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CEVAP ANAHTARI 

Ayşe dersi biliyor. ْرَس َتْعَلُم َعاِئَشُة اَلدَّ Ali dersi biliyor. ْرَس َیْعَلُم َعلِيٌّ اَلدَّ
Evet, dersi biliyorum. ْرَس َنَعْم، اَْعَلُم اَلدَّ Dersi biliyor musun, Ali? ؟ ْرَس، َیا َعلِيٌّ َھْل َتْعَلُم اَلدَّ

Bahçede topla oynuyoruz. َنْحُن َنْلَعُب ِفي اْلَحِدیَقِة ِباْلُكَرِة (Biz) bahçeye gidiyoruz. َنْحُن َنْذَھُب ِاَلى اْلَحِدیَقِة
Evet, Zeynep topla oynuyor. َنَعْم، َتْلَعُب َزْیَنُب ِباْلُكَرِة Zeynep topla oynuyor mu? َھْل َتْلَعُب َزْیَنُب ِباْلُكَرِة؟

Kemal evde oynuyor. َكَماٌل َیْلَعُب ِفي اْلَبْیِت Kemal nerede oynuyor? اَْیَن َیْلَعُب َكَماٌل؟

Evet, topla oynuyorum. َنَعْم، اَْلَعُب ِباْلُكَرِة Sen topla oynuyor musun, 
İbrahim? َھْل َتْلَعُب ِباْلُكَرِة َیا ِاْبَراِھیُم؟

Babam çay içiyor. َوالِِدى َتْشَرُب اَلشَّاَي Baban ne içiyor, Ayşe? َماَذا َتْشَرُب َوالُِدِك، َیا َعاِئَشُة
Evet, Ali çay içiyor. َنَعْم، َیْشَرُب َعلِيٌّ اَلشَّاَي Ali çay içiyor mu? َھْل َیْشَرُب َعلِيٌّ اَلشَّاَي؟

Babası okula gidiyor. َیْذَھُب َوالُِدَھا ِاَلى اْلَمْدَرَسِة Onun babası nereye 
gidiyor? ِاَلى اَْیَن َیْذَھُب َوالُِدَھا؟

Ekmek ve peynir yerim. آُكُل اْلُخْبَز َواْلُجْبَن. Kahvaltıda ne yersin? ماَذاَ َتأُْكُل فيِ اْلَفطُوِر؟

TÜRKÇE MUZARİ TÜRKÇE MAZİ

Ali resim çiziyor. َیْرُسُم َعلِيٌّ Ali resim çizdi. َرَسَم َعلِيٌّ
Ahmet öğretmeni tanıyor. َیْعِرُف اَْحَمُد اَْلُمَعلَِّم Ahmet öğretmeni tanıdı. َعَرَف اَْحَمُد اَْلُمَعلَِّم

Tahir camiye gidiyor. َیْذَھُب َطاِھٌر ِاَلى اْلَمْسِجِد Tahir camiye gitti. َذَھَب َطاِھٌر ِاَلى اْلَمْسِجِد
Kemal topla oynuyor. َیْلَعُب َكَماٌل ِباْلُكَرِة Kemal topla oynadı. َلِعَب َكَماٌل ِباْلُكَرِة

Zeynep bahçede oynuyor. َتْلَعُب َزْیَنُب ِفى اْلَحِدیَقِة Zeynep bahçede oynadı. َلِعَبْت َزْیَنُب ِفى اْلَحِدیَقِة
Otobüsle gidiyoruz. َنْذَھُب ِباْلَحاِفَلِة Otobüsle gittik. َذَھْبَنا ِباْلَحاِفَلِة
Ali, sen arabayla mı 

gidiyorsun? ؟ َیاَرِة َیا َعلِيُّ َھْل َتْذَھُب ِبالسَّ Ali, sen arabayla mı gittin? ؟ َیاَرِة َیا َعلِيُّ َھْل َذَھْبَت ِبالسَّ

Evet, arabayla gidiyorum. َیاَرِة َنَعْم، اَْذَھُب ِبالسَّ Evet, arabayla gittim. َیاَرِة َنَعْم، َذَھْبُت ِبالسَّ
Kemal, ne içiyorsun? َماَذا َتْشَرُب َیا َكَماُل؟ Kemal, ne içtin? َماَذا َشِرْبَت َیا َكَماُل؟

Dersi yazıyorum. ْرَس اَْكُتُب الدَّ Dersi yazdım. ْرَس َكَتْبُت الدَّ
Bahçede oturuyorum. اَْجلُِس ِفى اْلَحِدیَقِة Bahçede oturdum. َجَلْسُت ِفى اْلَحِدیَقِة



Babaları yolculuktan 
dönüyor. ْحَلِة َیْرِجُع َوالُِدُھْم ِمَن الرِّ Babaları yolculuktan 

döndü. ْحَلِة َرَجَع َوالُِدُھْم ِمَن الرِّ

Otobüse biniyorum. اَْرَكُب اْلَحاِفَلَة Otobüse bindim. َرِكْبُت اْلَحاِفَلَة
Zeynep mutfakta oturuyor. َتْجلُِس َزْیَنُب ِفى اْلَمْطَبِخ Zeynep mutfakta oturdu. َجَلَسْت َزْیَنُب ِفى اْلَمْطَبِخ

Okuldan çıkıyoruz. َنْخُرُج ِمَن اْلَمْدَرَسِة Okuldan çıktık. َخَرْجَنا ِمَن اْلَمْدَرَسِة
Ahmet, ne yapıyorsun? َماَذا َتْفَعُل َیا اَْحَمُد؟ Ahmet, ne yaptın? َماَذا َفَعْلَت َیا اَْحَمُد؟

Dersi biliyorum. ْرَس اَْعَلُم الدَّ Dersi bildim, öğrendim. ْرَس َعلِْمُت الدَّ
Annem çay içiyor. َوالَِدِتى َتْشَرُب اَلشَّاَي Annem çay içti. َوالَِدِتى َشِرَبْت اَلشَّاَي

Arapça çalışıyoruz. َة َنْدُرُس اْلَعَرِبیَّ Arapça çalıştık. َة َدَرْسَنا اْلَعَرِبیَّ
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