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ÖNSÖZ 

 Arapça öğrenmeye yeni başlayanlara ilk söylenilen, fiillerin geçmiş 

ve muzarilerinin (geniş-şimdiki zaman) şahıslara göre ezberlenmesi 

olmaktadır. Oysa böyle oldukça uzun sürecek bir çalışmaya gerek yoktur. 

Hiçbir dil fiil çekimleri ezberlenerek öğretilmemektedir. Hiçbir İngilizce 

kursunda böyle bir yol izlenmemektedir. 

 Diğer taraftan ülkemizde fiil çekimleri ile ilgili basılmış kitaplara 

baktığımızda Arapça’ya yeni başlayanların hiç de ihtiyacı olmayacağı 

türden “kalbim kırıldı” “incindim” gibi fillere yer verildiğini görmekteyiz. 

 Arapçaya yeni başlayanlara yönelik hazırladığımız bu fiiller 

kitabında, günlük yaşamda sık kullanılan fiillere özellikle yer verilmiştir. 

Zaten günlük yaşantımızda konuşurken kullandığımız bütün fiiller Kur’an-

ı Kerim’de geçmektedir.  

 Hal böyleyken sırf Arapça’da bu çeşit fiilde var diye insanlara hiç de 

ihtiyacı olmayacak fiiller ezberletilmeye çalışılmaktadır. Fiil çeşitleri gibi 

konulara girilmektedir.  

 Amaç Kur’an-ı Kerim’i anlamaksa, hiç kullanmayacağımız fiil 

çekimlerini ezberlemeye, fiil çeşitleri ile ilgilenerek vakit kaybetmeye 

gerek yoktur. Fiil çeşitleri ile ilgilenmek, ilahiyat fakültelerinde okuyan ya 

da akademik ünvanı olan, bu konularda çalışma yapan kişilerin üzerinde 

kafa yoracağı, zaman ayıracağı uğraşlardır. Bu açıdan baktığımızda gerek 

bu kitap ile gerekse YouTube videolarımızla, amacımız Kur’an-ı Kerim’i 

anlamak isteyen kişilere çok daha kolay bir yol sunabilmektir.  

 Kur’an-ı Kerim’i anlamak için şahıs zamirlerini, isimlerin ve fiillerin 

sonlarına eklenen bitişik zamirleri öğrenmek ve fiil çekiminin mantığını 

anlamak yeterlidir. Fiilleri ise düzensiz ve düzenli fiiller olarak iki ayırarak 

çok kolay bir yol izlenebilir. YouTube Hızlı Öğreniyorum kanalımızdaki 

videolarımızda izlediğimiz yol bu şekildedir. 
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 Arapça’da, İngilizce’de olduğu gibi yardımcı fiiller 

bulunmamaktadır. İngilizce’de toplam 12 zaman varken Arapça’da mazi 

(geçmiş), muzari (şimdiki ve geniş zaman) ve gelecek zaman olarak 

sadece üç zaman bulunmaktadır. Ülkemizde kısa süreli İngilizce kursa 

giderek ya da kendi kendine çalışarak turizm sektöründe çalışan pek çok 

kişi vardır. Aynı başarı maalesef Arapça’da elde edilememektedir. Peki, 

bunun sebebi nedir? Kur’an-ı Kerim anlaşılmayacak bir kitap mıdır? Çok 

mu zordur? Herkes anlayamaz mı? Bazıları Kur’an-ı Kerim’deki ayetlere 

muhalefet ederek işte aynen bu şekilde olumsuz cümleler kurmakta, 

propagandalar yapmaktadır. Maalesef pek çok kişi bu propagandalara 

kanarak anlamadan okuma, meal ezberleme ya da Kur’an-ı Kerim sanki 

hiç yokmuş gibi yaşamına devam etmektedir.  

  

 Peki, gerçek nedir? Gerçekte nasıldır? Kur’an-ı Kerim’deki 

ayetlerde bahsedildiği gibi Kur’an-ı Kerim kolaydır. Kolaylaştırılmıştır. 

Peki, bazıları ne yapmaktadır? Adeta anlaşılmasın, kafalar karışsın 

diyerek ellerinden geldiğince zorlaştırmaya çalışmaktadırlar. Peki, biz ne 

yapabiliriz? Basit sade anlaşılır cümlelerle fiilleri tanıtabiliriz.  

 

 Arapça’da bir fiilin en yalın, ek almamış hali geçmiş zaman halidir. 

Geçmiş zaman içinde de en sade hal üçüncü tekil şahıs erkek o  َو
ُ
 huve ه

nin çekim halidir.  Geçmiş zaman  
َ
 ذ
َ
َب ه  gitti fiilinin başına ي harfi 

getirilerek muzari  َي 
ْ
 ذ
َ
ُب ه  gider/gidiyor onunda başına س harfi getirilerek 

 يَ َس 
ْ
 ذ
َ
ُب ه  gidecek şeklinde basitçe gelecek zaman yapılır. 

 

 Arapça’da ilk öğrenilecek fiillerin düzenli fiiller içinden seçilmesi 

gerekmektedir. Arapçayla ilgili kaynak kitaplara baktığımızda, çoğunlukla 

düzenli düzensiz fiil gibi bir ayrım yapılmadan, rastgele kitaplara 

alındığını görmekteyiz. Kaynak kitapların neredeyse tamamında düzenli 

düzensiz fiil gibi bir ayrım yapılmamaktadır. Karma karışık bir şekilde 

okuyucuya sunulmaktadır. Yıllarca Arapça çalışmasına rağmen düzenli 
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düzensiz fiilin ne olduğunu bile bilmeyen kişiler vardır. Oysa birkaç ay 

İngilizce kursuna giden ya da ortaokula, liseye giden bir öğrenci bile ilk 

birkaç dersten sonra İngilizce’de düzenli düzensiz fiil ayrımını duymuştur. 

 

 Düzensiz fiilleri kitabın başına almak, Kur’an-ı Kerim’i anlamak için 

Arapça öğrenmeye çalışanları bir çıkmaza sokmak demektir. İngilizce’de, 

belki de bütün dillerde düzensiz fiilleri ayrı ayrı ezberlemek gerekirken, 

Arapça’da içinde ا و ي harfleri olan fiiller düzensiz fiillerdir demek ezber 

bile yapmadan düzensiz fiilleri tanımak olacaktır. Böyle bir tanımladan 

sonra çalışmada düzensiz fiilleri sona almak, en azından fiilleri düzenli 

düzensiz diye en başında ikiye ayırmak gerekmektedir. Öğrenmeye 

düzenli fiillerden başlanmalıdır. İngilizce, Almanca, Rusça öğreten 

kitapların tamamında bunu görürsünüz. Okuyucuya önce düzenli fiillerle 

cümleler verilip ardından düzensiz fiillere geçilmektedir. Düzensiz fiiller 

okuyucuya belirtilmektedir. Aralarında fark olduğu söylenmektedir. 

 

 Bir zamanlar sosyalizm ile yönetilmiş, dinin dahi yasak olduğu 

Rusya’daki, Arapça ile ilgili kaynak kitaplara baktığımızda, bu düzenli 

düzensiz fiil ayrımına dikkat ettiklerini görmekteyiz. Hatta Arapça’da 

düzensiz fiiller adında akademik çalışma bile yapıldığına şahit olmaktayız. 

Rusya’da, Rusça yazılmış Arapça kaynak kitapların ülkemizdeki kaynak 

kitaplardan oldukça fazla olması bir yana, içerik olarak da oldukça zengin 

oldukları kabul etmemiz gereken bir başka gerçektir. 

 

 Teknolojik gelişmelerle artık uzaktan eğitim yapılabilmekte, farklı 

yerlerde, farklı illerde olan kişiler bilgisayar aracılığı ile çalışma 

yapabilmektedir. Ancak bizim Arapça öğretme yöntemimizde hiç bir 

değişiklik olmamaktadır. Fiil çekimlerini ezberlemenin, hele hele düzenli 

düzensiz fiil ayrımı yapmadan, karma karışık bir şekilde, ne olduğunu, ne 

dendiğini bile anlamadan, fiilleri ezberlemekle başarıya ulaşılmadığını 

kabul etmemiz gerekmektedir. 
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 Kitabımızda düzensiz fiiller, düzenli fiillerden sonra yer almaktadır. 

Bu fiillerin çekimlerini ezberlemek gibi bir hataya düşmeyin lütfen. Fiil 

çekimlerini ezberlemek yerine Kur’an-ı Kerim’de bu fiilleri görmek 

gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Arapça kelime arama isimli 

çalışmamıza ve bu konudaki diğer çalışmalarımıza 

www.hizliogreniyorum.com isimli sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 

 Peki, ne yapmalıyız?  

 Ne yapmalıyızdan önce kısaca bu fiil çekimleri kitabını neden 

hazırladığımızdan bahsetmek istiyoruz. İstedik ki, ülkemizde Arapça ile 

ilgili düzenli düzensiz fiil ayrımının yapıldığı bir kitap olsun. Arapçaya yeni 

başlayanların, ilgi duyanların, Kur’an-ı Kerim’i anlamak için çalışanların 

saçma sapan, başlangıçta hiç gerek duymayacakları “incinmek”, “kalbi 

kırılmak”, “kusmak” gibi fiillerin olmadığı bir kaynak ellerinin altında 

bulunsun. Ancak bununla beraber başlangıçta hiç lüzumu olmadığı halde 

her kaynak kitapta olan ve öğrencilerin ders kitaplarında 

gösterilmesinden dolayı ihtiyacı olan birkaç fiile yer verdiğimizi 

belirtmeliyiz. 

 Nasıl çalışmalıyız? 

 Bütün dillerde olduğu gibi Arapça’da da ismin halleri 

bulunmaktadır. Yalın hal, -e hali, -i hali, -de hali ve -den hali şeklinde. 

Arapça’da ismin halleri hep aynı şekilde bir işaret değişikliği ile 

yapılmaktadır. Bu kolay durum isim ve sıfat tamlamaları içinde geçerlidir. 

İsimler, sıfatlar değişse bile isimlerin son harflerinin işaretleri hep aynı 

şekilde değişmekte hiçbir fark olmamaktadır.  

 Bir dil öğrenilirken en çok zorlanılan konu ismin halleri iken,-e 

halinde, -i halinde, -de halinde ve -den halinde isimlerin sonları hep 

değişirken ve insanlar bunu öğrenmekte zorlanırken Arapça’da ismin 

halleri hep aynı şekilde bitmektedir. Bu Arapça öğrenmek isteyenler için 
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çok büyük bir kolaylıktır. Dolayısıyla fiillerle ilgili bol örnek cümlelere 

çalışılmalıdır. İsmin halleri, Almanca öğrenmeye çalışanların, Rusça 

öğrenmeye çalışanların en çok zorlandığı konulardır. Arapça’da ismin 

hallerini öğrenmek son derece kolaydır. Kelimenin sonu için iki ihtimal 

vardır. Kelimenin sonu ya alt çizgi (esre)  ya da üst çizgi (üstün) ile 

bitecektir.  

 Kolaylık sadece ismin hallerinde değildir. Aynı kolaylık isim ve sıfat 

tamlamalarında da bulunmaktadır. Bu bir iyi niyet değildir. Keşke böyle 

olsaydı değildir. Böyle olsaydı ne güzel olurdu değildir. Bu gerçektir. Bu 

bir gerçektir. Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle âlemlerin rabbi bunu bize 

bildirmektedir.  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 ولقد يَّسنا القران للذكر فهل من مدكر

Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı 

düşünüp öğüt alan? 

Kamer Suresi 54/17, 22, 32, 40. Ayet 

 

 

 Bu şekilde bir kolaylık varken, bu kolay yol üzerinden çalışma 

yapmak gerekirken, fiil çekimlerini hem de hiç kullanmayacağımız fiillerin 

çekimlerini, amacı Kur’an-ı Kerim’i anlamak olan birisine ezberletmeye 

çalışmak, aslında o kişiyi hedeften uzaklaştırmaktadır. Bütün dil 

kurslarında, bütün dil kitaplarında bir dil öğretilirken insanlara 

öğretilmek istenen ismin halleridir. Maalesef bizde bunun üzerinde 

durulmamaktadır. Fiil çekimleri üzerinde, ikililer, sayılar gibi konulara 
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ağırlık verilmektedir. Amacı Kur’an-ı Kerim’i anlamak olan kişilere “iki 

küçük kız iki bahçede, iki elma iki ağaçta, iki uzun öğrenci iki sınıfta” gibi 

örnekler verilmekte, Kur’an-ı Kerim’den örnek ya hiç verilmemekte ya 

da araya sıkıştırılır gibi yapılmaktadır.  

 Kur’an-ı Kerim’i anlayabilmemiz için elbette fiiller üzerinde çalışma 

yapmamız gerekmektedir. Bunun için ezberlemek yerine, mantığını 

anlamamız daha kolay olacaktır. Bunun en kolay yolu ise fiilleri düzenli 

ve düzensiz olarak ikiye ayırmaktır. Elinizdeki kitapta düzenli fiillere 

öncelik verilmiştir. Geçmiş zaman fiilinin hemen yanındaki sayfada 

muzari olarak adlandırılan şimdiki-geniş zaman çekimi yer almaktadır.  

 Youtube Hızlı Öğreniyorum isimli kanalımızdaki videolarda bu 

kitaptaki fiillerle ilgili oldukça fazla örnek cümle bulunmaktadır. Zaman 

zaman internet sitemizi ziyaret ederek yeni çalışmalarımızdan da 

yararlanabilirsiniz. 

 Videolarımızda en güzel fiil olarak tanımladığımız خلق fiiline bu 

kitabımızda yer vermedik. خلق fiilini ile ilgili ayrı tek başına bir kitabımız 

olacak nasipse.   

 Kitabın ücretine gelince, kitabın ücreti olarak bir çocuğa çikolata 

alabilir ya da kendinize bizden bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Böyle 

yaparak kitaba bir ücret ödemiş olacaksınız. Diğer türlü bilgisayarınıza 

öylesine indirdiğiniz bir pdf dokümanı olarak kalması sizin gözünüzde de 

bu çalışmayı değersizleştirecektir. 

 Yayın evlerinden kitabımızı basmak isteyen olursa, telif ücreti 

istemediğimizi peşinen söyleyelim. Ancak yazara verilen oranı kitap 

ücretinden düşerek basmaları karşılığında anlaşabileceğimizi bilmelerini 

isteriz. Bizimle iletişime geçmeleri yeterli olacaktır. 

 Kırtasiyeler toplu çekim yapabilirler. İnternet sitemizden ve 

YouTube kanalımızdan adreslerini duyurabilmemiz için bizimle iletişime 

geçerlerse seviniriz. 
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 Bu ve diğer kaynak kitaplarımızdan daha iyi faydalanabilmeniz için 

YouTube kanalımızdaki videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. 

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

 YouTube dini eğitim veriyorlar şeklindeki şikâyetlerden dolayı 

reklamlarımızı durdurdu, facebook ise paylaşımlarımızı 

yayınlamayacağını bildirdi. Videolarımızı beğenerek bize destek olan 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.  

 Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 
 
 
 
          Çağlar ÇINAR 

           Haziran 2020 
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اهم َذَهُبو  اَذَهبَ  امه هو َذَهبَ 
Onlar gittiler. O iki erkek gitti. O gitti. 

َذَهْبَ  هن اَذَهبَ تَ  امه  َذَهَبتْ  هي   

O bayanlar gittiler. O iki bayan gittiler. O bayan gitti. 

ُتمْ  نتما َذَهب ْ ُتمَ  انتما  اَذَهب ْ َذَهْبتَ  نتا   

Sizler gittiniz. Siz ikiniz gittiniz. Sen gittin. 

َذَهب ْنُتن  ننتا ُتمَ  انتما  اَذَهب ْ َذَهْبت   نتا   

Siz bayanlar gittiler. Siz iki bayan gittiniz. Sen bayan gitti. 

نَ  حنن اَذَهب ْ َذَهْبتُ  انا    

Biz gittik.  Ben gittim. 
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َيْذَهَبان   مها َيْذَهُبونَ   َيْذَهبُ  هو   

Onlar gider. O iki erkek gider. O gider. Gidiyor. 

َيْذَهْبَ  هن َتْذَهَبان   مها  َتْذَهبُ  هي   

O bayanlar gider. O iki bayan gider. O bayan gider. 

َتْذَهُبونَ  انتم َتْذَهَبان   انتما   انت َتْذَهبُ  
Sizler gidersininiz. Siz ikiniz gidersininiz. Sen gidersin. 

َتْذَهْبَ  اننت َتْذَهَبان   انتما   انت َتْذَهب يَ  
Siz bayanlar gidersiniz. Siz iki bayan gidersiniz. Sen bayan gidersin. 

َنْذَهبُ  حنن ْذَهبُ اَ     اان 
Biz gideriz.  Ben giderim. 
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 فَ َعلَ  فَ َعَل  فَ َعُلوا 
Onlar yaptı. İkisi yaptı. Yaptı. 

 فَ َعَلتْ  فَ َعَلَتا فَ َعْلنَ 
Onlar yaptı. İkisi yaptı. Yaptı. 

 فَ َعْلتَ  فَ َعْلُتَما فَ َعْلُتمْ 
Siz yaptınız. İkiniz yaptınız. Yaptın. 

 فَ َعْلت   فَ َعْلُتَما فَ َعْلنُتن 
Siz yaptınız. İkiniz yaptınız. Yaptın. 

 فَ َعْلتُ   فَ َعْلَنا
Yaptık.  Yaptım. 



14 
 

 يَ ْفَعلُ  يَ ْفَعَلن   يَ ْفَعُلونَ  
Yapıyorlar. İkisi yapıyor. Yapıyor. 

 تَ ْفَعلُ  تَ ْفَعَلن   يَ ْفَعْلنَ 
Yapıyorlar. İkisi yapıyor. Yapıyor. 

 تَ ْفَعلُ  تَ ْفَعَلن   تَ ْفَعُلونَ 
Yapıyorsunuz. O İkisi yapıyor. Yapıyorsun. 

 تَ ْفَعل يَ  تَ ْفَعَلن   تَ ْفَعْلنَ 
Yapıyorsunuz. O İkisi yapıyor. Yapıyorsun. 

 أَفْ َعلُ   نَ ْفَعلُ 
Yapıyoruz.  Yapıyorum. 
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افَ َتُحو  هم  افَ َتحَ  امه  فَ َتحَ  هو   
Onlar açtı. O iki erkek açtı. O açtı. 

فَ َتْحنَ  هن افَ َتَحتَ  امه  فَ َتَحتْ  هي   
O bayanlar açtı. O iki bayan açtı. O bayan açtı. 

فَ َتْحُتمْ  تمنا افَ َتْحُتمَ  انتما  فَ َتْحتَ  نتا   
Sizler açtınız. Siz ikiniz açtınız. Sen açtın. 

فَ َتْحنُتن  ننتا افَ َتْحُتمَ  انتما  فَ َتْحت   نتا   
Siz bayanlar açtınız. Siz iki bayan açtınız. Sen bayan açtın. 

افَ َتْحنَ  حنن فَ َتْحتُ  انا    
Biz açtık.  Ben açtım. 
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يَ ْفَتُحونَ  هم ن  ايَ ْفَتحَ  امه  يَ ْفَتحُ  هو   
Onlar açar. O iki erkek açar. O açar. 

يَ ْفَتْحنَ  هن ن  اتَ ْفَتحَ  امه  تَ ْفَتحُ  هي   
O bayanlar açar. O iki bayan açar. O bayan açar. 

تَ ْفَتُحونَ  نتما ن  اتَ ْفَتحَ  انتما  تَ ْفَتحُ  نتا   
Sizler açarsınız. Siz ikiniz açarsınız. Sen açarsın. 

تَ ْفَتْحنَ  ننتا ن  اتَ ْفَتحَ  انتما  يَ  نتا  تَ ْفَتح   
Siz bayanlar açarsınız. Siz iki bayan açarsınız. Sen bayan açarsın. 

نَ ْفَتحُ  حنن فْ َتحُ اَ  انا    
Biz açarız.  Ben açarım. 
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اَحَسُبو  هم اَحَسبَ  امه  َحَسبَ  هو   
Onlar hesap yaptılar. O iki erkek hesap yaptı. O hesap yaptı. 

َحَسْبَ  هن اَحَسبَ تَ  امه  َحَسَبتْ  هي   
O bayanlar hesap yaptı. O iki bayan hesap yaptı. O bayan hesap yaptı. 

ُتمْ  نتما َحَسب ْ ُتمَ  انتما  اَحَسب ْ َحَسْبتَ  نتا   
Sizler hesap yaptınız. Siz ikiniz hesap yaptın. Sen hesap yaptın. 

َحَسب ْنُتن  ننتا ُتمَ  انتما  اَحَسب ْ َحَسْبت   نتا   
Siz bayanlar hesap yaptınız. Siz iki bayn hesap yaptınız. Sen bayan hesap yaptın. 

نَ  حنن اَحَسب ْ َحَسْبتُ  انا    
Biz hesap yaptık.  Ben hesap yaptım. 
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ََيُْسُبونَ  هم ن  اََيُْسبَ  امه  ََيُْسبُ  هو   
Onlar hesap yapar. O iki erkek hesap yapar. O hesap yapar. 

ََيُْسْبَ  هن ن  اََتُْسبَ  امه  ََتُْسبُ  هي   
O bayanlar hesap yapar. O iki bayan hesap yapar. O bayan hesap yapar. 

ََتُْسُبونَ  نتما ن  اََتُْسبَ  انتما  ََتُْسبُ  نتا   
Sizler yaparsınız. Siz ikiniz yaparsınız. Sen hesap yaparsın. 

ََتُْسْبَ  ننتا ن  اََتُْسبَ  انتما  ََتُْسب يَ  نتا   
Siz bayanlar yaparsınız. Siz iki bayan yaparsınız. Sen bayan yaparsınız. 

حَنُْسبُ  حنن ْحُسبُ اَ  انا    
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اَشر بُو  هم َشر بَ  امه  َشر بَ  هو   
Onlar içti. O iki erkek içti. O içti. 

