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ÇALIŞMA KAĞIDI 

Ahmet evinden çıkıyor. َیْخُرُج اَْحَمُد ِمْن َبْیِتِھ
Zeynep evinden çıkıyor. ........ َزْیَنُب ِمْن َبْیِتَھا
Meryem, sen evinden çıkıyor musun? َھْل ........ ِمْن َبْیِتِك َیا َمْرَیُم؟
Evet, ben evimden çıkıyorum. َنَعْم، ........ ِمْن َبْیِتي
Çocuklar, siz evinizden çıkıyor musunuz? َھْل ........ ِمْن َبْیِتُكْم َیا أَْوَالد؟
Evet, biz evimizden çıkıyoruz. َنَعْم، ........ ........ ........
Ahmet ve Kemal evden çıkıyor mu? َھْل اَْحَمُد َو َكَماٌل ...... ِمَن اْلَبْیِت؟
Evet, o ikisi evden çıkıyor. َنَعْم، ........ ........ ........
Meryem, Hatice ve Zeynep bir mektup yazıyor. َمْرَیُم َو َخِدیَجُة َو َزْیَنُب ........ ِرَساَلًة
Ali, Yusuf ve Tahir çay içiyor. َعلِيٌّ َو ُیوُسُف َو َطاِھٌر ........ الشَّاَي
Kızlar, siz çay içiyor musunuz? َھْل ........ الشَّاَي َیا َبَنات؟
Ayşe ve Meryem, siz okula gidiyor musunuz? َھْل ........ ِالى اْلَمْدَرَسِة َیا َعاِئَشُة َو َیا َمْرَیُم؟
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Bir ağaç resmi mi 
çiziyorsunuz? َھْل ........ َشَجَرًة؟ Bir ağaç resmi mi çizdiniz? َھْل َرَسْمُتْم َشَجَرًة؟

Evet, bir ağaç resmi 
çiziyoruz. َنَعْم، ........ ........ Evet, bir ağaç resmi çizdik. َنَعْم، ........ َشَجَرًة

Tahir ve Yusuf camiye 
gidiyorlar.

َطاِھٌر َو ُیُسُف ........ ِاَلى 
اْلَمْسِجِد Tahir ve Yusuf camiye gitti.

َطاِھٌر َو ُیُسُف ........ ِاَلى 
اْلَمْسِجِد

Kemal, Ahmet; ne 
oynuyorsunuz?

 َماَذا ........ َیا َكَماُل َو َیا 
اَْحَمُد

Kemal, Ahmet; ne 
oynadınız?

 َماَذا َلِعْبُتَما َیا َكَماُل َو َیا 
اَْحَمُد

Bahçede oynuyorum. ........ ِفى اْلَحِدیَقِة Bahçede oynadım. ........ ِفى اْلَحِدیَقِة

Kızlar, arabayla mı 
gidiyorsunuz?

َیاَرِة َیا  َھْل ........ ِبالسَّ
َبَنات؟ Kızlar, arabayla mı gittiniz?

َیاَرِة َیا  َھْل ........ ِبالسَّ
َبَنات؟

Evet, arabayla gidiyoruz. َنَعْم، ........ ........ Evet, arabayla gittik. َیاَرِة َنَعْم، َذَھْبَنا ِبالسَّ
Hatice, ne içiyorsun? َماَذا ........ َیا َخِدیَجُة؟ Hatice, ne içtin? َماَذا َشِرْبِت َیا َخِدیَجُة؟

Çocuklar dersi yazıyorlar. اَْالَْٔوَالُد ........ ........ Çocuklar dersi yazdılar. ْرَس اَْالَْٔوَالُد ........ الدَّ



Kızlar, bahçede oturuyor 
musunuz?

َھْل ........ ........ ........ 
َیا َفَتَیاُت؟

Kızlar, bahçede oturdunuz 
mu?

َھْل ........ ِفى اْلَحِدیَقِة َیا 
َفَتَیاُت؟

Müdürler yolculuktan 
dönüyorlar.

اَْلُمِدیُروَن ........ ........  
........

Müdürler yolculuktan 
döndüler.

اَْلُمِدیُروَن ........ ِمَن 
ْحَلِة الرِّ

Ahmet’in iki arkadaşı 
otobüse biniyor. َصِدیَقا اَْحَمَد ........ اْلَحاِفَلَة Ahmet’in iki arkadaşı 

otobüse bindi. َصِدیَقا اَْحَمَد ........ اْلَحاِفَلَة

Mutfakta oturuyoruz. ........ ..... ........ Mutfakta oturduk. َجَلْسَنا ِفى اْلَمْطَبِخ

Bayan öğretmenler okuldan 
çıkıyorlar.

اَْلُمَعلَِّماُت ........ ِمَن 
اْلَمْدَرَسِة

Bayan öğretmenler okuldan 
çıktılar.

اَْلُمَعلَِّماُت ........ ِمَن 
اْلَمْدَرَسِة

Ahmet, ne yapıyorsunuz? َماَذا ........ َیا اَْحَمُد؟ Ahmet, ne yaptınız? َماَذا َفَعْلُتْم َیا اَْحَمُد؟
Bayan öğrenciler dersi 

biliyorlar. الَِباُت ........ ........ اَلطَّ Bayan öğrenciler dersi 
bildiler. ْرَس الَِباُت ........ الدَّ اَلطَّ

Meryemin iki kız arkadaşı 
çay içiyor. َصِدیَقَتا َمْرَیَم ....... ........ Meryemin iki kız arkadaşı 

çay içti. َصِدیَقَتا َمْرَیَم ........ اَلشَّاَي

Arapça çalışıyor musunuz? َھْل ........ اَْلَعَرِبیََّة؟ Arapça çalıştınız mı? َھْل ........ اَْلَعَرِبیََّة؟

TÜRKÇE MUZARİ TÜRKÇE MAZİ


