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İKİNCİ DERS 
 

مِ سِ اِ   

؟كِ س ِماِ اِمِ   

Senin ismin ne? 

؟مِ كِمس ِماِ اِمِ   
Sizin isminiz ne? 

؟هِمس ِماِ اِمِ   
Onun ismi ne? 

 Onun ismi ne? Huve’nin hu’su kullanılıyor. beytuHU onun evi. 

medresetuHU onun okulu. galemuHU onun kalemi, defteruHU onun 

defteri. His name, his book, his school gibi. 
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ِِوِ هِم  
O. Erkek için. 

يِ هِ   
O. Bayan için. 

يِ هِ ِوِوِ هِم  

ا؟هِ س ِماِ اِمِ   
 Onun ismi ne? Bayan için. Hiye ing deki she gibi. beytuHE. Onun 

evi. medresetuHE onun okulu. galemuHE. O bayanın kalemi. 

defteruHE. O nun kalemi kalemin sahibi bayan. Her name, her book, 

her school gibi. 

؟تِ ن ِا ِِا ي نِ ِنِ مِ   
Nerelisin? Erkek için. 
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؟تِ ن ِا ِِا ي نِ ِنِ مِ   
Nerelisin? Bayan için. 

؟مِ تِمن ِ ا ِِا ي نِ ِنِ مِ   
Nerelisiniz? Erkek için. Çoğul ya da nezaket. 

.ايِ ك ِر ِت ِمِنِ مِ ِنِ اِ   
Ben Türkiye’liyim. 

ِِر بِ  ِر بٌّ ِن ار ب ِ ِِكممِ ر بِ ِك   

ن اق  ل مِمِكممِ ق  ل مِمِكِ ق  ل مِمِق  ل مِ   

تِم ِب  ي   تِمِكِ ب  ي ت  ت ِمِِكممِ ب  ي   ن اب  ي    
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 ٌِ  

.ح المكِ   

المكممِ  .ح   

؟فِ يِ كِ   
Nasıl? 

؟كِ الِمحِ ِفِ يِ كِ   
Nasılsın? 

م ؟كِمالِمحِ ِفِ يِ كِ   
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Nasılsınız? 

؟ا ي نِ   
Nerede? 

؟ِا ي نِ  ب  ي  تمك   
Evin nerede? 

تمكمم ؟ِا ي نِ  ب  ي    
Eviniz nerede? 

ت من ا؟ِا ي نِ  ب  ي    
Evimiz nerede? 

؟كِ ق  ل مِمِا ي نِ   
Kelemin nerede? 
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كمم ؟ق  ل مِمِا ي نِ   
Kaleminiz nerede? 

ن ا؟ق  ل مِمِا ي نِ   
Kalemimiz nerede? 

 هموِ 

؟ِا ي نِ  همو   
O nerede? 

 ا ن تِ 
Sen. Erkek için. 

؟ِا ي نِ  ا ن ت   
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Sen neredesin? 

ٰلين ا ِم و   ا ن ت 
Sen bizim Mevlâmızsın. 

Bakara Suresi 286. Ayet 

 ٌِ  

.ذ ه بِ   

.ونذهبت .ذهبسيِ.ذهبي  

. ِذ ه ب   همو 
O gitti. 
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؟  م َت 
Ne zaman? 

؟ِهموِ   م َت ِ ذ ه ب   
O ne zaman gitti? 

؟ِ  م َت ِ ذ ه ب   
Ne zaman gitti? 

؟ا ي نِ ِىلاِ   
Nereye? 

؟ِا ي نِ ِىلاِ  ذ ه ب   
Nereye gitti? 

؟بِ هِ ذِ ِلِ هِ   
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Gitti mi? 

.بِ هِ ذِ ِوِ هِمِمِ عِ ن ِ   
Evet, o gitti. 

؟ ِذ ه ب  ؟ِفِ يِ كِ ِم َت  ذ ه ب   

 
 

  

 

 

 

سِ رِ دِ   

بِ تِ كِ  سِ رِ دِ    ذ ه بِ  

 

ااذِ مِ  نِ مِ   َت ِمِ  ا ي نِ    

ااذِ مِ لِ  فِ يِ كِ   نِ مِ ِعِ مِ   لِ هِ    
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Fiil. Ders çalıştı. 

؟سِ رِ دِ ِلِ هِ   
Ders çalıştı mı? 

؟سِ رِ ِدِ َت ِمِ   
Ne zaman çalıştı? 

؟سِ رِ دِ ِفِ يِ كِ   
Nasıl çalıştı? 

؟سِ رِ دِ ِنِ مِ   
Kim çalıştı? 

؟نِ مِ ِعِ مِ   
Kiminle? 
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؟محدا ِِسِ رِ دِ ِنِ مِ ِعِ مِ   
Ahmet kiminle çalıştı? 

يم.لِ سِ ِعِ مِ ِسِ رِ دِ محدِاِ   
Ahmet, Selim ile çalıştı. 

يم.لِ معِسِ ِسِ رِ دِ ِوِ هِم  
O, Selim ile çalıştı. 