َشر ْبنَ  هن اَشر بَ تَ  امه  َشر َبتْ  هي   
O bayanlar içti. O iki bayan içti. O bayan içti. 

َشر بْ ُتمْ  نتما اَشر بْ ُتمَ  انتما  َشر ْبتَ  نتا   
Sizler içtiniz. Siz ikiniz içtiniz. Sen içtin. 

َشر بْ نُتن  ننتا اَشر بْ ُتمَ  انتما  َشر ْبت   نتا   
Siz bayanlar içtiniz. Siz iki bayan içtiniz. Sen bayan içtin. 

اَشر بْ نَ  حنن َشر ْبتُ  انا    
Biz içtik.  Ben içtim. 
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َيْشَربُونَ  هم ن  َيْشَربَ  امه  َيْشَربُ  هو   
Onlar içer. O iki erkek içer. O içer. 

َيْشَرْبنَ  هن ن  َتْشَربَ  امه  َتْشَربُ  هي   
O bayanlar içer. O iki bayan içer. O bayan içer. 

َتْشَربُونَ  نتما ن  َتْشَربَ  انتما  َتْشَربُ  نتا   
Sizler içersiniz. Siz ikiniz içersiniz. Sen içersin. 

َتْشَرْبنَ  ننتا ن  َتْشَربَ  انتما  َتْشَرب يَ  نتا   
Siz bayanlar içersiniz. Siz iki bayan içersiniz. Sen bayan içersin. 

َنْشَربُ  حنن ْشَربُ اَ  انا    
Biz içeriz.  Ben içerim. 
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اَكَسُرو  هم اَكَسرَ  امه  َكَسرَ  هو   
Onlar kırdı. O iki erkek kırdı. O kırdı. 

َكَسْرنَ  هن َكَسَرتَ  امه  َكَسَرتْ  هي   
O bayanlar kırdı. O iki bayan kırdı O bayan kırdı. 

َكَسْرتُ  نتما اَكَسْرتَُ  انتما  َكَسْرتَ  نتا   
Sizler kırdınız. Siz ikiniz kırdınız. Sen kırdın. 

َكَسْرُتنن  ننتا اَكَسْرتَُ  انتما  َكَسْرت   نتا   

Siz bayanlar kırdınız. Siz iki bayan kırdınız. Sen kırdın. 

َكَسْرانَ  حنن َكَسْرتُ  انا    
Biz kırdık.  Ben kırdım. 
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ُرونَ  هم َيْكس  رَ  امه  ن  اَيْكس  رُ  هو  َيْكس   
Onlar kırar. O iki erkek kırar. O kırar. 

ْرنَ  هن َيْكس  رَ  امه  ن  اَتْكس  رُ  هي  َتْكس   
O bayanlar kırar. O iki bayan kırar. O bayan kırar. 

ُرونَ  نتما َتْكس  رَ  انتما  ن  اَتْكس  رُ  نتا  َتْكس   
Sizler kırarsınız. Siz ikiniz kırarsınız. Sen kırarsın. 

ْرنَ  ننتا َتْكس  رَ  نتما  ناَتْكس  ر ينَ  نتا  َتْكس   

Siz bayanlar kırarsınız. Siz iki bayan kırarsınız. Sen kırarsın. 

رُ  حنن َنْكس  رُ اَ  انا   ْكس   
Biz kırarız.  Ben kırarım. 
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اَدَخُلو  هم َدَخَل  امه  َدَخلَ  هو   
Onlar girdiler. O iki erkek girdi. O girdi. 

َدَخْلنَ  هن اَدَخَلتَ  امه  َدَخَلتْ  هي   
O bayanlar girdiler. O iki bayan girdi. O bayan girdi. 

َدَخْلُتمْ  نتما اَدَخْلُتمَ  انتما  َدَخْلتَ  نتا   
Sizler girdiler. Siz ikiniz girdiler. Sen girdin. 

َدَخْلنُتن  ننتا اَدَخْلُتمَ  انتما  َدَخْلت   نتا   
Siz bayanlar girdiler. Siz iki bayan girdiniz. Sen bayan girdi. 

اَدَخْلنَ  حنن َدَخْلتُ  انا    
Biz girdik.  Ben girdim. 
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َيْدُخُلونَ  هم  ن  َيْدُخَل  امه  َيْدُخلُ  هو   
Onlar girerler. O iki erkek girer. O girer. 

َيْدُخْلنَ  هن ن  َتْدُخَل  امه  َتْدُخلُ  هي   
O bayanlar girerler. O iki bayan girer. O bayan girer. 

َتْدُخُلونَ  نتما ن  َتْدُخَل  انتما  َتْدُخلُ  نتا   
Sizler girersiniz. Siz ikiniz girersiniz. Sen girersin. 

َتْدُخْلنَ  ننتا ن  َتْدُخَل  انتما  َتْدُخل يَ  نتا   
Siz bayanlar girerler. Siz iki bayan girersiniz. Sen bayan girersin. 

ْدُخلُ نَ  حنن ْدُخلُ اَ  انا    
Biz gireriz.  Ben girerim. 
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اَجَلُسو  هم اَجَلسَ  امه  َجَلسَ  هو   
Onlar oturdu. O iki erkek oturdu. O oturdu. 

َجَلْسنَ  هن اَجَلَستَ  امه  َجَلَستْ  هي   
O bayanlar oturdu. O iki bayan oturdu. O bayan oturdu. 

َجَلْسُتمْ  نتما امَ َجَلْستُ  انتما  َجَلْستَ  نتا   
Sizler oturdunuz. Siz ikiniz oturdunuz. Sen oturdun. 

َجَلْسنُتن  ننتا اَجَلْسُتمَ  انتما  َجَلْست   نتا   
Siz bayanlar oturdunuz. Siz iki bayan oturdunuz. Sen bayan oturdun. 

اَجَلْسنَ  حنن َجَلْستُ  انا    
Biz oturduk.  Ben oturdum. 
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ُسونَ ََيْل   هم ن  اََيْل سَ  امه  ََيْل سُ  هو   
Onlar oturur. O iki erkek oturur. O oturur. 

ََيْل ْسنَ  هن ن  اََتْل سَ  امه  ََتْل سُ  هي   
O bayanlar oturur. O iki bayan oturur. O bayan oturur. 

ََتْل ُسونَ  نتما ن  اََتْل سَ  انتما  ََتْل سُ  نتا   
Sizler oturursunuz. Siz ikiniz oturursunuz. Sen oturursun. 

ََتْل ْسنَ  ننتا ن  اََتْل سَ  انتما  يَ  نتا  ََتْل س   
Siz bayanlar oturursunuz. Siz iki bayan oturursunuz. Sen bayan oturursun. 

ََنْل سُ  حنن ْجل سُ اَ  انا    
Biz otururuz.  Ben otururum. 
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اَكتَ ُبو  هم اَكتَ بَ  امه  َكَتبَ  هو   
Onlar yazdılar. O iki erkek yazdılar. O yazdı. 

َكتَ ْبَ  هن اَكتَ بَ تَ   امه   هي َكتَ َبتْ  
O bayanlar yazarlar. O iki bayan yazdılar. O bayan yazdı. 

ُتمْ ا نتم َكتَ ب ْ ُتمَ   انتما  اَكتَ ب ْ نت َكتَ ْبتَ ا   
Sizler yazdınız. Siz ikiniz yazdınız. Sen yazdın. 

ننت َكتَ ب ْنُتن ا ُتمَ   انتما  اَكتَ ب ْ نت َكتَ ْبت  ا   
Siz bayanlar yazarsınız. Siz iki bayan yazdınız. Sen bayan yazdın. 

نَ  احنن َكتَ ب ْ َكتَ ْبتُ   انا    
Biz yazdık.  Ben yazdım. 



28 
 

ن  اَيْكتُ بَ  امه هم َيْكتُ ُبونَ   هو َيْكُتبُ  
Onlar yazarlar O iki erkek yazarlar O yazar 

ن  اَتْكتُ بَ  امه هن َيْكتُ ْبَ   هي َتْكُتبُ  
O bayanlar yazarlar O iki bayan yazarlar O bayan yazar 

نتم َتْكتُ ُبونَ ا ن  اَتْكتُ بَ  انتما  نت َتْكُتبُ ا   
Sizler yazarsınız Siz ikiniz yazarsınız Sen yazarsın 

ننت َتْكتُ ْبَ ا ن  اَتْكتُ بَ  انتما  نت َتْكتُب يَ ا   
Siz bayanlar yazarsınız Siz iki bayan yazarsınız Sen bayan yazarsın 

ْكُتبُ اَ  انا  حنن َنْكُتبُ   
Biz yazarız  Ben yazarım 
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اَنَصُرو  هم اَنَصرَ  امه  َنَصرَ  هو   
Onlar yardım etti. O iki yardım etti. O yardım etti. 

َنَصْرنَ  هن َنَصَرتَ  امه  َنَصَرتْ  هي   
O bayanlar yardım etti. O iki bayan yardım etti. O bayan yardım etti. 

َنَصْرتُْ  نتما اَنَصْرتَُ  انتما  َنَصْرتَ  نتا   
Sizler yardım ettiniz. Siz ikiniz yardım ettiniz. Sen yardım ettin. 

َنَصْرُتنن  ننتا اَنَصْرتَُ  انتما  َنَصْرت   نتا   
Siz bayanlar yardım ettiniz. Siz iki bayan yardım ettiniz. Sen yardım ettin. 

َنَصْرانَ  حنن َنَصْرتُ  انا    
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يَ ْنُصُرونَ  هم ن  ايَ ْنُصرَ  امه  يَ ْنُصرُ  هو   
Onlar yardım eder. O iki yardım eder. O yardım eder. 

يَ ْنُصْرنَ  هن ن  اتَ ْنُصرَ  امه  تَ ْنُصرُ  هي   
O bayanlar yardım eder. O iki bayan yardım eder. O bayan yardım eder. 

تَ ْنُصُرونَ  نتما ن  اتَ ْنُصرَ  انتما  تَ ْنُصرُ  نتا   
Sizler yardım edersiniz. Siz ikiniz yardım edersiniz. Sen yardım edersin. 

تَ ْنُصْرنَ  ننتا ن  اتَ ْنُصرَ  انتما   تَ ْنُصر ينَ  
Siz bayanlar yardım 

edersiniz. 

Siz iki bayan yardım 

edersiniz. 
Sen yardım edersin. 

نَ ْنُصرُ  حنن ْنُصرُ اَ  انا    
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 َرَجعَ  َرَجَعا َرَجُعوا
Döndüler. İkisi döndü. Döndü. 

 َرَجَعتْ  َرَجَعَتا َرَجْعنَ 
Döndüler. İkisi döndü. Döndü. 

 َرَجْعتَ  َرَجْعُتَما َرَجْعُتمْ 
Siz döndünüz. İkiniz döndünüz. Döndün. 

َجْعُتَمارَ  َرَجْعنُتن   َرَجْعت   
Siz döndünüz. İkiniz döndünüz. Döndün. 

انَ َرَجعْ   َرَجْعتُ   
Döndük.  Döndüm. 
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ُعونَ  َعان   يَ ْرج  عُ  يَ ْرج   يَ ْرج 
Dönyorlar. İkisi dönüyor. Dönüyor. 

ْعنَ  َعان   يَ ْرج  عُ  تَ ْرج   تَ ْرج 
Dönyorlar. İkisi dönüyor. Dönüyor. 

ُعونَ  َعان  تَ ْرج   تَ ْرج  عُ    تَ ْرج 
Dönüyorsunuz. İkisi dönüyorlar. Dönüyorsun. 

ْعنَ  َعان   تَ ْرج  ع يَ  تَ ْرج   تَ ْرج 
Dönüyorsunuz. İkisi dönüyorlar. Dönüyorsun. 

عُ  عُ اَ   نَ ْرج  ْرج    
Dönüyoruz.  Dönüyorum. 
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ُدواَسع   َداَسع    دَ َسع     
Mutlu oldular. İkisi mutlu oldu. Mutlu oldu. 

ْدنَ َسع   َدتَ َسع    َدتْ َسع     
Mutlu oldular. İkisi mutlu oldu. Mutlu oldu. 

ْدتُْ َسع   ْدُتَاَسع    ْدتَ َسع     
Mutlu oldunuz. İkisi mutlu oldular. Mutlu oldun. 

ْدُتنن َسع   ْدُتَاَسع    ْدت  َسع     
Mutlu oldunuz. İkisi mutlu oldular. Mutlu oldun. 

ْدانَ َسع   ْدتُ َسع      
Mutlu olduk.  Mutlu oldum. 
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 َيْسَعدُ  َيْسَعَدان   َيْسَعُدونَ  
Onlar mutlu oluyorlar. İkisi mutlu oluyor. Mutlu oluyor. 

 َتْسَعدُ  َتْسَعَدان   َيْسَعْدنَ 
Onlar mutlu oluyorlar. İkisi mutlu oluyor. Mutlu oluyor. 

 َتْسَعدُ  َتْسَعَدان   َتْسَعُدونَ 
Siz mutlu oluyorsunuz. İkiniz mutlu oluyorsunuz. Sen mutlu oluyorsun. 

 َتْسَعد ينَ  َتْسَعَدان   َتْسَعْدنَ 
Siz mutlu oluyorsunuz. İkiniz mutlu oluyorsunuz. Sen mutlu oluyorsun. 

ْسَعدُ اَ   َنْسَعدُ   
Mutlu oluyoruz.  Mutlu oluyorum. 
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اقَ تَ ُلو  هم قَ َتَل  امه  قَ َتلَ  هو   
Onlar öldürdüler. O iki erkek öldürdü. O öldürdü. 

قَ تَ ْلنَ  هن اقَ تَ َلتَ  امه  قَ تَ َلتْ  هي   
Onlar bayanlar öldürdüler. O iki bayan öldürdü. O bayan öldürdü. 

قَ تَ ْلُتمْ  نتما اقَ تَ ْلُتمَ  انتما  قَ تَ ْلتَ  نتا   
Sizler öldürdünüz. Siz ikiniz öldürdünüz. Sen öldürdün. 

قَ تَ ْلنُتن  ننتا اقَ تَ ْلُتمَ  انتما  قَ تَ ْلت   نتا   

Siz bayanlar öldürdünüz Siz iki bayan öldürdünüz. Sen bayan öldürdün. 

اقَ تَ ْلنَ  حنن قَ تَ ْلتُ  انا    
Biz öldürdük.  Ben öldürdüm. 
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يَ ْقتُ ُلونَ  هم ن  يَ ْقُتَل  امه  يَ ْقُتلُ  هو   
Onlar öldürürler. O iki erkek öldürür. O öldürür. 

يَ ْقتُ ْلنَ  هن ن  تَ ْقُتَل  امه  تَ ْقُتلُ  هي   

O bayanlar öldürürler. O iki bayan öldürür. O bayan öldürür. 

تَ ْقتُ ُلونَ  نتما ن  تَ ْقُتَل  انتما  تَ ْقُتلُ  نتا   
Sizler öldürürsünüz. Siz ikiniz öldürürsünüz. Sen öldürürsün. 

تَ ْقتُ ْلنَ  ننتا ن  تَ ْقُتَل  انتما  تَ ْقُتل يَ  نتا   

Siz bayanlar öldürürler. Siz iki bayan öldürürsünüz. Sen bayan öldürürsün. 

نَ ْقُتلُ  حنن قْ ُتلُ اَ  انا    
Biz öldürürüz.  Ben öldürürüm. 
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اَعَرُفو  هم اَعَرفَ  امه  َعَرفَ  هو   
Onlar bildiler. O iki erkek bildiler. O bildi. 

َعَرْفنَ  هن اَعَرفَ تَ  امه  َعَرَفتْ  هي   
Onlar bayanlar bildiler. O iki bayan bildiler. O bayan bildi. 

َعَرفْ ُتمْ  نتما اَعَرفْ ُتمَ  انتما  َعَرْفتَ  نتا   
Siz bildiniz. Siz ikiniz bildiniz. Sen bildin. 

َعَرفْ نُتن  ننتا اَعَرفْ ُتمَ  انتما  َعَرْفت   نتا   
Siz bayanlar bildiniz. Siz iki bayan bildiniz. Sen bayan bildin. 

اَعَرفْ نَ  حنن َعَرْفتُ  انا    
Biz bildik.  Ben bildim. 
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يَ ْعر ُفونَ  هم ن  ايَ ْعر فَ  امه  يَ ْعر فُ  هو   
Onlar bilirler. O iki erkek bilirler. O bilir. 

يَ ْعر ْفنَ  هن ن  اتَ ْعر فَ  امه  تَ ْعر فُ  هي   

Onlar bayanlar bilirler. O iki bayan bilirler. O bayan bilir. 

تَ ْعر ُفونَ  نتما ن  اتَ ْعر فَ  انتما  تَ ْعر فُ  نتا   
Sizler bilirsiniz. Siz ikiniz bilirsiniz. Sen bilirsin. 

تَ ْعر ْفنَ  ننتا ن  اتَ ْعر فَ  انتما  تَ ْعر ف يَ  نتا   
Siz bayanlar bilirler. Siz iki bayan bilirsiniz. Sen bayan bilirsin. 

نَ ْعر فُ  حنن ْعر فُ اَ  انا    
Biz biliriz.  Ben bilirim. 
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اَنَظُرو  هم اَنَظرَ  امه  َنَظرَ  هو   
Onlar baktı. O iki erkek baktı. O baktı. 

َنَظْرنَ  هن َنَظَرتَ  امه  َنَظَرتْ  هي   
O bayanlar baktı. O iki bayan baktı. O bayan baktın. 

َنَظْرتُْ  نتما اَنَظْرتَُ  انتما  َنَظْرتَ  نتا   
Sizler baktınız. Siz ikiniz baktınız. Sen baktın. 

َنَظْرُتنن  ننتا اَنَظْرتَُ  انتما  َنَظْرت   نتا   
Siz bayanlar baktınız. Siz iki bayan baktınız. Sen bayan baktın. 

َنَظْرانَ  حنن َنَظْرتُ  انا    
Biz baktık.  Ben baktım. 
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يَ ْنظُُرونَ  هم ن  ايَ ْنظُرَ  امه  يَ ْنظُرُ  هو   
Onlar bakar. O iki erkek bakar. O bakar. 

يَ ْنظُْرنَ  هن ن  اتَ ْنظُرَ  امه  تَ ْنظُرُ  هي   
O bayanlar bakar. O iki bayan bakar. O bayan bakar. 

تَ ْنظُُرونَ  نتما ن  اتَ ْنظُرَ  انتما  تَ ْنظُرُ  نتا   
Sizler bakarsınız. Siz ikiniz bakarsınız. Sen bakarsın. 

تَ ْنظُْرنَ  ننتا ن  اتَ ْنظُرَ  انتما  تَ ْنظُر ينَ  نتا   
Siz bayanlar bakarsınız. Siz iki bayan bakarsınız. Sen bayan bakarsın. 

نَ ْنظُرُ   حنن ْنظُرُ اَ  انا     
Biz bakarız.  Ben bakarım. 
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اتَ َعلنُمو  هم امَ تَ َعلن  امه  تَ َعلنمَ  هو   
Onlar öğrendiler. O iki erkek öğrendi. O öğrendi. 

تَ َعلنْمنَ  هن اتَ َعلنَمتَ  امه  تَ َعلنَمتْ  هي   
O bayanlar öğrendiler. O iki bayan öğrendi. O bayan öğrendi. 

تَ َعلنْمُتمْ  نتما اتَ َعلنْمُتمَ  انتما  تَ َعلنْمتَ  نتا   
Sizler öğrendiniz. Siz ikiniz öğrendiniz. Sen öğrendin. 

تَ َعلنْمنُتن  ننتا اتَ َعلنْمُتمَ  انتما  تَ َعلنْمت   نتا   

Siz bayanlar öğrendiniz. Siz iki bayan öğrendiniz. Sen bayan öğrendin. 

اتَ َعلنْمنَ  حنن تَ َعلنْمتُ  انا    
Biz öğrendim.  Ben öğrendim. 
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يَ تَ َعلنُمونَ  هم ن  اتَ َعلنمَ ي َ  امه  يَ تَ َعلنمُ  هو   
Onlar öğreniyorlar. O iki erkek öğreniyor. O öğreniyor. 

يَ تَ َعلنْمنَ  هن ن  اتَ تَ َعلنمَ  امه  تَ تَ َعلنمُ  هي   
O bayanlar öğreniyorlar. O iki bayan öğreniyor. O bayan öğreniyor. 

تَ تَ َعلنُمونَ  نتما ن  اتَ تَ َعلنمَ  انتما  َعلنمُ تَ ت َ  نتا   
Sizler öğreniyorsunuz. Siz ikiniz öğreniyorsunuz. Sen öğreniyorsun. 

تَ تَ َعلنْمنَ  ننتا ن  اتَ تَ َعلنمَ  انتما  تَ تَ َعلنم يَ  نتا   

Siz bayanlr öğreniyorsunuz. Siz ikiniz öğreniyorsunuz. Sen bayan öğreniyorsun. 

نَ تَ َعلنمُ  حنن تَ َعلنمُ اَ  انا    
Biz öğreniyoruz.  Ben öğreniyorum. 
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ُرو  هم اَخس  رَ  امه  اَخس  رَ  هو  َخس   
Onlar kaybetti. O iki erkek kaybetti. O kaybetti. 

ْرنَ  هن َخس  َرتَ  امه  َخس  َرتْ  هي  َخس   
O bayanlar kaybetti. O iki bayan kaybetti. O bayan kaybetti. 

ْرتُْ  نتما َخس  ْرتَُ  انتما  اَخس  ْرتَ  تنا  َخس   
Sizler kaybettiniz. Siz ikiniz kaybettiniz. Sen kaybettin. 

ْرُتنن  ننتا َخس  ْرتَُ  انتما  اَخس  ْرت   نتا  َخس   
Siz bayanlar 

kaybettiniz. 
Siz iki bayan kaybettiniz. Sen bayan kaybettin. 

ْرانَ  حنن َخس  ْرتُ  انا   َخس   
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ََيَْسُرونَ  هم ن  اََيَْسرَ  امه  ََيَْسرُ  هو   
Onlar kaybeder. O iki erkek kaybeder. O kaybeder. 

