلِيٌّ ....... ِفى اْلَبْیِت

Yazar hanımlar bir ev 
satın aldılar ِاْشَتَرِت ....... َبْیًة Yazar hanım bir ev satın 

aldı ِاْشَتَرِت اْلَكاِتَبُة َبْیًة

Yazar hanımların güzel 
bir evi var ِل....... َبْیٌت َجِمیٌل Yazar hanımın güzel bir 

evi var ِل....... َبْیٌت َجِمیٌل

Kız öğrenciler topla 
oynadı َلِعَبِت ....... ِباْلُكَرِة Kız öğrenci topla oynadı الَِبُة ِباْلُكَرِة َلِعَبِت الطَّ

Kız öğrencilerin bir topu 
var ِل....... ُكَرةٌ Kız öğrencinin bir topu var ِل....... ُكَرةٌ

Müslüman hanımlar 
camide namaz kılıyorlar ُتَصلِّى ....... ِفى اْلَمْسِجِد Müslüman hanım camide 

namaz kılıyor ُتَصلِّى اَْلُمْسلَِمُة ِفى اْلَمْسِجِد

Camide Müslüman 
hanımlar ile konuştum َتَكلَّْمُت َمَع ....... ِفى اْلَمْسِجِد Camide Müslüman hanım 

ile konuştum َتَكلَّْمُت َمَع ....... ِفى اْلَمْسِجِد

Bayan oyuncular oyun 
yerine giriyor َتْدُخُل ....... اْلَمْلَعَب Bayan oyuncu oyun yerine 

giriyor ِعَبُة اْلَمْلَعَب َتْدُخُل الالَّ

Bayan oyuncuları oyun 
yerinde gördüm َرأَْیُت ....... ِفى اْلَمْلَعِب Bayan oyuncuyu oyun 

yerinde gördüm َرأَْیُت ....... ِفى اْلَمْلَعِب


