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FİİLLER 10 

 Fiillerle ilgili bu dersimize kadar yaptığımız çalışmaları kısaca bir gözden geçirelim. 

Он читает. O okuYOR. 

Он говорит. O konuşuYOR. 

Он знает. O biliYOR. 

Он работает. O çalışıYOR. 

Он думает. O düşünüYOR. 

Он понимает. O anlıYOR. 

Он живет. O yaşıYOR. 

Он хочет. O istiYOR. 

 

Он şahıs zamiri ile kurmuş olduğumuz bu basit cümlelerin ardından kadınlar için “O” anlamına gelen 

Она ile örneklere bakmıştık. 

 

Она читает. O okuYOR. 

Она говорит. O konuşuYOR. 

Она знает. O biliYOR. 

Она работает. O çalışıYOR. 

Она думает. O düşünüYOR. 

Она понимает. O anlıYOR. 

Она живет. O yaşıYOR. 

Она хочет. O istiYOR. 

 

Ardından olumsuzluk eki не ile bu basit cümleleri olumsuz yapmıştık. 

 

Он не читает. O okuMUyor. 

Он не говорит. O konuşMUyor. 
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Он не знает. O bilMİyor. 

Он не работает. O çalışMIyor. 

Он не думает. O düşünMÜyor. 

Он не понимает. O anlaMIyor. 

Он не живет. O yaşaMIyor. 

Он не хочет. O isteMİyor. 

 

Ardından kadınlar için “O” anlamına gelen Она ile olumsuz cümleleri gördük. 

 

Она не читает. O okuMUyor. 

Она не говорит. O konuşMUyor. 

Она не знает. O bilMİyor. 

Она не работает. O çalışMIyor. 

Она не думает. O düşünMÜyor. 

Она не понимает. O anlaMIyor. 

Она не живет. O yaşaMIyor. 

Она не хочет. O isteMİyor. 

 

Он ve Она ile olumlu ve olumsuz cümlelerin ardından, cümlenin nasıl olumsuz yapıldığını görmüştük. 

Ve ardından bir fiilin bütün şahıslar için çekimlerine bakmaya başlamıştık. 

 

Yedinci dersimizde  

Я чита́ю   Ben okuyorum. 

Ты чита́ешь   Sen okuyorsun. 

Он /она /оно чита́ет  O okuyor. 

Мы чита́ем   Biz okuyoruz. 

Вы чита́ете   Siz okuyorsunuz. 

Они чита́ют   Onlar okuyorlar. 
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Sekizinci dersimizde 

 

Я говорю́   Ben konuşuyorum/konuşurum. 

Ты говори́шь   Sen konuşuyorsun. 

Он /она/оноговори́т  O konuşuyor. 

Мы говори́м   Biz konuşuyoruz. 

Вы говори́те   Siz konuşuyorsunuz. 

Они говоря́т   Onlar konuşuyorlar. 

Ve geçen dokuzuncu dersimizde de жить yaşamak fiilinin çekimine bakmıştık. 

 

Я живу    Ben yaşıyorum/yaşarım. 

Ты живёшь   Sen yaşıyorsun. 

Он /она/оноживёт  O yaşıyor. 

Мы живём   Biz yaşıyoruz. 

Вы живёте   Siz yaşıyorsunuz. 

Они живут   Onlar yaşıyorlar. 

 

Bu onuncu dersimizde ise Знать fiilinin çekimini göreceğiz. 

 

Я зна́ю    Ben biliyorum. 

Ты зна́ешь   Sen biliyorsun. 

Он/она/оно зна́ет  O biliyor. 

Мы зна́ем   Biz biliyoruz. 

Вы зна́ете   Siz biliyorsunuz. 

Они зна́ют   Onlar biliyorlar. 

 

 

 

Bu cümlelerin Arapçalarını söyleyebilmek ve Kur’an-ı Kerim’den ayetler üzerinde fiil örnekleri görmek 

isterseniz.  

https://www.youtube.com/c/hizliogreniyorumarapca 
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