ََيَْسْرنَ  هن ن  اََتَْسرَ  امه  ََتَْسرُ  هي   
O bayanlar kaybeder. O iki bayan kaybeder. O bayan kaybeder. 

ََتَْسُرونَ  نتما ن  اََتَْسرَ  انتما  ََتَْسرُ  نتا   
Sizler kaybedersiniz. Siz ikiniz kaybedersiniz. Sen kaybedersin. 

ََتَْسْرنَ  ننتا ن  اََتَْسرَ  انتما  ََتَْسر ينَ  نتا   
Siz bayanlar 

kaybedersiniz. 

Siz iki bayan 

kaybedersiniz. 
Sen bayan kaybedersin. 

ََنَْسرُ  حنن ْخَسرُ اَ  انا    
Biz kaybederiz.  Ben kaybederim. 



hizliogreniyorum.com 

45 
 

ارَك ُبو  هم ارَك بَ  امه  رَك بَ  هو   
Onlar bindi. O iki erkek bindi. O bindi. 

رَك ْبَ  هن ارَك بَ تَ  امه  رَك َبتْ  هي   
O bayanlar bindi. O iki bayan bindi. O bayan bindi. 

ُتمْ  نتما رَك ب ْ ُتمَ  انتما  ارَك ب ْ رَك ْبتَ  نتا   
Sizler bindi. Siz ikiniz bindiniz. Sen bindin. 

رَك ب ْنُتن  ننتا ُتمَ َر  انتما  اك ب ْ رَك ْبت   نتا   
Siz bayanlar bindi. Siz iki bayan bindi. Sen bayan bindin. 

نَ  حنن ارَك ب ْ رَك ْبتُ  انا    
Biz bindik.  Ben bindim. 
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يَ رَْكُبونَ  هم ن  ايَ رَْكبَ  امه  يَ رَْكبُ  هو   
Onlar biner. O iki erkek biner. O biner. 

يَ رَْكْبَ  هن ن  اتَ رَْكبَ  امه  تَ رَْكبُ  هي   
O bayanlar biner. O iki bayan biner. O bayan biner. 

تَ رَْكُبونَ  نتما ن  اتَ رَْكبَ  انتما  تَ رَْكبُ  نتا   
Sizler binersiniz. Siz ikiniz binersiniz. Sen binersin. 

تَ رَْكْبَ  ننتا ن  اتَ رَْكبَ  انتما  تَ رَْكب يَ  نتا   
Siz bayanlar binersiniz. Siz iki bayan binersiniz. Sen bayan binersin. 

نَ رَْكبُ  حنن رَْكبُ اَ  انا    
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اَخَرُجو  هم  اَخَرجَ  امه  َخرَجَ  هو   
Onlar çıktı. O iki erkek çıktı. O çıktı. 

َخَرْجنَ  هن اَخَرَجتَ  امه  َخَرَجتْ  هي   
O bayanlar çıktı. O iki bayan çıktı. O çıktı. 

َخَرْجُتمْ  نتما اَرْجُتمَ خَ  انتما  َخَرْجتَ  نتا   
Sizler çıktınız. Siz ikiniz çıktınız. Sen çıktın. 

َخَرْجنُتن  ننتا اَخَرْجُتمَ  انتما  َخَرْجت   نتا   
Siz bayanlar çıktınız. Siz iki bayan çıktınız. Sen bayan çıktın. 

اَخَرْجنَ  حنن َخَرْجتُ  انا    
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ََيُْرُجونَ  هم ن  اََيُْرجَ  امه  رُجُ َيَْ  هو   
Onlar çıkar. O iki erkek çıkar. O çıkar. 

ََيُْرْجنَ  هن ن  اََتُْرجَ  امه  ََتْرُجُ  هي   
O bayanlar çıkar. O iki bayan çıkar. O çıkar. 

ََتُْرُجونَ  نتما ن  اََتُْرجَ  انتما  ََتْرُجُ  نتا   
Sizler çıkarsınız. Siz ikiniz çıkarsınız. Sen çıkarsın. 

ْجنَ ََتْرُ  ننتا ن  اََتُْرجَ  انتما  يَ   نتا  ََتُْرج   
Siz bayanlar çıkarsınız. Siz iki bayan çıkarsınız. Sen bayan çıkarsın. 

ََنْرُجُ  حنن ْخرُجُ اَ  انا    
Biz çıkarız.  Ben çıkarım. 
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اَدَرُسو  هم اَدَرسَ  امه  َدَرسَ  هو   
Onlar çalıştılar. O iki erkek çalıştı. O çalıştı. 

َدَرْسنَ  هن اَدَرَستَ  امه  َدَرَستْ  هي   
O bayanlar çalıştılar. O iki bayan çalıştı. O bayan çalıştı. 

َدَرْسُتمْ  نتما اَدَرْسُتمَ  انتما  َدَرْستَ  نتا   
Sizler çalıştınız. Siz ikiniz çalıştınız. Sen çalıştın. 

َدَرْسنُتن  ننتا اَدَرْسُتمَ  انتما  َدَرْست   نتا   

Siz bayanlar çalıştınız. Siz iki bayan çalıştınız. Sen bayan çalıştın. 

اَدَرْسنَ  حنن َدَرْستُ  انا    
Biz çalıştık.  Ben çalıştım. 
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َيْدُرُسونَ  هم  ن  اَيْدُرسَ  امه  َيْدُرسُ  هو   
Onlar çalışırlar. O iki erkek çalışır. O çalışır. 

َيْدُرْسنَ  هن ن  اَتْدُرسَ  امه  َتْدُرسُ  هي   
O bayanlar çalışırlar. O iki bayan çalışır. O bayan çalışır. 

َتْدُرُسونَ  نتما ن  اَتْدُرسَ  انتما  َتْدُرسُ  نتا   
Sizler çalışırsınız. Siz ikiniz çalışırsınız. Sen çalışırsın. 

َتْدُرْسنَ  ننتا ن  اَتْدُرسَ  انتما  يَ  نتا  َتْدُرس   

Siz bayanlar çalışırlar. Siz iki bayan çalışırsınız. Sen bayan çalışırsın. 

َنْدُرسُ  حنن ْدُرسُ اَ  انا    
Biz çalışırız.  Ben çalışırım. 
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اَعَبُدو  هم  اَعَبدَ  امه  َعَبدَ  هو   
Onlar ibadet etti. O iki ibadet etti. O ibadet etti. 

َعَبْدنَ  هن َعَبَدتَ  امه  َعَبَدتْ  هي   
O bayanlar ibadet etti. O iki bayan ibadet etti. O bayan ibadet etti. 

َعَبْدتُْ  نتما اَعَبْدتَُ  انتما  َعَبْدتَ  نتا   
Sizler ibadet ettiniz. Siz ikiniz ibadet ettiniz. Sen ibadet ettin. 

َعَبْدُتنن  ننتا اَعَبْدتَُ  انتما  َعَبْدت   نتا   
Siz bayanlar ibadet ettiniz. Siz iki bayan ibadet ettiniz. Sen ibadet ettin. 

َعَبْدانَ  حنن َعَبْدتُ  انا    
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يَ ْعُبُدونَ  هم ن  ايَ ْعُبدَ  امه  يَ ْعُبدُ  هو   
Onlar ibadet eder. O iki ibadet eder. O ibadet eder. 

يَ ْعُبْدنَ  هن ن  اتَ ْعُبدَ  امه  تَ ْعُبدُ  هي   
O bayanlar ibadet eder. O iki bayan ibadet eder. O bayan ibadet eder. 

تَ ْعُبُدونَ  نتما ن  اتَ ْعُبدَ  انتما  تَ ْعُبدُ  نتا   
Sizler ibadet edersiniz. Siz ikiniz ibadet edersiniz. Sen ibadet edersin. 

تَ ْعُبْدنَ  ننتا ن  اتَ ْعُبدَ  انتما  تَ ْعُبد ينَ  نتا   
Siz bayanlar ibadet 

edersiniz. 

Siz iki bayan ibadet 

edersiniz. 
Sen ibadet edersin. 

نَ ْعُبدُ  حنن ْعُبدُ اَ  انا    
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اَشَكُرو  هم اَشَكرَ  امه  َشَكرَ  هو   
Onlar teşekkür etti. O iki erkek teşekkür etti. O teşekkür etti. 

َشَكْرنَ  هن َشَكَرتَ  امه  َشَكَرتْ  هي   
O bayanlar teşekkür etti. O iki bayan teşekkür etti. O teşekkür etti. 

َشَكْرتُْ  نتما اَشَكْرتَُ  انتما  َشَكْرتَ  نتا   
Sizler teşekkür ettiniz. Siz ikiniz teşekkür ettiniz. Sen teşekkür ettin. 

َشَكْرُتنن  ننتا اَشَكْرتَُ  انتما  َشَكْرت   نتا   
Siz bayanlar teşekkür 

ettiniz. 

Siz iki bayan teşekkür 

ettiniz. 
Sen bayan teşekkür ettin. 

َشَكْرانَ  حنن َشَكْرتُ  انا    
Biz teşekkür ettik.  Ben teşekkür ettim. 
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َيْشُكُرونَ  هم ن  اَيْشُكرَ  امه  َيْشُكرُ  هو   
Onlar teşekkür eder. O iki erkek teşekkür eder. O teşekkür eder. 

َيْشُكْرنَ  هن ن  اَتْشُكرَ  امه  َتْشُكرُ  هي   
O bayanlar teşekkür eder. O iki bayan teşekkür eder. O teşekkür eder. 

َتْشُكُرونَ  نتما ن  اَتْشُكرَ  انتما  َتْشُكرُ  نتا   

Sizler teşekkür edersiniz. 
Siz ikiniz teşekkür 

edersiniz. 
Sen teşekkür edersin. 

َتْشُكْرنَ  ننتا ن  اَتْشُكرَ  انتما  َتْشُكر ينَ  نتا   
Siz bayanlar teşekkür 

edersiniz. 

Siz iki bayan teşekkür 

edersiniz. 

Sen bayan teşekkür 

edersin. 

َنْشُكرُ  حنن ْشُكرُ اَ  انا    
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 َفضنلَ  َفضنَل  َفضنُلوا
Tercih ettiler. O ikisi tercih etti. Tercih etti. 

 َفضنَلتْ  َفضنَلَتا َفضنْلنَ 
Tercih ettiler.  O ikisi tercih etti.  Tercih etti. 

 َفضنْلتَ  َفضنْلُتَما َفضنْلُتمْ 
Siz tercih ettiniz. Siz ikiniz tercih ettiniz. Sen tercih ettin. 

 َفضنْلت   َفضنْلُتَما َفضنْلنُتن 
Siz tercih ettiniz. Siz ikiniz tercih ettiniz. Sen tercih ettin. 

 َفضنْلتُ   َفضنْلَنا
Tercih ettik.  Tercih ettim. 
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 يُ َفض ِّلُ  يُ َفض َِّلن   يُ َفض ُِّلونَ 
Tercih ediyorlar. İkiniz tercih ediyorsunuz. Tercih ediyor. 

 تُ َفض ِّلُ  تُ َفض َِّلن   يُ َفض ِّْلنَ 
Tercih ediyorlar. İkiniz tercih ediyorsunuz. Tercih ediyor. 

لُ تُ َفض ِّ  تُ َفض َِّلن   تُ َفض ُِّلونَ   
Siz tercih ediyorsunuz. İkiniz tercih ediyorsunuz. Tercih ediyorsun. 

 تُ َفض ِّل يَ  تُ َفض َِّلن   تُ َفض ِّْلنَ 
Siz tercih ediyorsunuz. İkiniz tercih ediyorsunuz. Tercih ediyorsun. 

 أَُفض ِّلُ   نُ َفض ِّلُ 
Tercih ediyoruz.  Tercih ederim. 
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اَحَكُمو  هم اَحَكمَ  امه  َحَكمَ  هو   
Onlar yönetti. O iki erkek yönetti. O yönetti. Hüküm verdi. 

َحَكْمنَ  هن اَحَكَمتَ  امه  َحَكَمتْ  هي   
O bayanlar yönetti. O iki bayan yönetti. O bayan yönetti. 

َحَكْمُتمْ  نتما اَحَكْمُتمَ  انتما  َحَكْمتَ  نتا   
Sizler yönettiniz. Siz ikiniz yönettiniz. Sen yönettin. 

َحَكْمنُتن  ننتا اَحَكْمُتمَ  انتما  َحَكْمت   نتا   
Siz bayanlar yönettiniz. Siz iki bayan yönettiniz. Sen bayan yönettin. 

اَحَكْمنَ  حنن َحَكْمتُ  انا    
Biz yönettik.  Ben yönettim. 
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ََيُْكُمونَ  هم ن  اََيُْكمَ  امه  ََيُْكمُ  هو   
Onlar yönetir. O iki erkek yönetir. O yönetir. Hüküm verir. 

ََيُْكْمنَ  هن ن  اََتُْكمَ  امه  ََتُْكمُ  هي   
O bayanlar yönetir. O iki bayan yönetir. O bayan yönetir. 

ََتُْكُمونَ  نتما ن  اََتُْكمَ  انتما  ََتُْكمُ  نتا   
Sizler yönetirsiniz. Siz ikiniz yönetirsiniz. Sen yönetirsin. 

ََتُْكْمنَ  ننتا ن  اََتُْكمَ  انتما  ََتُْكم يَ  نتا   
Siz bayanlar yönetirsiniz. Siz iki bayan yönetirsiniz. Sen bayan yönetirsin. 

حَنُْكمُ  حنن ْحُكمُ اَ  انا    
Biz yönetiriz.  Ben yönetirim. 



60 
 

 

اَفَحُصو  هم اَفَحصَ  امه  َفَحصَ  هو   
Onlar kontrol etti. O iki erkek kontrol etti. O kontrol etti. Muayene etti. 

َفَحْصنَ  هن اَفَحَصتَ  امه  َفَحَصتْ  هي   
O bayanlar kontrol etti. O iki bayan kontrol etti. O bayan kontrol etti. 

َفَحْصُتم نتما اَفَحْصُتمَ  انتما  َفَحْصتَ  نتا   
Sizler kontrol ettiniz. Siz ikiniz kontrol ettiniz. Sen kontrol ettin. 

َفَحْصنُتن  ننتا اَفَحْصُتمَ  انتما  َفَحْصت   نتا   
Siz bayanlar kontrol ettiniz. Siz iki bayan kontrol ettiniz. Sen bayan kontrol ettin. 

اَفَحْصنَ  حنن َفَحْصتُ  انا    
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يَ ْفَحُصونَ  هم ن  ايَ ْفَحصَ  امه  يَ ْفَحصُ  هو   
Onlar kontrol eder. O iki erkek kontrol eder. O kontrol eder. Muayene eder. 

يَ ْفَحْصنَ  هن ن  اتَ ْفَحصَ  امه  تَ ْفَحصُ  هي   
O bayanlar kontrol eder. O iki bayan kontrol eder. O bayan kontrol eder. 

تَ ْفَحُصونَ  نتما ن  اتَ ْفَحصَ  انتما  تَ ْفَحصُ  نتا   
Sizler kontrol edersiniz. Siz ikiniz kontrol edersiniz. Sen kontrol edersin. 

تَ ْفَحْصنَ  ننتا ن  اتَ ْفَحصَ  انتما  تَ ْفَحص يَ  نتا   
Siz bayanlar kontrol edersiniz. Siz iki bayan kontrol edersiniz. Sen bayan kontrol edersin. 

نَ ْفَحصُ  حنن ْفَحصُ اَ  انا    
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اَفَكُرو  هم اَفَكرَ  امه  َكرَ فَ  هو   
Onlar düşündü. O iki erkek düşündü. O düşündü. 

َفَكْرنَ  هن َفَكَرتَ  امه  َفَكَرتْ  هي   
O bayanlar düşündü. O iki bayan düşündü. O bayan düşündü. 

َفَكْرتُْ  نتما اَفَكْرتَُ  انتما  َفَكْرتَ  نتا   
Sizler düşündünüz. Siz ikiniz düşündünüz. Sen düşündün. 

َفَكْرُتنن  ننتا اَفَكْرتَُ  انتما  َفَكْرت   نتا   
Siz bayanlar düşündünüz. Siz iki bayn düşündününüz. Sen bayan düşündün. 

َفَكْرانَ  حنن َفَكْرتُ  انا    
Biz düşündük.  Ben düşündüm. 
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يَ ْفُكُرونَ  هم ن  ايَ ْفُكرَ  امه  يَ ْفُكرُ  هو   
Onlar düşünür. O iki erkek düşünür. O düşünür. 

يَ ْفُكْرنَ  هن ن  اتَ ْفُكرَ  امه  تَ ْفُكرُ  هي   
O bayanlar düşünür. O iki bayan düşünür. O bayan düşünür. 

تَ ْفُكُرونَ  نتما ن  اتَ ْفُكرَ  انتما  تَ ْفُكرُ  نتا   
Sizler düşünürsünüz. Siz ikiniz düşünürsünüz. Sen düşünürsün. 

تَ ْفُكْرنَ  ننتا ن  اْفُكرَ ت َ  انتما  تَ ْفُكر ينَ  نتا   
Siz bayanlar düşünürsünüz. Siz iki bayan düşünürsünüz. Sen bayan düşünürsün. 

نَ ْفُكرُ  حنن ْفُكرُ اَ  انا    
Biz düşünürüz.  Ben düşünürüm. 
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الَب ُسو  هم الَب سَ  امه  لَب سَ  هو   
Onlar giyindi. O iki erkek giyindi. O giyindi. 

ب ْسنَ لَ  هن الَب َستَ  امه  لَب َستْ  هي   
O bayanlar giyindi. O iki bayan giyindi. O bayan giyindi. 

لَب ْسُتمْ  نتما الَب ْسُتمَ  انتما  لَب ْستَ  نتا   
Sizler giyindiniz. Siz ikiniz giyindiniz. Sen giyindin. 

لَب ْسنُتن  ننتا الَب ْسُتمَ  انتما  لَب ْست   نتا   
Siz bayanlar giyindiniz. Siz iki bayan giyindiniz. Sen bayan giyindin. 

الَب ْسنَ  حنن لَب ْستُ  انا    
Biz giyindik.  Ben giyindim. 
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يَ ْلَبُسونَ  هم ن  ايَ ْلَبسَ  امه  يَ ْلَبسُ  هو   
Onlar giyinir. O iki erkek giyinir. O giyinir. 

يَ ْلَبْسنَ  هن ن  اتَ ْلَبسَ  امه  تَ ْلَبسُ  هي   
O bayanlar giyinir. O iki bayan giyinir. O bayan giyinir 

تَ ْلَبُسونَ  نتما ن  اتَ ْلَبسَ  انتما  تَ ْلَبسُ  نتا   
Sizler giyinirsiniz. Siz ikiniz giyinirsiniz. Sen giyinirsin. 

تَ ْلَبْسنَ  ننتا ن  اتَ ْلَبسَ  انتما  يَ  نتا  تَ ْلَبس   
Siz bayanlar giyinirsiniz. Siz iki bayan giyinirsiniz. Sen bayan giyinirsin. 

نَ ْلَبسُ  حنن ْلَبسُ اَ  انا    
Biz giyiniriz.  Ben giyinirim. 
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ُلو  هم اَعم  َعم َل  امه  َعم لَ  هو   
Onlar çalıştılar. O iki erkek çalıştı. O çalıştı. 

ْلنَ  هن َعم  َلتَ  امه  اَعم  َعم َلتْ  هي   

Onlar bayanlar çalıştılar. O iki bayan çalıştı. O bayan çalıştı. 

ْلُتمْ  نتما َعم  ْلُتمَ  انتما  اَعم  َعم ْلتَ  نتا   
Sizler çalıştınız. Siz ikiniz çalıştılar. Sen çalıştın. 

ْلنُتن  ننتا َعم  ْلُتمَ  انتما  اَعم  َعم ْلت   نتا   

Siz bayanlar çalıştınız. Siz iki bayan çalıştınız. Sen bayan çalıştın. 

ْلنَ  حنن اَعم  َعم ْلتُ  انا    
Biz çalıştık.  Ben çalıştım. 
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يَ ْعَمُلونَ  هم ن  يَ ْعَمَل  امه  يَ ْعَملُ  هو   
Onlar çalışırlar. O iki erkek çalışır. O çalışır. 

يَ ْعَمْلنَ  هن ن  تَ ْعَمَل  امه  تَ ْعَملُ  هي   

O bayanlar çalışırlar. O iki bayan çalışırlar. O bayan çalışır. 

تَ ْعَمُلونَ  نتما ن  تَ ْعَمَل  انتما  تَ ْعَملُ  نتا   
Sizler çalışırsınız. Siz ikiniz çalışırsınız. Sen çalışırsın. 

تَ ْعَمْلنَ  ننتا ن  تَ ْعَمَل  انتما  تَ ْعَمل يَ  نتا   
Siz bayanlar çalışırsınız. Siz iki bayan çalışırsınız. Sen bayan çalışırsın. 

نَ ْعَملُ  حنن ْعَملُ اَ  انا    
Biz çalışırız.  Ben çalışırım. 
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 َمر ضَ  َمر َضا َمر ُضوا 
Hasta oldular. İkisi hasta oldu. Hasta oldu. 

 َمر َضتْ  َمر َضَتا َمر ْضنَ 
Hasta oldular. İkisi hasta oldu. Hasta oldu. 

 َمر ْضتَ  َمر ْضُتَما َمر ْضُتمْ 
Siz hasta oldunuz. İkisi hasta oldu. Hasta oldun. 

 َمر ْضتَ  َمر ْضُتَما َمر ْضنُتن 
Siz hasta oldunuz. İkisi hasta oldu. Hasta oldun. 

 َمر ْضتُ   َمر ْضَنا
Hasta olduk.  Hasta oldum. 
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 ََيَْرضُ  ََيَْرَضان   ََيَْرُضونَ 
Hasta olurlar. İkisi hasta olur. Hasta olur. 