 

 

ا؟اذِ مِ لِ   
Niçin? 

؟سِ رِ اِدِ اذِ مِ لِ   
Niçin çalıştı? 
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بِ تِ كِ   
Fiil. Yazdı. Yazan kişi erkek. 

؟بِ تِ كِ ِِلِ هِ   
Yazdı mı? 

؟نِ مِ   
Kim? 

؟بِ تِ كِ ِِنِ مِ   
Kim yazdı? 

؟بِ تِ ِكِ َت ِمِ   
Ne zaman yazdı? 

؟ِبَماِ؟اب ِ   
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Ne ile? 

ِكِ ب ِ  ؟بِ تِ ا  
Ne ile yazdı? 

؟بِ تِ كِ ِِفِ يِ كِ    
Nasıl yazdı? 

كتب؟ِِنِ مِ ِعِ مِ   
Kiminle yazdı? 

يم.لِ سِ ِعِ محدِكتبِمِ اِ   
Ahmet, Selim ile yazdı. 

يم.لِ سِ ِعِ كتبِمِ ِِوِ هِم  
O, Selim ile yazdı. 
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ا؟اذِ مِ   
Ne? 

ِكِ اذِ مِ  ؟بِ تِ ا  
Ne yazdı? 

ِكتب؟اذِ مِ لِ  ا  
Neden yazdı? 

؟بِ هِ ذِ ِلِ هِ   
Gitti mi? 

ِذهب؟َت ِمِ   
Ne zaman gitti? 

ذهب؟ِفِ يِ كِ   
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Nasıl gitti? 

ذهب؟ِا ي نِ ِىلاِ   
Nereye gitti? 

ذهب؟ِنِ مِ   
Kim gitti? 

؟محدا ِِذهبِنِ مِ ِعِ مِ   
Ahmet, kiminle gitti. 

يم.لِ معِسِ ِذهبِمحداِ   
Ahmet, Selim ile gitti. 

يم.لِ معِسِ ِذهبِوِ هِم  
O, Selim ile gitti. 
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اِذهب؟اذِ مِ لِ   
Neden gitti? 

سِ رِ دِ   
Ders çalıştı. 

درس؟ِلِ هِ   
Ders çalıştı mı? 

ِدرس؟َت ِمِ   
Ne zaman ders çalıştı? 

درس؟ِفِ يِ كِ   
Nasıl ders çalıştı? 

درس؟ِنِ مِ   
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Kim ders çalıştı? 

؟ِمحدا ِِدرسِنِ مِ ِعِ مِ   
Ahmet, kiminle ders çalıştı? 

يم.لِ معِسِ ِدرسِمحداِ   
Ahmet, Selim ile çalıştı. 

يم.لِ معِسِ ِدرسِوِ هِم  
O, Selim ile çalıştı. 

اِدرس؟اذِ مِ لِ   
Neden ders çalıştı? 

بِ تِ كِ   

كتب؟ِِنِ مِ ِ؟بِ تِ كِ ِِلِ هِ   
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ِكتب؟ب ِ ِِكتب؟َت ِمِ  ا  

؟بِ تِ كِ ِِنِ مِ ِعِ مِ ِ؟بِ تِ كِ ِِفِ يِ كِ   

ِكِ اذِ مِ  ِكِ اذِ مِ ل ِِ؟بِ تِ ا ؟بِ تِ ا  

 

 ِ ينِ الصَّاب رِ ِم عِ ا نَِّاّللٰٰ  
Allah sabredenlerle beraberdir. 

Bakara Suresi 153. Ayet 

 

 ِ يِ ال ممتَّقِ ِم عِ ا نَِّاّللٰٰ  
Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. 

Bakara Suresi 194. Ayet 
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ِم ينِ الصَّاب رِ ِم عِ و اّللٰٰ  
Allah, sabredenlerle beraberdir. 

Bakara Suresi 249. Ayet 

 

 ِ نِ ِم عِ و ا نَِّاّللٰٰ ِنال ممؤ م 
ي   

Allah inananlarla beraberdir. 

Enfâl Suresi 19. Ayet 

 

 

İKİNCİ DERSİN SONU 

 

ÜÇÜNCÜ DERSTE GÖRECEĞİMİZ KONU 

Ne zaman ders çalıştı? مَتِدرس؟ 
O dün ders çalıştı. هوِدرسِامس.  
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DÖRDÜNCÜ DERSTE GÖRECEĞİMİZ KONU 

 

 
 

 

 

hizliogreniyorum@gmail.com 

hizliogreniyorum.com 

 

Nerede ders çalıştı? اينِدرس؟ 
O dün üniversitede ders 
çalıştı. 
 

.هوِدرسِيفِاجلامعةِامس  

Biz üniversitedeyiz.  ِةِ عِ امِ اجل. يفِنِمن ِ    

Onlar sınıfta. فِ صَِّال. يفِمِ هِم   

Sen sınıftasın. Bayan için. فِ صَِّال. يفِتِ ن ِاِ    

O okulda. Bayan için. ةِ سِ رِ دِ امل. يِ  
يفِه   

mailto:hizliogreniyorum@gmail.com