ْضنَ ََيْرَ   َتَْرضُ  َتَْرَضان   
Hasta olurlar. İkisi hasta olur. Hasta olur. 

 َتَْرضُ  َتَْرَضان   َتَْرُضونَ 
Siz hasta olursunuz. İkisi hasta olur. Hasta olursun. 

يَ  َتَْرَضان   َتَْرْضنَ   َتَْرض 
Siz hasta olursunuz. İkisi hasta olur. Hasta olursun. 

َرضُ نَْ   أَْمَرضُ   
Hasta oluruz.  Hasta olurum. 
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اَحَلُقو  هم اَحَلقَ  امه  َحَلقَ  هو   
Onlar tıraş etti. O iki erkek etti. O tıraş etti. 

   
   

َحَلْقُتمْ  نتما اَحَلْقُتمَ  انتما  َحَلْقتَ  نتا   
Sizler tıraş ettiniz. Siz ikiniz tıraş ettiniz. Sen tıraş ettin. 

   
   

اَحَلْقنَ  حنن َحَلْقتُ  انا    
Biz tıraş ettik.  Ben tıraş ettim. 
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Bu fiil kalın ha harfi ile yazılan خلق fiilinden farklıdır. Kalın ha ile söylenen  

َ
 خ
َ
 ل
َ
ق  fiili 

yarattı anlamına gelmektedir. Biz  
َ
 خ
َ
 ل
َ
ق  fiilinin diğer şahıslara göre çekimi yapılamaz. 

O yüzden kitabımıza almıyoruz. Yaratmak Allah’a mahsustur. Yaratı  
َ
 خ
َ
 ل
َ
ق   fiilinin 

sadece Kur’an-ı Kerim’de ayetlerde geçen çekimini kullamak bilmek yeterlidir. 

Ancak burada خلق fiilinden konu açılmışken şunu söylemeden de geçemeyeceğiz. 

Bu خلق fiilindeki خ harfi yanlış okunursa büyük vebali vardır denilerek adeta 

insanlar Arapça’dan, Kur’an-ı Kerim’den soğutuluyor. Her dilde bir harf değişikliği 

anlamda farklılıklara yol açabilir. Önemli olan sevdirmek anlatabilmektir. Arapça 

farklı bir dildir. Kur’an-ı Kerim çok farklı bir kitaptır diyerek güya överken insanları 

uzaklaştırmak akıl alır gibi değildir. خلق fiili Kur’an-ı Kerim’de 204 ayette 

geçmektedir. خلق fiili ve çekimi ile ilgili çalışmalarımızı www.hizliogreniyorum.com 

isimli sitemizden takip edebilirsiniz. خلق fiili ile ilgili nasipse başlı başına bir kitap 

çalışmamız olacak.  
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ََيْل ُقونَ  هم ن  اََيْل قَ  امه  ََيْل قُ  هو   
Onlar tıraş ediyor. O iki erkek ediyor. O tıraş ediyor. 

   
   

ََتْل ُقونَ  نتما ن  اََتْل قَ  انتما  ََتْل قُ  نتا   
Sizler tıraş ediyorsunuz. Siz ikiniz tıraş ediyorsunuz. Sen tıraş ediyorsun. 

   
   

حَنْل قُ  حنن ْحل قُ اَ  انا    
Biz tıraş ediyorum.  Ben tıraş ediyorum. 
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 ا تنَصلَ  ا تنَصَل  ا تنَصُلوا
Onlar telefon etti. O ikisi telefon etti. O telefon etti. 

 ا تنَصَلتْ  ا تنَصَلَتا ا تنَصْلنَ 
Onlar telefon etti. O ikisi telefon etti. O telefon etti. 

 ا تنَصْلتَ  ا تنَصْلُتَما ا تنَصْلُتمْ 
Siz telefon ettiniz. İkiniz telefon ettiniz. Sen telefon ettin. 

نُتن ا تنَصلْ   ا تنَصْلت   ا تنَصْلُتَما 
Siz telefon ettiniz. İkiniz telefon ettiniz. Sen telefon ettin. 

 ا تنَصْلتُ   ا تنَصْلَنا
Biz telefon ettik.  Ben telefon ettim. 
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ُلونَ   َلن   يَ تنص  لُ  يَ تنص   يَ تنص 
Onlar telefon eder. O ikisi telefon eder. O telefon eder. 

ْلنَ  َلن   يَ تنص  لُ  تَ تنص   تَ تنص 
Onlar telefon eder. O ikisi telefon eder. O telefon eder. 

ُلونَ  َلن   تَ تنص  لُ  تَ تنص   تَ تنص 
Siz telefon edersiniz. Siz ikiniz telefon edersiniz. Sen telefon edersin. 

ْلنَ  َلن   تَ تنص  ل يَ  تَ تنص   تَ تنص 
Siz telefon edersiniz. Siz ikiniz telefon edersiniz. Sen telefon edersin. 

لُ  لُ   نَ تنص   أَتنص 
Biz telefon ederiz.  Ben telefon ederim. 
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اَتَكلنُمو  هم اَتَكلنمَ  امه  َتَكلنمَ  هو   
Onlar konuştu. O iki erkek konuştu. O konuştu. 

َتَكلنْمنَ  هن اتَ َتَكلنمَ  امه  َتَكلنَمتْ  هي   
O bayanlar konuştu. O iki bayan konuştu. O bayan konuştu. 

َتَكلنْمُتمْ  نتما اَتَكلنْمُتمَ  انتما  َتَكلنْمتَ  نتا   
Sizler konuştunuz. Siz ikiniz konuştunuz. Sen konuştun. 

َتَكلنْمنُتن  ننتا اَتَكلنْمُتمَ  انتما  َتَكلنْمت   نتا   
Siz bayanlar konuştunuz. Siz iki bayan konuştunuz. Sen bayan konuştun. 

اَتَكلنْمنَ  حنن َتَكلنْمتُ  انا    
Biz konuştuk.  Ben konuştum. 
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يَ َتَكلنُمونَ  هم ن  ايَ َتَكلنمَ  امه  يَ َتَكلنمُ  هو   
Onlar konuşur. O iki erkek konuşur. O konuşur. 

يَ َتَكلنْمنَ  هن ن  اَتَكلنمَ ت َ  امه  تَ َتَكلنمُ  هي   
O bayanlar konuşur. O iki bayan konuşur. O bayan konuşur. 

تَ َتَكلنُمونَ  نتما ن  اتَ َتَكلنمَ  انتما  تَ َتَكلنمُ  نتا   
Sizler konuşursunuz. Siz ikiniz konuşursunuz. Sen konuşursun. 

تَ َتَكلنْمنَ  ننتا ن  اتَ َتَكلنمَ  انتما  َتَكلنم يَ ت َ  نتا   
Siz bayanlar konuşursunuz. Siz iki bayan konuşursunuz. Sen bayan konuşursun. 

نَ َتَكلنمُ  حنن َتَكلنمُ ا انا    
Biz konuşuruz.  Ben konuşurum. 
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اَسَبُحو  هم اَسَبحَ  امه  َسَبحَ  هو   

Onlar yüzdü. O iki erkek yüzdü. O yüzdü. 

َسَبْحنَ  هن اتَ َسَبحَ  امه  َسَبَحتْ  هي   

O bayanlar yüzdü. O iki bayan yüzdü. O yüzdü. 

َسَبْحُتمْ  نتما اَسَبْحُتمَ  انتما  َسَبْحتَ  نتا   

Sizler yüzdünüz. Siz ikiniz yüzdünüz. Sen yüzdün. 

َسَبْحنُتن  ننتا اَسَبْحُتمَ  انتما  َسَبْحت   نتا   

Siz bayanlar yüzdünüz. Siz iki bayan yüzdünüz. Sen bayan yüzdün. 

اَسَبْحنَ  حنن َسَبْحتُ  انا    
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َيْسَبُحونَ  هم ن  اَيْسَبحَ  امه  َيْسَبحُ  هو   
Onlar yüzer. O iki erkek yüzer. O yüzer. 

َيْسَبْحنَ  هن ن  اَتْسَبحَ  امه  َتْسَبحُ  هي   
O bayanlar yüzer. O iki bayan yüzer. O yüzer. 

َتْسَبُحونَ  نتما ناحَ َتْسبَ  انتما  َتْسَبحُ  نتا   
Sizler yüzersiniz. Siz ikiniz yüzersiniz. Sen yüzersin. 

َتْسَبْحنَ  ننتا ن  اَتْسَبحَ  انتما  يَ  نتا  َتْسَبح   
Siz bayanlar yüzersiniz. Siz iki bayan yüzersiniz. Sen bayan yüzersin. 

َنْسَبحُ  حنن ْسَبحُ اَ  انا    
Biz yüzeriz.  Ben yüzerim. 
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اَسَفُرو  مه اَسَفرَ  امه  َسَفرَ  هو   
Onlar seyahat etti. O iki erkek seyahat etti. O seyahat etti. 

َسَفْرنَ  هن َسَفَرتَ  امه  َسَفَرتْ  هي   
O bayanlar seyahat etti. O iki bayan seyahat etti. O seyahat etti. 

َسَفْرتُ  نتما اَسَفْرتَُ  انتما  َسَفْرتَ  نتا   
Sizler seyahat ettiniz. Siz ikiniz seyahat ettiniz. Sen seyahat ettin. 

َسَفْرُتنن  ننتا اَسَفْرتَُ  انتما  َسَفْرت   نتا   
Siz bayanlar seyahat 

ettiniz. 

Siz iki bayan seyahat 

ettiniz. 
Sen bayan seyahat ettin. 

َسَفْرانَ  حنن َسَفْرتُ  انا    
Biz seyahat ettik.  Ben seyahat ettim. 
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َيْسُفُرونَ  هم ن  اَيْسُفرَ  امه  َيْسُفرُ  هو   
Onlar gezer. O iki erkek gezer. O gezer. Seyahat eder. 

َيْسُفْرنَ  هن ن  اَتْسُفرَ  امه  َتْسُفرُ  هي   
O bayanlar gezer. O iki bayan gezer. O gezer. 

َتْسُفُرونَ  نتما ن  اَتْسُفرَ  انتما  َتْسُفرُ  نتا   
Sizler gezersiniz. Siz ikiniz gezersiniz. Sen gezersin. 

َتْسُفْرنَ  ننتا ن  اَتْسُفرَ  انتما  َتْسُفر ينَ  نتا   
Siz bayanlar gezersiniz. Siz iki bayan gezersiniz. Sen bayan gezersin. 

َنْسُفرُ  حنن ْسُفرُ اَ  انا    
Biz gezeriz.  Ben gezerim. 
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 قَ َرأَ  قَ َرآ قَ َرأُوا
Onlar okudu. O ikisi okudu. O okudu. 

 قَ َرَأتْ  قَ َرَأتَ  قَ َرْأنَ 
Onlar bayanlar okudu. O iki bayan okudu. O bayan okudu. 

 قَ َرْأتَ  قَ َرْأُتَا قَ َرْأتُْ 
Siz okudunuz. Siz ikiniz okudunuz. Okudun. 

 قَ َرْأت   قَ َرْأُتَا قَ َرأُْتنن 
Siz bayanlar okudunuz. Siz iki bayan okudunuz. Okudun. 

 قَ َرْأتُ   قَ َرْأانَ 
Okuduk.  Okudum. 
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ونَ أُ يَ ْقرَ  ن  يَ ْقَرآ   يَ ْقَرأُ  
Onlar okurlar. O iki erkek okur. Okur. 

نَ يَ ْقَرأْ  ن  تَ ْقَرآ   تَ ْقَرأُ  
O bayanlar okurlar. O iki bayan okur. O bayan okur. 

نَ تَ ْقَرأُو  ن  تَ ْقَرآ  ْقَرأُ ت َ    
Siz okursunuz. Siz ikiniz okursunuz. Sen okursun. 

نَ تَ ْقَرأْ  ن  تَ ْقَرآ   تَ ْقَرئ يَ  
Siz okursunuz. Siz ikiniz okursunuz. Sen okursun. 

 أَقْ َرأُ   نَ ْقَرأُ 
Okuruz.  Okurum. 
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 َبَدأَ  َبَدآ َبَدأُوا
Başladılar. O ikisi başladı. Başladı. 

َأتَ َبدَ  َبَدْأنَ   َبَدَأتْ  
Başladılar. O ikisi başladı. Başladı. 

 َبَدْأتَ  َبَدْأُتَا َبَدْأتُْ 
Siz başladınız. İkiniz başladınız. Sen başladın. 

 َبَدْأت   َبَدْأُتَا َبَدأُْتنن 
Siz başladınız. İkiniz başladınız. Sen başladın. 

 َبَدْأتُ   َبَدْأانَ 
Başladık.  Başladım. 



84 
 

 يَ ْبَدأُ  يَ ْبَدآن   يَ ْبَدأُونَ 
Onlar başladılar. O ikisi başlıyor. O başlıyor. 

 تَ ْبَدأُ  تَ ْبَدآن   يَ ْبَدْأنَ 
Onlar başladılar. O ikisi başlıyor. O başlıyor. 

 تَ ْبَدأُ  تَ ْبَدآن   تَ ْبَدأُونَ 
Siz başlıyorsunuz. Siz ikiniz başlıyorsunuz. Sen başlıyorsun. 

 تَ ْبَدئ يَ  تَ ْبَدآن   تَ ْبَدْأنَ 
Siz başlıyorsunuz. Siz ikiniz başlıyorsunuz. Sen başlıyorsun. 

 أَْبَدأُ   نَ ْبَدأُ 
Biz başlıyoruz.  Ben başlıyorum. 
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اقَ َفُلو  هم قَ َفَل  امه  قَ َفلَ  هو   
Onlar kapattı. O iki erkek kapattı. O kapattı. 

قَ َفْلنَ  هن اقَ َفَلتَ  امه  قَ َفَلتْ  هي   
O bayanlar kapattı. O iki bayan kapattı. O kapattı. 

قَ َفْلُتمْ  نتما اقَ َفْلُتمَ  انتما  قَ َفْلتَ  نتا   
Sizler kapattınız. Siz ikiniz kapattınız. Sen kapattın. 

قَ َفْلنُتن  ننتا اقَ َفْلُتمَ  انتما  قَ َفْلت   نتا   
Siz bayanlar kapattınız. Siz iki bayan kapattınız. Sen bayan kapattın. 

اقَ َفْلنَ  حنن قَ َفْلتُ  انا    
Biz kapattık.  Ben kapattım. 
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يَ ْقف ُلونَ  هم ن  يَ ْقف َل  امه  يَ ْقف لُ  هو   
Onlar kapatır. O iki erkek kapatır. O kapatır. 

يَ ْقف ْلنَ  هن ن  تَ ْقف َل  امه  تَ ْقف لُ  هي   
O bayanlar kapatır. O iki bayan kapatır. O kapatır. 

تَ ْقف ُلونَ  نتما ن  تَ ْقف َل  انتما  تَ ْقف لُ  نتا   
Sizler kapatırsınız. Siz ikiniz kapatırsınız. Sen kapatırsın. 

تَ ْقف ْلنَ  ننتا ن  تَ ْقف َل  انتما  تَ ْقف ل يَ  نتا   
Siz bayanlar kapatırsınız. Siz iki bayan kapatırsınız. Sen bayan kapatırsın. 

نَ ْقف لُ  حنن ْقف لُ اَ  انا    
Biz kapatırız.  Ben kapatırım. 
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اََحَُلو  هم ََحََل  امه  ََحَلَ  هو   
Onlar taşıdı. O iki erkek taşıdı. O taşıdı. 

ََحَْلنَ  هن اََحََلتَ  امه  ََحََلتْ  هي   
O bayanlar taşıdı. O iki bayan taşıdı. O bayan taşıdı. 

ََحَْلُتمْ  نتما اََحَْلُتمَ  انتما  ََحَْلتَ  نتا   
Sizler taşıdınız. Siz ikiniz taşıdınız. Sen bayan taşıdın. 

ََحَْلنُتن  ننتا اََحَْلُتمَ  انتما  ََحَْلت   نتا   
Siz bayanlar taşıdınız. Siz iki bayan taşıdınız. Sen bayan taşıdın. 

ََحَْلَنا حنن تُ ََحَلْ  اان    
Biz taşıdık.  Ben taşıdım. 
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ُلونَ  هم ََيْم  ن  ََيْم َل  امه  ََيْم لُ  هو   
Onlar taşır. O iki erkek taşır. O taşır. 

ْلنَ  هن ََيْم  ن  ََتْم َل  امه  ََتْم لُ  هي   
O bayanlar taşır. O iki bayan taşır. O bayan taşır. 

ُلونَ  نتما ََتْم  ن  ََتْم َل  انتما  م لُ َتَْ  نتا   
Sizler taşırsınız. Siz ikiniz taşırsınız. Sen bayan taşırsın. 

ْلنَ  ننتا ََتْم  ن  ََتْم َل  انتما  ََتْم ل يَ  نتا   
Siz bayanlar taşırsınız. Siz iki bayan taşırsınız. Sen bayan taşırsın. 

حَنْم لُ  حنن لُ اَ  انا   َحْ   
Biz taşırız.  Ben taşırım. 
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او َرسَُ  هم اَرسََ  امه  َرَسمَ  هو   
Onlar çizdi. O iki erkek çizdi. O çizdi. 

َرَسْنَ  هن اَرَسَتَ  امه  َرَسَتْ  هي   
O bayanlar çizdi. O iki bayan çizdi. O çizdi. 

َرَسُْتمْ  نتما اَرَسُْتمَ  انتما  َرَسْتَ  نتا   
Sizler çizdiniz. Siz ikiniz çizdiniz. Sen çizdin. 

َرَسْنُتن  ننتا اَرَسُْتمَ  انتما  َرَسْت   نتا   
Siz bayanlar çizdiniz. Siz iki bayan çizdiniz. Sen bayan çizdin. 

اَرَسْنَ  حنن َرَسْتُ  انا    
Biz çizdik.  Ben çizdim. 
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يَ ْرُسُونَ  هم ن  ايَ ْرسَُ   امه  يَ ْرُسمُ  هو   
Onlar varır. O iki erkek varır. O çizer. 

يَ ْرُسْنَ  هن ن  اتَ ْرسَُ  امه  تَ ْرُسمُ   هي   
O bayanlar varır. O iki bayan varır. O varır. 

تَ ْرُسُونَ  نتما ن  اتَ ْرسَُ  انتما  تَ ْرُسمُ  نتا   
Sizler varırsınız. Siz ikiniz çizersiniz. Sen çizersin. 

تَ ْرُسْنَ  ننتا ن  اتَ ْرسَُ  انتما  تَ ْرسُ يَ  نتا   
Siz bayanlar varırsınız. Siz iki bayan varırsınız. Sen bayan varırsın. 

نَ ْرُسمُ  حنن ْرُسمُ اَ  انا    
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 َصَدقَ  َصَدقَا َصَدُقوا
Onlar doğru söylediler. O ikisi doğru söyledi. O doğru söyledi. 

 َصَدَقتْ  َصَدقَ َتا َصَدْقنَ 
Onlar doğru söylediler. O ikisi doğru söyledi. O doğru söyledi. 

 َصَدْقتَ  َصَدقْ ُتَما َصَدقْ ُتمْ 
Siz doğru söylediniz. Siz ikiniz doğru söylediniz. Sen doğru söyledin. 

 َصَدْقت   َصَدقْ ُتَما َصَدقْ نُتن 
Siz doğru söylediniz. Siz ikiniz doğru söylediniz. Sen doğru söyledin. 

 َصَدْقتُ   َصَدقْ َنا
Doğru söyledik.  Doğru söyledim. 
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 َيْصُدقُ  َيْصُدقَان   َيْصُدُقونَ  
Onlar doğru söylüyor. O ikisi doğru söylüyor. O doğru söylüyor. 

 َتْصُدقُ  َتْصُدقَان   َيْصُدْقنَ 
Onlar doğru söylüyor. O ikisi doğru söylüyor. O doğru söylüyor. 

ُدقُ َتصْ  َتْصُدقَان   َتْصُدُقونَ   
Doğru söylüyorsunuz. İkiniz doğru söylüyorsunuz. Sen doğru söylüyorsun. 

 َتْصُدق يَ  َتْصُدقَان   َتْصُدْقنَ 
Doğru söylüyorsunuz. İkiniz doğru söylüyorsunuz. Sen doğru söylüyorsun. 

 َأْصُدقُ   َنْصُدقُ 
Biz doğru söylüyoruz.  Ben doğru söylüyorum. 
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اَحَسُدو  مه اَحَسدَ  امه  َحَسدَ  هو   
Onlar kıskandı. O iki erkek kıskandı. O kıskandı. 

َحَسْدنَ  هن َحَسَدتَ  امه  َحَسَدتْ  هي   
O bayanlar kıskandı. O iki bayan kıskandı. O bayan kıskandı. 

َحَسْدتُْ  نتما اَحَسْدتَُ  انتما  َحَسْدتَ  نتا   
Sizler kıskandınız. Siz ikiniz kıskandınız. Sen kıskandın. 

َحَسْدُتنن  ننتا اَحَسْدتَُ  انتما  َحَسْدت   نتا   
Siz bayanlar kıskandınız. Siz iki bayan kıskandınız. Sen bayan kıskandın. 

َحَسْدنَ  حنن َحَسْدتُ  انا    
Biz kıskandık.  Ben kıskandım. 
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ُدو  هم نَ ََيْس  دَ  امه  ن  اََيْس  دُ  هو  ََيْس   
Onlar kıskanır. O iki erkek kıskanır. O kıskanır. 

ْدنَ  هن ََيْس  دَ  امه  ن  اََتْس  دُ  هي  ََتْس   
O bayanlar kıskanır. O iki bayan kıskanır. O bayan kıskanır. 

ُدونَ  نتما ََتْس  دَ  انتما  ن  اََتْس  دُ  نتا  ََتْس   
Sizler kıskanırsınız. Siz ikiniz kıskanırsınız. Sen kıskanırsın. 

ْدنَ  ننتا ََتْس  دَ  انتما  ن  اََتْس  د ينَ  نتا  ََتْس   
Siz bayanlar kıskanırsınız. Siz iki bayan kıskanırsınız. Sen bayan kıskanırsın. 

دُ  حنن حَنْس  دُ اَ  انا   ْحس   
Biz kıskanırız.  Ben kıskanırım. 
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اَكَفُرو  هم اَكَفرَ  امه  َكَفرَ  هو   
Onlar inkâr etti. O ikisi inkâr etti. O inkâr etti. 

َكَفْرنَ  هن َكَفَرتَ  امه  َكَفَرتْ  هي   
Onlar inkâr etti. O ikisi inkâr etti. O inkâr etti. 

َكَفْرتُْ  انتم َكَفْرُتَا انتما  َكَفْرتَ  انت   
Sizler inkâr ettiniz. Siz ikisi inkâr etti. Sen bayan inkâr ettin. 

َكَفْرُتنن  اننت َكَفْرُتَا انتما  َكَفْرت   انت   
Sizler inkâr ettiniz. Siz ikisi inkâr etti. Sen bayan inkâr ettin. 

َكَفْرانَ  حنن َكَفْرتُ  اان    
Biz inkâr ettik.  Ben inkâr ettim. 
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ُرونَ َيْكفُ  هم ن  ارَ َيْكفُ  امه  رُ َيْكفُ  هو   
Onlar inkâr eder. O ikisi inkâr eder. O inkâr eder. 

ْرنَ َيْكفُ  هن ن  ارَ َتْكفُ  امه  رُ َتْكفُ  هي   
Onlar inkâr eder. O ikisi inkâr eder. O inkâr eder. 

ُرونَ َتْكفُ  نتما ن  ارَ َتْكفُ  انتما  رُ َتْكفُ  نتا   
Sizler inkâr edersiniz. Siz ikiniz inkâr edersiniz. Sen inkâr edersin. 

نَ رْ َتْكفُ  ننتا ن  ارَ َتْكفُ  انتما  ر ينَ َتْكفُ  نتا   
Sizler inkâr edersiniz. Siz ikiniz inkâr edersiniz. Sen inkâr edersin. 

رُ َنْكفُ  حنن رُ ْكفُ اَ  انا    
Biz inkâr ederiz.  Ben inkâr ederim. 
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اَشَعُرو  هم اَشَعرَ  امه  َشَعرَ  هو   
Onlar hissetti. O iki hissetti. O hissetti. 

َشَعْرنَ  هن َشَعَرتَ  امه  َشَعَرتْ  هي   
O bayanlar hissetti. O iki bayan hissetti. O hissetti. 

َشَعْرتُْ  نتما اَشَعْرتَُ  انتما  َشَعْرتَ  نتا   
Sizler hissetiniz. Siz ikiniz hissetiniz. Sen bayan hissettin. 

َشَعْرُتنن  ننتا اَشَعْرتَُ  انتما  َشَعْرت   نتا   
Siz bayanlar hissetiniz. Siz iki bayan hissetiniz. Sen bayan hissettin. 

َشَعْرانَ  حنن َشَعْرتُ  انا    
Biz hissettik.  Ben hissettim. 
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َيْشُعُرونَ  هم ن  اَيْشُعرَ  امه  َيْشُعرُ  هو   
Onlar hisseder. O iki hisseder. O hisseder. 

َيْشُعْرنَ  هن ن  اَتْشُعرَ  امه  َتْشُعرُ  هي   
O bayanlar hisseder. O iki bayan hisseder. O hisseder. 

َتْشُعُرونَ  نتما ن  اَتْشُعرَ  انتما  َتْشُعرُ  نتا   
Sizler hissedersiniz. Siz ikiniz hissedersiniz. Sen bayan hissedersin. 

َتْشُعْرنَ  ننتا ن  اَتْشُعرَ  انتما  َتْشُعر ينَ  نتا   
Siz bayanlar hissedersiniz. Siz iki bayan hissedersiniz. Sen bayan hissedersin. 

َنْشُعرُ  حنن ْشُعرُ اَ  انا    
Biz hissederiz.  Ben hissederim. 
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ُعو  هم اسَ  عَ  امه  اسَ  سَ عَ  هو   
Onlar duydu. O iki erkek duydu. O duydu. 

ْعنَ  هن سَ  َعتَ  امه  اسَ  سَ َعتْ  هي   
O bayanlar duydu. O iki bayan duydu. O bayan duydu. 

ْعُتمْ  نتما سَ  ْعُتمَ  انتما  اسَ  سَ ْعتَ  نتا   
Sizler duydunuz. Siz ikiniz duydunuz. Sen duydun. 

ْعنُتن  ننتا سَ  ْعُتمَ  انتما  اسَ  سَ ْعت   نتا   
Siz bayanlar duydunuz. Siz iki bayan duydunuz. Sen bayan duydun. 

ْعنَ  حنن اسَ  سَ ْعتُ  انا    
Biz duyduk.  Ben duydum. 
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َيْسَمُعونَ  هم ن  اَيْسَمعَ  امه  َيْسَمعُ  هو   
Onlar duyar. O iki erkek duyar. O duyar. 

َيْسَمْعنَ  هن ن  اَتْسَمعَ  امه  َتْسَمعُ  هي   
O bayanlar duyar. O iki bayan duyar. O bayan duyar. 

َتْسَمُعونَ  نتما ن  اَتْسَمعَ  انتما  َتْسَمعُ  نتا   
Sizler duyarsınız. Siz ikiniz duyarsınız. Sen duyarsın. 

َتْسَمْعنَ  ننتا ن  اَتْسَمعَ  انتما  َتْسَمع يَ  نتا   
Siz bayanlar duyarsınız. Siz iki bayan duyarsınız. Sen bayan duyarsın. 

َنْسَمعُ  حنن ْسَعُ اَ  انا    
Biz duyarız.  Ben duyarım. 
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اَغَفُرو  هم اَغَفرَ  امه  َغَفرَ  هو   
Onlar af etti. O iki erkek af etti. O af etti. 

َغَفْرنَ  هن َغَفَرتَ  امه  َغَفَرتْ  هي   
O bayanlar af etti. O iki bayan af etti. O af etti. 

َغَفْرتُْ  نتما اَغَفْرتَُ  انتما  َغَفْرتَ  نتا   
Sizler ayakta af ettiniz. Siz ikiniz af ettiniz. Sen af ettin. 

َغَفْرُتنن  ننتا اَغَفْرتَُ  انتما  َغَفْرت   نتا   
Siz bayanlar af ettiniz. Siz iki bayan af ettiniz. Sen bayan af ettin. 

َغَفْرانَ  حنن َغَفْرتُ  انا    
Biz af ettik.  Ben af ettim. 
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يَ ْغف ُرونَ  هم ن  ايَ ْغف رَ  امه  رُ يَ ْغف   هو   
Onlar affeder. O iki erkek affeder. O affeder. 

يَ ْغف ْرنَ  هن ن  اتَ ْغف رَ  امه  تَ ْغف رُ  هي   
O bayanlar affeder. O iki bayan affeder. O affeder. 

تَ ْغف ُرونَ  نتما ن  اتَ ْغف رَ  انتما  تَ ْغف رُ  نتا   
Sizler ayakta affedersiniz. Siz ikiniz affedersiniz. Sen affedersin. 

تَ ْغف ْرنَ  ننتا ن  اتَ ْغف رَ  انتما  تَ ْغف ر ينَ  نتا   
Siz bayanlar affedersiniz. Siz iki bayan affedersiniz. Sen bayan affedersin. 

نَ ْغف رُ  حنن ْغف رُ اَ  انا    
Biz affederiz.  Ben affederim. 
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انَ َزُلو  هم نَ َزَل  امه  نَ َزلَ  هو   
Onlar indi. O iki erkek indi. O indi. 

نَ َزْلنَ  هن انَ َزلَتَ  امه  نَ َزَلتْ  هي   
O bayanlar indi. O iki bayan indi. O indi. 

نَ َزْلُتمْ  نتما انَ َزْلُتمَ  انتما  نَ َزْلتَ  نتا   
Sizler indiniz. Siz ikiniz indiniz. Sen indin. 

نَ َزْلنُتن  ننتا انَ َزْلُتمَ  انتما  نَ َزْلت   نتا   
Siz bayanlar indiniz. Siz iki bayan indiniz. Sen bayan indin. 

انَ َزْلنَ  حنن نَ َزْلتُ  انا    
Biz indik.  Ben indim. 
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يَ ْنز ُلونَ  هم ن  يَ ْنز َل  امه  يَ ْنز لُ  هو   
Onlar iner. O iki erkek iner. O iner. 

يَ ْنز ْلنَ  هن ن  تَ ْنز َل  امه  تَ ْنز لُ  هي   
O bayanlar iner. O iki bayan iner. O iner. 

نتم تَ ْنز ُلونَ ا ن  تَ ْنز َل  انتما  تَ ْنز لُ  نتا   
Sizler inersiniz. Siz ikiniz inersiniz. Sen inersin. 

ننت تَ ْنز ْلنَ ا ن  تَ ْنز َل  انتما  نت تَ ْنز ل يَ ا   
Siz bayanlar inersiniz. Siz iki bayan inersiniz. Sen bayan inersin. 

نَ ْنز لُ  حنن ْنز لُ اَ  انا    
Biz ineriz.  Ben inerim. 
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اَجَعُلو  هم َجَعَل  امه  َجَعلَ  هو   
Onlar yaptı. O iki erkek yaptı. O yaptı. 

َجَعْلنَ  هن اَجَعَلتَ  امه  َجَعَلتْ  هي   
Onlar yaptı. O iki erkek yaptı. O yaptı. 

َجَعْلُتمْ  نتما اَجَعْلُتمَ  انتما  َجَعْلتَ  نتا   
Sizler yaptınız. Siz ikiniz yaptınız. Sen yaptın. 

َجَعْلنُتن  ننتا اَجَعْلُتمَ  انتما  َجَعْلت   نتا   
Sizler yaptınız. Siz ikiniz yaptınız. Sen yaptın. 

اَجَعْلنَ  حنن َجَعْلتُ  انا    
Biz yaptık.  Ben yaptım. 
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ََيَْعُلونَ  هم ن  ََيَْعَل  امه  ََيَْعلُ  هو   
Onlar yapar. O iki erkek yapar. O yapar. 

ََيَْعْلنَ  هن ن  ََتَْعَل  امه  ََتَْعلُ  هي   
O bayanlar yapar. O iki bayan yapar. O yapar. 

ََتَْعُلونَ  نتما ن  ََتَْعَل  انتما  ََتَْعلُ  نتا   
Sizler yaparsınız. Siz ikiniz yaparsınız. Sen yaparsın. 

ََتَْعْلنَ  ننتا ن  ََتَْعَل  انتما  ََتَْعل يَ  نتا   
Siz bayanlar yaparsınız. Siz iki bayan yaparsınız. Sen bayan yaparsın. 

ََنَْعلُ  حنن ْجَعلُ اَ  انا    
Biz yaparız.  Ben yaparım. 



hizliogreniyorum.com 

107 
 

َقظُوا  َقظَا ا ْستَ ي ْ  ا ْستَ ي َْقظَ  ا ْستَ ي ْ
Onlar uyandılar. O ikisi uyandı. O uyandı. 

َقْظنَ  َقظََتاا ْست َ  ا ْستَ ي ْ ي ْ َقَظتْ    ا ْستَ ي ْ
Onlar uyandılar. O ikisi uyandı. O uyandı. 

َقْظُتمْ  َقْظُتَما ا ْستَ ي ْ َقْظتَ  ا ْستَ ي ْ  ا ْستَ ي ْ
Siz uyandınız. Siz ikiniz uyandınız. Sen uyandın. 

َقْظنُتن  َقْظُتَما ا ْستَ ي ْ  ا ْستَ ي َْقْظت   ا ْستَ ي ْ
Siz uyandınız. Siz ikiniz uyandınız. Sen uyandın. 

َقْظَنا َقْظتُ   ا ْستَ ي ْ  ا ْستَ ي ْ
Biz uyandık.  Ben uyandım. 
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 َيْستَ ْيق ظُ  َيْستَ ْيق ظَان   َيْستَ ْيق ظُونَ 
Onlar uyanır. O ikisi uyanır. O uyanır. 

 َتْستَ ْيق ظُ  َتْستَ ْيق ظَان   َيْستَ ْيق ْظنَ 
Onlar uyanır. O ikisi uyanır. O uyanır. 

 َتْستَ ْيق ظُ  َتْستَ ْيق ظَان   َتْستَ ْيق ظُونَ 
Siz uyanırsınız. O ikisi uyanır. Sen uyanırsın. 

 َتْستَ ْيق ظ يَ  َتْستَ ْيق ظَان   َتْستَ ْيق ْظنَ 
Siz uyanırsınız. O ikisi uyanır. Sen uyanırsın. 

 َأْستَ ْيق ظُ   َنْستَ ْيق ظُ 
Biz uyanırız.  Ben uyanırım. 
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 ذََكرَ  ذََكرَا ذََكُروا
Onlar hatırladı. O ikisi hatırladı. O hatırladı. Andı. 

 ذََكَرتْ  ذََكَرتَ  ذََكْرنَ 
Onlar hatırladı. O ikisi hatırladı. O hatırladı. Andı. 

 ذََكْرتَ  ذََكْرُتَا ذََكْرتُْ 
Siz hatırladınız. İkiniz hatırladınız. Sen hatırladın. 

 ذََكْرت   ذََكْرُتَا ذََكْرُتنن 
Siz hatırladınız. İkiniz hatırladınız. Sen hatırladın. 

 ذََكْرتُ   ذََكْرانَ 
Biz hatırladık.  Ben hatırladım. 
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 َيْذُكرُ  َيْذُكرَان   َيْذُكُرونَ 
Onlar hatırlar. O ikisi hatırlar. O hatırlar. 

 َتْذُكرُ  َتْذُكرَان   َيْذُكُرونَ 
Onlar hatırlar. O ikisi hatırlar. O hatırlar. 

 َتْذُكرُ  َتْذُكرَان   َتْذُكُرونَ 
Onlar hatırlarlar. İkisi hatırlarlar. Sen hatırlarsın. 

 َتْذُكر ينَ  َتْذُكرَان   َتْذُكْرنَ 
Onlar hatırlarlar. İkisi hatırlarlar. Sen hatırlarsın. 

رُ أَذْكُ   َنْذُكرُ   
Biz hatırlarız.  Ben hatırlarım. 
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َوَصُلوا هم َوَصَل  مها  َوَصلَ  هو   
Onlar vardı. O iki erkek vardı. O vardı. 

َوَصْلنَ  هن َوَصَلَتا مها  َوَصَلتْ  هي   
O bayanlar vardı. O iki bayan vardı. O vardı. 

َوَصْلُتمْ  انتم َوَصْلُتَما انتما  َوَصْلتَ  انت   
Sizler vardınız. Siz ikiniz vardınız. Sen vardın. 

َوَصْلنُتن  اننت َوَصْلُتَما انتما  َوَصْلت   انت   
Siz bayanlar vardınız. Siz iki bayan vardınız. Sen bayan vardın. 

َوَصْلَنا حنن َوَصْلتُ  اان    
Biz vardık.  Ben vardım. 
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ُلونَ  هم َيص  َلن   مها  َيص  لُ  هو  َيص   
Onlar varır. O iki erkek varır. O varır. 

ْلنَ  هن َيص  َلن   مها  َتص  لُ  هي  َتص   
O bayanlar varır. O iki bayan varır. O varır. 

ُلونَ  انتم َتص  َلن   انتما  َتص  لُ  انت  َتص   
Sizler varırsınız. Siz ikiniz varırsınız. Sen varırsın. 

ْلنَ  اننت َتص  َلن   انتما  َتص  ل يَ  تان  َتص   
Siz bayanlar varırsınız. Siz iki bayan varırsınız. Sen bayan varırsın. 

لُ  حنن َنص  لُ  اان   َاص   
Biz varırırz.  Ben varırım. 
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ثُوا  ََتَدنثَ  ََتَدنثَ  ََتَدن
Onlar konuştular. O ikisi konuştu. O konuştu. 

ْثنَ  ثَ َتا ََتَدن  ََتَدنَثتْ  ََتَدن
Onlar konuştular. O ikisi konuştu. O konuştu. 

ثْ ُتمْ  ثْ ُتَما ََتَدن  ََتَدنْثتَ  ََتَدن
Siz konuştunuz. Siz ikiniz konuştunuz. Sen konuştun. 

ثْ نُتن  ثْ ُتَما ََتَدن  ََتَدنْثت   ََتَدن
Siz konuştunuz. Siz ikiniz konuştunuz. Sen konuştun. 

ثْ َنا دنْثتُ َتََ   ََتَدن  
Biz konuştuk.  Ben konuştum. 
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ثُونَ   يَ َتَحدنثُ  يَ َتَحدنَثن   يَ َتَحدن
Onlar konuşur. O ikisi konuşur. O konuşur. 

ْثنَ   تَ َتَحدنثُ  تَ َتَحدنَثن   يَ َتَحدن
Onlar konuşur. O ikisi konuşur. O konuşur. 

ثُونَ   تَ َتَحدنثُ  تَ َتَحدنَثن   تَ َتَحدن
Siz konuşursunuz. Siz ikiniz konuşursunuz. Sen konuşursun. 

ْثنَ   تَ َتَحدنث يَ  تَ َتَحدنَثن   تَ َتَحدن
Siz konuşursunuz. Siz ikiniz konuşursunuz. Sen konuşursun. 

 َأََتَدنثُ   نَ َتَحدنثُ 
Biz konuşuruz.  Ben konuşurum. 



hizliogreniyorum.com 

115 
 

ْستَ ْقَبلَ ا   ا ْستَ ْقَبَل  ا ْستَ ْقبَ ُلوا  
Onlar karşıladı. O ikisi karşıladı. O karşıladı. 

 ا ْستَ ْقبَ َلتْ  ا ْستَ ْقبَ َلَتا ا ْستَ ْقبَ ْلنَ 
Onlar karşıladı. O ikisi karşıladı. O karşıladı. 

 ا ْستَ ْقبَ ْلتَ  ا ْستَ ْقبَ ْلُتَما ا ْستَ ْقبَ ْلُتمْ 
Siz karşıladınız. Siz ikiniz karşıladınız. Sen karşıladın. 

 ا ْستَ ْقبَ ْلت   ا ْستَ ْقبَ ْلُتَما ا ْستَ ْقبَ ْلنُتن 
Siz karşıladınız. Siz ikiniz karşıladınız. Sen karşıladın. 

 ا ْستَ ْقبَ ْلتُ   ا ْستَ ْقبَ ْلَنا
Biz karşıladık.  Ben karşıladım. 
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 َيْستَ ْقب لُ  َيْستَ ْقب َلن   َيْستَ ْقب ُلونَ 
Onlar karşılarlar. O ikisi karşılar. O karşılar. 

 َتْستَ ْقب لُ  َتْستَ ْقب َلن   َيْستَ ْقب ْلنَ 
Onlar karşılarlar. O ikisi karşılar. O karşılar. 

 َتْستَ ْقب لُ  َتْستَ ْقب َلن   َتْستَ ْقب ُلونَ 
Siz karşılarsınız. Siz ikiniz karşılarsınız. Sen karşılarsın. 

تَ ْقب َلن  َتسْ  َتْستَ ْقب ْلنَ   َتْستَ ْقب ل يَ  
Siz karşılarsınız. Siz ikiniz karşılarsınız. Sen karşılarsın. 

 َأْستَ ْقب لُ   َنْستَ ْقب لُ 
Biz karşılarız.  Ben karşılarım. 
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 َظنن  ظَننا ظَنُّوا
Onlar zannettiler. O ikisi zannetti. O zannetti. 

 ظَننتْ  ظَن نَتا ظََننن 
Onlar zannettiler. O ikisi zannetti. O zannetti. 

ُتمْ  ُتَما ظَنَ ن ْ  ظَنَ ْنتَ  ظَنَ ن ْ
Siz zannettiniz. Siz ikiniz zannettiniz. Sen zannettin. 

ُتَما ظَنَ ن ْنُتن   ظَنَ ْنت   ظَنَ ن ْ
Siz zannettiniz. Siz ikiniz zannettiniz. Sen zannettin. 

 ظَنَ ْنتُ   ظَنَ ننا
Biz zannettik.  Ben zannettim. 
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 َيُظنُّ  َيظُننان   َيظُنُّونَ 
Onlar zannederler. O ikisi zanneder. O zanneder. 

ُننن َيظُ   َتُظنُّ  َتظُننان   
Onlar zannederler. O ikisi zanneder. O zanneder. 

 َتُظنُّ  َتظُننان   َتظُنُّونَ 
Siz zannedersiniz. Siz ikiniz zannedersiniz. Sen zannedersin. 

نن نُ َتظُ   َتظُن ِّيَ  َتظُننان   
Siz zannedersiniz. Siz ikiniz zannedersiniz. Sen zannedersin. 

 َأُظنُّ   َنُظنُّ 
Biz zannederiz.  Ben zannederim. 
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اُلو أَ سَ  هم َل أَ سَ  امه  لَ أَ سَ  هو   
Onlar sordu. O iki erkek sordu. O sordu. 

نَ لْ أَ سَ  هن الَتَ أَ سَ  امه  َلتْ أَ سَ  هي   
O bayanlar sordu. O iki bayan sordu. O bayan sordu. 

ْلُتمْ أَ سَ  نتما اْلُتمَ أَ سَ  انتما  ْلتَ أَ سَ  نتا   
Sizler sordunuz. Siz ikiniz sordunuz. Sen sordun. 

ْلنُتن أَ سَ  ننتا اْلُتمَ أَ سَ  انتما  ْلت  أَ سَ  نتا   
Siz bayanlar sordunuz. Siz iki bayan sordu. Sen bayan sordun. 

اْلنَ أَ سَ  حنن ْلتُ أَ سَ  انا    
Biz sorduk.  Ben sordum. 
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ُلونَ أَ َيسْ  هم ن  َل أَ َيسْ  امه  لُ أَ َيسْ  هو   
Onlar sorar. O iki erkek sorar. O sorar. 

ْلنَ أَ َيسْ  هن ن  َل أَ َتسْ  امه  لُ أَ َتسْ  هي   
O bayanlar sorar. O iki bayan sorar. O bayan sorar. 

ُلونَ أَ َتسْ  نتما ن  َل أَ َتسْ  انتما  لُ أَ َتسْ  نتا   
Sizler sorarsınız. Siz ikiniz sorarsınız. Sen sorarsın. 

ْلنَ أَ َتسْ  ننتا ن  َل أَ َتسْ  انتما  ل يَ أَ َتسْ  نتا   

Siz bayanlar sorarsınız. 
Siz iki bayan 
sorarsınız. 

Sen bayan sorarsın. 

لُ أَ َنسْ  حنن لُ أَ سْ اَ  انا    
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َكُلوااَ  هم  َكَل اَ  مها  َكلَ اَ  هو   
Onlar yediler. O iki erkek yedi. O yedi. 

َكْلنَ اَ  هن َكَلَتااَ  مها  َكَلتْ اَ  هي   
O bayanlar yediler. O iki bayan yediler. O bayan yedi. 

َكْلُتمْ اَ  انتم َكْلُتَمااَ  انتما  َكْلتَ اَ  انت   
Sizler yediniz. Siz ikiniz yediniz. Sen yedin. 

َكْلنُتن اَ  اننت َكْلُتَمااَ  انتما  َكْلت  اَ  انت   
Siz bayanlar yediniz. Siz iki bayan yediniz. Sen bayan yedin. 

َكْلَنااَ  حنن َكْلتُ اَ  اان    
Biz yedik.  Ben yedim. 
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ُكُلونَ يَْ  هم ُكَلن  يَْ  مها  ُكلُ يَْ  هو   
Onlar yerler. O iki erkek yer. O yer. 

ُكْلنَ يَْ  هن ُكَلن  تَْ  مها  ُكلُ تَْ  هي   
O bayanlar yerler. O iki bayan yerler. O bayan yer. 

ُكُلونَ تَْ  انتم ُكَلن  تَْ  انتما  ُكلُ تَْ  انت   
Sizler yersiniz. Siz ikiniz yersiniz. Sen yersin. 

ُكْلنَ تَْ  اننت ُكَلن  تَْ  انتما  ُكل يَ تَْ  انت   

Siz bayanlar yersiniz. Siz iki bayan yersiniz. Sen bayan yersin. 

ُكلُ نَْ  حنن ُكلُ أَ  اان    
Biz yeriz.  Ben yerim. 
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 َعل مَ  َعل َما َعل ُموا
Onlar bildi. O ikisi bildi. O bildi. 

 َعل َمتْ  َعل َمَتا َعل ْمنَ 
Onlar bayanlar bildi. O ikisi bildi. O bayan bildi. 

 َعل ْمتَ  َعل ْمُتَما َعل ْمُتمْ 
Siz bildiniz. Siz ikiniz bildiniz. Sen bildin. 

 َعل ْمت   َعل ْمُتَما َعل ْمنُتن 
Siz bayanlar bildiniz. Siz ikiniz bildiniz. Sen bayan bildin. 

 َعل ْمتُ   َعل ْمَنا
Biz bildik.  Ben bildim. 
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نَ و يَ ْعَلمُ  ان  يَ ْعَلمَ   مُ يَ ْعلَ    

Onlar biliyor. O ikisi biliyor. O biliyor. 

ن  تَ ْعَلَما يَ ْعَلْمنَ   تَ ْعَلمُ  

Onlar bayanlar biliyor. O ikisi biliyor. O bayan biliyor. 

نَ تَ ْعَلُمو  ن  تَ ْعَلَما   تَ ْعَلمُ  

Siz biliyorsunuz. Siz ikiniz biliyorsunuz. Sen biliyorsun. 

ن  تَ ْعَلَما تَ ْعَلْمنَ   تَ ْعَلم يَ  

Siz biliyorsunuz. Siz ikiniz biliyorsunuz. Sen biliyorsun. 

 َأْعَلمُ   نَ ْعَلمُ 
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 َأَخذَ  َأَخَذا َأَخُذوا
Onlar aldı. O ikisi aldı. O aldı. 

 َأَخَذتْ  َأَخَذتَ  َأَخْذنَ 
Onlar aldı. O ikisi aldı. O aldı. 

ْذُتَاَأخَ  َأَخْذتُْ   َأَخْذتَ  
Onlar aldılar. O ikisi aldı. Sen aldın. 

 َأَخْذت   َأَخْذُتَا َأَخْذُتنن 
Onlar aldılar. O ikisi aldı. Sen aldın. 

 َأَخْذتُ   َأَخْذانَ 
Biz aldık.  Ben aldım. 
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 Bu fiil bir şeyi bir yerden almayı ifade eder. Para verip satın almayı 

ifade etmemektedir. Kalemi masadan aldım örneğinde olduğu gibi. 

 َيُْخذُ  َيُْخَذان   َيُْخُذونَ 
Onlar alırlar. O ikisi alır. O alır. 

 َتُْخذُ  َتُْخَذان   َيُْخْذنَ 
Onlar alırlar. O ikisi alır. O alır. 

 َتُْخذُ  َتُْخَذان   َتُْخُذونَ 
Onlar satın alırlar. O ikisi satın alır. Sen alırsın. 

 َتُْخذ ينَ  َتُْخَذان   َتُْخْذنَ 
Onlar satın alırlar. O ikisi satın alır. Sen alırsın. 

 آُخذُ   َنُْخذُ 
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 تَ َركَ  تَ رََكا تَ رَُكوا
Onlar terk etti. O ikisi terk etti. O terk etti. 

 تَ رََكتْ  تَ رََكَتا تَ رَْكنَ 
Onlar terk etti. O ikisi terk etti. O terk etti. 

 تَ رَْكتَ  تَ رَْكُتَما تَ رَْكُتمْ 
Siz terk ettiniz. Siz ikiniz terk ettiniz. Sen terk ettin. 

 تَ رَْكت   تَ رَْكُتَما تَ رَْكنُتن 
Siz terk ettiniz. Siz ikiniz terk ettiniz. Sen terk ettin. 

 تَ رَْكتُ   تَ رَْكَنا
Biz terk ettik.  Ben terk ettim. 
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ُركُ  يَ ت ْرَُكان   يَ ت ْرُُكونَ   يَ ت ْ
Onlar terk ederler. O ikisi terk eder. O terk eder. 

ُركُ  تَ ت ْرَُكان   يَ ت ْرُْكنَ   تَ ت ْ
Onlar terk ederler. O ikisi terk eder. O terk eder. 

ُركُ  تَ ت ْرَُكان   تَ ت ْرُُكونَ   تَ ت ْ
Siz terk edersiniz. Siz ikiniz terk edersiniz. Sen terk edersin. 

 تَ ت ْرُك يَ  تَ ت ْرَُكان   تَ ت ْرُْكنَ 
Siz terk edersiniz. Siz ikiniz terk edersiniz. Sen terk edersin. 

ُركُ   أَتْ ُركُ   نَ ت ْ
Biz terk ederiz.  Ben terk ederim. 
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 َحجن  َحجنا َحُجوا
Hac ettiler. İkisi hac etti. Hac etti. 

ْجنَ َحجَ  اتَ َحجن    َحجنتْ  
Hac ettiler. İkisi hac etti. Hac etti. 

 َحَجْجتَ  َحَجْجُتَما َحَجْجُتمْ 
Hac ettiniz. İkisi hac etti. Hac ettin. 

 َحَجْجت   َحَجْجُتَما َحَجْجنُتن 
Hac ettiniz. İkisi hac etti. Hac ettin. 

 َحَجْجتُ   َحَجْجَنا
Hac ettik.  Hac ettim. 
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جُّونَ َيَُ  جنان  َيَُ   جُّ َيَُ    
Hac ediyorlar. İkisi hac ediyor. Hac ediyor. 

جنان  َتَُ  ََيُْجْجنَ  جُّ َتَُ    
Hac ediyorlar. İkisi hac ediyor. Hac ediyor. 

جُّونَ َتَُ  جنان  َتَُ   جُّ َتَُ    
Hac ediyorsunuz. İkisi hac ediyorlar. Hac ediyorsun. 

ُجْجنَ َتَْ  جنان  َتَُ   يَ َتَُ   جِّ   
Hac ediyorsunuz. İkisi hac ediyorlar. Hac ediyorsun. 

 َاُحجُّ   حَنُجُّ 
Hac ediyoruz.  Hac ediyorum. 
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 َكَذبَ  َكَذبَ  َكَذبُوا
Onlar yalan söyledi. O ikisi yalan söyledi. O yalan söyledi. 

 َكَذَبتْ  َكَذبَ َتا َكَذْبنَ 
Onlar yalan söyledi. O ikisi yalan söyledi. O yalan söyledi. 

 َكَذْبتَ  َكَذبْ ُتَما َكَذبْ ُتمْ 
Siz yalan söylediniz. Siz ikiniz yalan söylediniz. Yalan söyledin. 

 َكَذْبتَ  َكَذبْ ُتَما َكَذبْ نُتن 
Siz yalan söylediniz. Siz ikiniz yalan söylediniz. Yalan söyledin. 

 َكَذْبتُ   َكَذبْ َنا
Biz yalan söyledik.  Ben yalan söyledim. 

  
 Yalan söyledi anlamına gelen  َب

َ
ذ
َ
  fiilinden farklı olarak ك

ر
ذ
َ
َب ك  fiili yalanladı anlamına 

gelmektedir. Bu açıklamayı yaptığımızdan dolayı  
ر
ذ
َ
َب ك  fiilinin çekimini almıyoruz.  
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نَ َيْكذ بُو   َيْكذ بُ  َيْكذ َبن   
Onlar yalan söylüyor. O ikisi yalan söylüyor. O yalan söylüyor. 

 َتْكذ بُ  َتْكذ َبن   َيْكذ ْبنَ 
Onlar yalan söylüyor. O ikisi yalan söylüyor. O yalan söylüyor. 

 َتْكذ بُ  َتْكذ َبن   َتْكذ بُونَ 
Yalan söylüyorsunuz. İkiniz yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsun. 

 َتْكذ ب يَ  َتْكذ َبن   َتْكذ ْبنَ 
Yalan söylüyorsunuz. İkiniz yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsun. 

 َأْكذ بُ   َنْكذ بُ 
Yalan söylüyoruz.  Yalan söylüyorum. 



hizliogreniyorum.com 

133 
 

 أَْرَسلَ  أَْرَسَل  أَْرَسُلوا
Gönderdiler. İkisi gönderdi. Gönderdi. 

 أَْرَسَلتْ  أَْرَسَلَتا أَْرَسْلنَ 
Gönderdiler. İkisi gönderdi. Gönderdi. 

 أَْرَسْلتَ  أَْرَسْلُتَما أَْرَسْلُتمْ 
Gönderdiniz. İkisi gönderdi. Gönderdin. 

 أَْرَسْلت   أَْرَسْلُتَما أَْرَسْلنُتن 
Gönderdiniz. İkisi gönderdi. Gönderdin. 

َناأَْرَسلْ   أَْرَسْلتُ   
Gönderdik.  Gönderdim. 
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ُلونَ  َلن   يُ ْرس  لُ  يُ ْرس   يُ ْرس 
Gönderiyorlar. İkisi gönderiyor. Gönderiyor. 

ْلنَ  َلن   يُ ْرس  لُ  تُ ْرس   تُ ْرس 
Gönderiyorlar. İkisi gönderiyor. Gönderiyor. 

ُلونَ  َلن   تُ ْرس  لُ  تُ ْرس   تُ ْرس 
Gönderiyorsunuz. İkisi gönderiyor. Gönderiyorsun. 

ْلنَ  َلن   تُ ْرس  ل يَ  تُ ْرس   تُ ْرس 
Gönderiyorsunuz. İkisi gönderiyor. Gönderiyorsun. 

لُ  لُ   نُ ْرس   أُْرس 
Gönderiyoruz.  Gönderiyorum. 
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َفه ُموا هم َما مها  َفه  َفه مَ  هو   
Onlar anladılar. O iki erkek anladılar. O anladı. 

َفه ْمنَ  هن َمَتا مها  َفه  َفه َمتْ  هي   

O bayanlar anladılar. O iki bayan anladılar. O bayan anladı. 

ْمُتمْ  انتم َفه  ْمُتَما انتما  َفه  َفه ْمتَ  انت   
Sizler anladılar. Siz ikiniz anladılar. Sen anladın. 

َفه ْمنُتن  اننت ْمُتَما انتما  َفه  َفه ْمت   انت   

Siz bayanlar anladılar. Siz iki bayan anladılar. Sen bayan anladın. 

ْمَنا حنن َفه  َفه ْمتُ  اان    
Biz anladık.  Ben anladım. 
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يَ ْفَهُمونَ  هم يَ ْفَهَمان   مها  يَ ْفَهمُ  هو   
Onlar anlarlar. O iki erkek anlar. O anlar. 

يَ ْفَهْمنَ  هن تَ ْفَهَمان   مها  تَ ْفَهمُ  هي   

O bayanlar anlarlar. O iki bayan anlar. O bayan anlar. 

تَ ْفَهُمونَ  انتم تَ ْفَهَمان   انتما  تَ ْفَهمُ  انت   
Sizler anlarsınız. Siz ikiniz anlarsınız. Sen anlarsın. 

تَ ْفَهْمنَ  اننت تَ ْفَهَمان   انتما  تَ ْفَهم يَ  انت   

Siz bayanlar anlarsınız. Siz iki bayan anlarsınız. Sen bayan anlarsın. 

نَ ْفَهمُ  حنن فْ َهمُ اَ  اان    
Biz anlarız.  Ben anlarım. 
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 َرَفعَ  َرفَ َعا َرفَ ُعوا
Kaldırdılar. İkisi kaldırdı. Kaldırdı. 

 َرفَ َعتْ  َرفَ َعَتا َرفَ ْعنَ 
Kaldırdılar. İkisi kaldırdı. Kaldırdı. 

 َرفَ ْعتَ  َرفَ ْعُتَما َرفَ ْعُتمْ 
Kaldırdınız. İkiniz kaldırdınız. Kaldırdın. 

 َرفَ ْعت   َرفَ ْعُتَما َرفَ ْعنُتن 
Kaldırdınız. İkiniz kaldırdınız. Kaldırdın. 

 َرفَ ْعتُ   َرفَ ْعَنا
Kaldırdık.  Kaldırdım. 
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 يَ ْرَفعُ  يَ ْرفَ َعان   يَ ْرفَ ُعونَ 
Kaldırırlar. İkisi kaldırır. Kadırırsın. 

ن  تَ ْرفَ َعا يَ ْرفَ ْعنَ   تَ ْرَفعُ  
Kaldırırlar. İkisi kaldırır. Kadırırsın. 

 تَ ْرَفعُ  تَ ْرفَ َعان   تَ ْرفَ ُعونَ 
Kaldırırsınız. İkisi kaldırır. Kaldırırsın. 

 تَ ْرَفع يَ  تَ ْرفَ َعان   تَ ْرفَ ْعنَ 
Kaldırırsınız. İkisi kaldırır. Kaldırırsın. 

 أَْرَفعُ   نَ ْرَفعُ 
Kaldırırız.  Kaldırırım. 
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اَأَحبن  َأَحبُّوا  َأَحبن  
Sevdiler. İkisi sevdi. Sevdi. 

 َأَحبنتْ  َأَحبن َتا َأْحبَ ْبَ 
Sevdiler. İkisi sevdi. Sevdi. 

ُتمْ  ُتَما َأْحبَ ب ْ  َأْحبَ ْبتَ  َأْحبَ ب ْ
Sevdiniz. İkisi sevdi. Sevdin. 

ُتَما َأْحبَ ب ْنُتن   َأْحبَ ْبت   َأْحبَ ب ْ
Sevdiniz. İkisi sevdi. Sevdin. 

َنا  َأْحبَ ْبتُ   َأْحبَ ب ْ
Sevdik.  Sevdim. 
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 َيُ بُّ  َيُ بنان   َيُ بُّونَ 
Severler. İkisi sever. Sever. 

 َتُ بُّ  َتُ بنان   َُيْب ْبَ 
Severler. İkisi sever. Sever. 

 َتُ بُّ  َتُ بنان   َتُ بُّونَ 
Seversiniz. İkisi sever. Seversin. 

ْبَ َُتْب    َتُ ب ِّ يَ  َتُ بنان   
Seversiniz. İkisi sever. Seversin. 

بُّ   حنُ بُّ   اُح 
Severiz.  Severim. 
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ُبواَلع   َباَلع    بَ َلع     
Oynadılar. İkisi oynadı. Oynadı. 

ْبَ َلع   بَ َتاع  لَ   َبتْ َلع     
Oynadılar. İkisi oynadı. Oynadı. 

ُتمْ َلع   ب ْ ُتَماَلع    ب ْ ْبتَ َلع     
Oynadınız. İkisi oynadı. Oynadın. 

ب ْنُتن َلع   ُتَماَلع    ب ْ ْبت  َلع     
Oynadınız. İkisi oynadı. Oynadın. 

َناَلع   ب ْ ْبتُ َلع      
Oynadık.  Oynadım. 
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 يَ ْلَعبُ  يَ ْلَعَبان   يَ ْلَعُبونَ 
Oynuyorlar. İkisi oynuyor. Oynar. Oynuyor. 

 تَ ْلَعبُ  تَ ْلَعَبان   يَ ْلَعْبَ 
Oynuyorlar. İkisi oynuyor. Oynar. Oynuyor. 

 تَ ْلَعبُ  تَ ْلَعَبان   تَ ْلَعْبَ 
Oynuyorsunuz. İkisi oynuyor. Oynuyorsun. 

 تَ ْلَعب يَ  تَ ْلَعَبان   تَ ْلَعْبَ 
Oynuyorsunuz. İkisi oynuyor. Oynuyorsun. 

 أَْلَعبُ   نَ ْلَعبُ 
Oynuyoruz.  Oynuyorum. 
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َل َغسَ  َغَسُلوا  َغَسلَ  
Yıkadılar. İkisi yıkadı. Yıkadı. 

 َغَسَلتْ  َغَسَلَتا َغَسْلنَ 
Yıkadılar. İkisi yıkadı. Yıkadı. 

 َغَسْلتَ  َغَسْلُتَما َغَسْلُتمْ 
Yıkadınız. İkisi yıkadılar. Yıkadın. 

 َغَسْلت   َغَسْلُتَما َغَسْلنُتن 
Yıkadınız. İkisi yıkadılar. Yıkadın. 

ْلَناَغسَ   َغَسْلتُ   
Yıkadın.  Yıkadım. 
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ُلونَ  َلن   يَ ْغس  لُ  يَ ْغس   يَ ْغس 
Yıkıyorlar. İkisi yıkıyor. Yıkar. Yıkıyor. 

ْلنَ  َلن   يَ ْغس  لُ  تَ ْغس   تَ ْغس 
Yıkıyorlar. İkisi yıkıyor. Yıkar. Yıkıyor. 

ُلونَ  َلن   تَ ْغس  لُ  تَ ْغس   تَ ْغس 
Yıkıyorsunuz. İkiniz yıkıyorsunuz. Yıkıyorsun. 

ْلنَ  َلن   تَ ْغس  ل يَ  تَ ْغس   تَ ْغس 
Yıkıyorsunuz. İkiniz yıkıyorsunuz. Yıkıyorsun. 

لُ  لُ   نَ ْغس   َأْغس 
Yıkıyoruz.  Yıkıyorum. 
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 طََبخَ  طََبَخا طََبُخوا
Pişirdiler. İkisi pişirdi. Pişirdi. 

 طََبَختْ  طََبَخَتا طََبْخنَ 
Pişirdiler. İkisi pişirdi. Pişirdi. 

 طََبْختَ  طََبْخُتَما طََبْخُتمْ 
Pişirdiniz. İkiniz pişirdiniz. Pişirdin. 

 طََبْخت   طََبْخُتَما طََبْخنُتن 
Pişirdiniz. İkiniz pişirdiniz. Pişirdin. 

 طََبْختُ   طََبَخَتا
Pişirdiniz.  Pişirdim. 

. He is a teacher. He was a teacher. 
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ُخونَ َيْطبُ   َيْطُبخُ  َيْطُبَخان   
Pişiriyorlar. İkisi pişiriyor. Pişiriyor. 

 َتْطُبخُ  َتْطُبَخان   َيْطُبْخنَ 
Pişiriyorlar. İkisi pişiriyor. Pişiriyor. 

 َتْطُبخُ  َتْطُبَخان   َتْطُبُخونَ 
Pişiriyorsunuz. İkisi pişiriyor. Pişiriyorsun. 

يَ َتطْ  َتْطُبَخان   َتْطُبْخنَ  ُبخ   
Pişiriyorsunuz. İkisi pişiriyor. Pişiriyorsun. 

 َأْطُبخُ   َنْطُبخُ 
Pişiriyoruz.  Pişiriyorum. 
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نُواَحز   انَ َحز    نَ َحز     
Hüzünlendiler. İkisi hüzünlendi. Hüzünlendi. 

نن َحز   نَ َتاَحز    َنتْ َحز     
Hüzünlendiler. İkisi hüzünlendi. Hüzünlendi. 

نْ ُتمْ َحز   نْ ُتَماَحز    ْنتَ َحز     
Hüzünlendiniz. İkisi hüzünlendi. Hüzünlendin. 

نْ نُتن َحز   نْ ُتَماَحز    ْنت  َحز     
Hüzünlendiniz. İkisi hüzünlendi. Hüzünlendin. 

انن َحز   ْنتُ َحز      
Hüzünlendik.  Hüzünlendim. 
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نُونَ ََيْزَ  اَنن  ََيْزَ   نُ ََيْزَ    
Hüzünleniyorlar. İkisi hüzünleniyor. Hüzünleniyor. 

نن ََيْزَ  اَنن  ََيْزَ   نُ ََتْزَ    
Hüzünleniyorlar. İkisi hüzünleniyor. Hüzünleniyor. 

نُونَ ََتْزَ  اَنن  ََتْزَ   نُ ََتْزَ    
Hüzünleniyorsunuz. İkisi hüzünleniyor. Hüzünleniyorsun. 

نن ََتْزَ  اَنن  ََتْزَ   ن يَ ََتْزَ    
Hüzünleniyorsunuz. İkisi hüzünleniyor. Hüzünleniyorsun. 

نُ حَنْزَ  نُ َأْحزَ     
Hüzünleniyoruz.  Hüzünleniyorum. 
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 َسَكنَ  َسَكَنا َسَكُنوا
İkamet ettiler. İkisi ikamet etti. İkamet etti. 

 َسَكَنتْ  َسَكنَ َتا َسَكنن 
İkamet ettiler. İkisi ikamet etti. İkamet etti. 

ُتمْ  ُتَما َسَكن ْ  َسَكْنتَ  َسَكن ْ
İkamet ettiniz. İkisi ikamet etti. İkamet ettin. 

ُتَما َسَكن ْنُتن   َسَكْنت   َسَكن ْ
İkamet ettiniz. İkisi ikamet etti. İkamet ettin. 

نناَسكَ   َسَكْنتُ   
İkamet ettik.  İkamet ettim. 
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 َيْسُكنُ  َيْسُكَنان   َيْسُكُنونَ 
İkamet ediyorlar. İkisi ikamet ediyor. İkamet ediyor. 

 َتْسُكنُ  َتْسُكَنان   َيْسُكنن 
İkamet ediyorlar. İkisi ikamet ediyor. İkamet ediyor. 

 َتْسُكنُ  َتْسُكَنان   َتْسُكُنونَ 
İkamet ediyorsun. İkisi ikamet ediyor. İkamet ediyorsun. 

 َتْسُكن يَ  َتْسُكَنان   َتْسُكنن 
İkamet ediyorsun. İkisi ikamet ediyor. İkamet ediyorsun. 

 َأْسُكنُ   َنْسُكنُ 
İkamet ediyoruz.  İkamet ediyorum. 
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 َأْعَجبَ  َأْعَجَبا َأْعَجُبوا
Hoşlandılar. İkisi hoşlandı. Hoşlandı. 

 َأْعَجَبتْ  َأْعَجبَ َتا َأْعَجْبَ 
Hoşlandılar. İkisi hoşlandı. Hoşlandı. 

ُتمْ  ُتَما َأْعَجب ْ  َأْعَجْبتَ  َأْعَجب ْ
Hoşlandınız. İkisi hoşlandı. Hoşlandın. 

ُتَما َأْعَجب ْنُتن   َأْعَجْبت   َأْعَجب ْ
Hoşlandınız. İkisi hoşlandı. Hoşlandın. 

َنا  َأْعَجْبتُ   َأْعَجب ْ
Hoşlandık.  Hoşlandım. 
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ُبونَ  َبان   يُ ْعج  بُ  يُ ْعج   يُ ْعج 
Hoşlanıyorlar. İkisi hoşlanıyor. Hoşlanıyor. 

ْبَ  َبان   يُ ْعج  بُ  تُ ْعج   تُ ْعج 
Hoşlanıyorlar. İkisi hoşlanıyor. Hoşlanıyor. 

ُبونَ  َبان   تُ ْعج  بُ  تُ ْعج   تُ ْعج 
Hoşlanıyorsunuz. İkiniz hoşlanıyorsunuz. Hoşlanıyorsun. 

ْبَ  َبان   تُ ْعج  ب يَ  تُ ْعج   تُ ْعج 
Hoşlanıyorsunuz. İkiniz hoşlanıyorsunuz. Hoşlanıyorsun. 

بُ  بُ   نُ ْعج   أُْعج 
Hoşlanıyoruz.  Hoşlandım. 
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َرا َتَخنُروا  َتَخنرَ  َتَخن
Geç kaldılar. İkisi geç kaldı. Geç kaldı. 

 َتَخنَرتْ  َتَخنَرتَ  َتَخنْرنَ 
Geç kaldılar. İkisi geç kaldı. Geç kaldı. 

ْرُتَا َتَخنْرتُْ   َتَخنْرتَ  َتَخن
Geç kaldınız. İkisi geç kaldı. Geç kaldın. 

ْرُتَا َتَخنْرُتنن   َتَخنْرت   َتَخن
Geç kaldınız. İkisi geç kaldı. Geç kaldın. 

 َتَخنْرتُ   َتَخنْرانَ 
Geç kaldık.  Geç kaldım. 
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 يَ َتَأخنرُ  يَ َتَأخنرَان   يَ َتَأخنُرونَ 
Geç kalıyorlar. İkisi geç kalıyor. Geç kalıyor. 

 تَ َتَأخنرُ  تَ َتَأخنرَان   يَ َتَأخنْرنَ 
Geç kalıyorlar. İkisi geç kalıyor. Geç kalıyor. 

 تَ َتَأخنرُ  تَ َتَأخنرَان   تَ َتَأخنُرونَ 
Geç kalıyorsunuz. İkisiniz geç kalıyosunuz. Geç kalıyorsun. 

 تَ َتَأخنر ينَ  تَ َتَأخنرَان   تَ َتَأخنْرنَ 
Geç kalıyorsunuz. İkisiniz geç kalıyosunuz. Geç kalıyorsun. 

 َأَتَخنرُ   نَ َتَأخنرُ 
Geç kalıyoruz.  Geç kalıyorum. 
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رنُفواتَ عَ   تَ َعرنفَ  تَ َعرنفَا 
Tanıştılar. İkisi tanıştı. Tanıştı. 

 تَ َعرنَفتْ  تَ َعرنفَ َتا تَ َعرنْفنَ 
Tanıştılar. İkisi tanıştı. Tanıştı. 

 تَ َعرنْفتَ  تَ َعرنفْ ُتَما تَ َعرنفْ ُتمْ 
Tanıştılar. İkisi tanıştı. Tanıştın. 

رنْفت  تَ عَ  تَ َعرنفْ ُتَما تَ َعرنفْ نُتن   
Tanıştılar. İkisi tanıştı. Tanıştın. 

 تَ َعرنْفتُ   تَ َعرنفْ َنا
Tanıştık.  Tanııştım. 
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 يَ تَ َعرنفُ  يَ تَ َعرنفَان   يَ تَ َعرنُفونَ 
Tanışıyorlar. İkisi tanışıyor. Tanışıyor. 

 تَ تَ َعرنفُ  تَ تَ َعرنفَان   يَ تَ َعرنْفنَ 
Tanışıyorlar. İkisi tanışıyor. Tanışıyor. 

 تَ تَ َعرنفُ  تَ تَ َعرنفَان   تَ تَ َعرنُفونَ 
Tanışıyorsunuz. İkiniz tanışıyorsunuz. Tanışıyorsun. 

 تَ تَ َعرنف يَ  تَ تَ َعرنفَان   تَ تَ َعرنْفنَ 
Tanışıyorsunuz. İkiniz tanışıyorsunuz. Tanışıyorsun. 

 أَتَ َعرنفُ   نَ تَ َعرنفُ 
Tanışıyoruz.  Tanışıyorum. 
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 ا نْ َتَظرَ  ا نْ َتَظرَا ا نْ َتَظُروا
Bekledirler. İkisi bekledi. Bekledi. 

 ا نْ َتَظَرتْ  ا نْ َتَظَرتَ  ا نْ َتَظْرنَ 
Bekledirler. İkisi bekledi. Bekledi. 

 ا نْ َتَظْرتَ  ا نْ َتَظْرُتَا ا نْ َتَظْرتُْ 
Beklediniz. İkisi bekledi. Bekledin. 

نن ا نْ َتَظْرتُ   ا نْ َتَظْرت   ا نْ َتَظْرُتَا 
Beklediniz. İkisi bekledi. Bekledin. 

 ا نْ َتَظْرتُ   ا نْ َتَظْرانَ 
Bekledik.  Bekledim. 
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َتظ ُرونَ  َتظ رَان   يَ ن ْ َتظ رُ  يَ ن ْ  يَ ن ْ
Bekliyorlar. İkisi bekliyor. Bekliyor. 

َتظ ْرنَ  َتظ رَان   يَ ن ْ َتظ رُ  تَ ن ْ  تَ ن ْ
Bekliyorlar. İkisi bekliyor. Bekliyor. 

َتظ ُرونَ  َتظ رَان   تَ ن ْ َتظ رُ  تَ ن ْ  تَ ن ْ
Bekliyorsunuz. İkisi bekliyor. Bekliyorsun. 

َتظ ْرنَ  َتظ رَان   تَ ن ْ َتظ ر ينَ  تَ ن ْ  تَ ن ْ
Bekliyorsunuz. İkisi bekliyor. Bekliyorsun. 

َتظ رُ   أَنْ َتظ رُ   نَ ن ْ
Bekliyoruz.  Bekliyorum. 
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َمُعواا ْستَ   ا ْسَتَمعَ  ا ْسَتَمَعا 
Dinlediler. İkisi dinledi. Dinledi. 

 ا ْسَتَمَعتْ  ا ْسَتَمَعَتا ا ْسَتَمْعنَ 
Dinlediler. İkisi dinledi. Dinledi. 

 ا ْسَتَمْعتَ  ا ْسَتَمْعُتَما ا ْسَتَمْعُتمْ 
Dinlediler. İkisi dinledi. Dinledin. 

َماا ْسَتَمْعتُ  ا ْسَتَمْعنُتن   ا ْسَتَمْعت   
Dinlediler. İkisi dinledi. Dinledin. 

 ا ْسَتَمْعتُ   ا ْسَتَمْعَنا
Dinledik.  Dinledim. 
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 َيْسَتم عُ  َيْسَتم عُ  َيْسَتم ُعونَ 
Dinliyorlar. İkisi dinliyor. Dinliyor. 

ْعنَ   َتْسَتم عُ  َتْسَتم عُ  َيْسَتم 
Dinliyorlar. İkisi dinliyor. Dinliyor. 

َعان   َتْسَتم ُعونَ   َتْسَتم عُ  َتْسَتم 
Dinliyorsunuz. İkiniz dinliyorsunuz. Dinliyorsun. 

ْعنَ  َعان   َتْسَتم   َتْسَتم ع يَ  َتْسَتم 
Dinliyorsunuz. İkiniz dinliyorsunuz. Dinliyorsun. 

 َأْسَتم عُ   َنْسَتم عُ 
Dinliyoruz.  Dinliyorum. 
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 رََكضَ  رََكَضا رََكُضوا
Koştular. İkisi koştu. Koştu. 

 رََكَضتْ  رََكَضَتا رََكْضنَ 
Koştular. İkisi koştu. Koştu. 

 رََكْضتَ  رََكْضُتَما رََكْضُتمْ 
Koştunuz. İkiniz koştunuz. Koştun. 

 رََكْضت   رََكْضُتَما رََكْضنُتن 
Koştunuz. İkiniz koştunuz. Koştun. 

 رََكْضتُ   رََكْضَنا
Koştuk.  Koştum. 
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 يَ رُْكضُ  يَ رُْكَضان   يَ رُْكُضونَ 
Koşuyorlar. İkisi koşuyor. Koşuyor. 

 تَ رُْكضُ  تَ رُْكَضان   يَ رُْكْضنَ 
Koşuyorlar. İkisi koşuyor. Koşuyor. 

 تَ رُْكضُ  تَ رُْكَضان   تَ رُْكُضونَ 
Koşuyorsunuz. İkisi koşuyor. Koşuyorsun. 

َضان  تَ رْكُ  تَ رُْكُضونَ   تَ رُْكض يَ  
Koşuyorsunuz. İkisi koşuyor. Koşuyorsun. 

 أَرُْكضُ   نَ رُْكضُ 
Koşuyoruz.  Koşuyorum. 
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 ََنَحَ  ََنََحا ََنَُحوا
Başardılar. İkisi başardı. Başardı. 

 ََنََحتْ  ََنََحَتا ََنَْحنَ 
Başardılar. İkisi başardı. Başardı. 

 ََنَْحتَ  ََنَْحُتَما ََنَْحُتمْ 
Başardılar. İkiniz başardınız. Başardın. 

 ََنَْحت   ََنَْحُتَما ََنَْحنُتن 
Başardılar. İkiniz başardınız. Başardın. 

 ََنَْحتُ   ََنَْحنَ 
Başardık.  Başardım. 
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 يَ ْنَجحُ  يَ ْنَجَحان   يَ ْنَجُحونَ 
Başarıyorlar. İkisi başarıyorlar. Başarıyor. 

ْحنَ يَ ْنجَ   تَ ْنَجحُ  تَ ْنَجَحان   
Başarıyorlar. İkisi başarıyorlar. Başarıyor. 

 تَ ْنَجحُ  تَ ْنَجَحان   تَ ْنَجُحونَ 
Başarıyorsunuz. İkisiniz başarıyorsunuz. Başarıyorsun. 

يَ  تَ ْنَجَحان   تَ ْنَجْحنَ   تَ ْنَجح 
Başarıyorsunuz. İkisiniz başarıyorsunuz. Başarıyorsun. 

ْنَجحُ ن َ   َأَْنَحُ   
Başarıyoruz.  Başarıyorum. 
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 ََجَعَ  ََجََعا ََجَُعوا
Topladılar. İkisi topladı. Topladı. 

 ََجََعتْ  ََجََعَتا ََجَْعنَ 
Topladılar. İkisi topladı. Topladı. 

 ََجَْعتَ  ََجَْعُتَما ََجَْعُتمْ 
Topladınız. İkiniz topladınız. Topladın. 

نُتن ََجَعْ   ََجَْعت   ََجَْعُتَما 
Topladınız. İkiniz topladınız. Topladın. 

 ََجَْعتُ   ََجَْعَنا
Topladık.  Topladım. 
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 ََيَْمعُ  ََيَْمَعان   ََيَْمُعونَ 
Topluyorlar. İkisi topluyor. Topluyor. 

 ََتَْمعُ  ََيَْمَعان   ََيَْمْعنَ 
Topluyorlar. İkisi topluyor. Topluyor. 

 ََتَْمعُ  ََتَْمَعان   ََتَْمُعونَ 
Topluyorsunuz. İkiniz topluyorsunuz. Topluyorsun. 

 ََتَْمع يَ  ََتَْمَعان   ََتَْمْعنَ 
Topluyorsunuz. İkiniz topluyorsunuz. Topluyorsun. 

 َأَْجَعُ   ََنَْمعُ 
Topluyoruz.  Topluyorum. 
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ُفواَنظن  َفاَنظن   فَ َنظن    
Temizlediler. İkisi temizledi. Temizledi. 

ْفنَ َنظن  َفَتاَنظن   َفتْ َنظَ    
Temizlediler. İkisi temizledi. Temizledi. 

ْفُتمَنظن  ْفُتَماَنظن   ْفتَ َنظَ    
Temizlediniz. İkiniz temizlediniz. Temizledin. 

ْفنُتن َنظن  ْفُتَماَنظن   ْفت  َنظَ    
Temizlediniz. İkiniz temizlediniz. Temizledin. 

ْفَناَنظن  ْفتُ َنظَ     
Temizledik.  Temizledim. 
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ُفونَ ظِّ  نَ ي ُ  َفان  ظِّ  نَ ي ُ   فُ ظِّ  نَ ي ُ    
Temizliyorlar. İkisi temizliyor. Temizliyor. 

ْفنَ ظِّ  نَ ي ُ  َفان  ظِّ  نَ ت ُ   فُ ظِّ  نَ ت ُ    
Temizliyorlar. İkisi temizliyor. Temizliyor. 

ُفونَ ظِّ  نَ ت ُ  ان  فَ ظِّ  نَ ت ُ   فُ ظِّ  نَ ت ُ    
Temizliyorsunuz. İkiniz temizliyorsunuz. Temizliyorsun. 

ْفنَ ظِّ  نَ ت ُ  َفان  ظِّ  نَ ت ُ   ف يَ ظِّ  نَ ت ُ    
Temizliyorsunuz. İkiniz temizliyorsunuz. Temizliyorsun. 

فُ ظِّ  نَ ن ُ  فُ ظِّ  نَ أُ     
Temizliyoruz.  Temizliyorum. 
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 َقَطعَ  َقَطَعا َقَطُعوا
Kesitiler. İkisi kesti. Kesti. 

 َقَطَعتْ  َقَطَعَتا َقَطْعنَ 
Kesitiler. İkisi kesti. Kesti. 

 َقَطْعتَ  َقَطْعُتَما َقَطْعُتمْ 
Kestiniz. İkiniz kestiniz. Kestin. 

 َقَطْعت   َقَطْعُتَما َقَطْعنُتن 
Kestiniz. İkiniz kestiniz. Kestin. 

 َقَطْعتُ   َقَطْعَنا
Kestik.  Kestim. 
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 يَ ْقَطعُ  يَ ْقَطَعان   يَ ْقَطُعونَ 
Kesiyorlar. İkisi kesiyor. Kesiyor. 

 تَ ْقَطعُ  تَ ْقَطَعان   يَ ْقَطْعنَ 
Kesiyorlar. İkisi kesiyor. Kesiyor. 

 تَ ْقَطعُ  تَ ْقَطَعان   تَ ْقَطُعونَ 
Kesiyorsunuz. İkiniz kesiyorsunuz. Kesiyorsun. 

ع يَ تَ ْقطَ  تَ ْقَطَعان   تَ ْقَطْعنَ   
Kesiyorsunuz. İkiniz kesiyorsunuz. Kesiyorsun. 

 أَْقَطعُ   نَ ْقَطعُ 
Kesiyoruz.  Kesiyorum. 
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 ََتَونلَ  ََتَونَل  ََتَونُلوا
Dolaştılar. İkisi dolaştı. Dolaştı. Gezdi. 

 ََتَونَلتْ  ََتَونلََتا ََتَونْلنَ 
Dolaştılar. İkisi dolaştı. Dolaştı. Gezdi. 

 ََتَونْلتَ  ََتَونْلُتَما ََتَونْلُتمْ 
Dolaştınız. İkiniz dolaştınız. Dolaştın. 

 ََتَونْلت   ََتَونْلُتَما ََتَونْلنُتن 
Dolaştınız. İkiniz dolaştınız. Dolaştın. 

 ََتَونْلتُ   ََتَونْلَنا
Dolaştık.  Dolaştım. 
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َجونلُ يَ تَ  يَ َتَجونَلن   يَ َتَجونُلونَ   
Dolaşıyorlar. İkisi dolaşıyor. Dolaşıyor. 

 تَ َتَجونلُ  تَ َتَجونَلن   يَ َتَجونْلنَ 
Dolaşıyorlar. İkisi dolaşıyor. Dolaşıyor. 

 تَ َتَجونلُ  تَ َتَجونَلن   تَ َتَجونُلونَ 
Dolaşıyorsunuz. İkiniz dolaşıyorsunuz. Dolaşıyorsun. 

َلن  تَ َتَجون  تَ َتَجونْلنَ   تَ َتَجونل يَ  
Dolaşıyorsunuz. İkiniz dolaşıyorsunuz. Dolaşıyorsun. 

 َأََتَونلُ   نَ َتَجونلُ 
Dolaşıyoruz.  Dolaşıyorum. 
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َطَوْوا هم َطَويَ  مها  َطَوى هو   
Onlar katladı. O iki erkek katladı. O katladı. 

َطَوْينَ  هن َطَوتَ  مها  َطَوتْ  هي   
O bayanlar katladı. O iki bayan katladı. O bayan katladı. 

َطَويْ ُتم انتم َطَويْ ُتَما انتما  َطَوْيتَ  انت   
Sizler katladınız. Siz ikiniz katladınız. Sen katladın. 

َطَويْ نُتن  اننت َطَويْ ُتَما انتما  َطَوْيت   انت   
Siz bayanlar katladınız. Siz iki bayan katladınız. Sen bayan katladın. 

َطَويْ َنا حنن َطَوْيتُ  اان    
Biz katladık.  Ben katladım. 
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َيْطُوونَ  هم َيْطو َين   مها  َيْطو ي هو   
Onlar katlar. O iki erkek katlar. O katlar. 

َيْطو ينَ  هن َتْطو َين   مها  َتْطو ي هي   
O bayanlar katlar. O iki bayan katlar. O bayan katlar. 

َتْطُوونَ  انتم َتْطو َين   انتما  َتْطو ي انت   
Sizler katlarsınız. Siz ikiniz katlarsınız. Sen katlarsın. 

َتْطو ينَ  اننت َتْطو َين   انتما  َتْطو ينَ  انت   
Siz bayanlar katlarsınız. Siz iki bayan katlarsınız. Sen bayan katlarsın. 

َنْطو ي حنن ياَْطو   اان    
Biz katlarız.  Ben katlarım. 
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 َجاءَ  َجاَءا َجائُوا
Geldiler. İkisi geldi. Geldi. 

ْئنَ   َجاَءتْ  َجاَءتَ  ج 
Geldiler. İkisi geldi. Geldi. 

ُتمْ  ئ ْ ُتَما ج  ئ ْ ْئتَ  ج   ج 
Geldiniz. İkiniz geldiniz. Geldin. 

ئ ْنُتن  ُتَما ج  ئ ْ ْئت   ج   ج 
Geldiniz. İkiniz geldiniz. Geldin. 

َنا ئ ْ ْئتُ   ج   ج 
Geldik.  Geldim. 
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يُئونَ  يَئان   َيَ  يءُ  َيَ   َيَ 
Geliyorlar. İkisi geliyor. Geliyor. 

ْئنَ   َتَ يءُ  َتَ يَئان   َيَ 
Geliyorlar. İkisi geliyor. Geliyor. 

 َتَ يءُ  َتَ يَئان   َتَ يُئونَ 
Geliyorsunuz. İkiniz geliyorsunuz. Geliyorsun. 

 َتَ يئ يَ  َتَ يَئان   َتَ ْئنَ 
Geliyorsunuz. İkiniz geliyorsunuz. Geliyorsun. 

يءُ  يءُ   َنَ   َأج 
Geliyoruz.  Geliyorum. 
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 َعاشَ  َعاَشا َعاُشوا
Yaşadılar. İkisi yaşadı. Yaşadı. 

 َعاَشتْ  َعاَشَتا ع ْشنَ 
Yaşadılar. İkisi yaşadı. Yaşadı. 

ُتَماع شْ  ع ْشُتمْ   ع ْشتَ  
Yaşadınız. İkiniz yaşaşdınız. Yaşadın. 

 ع ْشت   ع ْشُتَما ع ْشنُتن 
Yaşadınız. İkiniz yaşaşdınız. Yaşadın. 

 ع ْشتُ   ع ْشَنا
Yaşadık.  Yaşadım. 
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 يَع يشُ  يَع يَشان   يَع يُشونَ 
Yaşıyorlar. İkisi yaşıyor. Yaşıyor. 

 َتع يشُ  َتع يَشان   يَع ْشنَ 
Yaşıyorlar. İkisi yaşıyor. Yaşıyor. 

 َتع يشُ  َتع يَشان   َتع يُشونَ 
Yaşıyorsunuz. İkiniz yaşıyorsunuz. Yaşıyorsun. 

يَ  َتع يَشان   َتع ْشنَ   َتع يش 
Yaşıyorsunuz. İkiniz yaşıyorsunuz. Yaşıyorsun. 

 َأع يشُ   نَع يشُ 
Yaşıyoruz.  Yaşıyorum. 



hizliogreniyorum.com 

179 
 

آَمُنوا هم َناآمَ  مها  آَمنَ  هو   
Onlar inandı. O iki erkek inandı. O inandı. 

آَمنن  هن آَمنَ َتا مها  آَمَنتْ  هي   
O bayanlar inandı. O iki bayan inandı. O inandı. 

ُتمْ  انتم آَمن ْ ُتَما انتما  آَمن ْ آَمْنتَ  انت   
Sizler ayakta inandınız. Siz ikiniz inandınız. Sen inandın. 

َمن ْنُتن آ اننت ُتَما انتما  آَمن ْ آَمْنت   انت   
Siz bayanlar inandınız. Siz iki bayan inandınız. Sen bayan inandın. 

آَمننا حنن آَمْنتُ  اان    
Biz inandık.  Ben inandım. 
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ُنونَ  هم يُ ْؤم  َنان   مها  يُ ْؤم  يُ ْؤم نُ  هو   
Onlar inanır. O iki erkek inanır. O inanır. 

ْؤم نن ي ُ  هن َنان   مها  تُ ْؤم  تُ ْؤم نُ  هي   
O bayanlar inanır. O iki bayan inanır. O inanır. 

ُنونَ  انتم تُ ْؤم  َنان   انتما  تُ ْؤم  تُ ْؤم نُ  انت   
Sizler ayakta inanırsınız. Siz ikiniz inanırsınız. Sen inanırsın. 

تُ ْؤم نن  اننت َنان   انتما  تُ ْؤم  تُ ْؤم ن يَ  انت   
Siz bayanlar inanırsınız. Siz iki bayan inanırsınız. Sen bayan inanırsın. 

نُ ْؤم نُ  حنن اُوم نُ  اان    
Biz inanırız.  Ben inanırım. 
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 َوَجبَ  َوَجَبا َوَجُبوا
   

 َوَجَبتْ  َوَجبَ َتا َوَجْبَ 
   

ُتمْ  ُتَما َوَجب ْ  َوَجْبتَ  َوَجب ْ
   

ُتَما َوَجب ْنُتن  ْبت  َوجَ  َوَجب ْ  
   

َنا  َوَجْبتُ   َوَجب ْ
   

 
 Bu  َوَجَب fiilin çekimini diğer şahıslara göre her ne kadar burada almışsakta bu fiil 

genellikle üçüncü tekil şahıs zamirinin sonuna عىل cer harfi ve bitişik zamirler eklenerek 

kullanılmaktadır. Örneğin sana gerekti ب عليكوج  şeklinde kullanılmaktadır. Konuşma dilinde de 

daha çok şimdiki-geniş (muzari) zaman da kullanılmaktadır. 
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ُبونَ  َبان   َيَ  بُ  َيَ   َيَ 
   

ْبَ   َتَ بُ  َتَ َبان   َيَ 
   

 َتَ بُ  َتَ َبان   َتَ ُبونَ 
   

 َتَ ب يَ  َتَ َبان   َتَ ْبَ 
   

بُ  بُ   َنَ   َأج 
   

  

Bu  َيِجُب fiilin çekimini diğer şahıslara göre her ne kadar burada almışsakta bu fiil genellikle 

üçüncü tekil şahıs zamirinin sonuna عىل cer harfi ve bitişik zamirler eklenerek kullanılmaktadır. 

Örneğin sana gerekiyor يجب عليك şeklinde kullanılmaktadır. Konuşma dilinde de daha çok 

şimdiki-geniş (muzari) zaman da kullanılmaktadır. 
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َوَهُبوا هم َوَهَبا مها  َوَهبَ  هو   
Onlar hibe etti. O iki erkek hibe etti. O hibe etti. 

َوَهْبَ  هن َوَهبَ َتا مها  َوَهَبتْ  هي   
O bayanlar hibe etti. O iki bayan hibe etti. O hibe etti. 

ُتمْ  انتم َوَهب ْ ُتَما انتما  َوَهب ْ َوَهْبتَ  انت   
Sizler hibe ettiniz. Siz ikiniz hibe ettiniz. Sen hibe ettin. 

َوَهب ْنُتن  اننت ُتَما انتما  َوَهب ْ َوَهْبت   انت   
Siz bayanlar hibe ettiniz. Siz iki bayan hibe ettiniz. Sen bayan hibe ettin. 

َنا حنن َوَهب ْ َوَهْبتُ  اان    
Biz hibe ettik.  Ben hibe ettim. 
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يَ َهُبونَ  هم يَ َهَبان   مها  يَ َهبُ  هو   
Onlar verir. O iki erkek verir. O hibe eder. 

يَ َهْبَ  هن تَ َهَبان   مها  تَ َهبُ  هي   
O bayanlar verir. O iki bayan verir. O verir. 

تَ َهُبونَ  انتم ن  تَ َهَبا انتما  تَ َهبُ  انت   
Sizler verirsiniz. Siz ikiniz verirsiniz. Sen verirsin. 

تَ َهْبَ  اننت تَ َهَبان   انتما  تَ َهب يَ  انت   
Siz bayanlar verirsiniz. Siz iki bayan verirsiniz. Sen bayan verirsin. 

نَ َهبُ  حنن اََهبُ  اان    
Biz veririz.  Ben veririm. 
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اَرَاُدوا هم اَرَاَدا امه  رَادَ اَ  هو   
Onlar istediler. O iki erkek istediler. O istedi. 

اََرْدنَ  هن اَرَاَدتَ  مها  اَرَاَدتْ  هي   
Onlar bayanlar istediler. O iki bayan istediler. O bayan istedi. 

اََرْدتُْ  انتم اََرْدُتَا انتما  اََرْدتَ  انت   
Sizler istediniz. Siz ikiniz istediniz. Sen istedin. 

اََرْدُتنن  اننت اََرْدُتَا انتما  اََرْدت   انت   
Siz bayanlar istediniz. Siz iki bayan istediniz. Sen bayan istedin. 

اََرْدانَ  حنن اََرْدتُ  اان    
Biz istedik.  Ben istedim. 
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يُر يُدونَ  هم يُر يَدان   مها  يُر يدُ  هو   
Onlar isterler. O iki erkek isterler. O ister. 

يُر ْدنَ  هن تُر يَدان   مها  تُر يدُ  هي   
Onlar bayanlar isterler. O iki bayan isterler. O bayan ister. 

تُر يُدونَ  انتم تُر يَدان   انتما  تُر يدُ  انت   
Sizler istersiniz. Siz ikiniz istersiniz. Sen istersin. 

تُر ْدنَ  اننت تُر يَدان   تماان  تُر يد ينَ  انت   
Siz bayanlar isterler. Siz iki bayan istersiniz. Sen bayan istersin. 

نُر يدُ  حنن ر يدُ اُ  اان    
Biz isteriz.  Ben isterim. 
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وابَ قُ   بَق يَ  بَق َيا 
Onlar kaldı. O iki erkek kaldı. O kaldı. 

 بَق َيتْ  بَق يَ َتا بَق ْيَ 
O bayanlar kaldı. O iki bayan kaldı. O bayan kaldı. 

ُتمْ بَق ي ْ  تَ بَق يْ  بَق يُتَما   
Sizler ikiniz kaldınız. Siz ikiniz kaldınız. Sen kaldın. 

نُتن بَق ي ْ  ت  بَق يْ  بَق يُتَما   
Sizler ikiniz kaldınız. Siz ikiniz kaldınız. Sen kaldın. 

َنابَق ي ْ  تُ بَق يْ     
Biz kaldık.  Ben kaldım. 
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َقْونَ  هم يَ ب ْ َقَيان   مها  يَ ب ْ يَ ب َْقى هو   
Onlar kalır. O iki erkek kalır. O kalır. 

َقْيَ  هن يَ ب ْ َقَيان   مها  تَ ب ْ تَ ب َْقى هي   
O bayanlar kalır. O iki bayan kalır. O bayan kalır. 

َقْونَ  انتم تَ ب ْ َقَيان   انتما  تَ ب ْ تَ ب َْقى انت   
Sizler kalırsınız. Siz ikiniz kalırsınız. Sen kalırsın. 

َقْيَ  اننت تَ ب ْ َقَيان   انتما  تَ ب ْ َقْيَ  انت  تَ ب ْ  
Sizler kalırsınız. Siz ikiniz kalırsınız. Sen kalırsın. 

نَ ب َْقى حنن اَبْ َقى اان    
Biz kalırız.  Ben kalırım. 
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 ا ْشتَ َرى ا ْشتَ َريَ  ا ْشتَ َرْوا
Onlar satın aldı. O iki erkek satın aldı. O satın aldı. 

 ا ْشتَ َرتْ  ا ْشتَ َرتَ  ا ْشتَ َرْينَ 
O bayanlar satın aldı. O iki bayan satın aldı. O bayan satın aldı. 

 ا ْشتَ َرْيتَ  ا ْشتَ َريْ ُتَما ا ْشتَ َريْ ُتمْ 
Satın aldınız. İkiniz satın aldınız. Ssatın aldın. 

 ا ْشتَ َرْيت   ا ْشتَ َريْ ُتَما ا ْشتَ َريْ نُتن 
Siz bayanlar satın aldınız. Siz iki bayan satın aldınız. Sen bayan satın aldın. 

 ا ْشتَ َرْيتُ   ا ْشتَ َريْ َنا
Biz satın aldık.  Ben satın aldım. 
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 َيْشََت ي َيْشََت َين   َيْشتَ ُرونَ 
Onlar satın alırlar. O iki erkek satın alır. O satın alır. 

 َتْشََت ي َتْشََت َين   َيْشََت ينَ 
O bayanlar satın alırlar. O iki bayan satın alır. O bayan satın alır. 

 َتْشََت ي َتْشََت َين   َتْشتَ ُرونَ 
Siz satın alırsınız. Siz ikiniz satın alırsınız. Satın alırsın. 

 َتْشََت ينَ  َتْشََت َين   َتْشََت ينَ 
Siz bayanlar satın alırsınız. Siz iki bayan satın alırsınız. Sen bayan satın alırsın. 

 َأْشََت ي  َنْشََت ي
Biz satın alırız.  Ben satın alırım. 
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 َدَعا َدَعَوا َدَعْوا
Dua ettiler. İkisi dua etti. O dua etti. Çağırdı. 

تْ َدعَ  َدَعَتا َدَعْونَ   
Dua ettiler. İkisi dua etti. O dua etti. Çağırdı. 

 َدَعْوتَ  َدَعْوُتَا َدَعْوتُْ 
Dua ettiniz. İkiniz dua ettiniz. Dua ettin. 

 َدَعْوت   َدَعْوُتَا َدَعْوُتنن 
Dua ettiniz. İkiniz dua ettiniz. Dua ettin. 

 َدَعْوتُ   َدَعْوانَ 
Dua ettik.  Dua ettim. 
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َيْدُعونَ  هم َيْدُعَوان   مها  َيْدُعو هو   
Onlar dua ederler. O ikisi dua eder. O dua eder. Seslenir. 

َيْدُعونَ  هن َتْدُعَوان   مها  َتْدُعو هي   
O bayanlar dua eder. O iki bayan dua eder. O dua eder. 

َتْدُعونَ  انتم َتْدُعَوان   انتما  َتْدُعو انت   
Siz dua edersiniz. Siz ikiniz dua edersiniz. Sen bayan dua edersin. 

َتْدُعونَ  اننت َتْدُعَوان   انتما  َتْدع يَ  انت   
Siz dua edersiniz. Siz ikiniz dua edersiniz. Sen bayan dua edersin. 

َنْدُعو حنن اَْدُعو اان    
Biz dua ederiz.  Ben dua ederim. 
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 َعادَ  َعاَدا َعاُدوا
Geri döndüler. İkisi geri döndü. O geri döndü. 

 َعاَدتْ  َعاَدتَ  ُعْدنَ 
Geri döndüler. İkisi geri döndü. O geri döndü. 

 ُعْدتَ  ُعْدُتَا ُعْدتُْ 
Geri döndünüz. İkiniz geri döndünüz. Geri döndün. 

 ُعْدت   ُعْدُتَا ُعْدُتنن 
Geri döndünüz. İkiniz geri döndünüz. Geri döndün. 

 ُعْدتُ   ُعْدانَ 
Geri döndük.  Geri döndüm. 
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 يَ ُعودُ  يَ ُعوَدان   يَ ُعوُدونَ 
Geri dönüyorlar. İkisi geri dönüyor. Geri dönüyor. 

 تَ ُعودُ  تَ ُعوَدان   يَ ُعْدنَ 
Geri dönüyorlar. İkisi geri dönüyor. Geri dönüyor. 

ُعودُ ت َ  تَ ُعوَدان   تَ ُعوُدونَ   
Geri dönüyorsunuz. İkiniz dönüyorsunuz. Geri dönüyorsun. 

 تَ ُعود ينَ  تَ ُعوَدان   تَ ُعْدنَ 
Geri dönüyorsunuz. İkiniz geri dönüyorsunuz. Geri dönüyorsun. 

 َأُعودُ   نَ ُعودُ 
Geri dönüyoruz.  Geri dönüyorum. 
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َمَشْوا هم َمَشَيا مها  َمَشى هو   
Onlar yürüdü. O iki erkek yürüdü. O yürüdü. 

َمَشْيَ  هن َمَشَتا مها  َمَشتْ  هي   
O bayanlar yürüdü. O iki bayan yürüdü. O yürüdü. 

ُتمْ  انتم َمَشي ْ ُتَما انتما  َمَشي ْ َمَشْيتَ  انت   
Siz yürüdünüz. Siz ikiniz yürüdünüz. Sen yürürdün. 

َمَشي ْنُتن  اننت ُتَما انتما  َمَشي ْ َمَشْيت   تان   
Siz yürüdünüz. Siz ikiniz yürüdünüz. Sen yürürdün. 

َنا حنن َمَشي ْ َمَشْيتُ  اان    
Biz yürüdük.  Ben yürüdüm. 



196 
 

ََيُْشونَ  هم َيان   مها  ََيْش  ي هو  ََيْش   
Onlar yürür. O iki erkek yürür. O yürür. 

يَ  هن ََيْش  َيان   مها  َتْش  ي هي  َتْش   
O bayanlar yürür. O iki bayan yürür. O yürür. 

َتُْشونَ  انتم َيان   انتما  َتْش  ي انت  َتْش   
Siz yürürsünüz. Siz ikiniz yürürsünüz. Sen yürürsün. 

يَ  اننت َتْش  َيان   انتما  َتْش  يَ  انت  َتْش   
Siz bayanlar yürürsünüz. Siz iki bayan yürürsünüz. Sen bayan yürürsün. 

ي حنن َنْش  ي اان   اَْمش   
Biz yürürüz.  Ben yürürüm. 
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 أَنْ َهى أَنْ َهَيا أَنْ َهْوا
Bitirdiler. İkisi bitirdi. Bitirdi. 

 أَنْ َهتْ  أَنْ َهَتا أَنْ َهْيَ 
Bitirdiler. İkisi bitirdi. Bitirdi. 

ُتمْ  ُتَما أَنْ َهي ْ  أَنْ َهْيتَ  أَنْ َهي ْ
Bitirdiniz. İkiniz bitirdiniz. Bitirdin. 

ُتَما أَنْ َهي ْنُتن   أَنْ َهْيت   أَنْ َهي ْ
Bitirdiniz. İkiniz bitirdiniz. Bitirdin. 

َنا  أَنْ َهْيتُ   أَنْ َهي ْ
Bitirdik.  Bitirdim. 
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َيان   يُ ن ُْهونَ   يُ ْنه ي يُ ْنه 
Bitiriyorlar. İkisi bitiriyor. Bitiriyor. 

َيان   يُ ْنه يَ   تُ ْنه ي تُ ْنه 
Bitiriyorlar. İkisi bitiriyor. Bitiriyor. 

َيان   تُ ن ُْهونَ   تُ ْنه ي تُ ْنه 
Bitiriyorsunuz. İkisi bitiriyor. Bitiriyorsun. 

َيان   تُ ْنه يَ   تُ ْنه يَ  تُ ْنه 
Bitiriyorsunuz. İkisi bitiriyor. Bitiriyorsun. 

 أْنْ ي  نُ ْنه ي
Bitiriyoruz.  Bitiriyorum. 
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اَساَعدَ  َساَعُدوا  َساَعدَ  
Yardım ettiler. İkisi yardım etti. Yardım etti. 

 َساَعَدتْ  َساَعَدتَ  َساَعْدنَ 
Yardım ettiler. İkisi yardım etti. Yardım etti. 

 َساَعْدتَ  َساَعْدُتَا َساَعْدتُْ 
Yardım ettiniz. İkisi yardım etti. Yardım ettin. 

اَعْدت  سَ  َساَعْدُتَا َساَعْدُتنن   
Yardım ettiniz. İkisi yardım etti. Yardım ettin. 

 َساَعْدتُ   َساَعْدانَ 
Yardım ettik.  Yardım ettim. 
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 ُيَساع دُ  ُيَساع َدان   ُيَساع ُدونَ 
Yardım ediyorlar. İkisi yardım ediyor. Yardım ediyor. 

 ُتَساع دُ  ُتَساع َدان   ُيَساع ْدنَ 
Yardım ediyorlar. İkisi yardım ediyor. Yardım ediyor. 

 ُتَساع دُ  ُتَساع َدان   ُتَساع ُدونَ 
Yardım ediyorsunuz. İkiniz yardım ediyorsunuz. Yardım ediyorsun. 

 ُتَساع د ينَ  ُتَساع َدان   ُتَساع ْدنَ 
Yardım ediyorsunuz. İkiniz yardım ediyorsunuz. Yardım ediyorsun. 

 ُأَساع دُ   ُنَساع دُ 
Yardım ediyoruz.  Yardım ediyorum. 
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 َصامَ  َصاَما َصاُموا
Oruç tutular. İkisi oruç tuttu. Oruç tuttu. 

 َصاَمتْ  َصاَمَتا ُصْمنَ 
Oruç tutular. İkisi oruç tuttu. Oruç tuttu. 

 ُصْمتَ  ُصْمُتَما ُصْمُتمْ 
Oruç tuttunuz. İkiniz oruç tuttunuz. Oruç tuttun. 

 ُصْمت   ُصْمُتَما ُصْمنُتن 
Oruç tuttunuz. İkiniz oruç tuttunuz. Oruç tuttun. 

 ُصْمتُ   ُصْمَنا
Oruç tuttuk.  Oruç tuttum. 
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 َيُصومُ  َيُصوَمان   َيُصوُمونَ 
Oruç tutuyorlar. İkisi oruç tutar. Oruç tutuyor. 

 َتُصومُ  َتُصوَمان   َيُصْمنَ 
Oruç tutuyorlar. İkisi oruç tutar. Oruç tutuyor. 

 َتُصومُ  َتُصوَمان   َتُصوُمونَ 
Oruç tutuyorsunuz. İkiniz oruç tutuyorsunuz. Oruç tutuyorsun. 

 َتُصوم يَ  َتُصوَمان   َتُصْمنَ 
Oruç tutuyorsunuz. İkiniz oruç tutuyorsunuz. Oruç tutuyorsun. 

 َأُصومُ   َنُصومُ 
Oruç tutuyoruz.  Oruç tutuyorum. 
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 َصلنى َصلنَيا َصلنْوا
Namaz kıldılar. İkisi namaz kıldı. Namaz kıldı. Dua etti. 

 َصلنتْ  َصلنَتا َصلنْيَ 
Namaz kıldılar. İkisi namaz kıldı. Namaz kıldı. 

ُتمْ  ُتَما َصلني ْ  َصلنْيتَ  َصلني ْ
Namaz kıldınız. İkisi namaz kıldı. Namaz kıldın. 

ُتَما َصلني ْنُتن   َصلنْيت   َصلني ْ
Namaz kıldınız. İkisi namaz kıldı. Namaz kıldın. 

َنا  َصلنْيتُ   َصلني ْ
Namaz kıldık.  Namaz kıldım. 
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 ُيَصل ِّي ُيَصل َِّيان   ُيَصلُّونَ 
Namaz kılıyorlar. İkisi namaz kılıyor. Namaz kılıyor. 

ل َِّيان  ُتصَ  ُيَصل ِّيَ   ُتَصل ِّي 
Namaz kılıyorlar. İkisi namaz kılıyor. Namaz kılıyor. 

 ُتَصل ِّي ُتَصل َِّيان   ُتَصلُّونَ 
Namaz kılıyorsunuz. İkiniz namaz kılıyorsunuz. Namaz kılıyorsun. 

 ُتَصل ِّيَ  ُتَصل َِّيان   ُتَصل ِّيَ 
Namaz kılıyorsunuz. İkiniz namaz kılıyorsunuz. Namaz kılıyorsun. 

 ُأَصل ِّي  ُنَصل ِّي
Namaz kılıyorsunuz.  Namaz kılıyoruz. 
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 َوَقفَ  َوقَ َفا َوقَ ُفوا
Durdular. İkidi durdu. Durdu. 

 َوقَ َفتْ  َوقَ َفَتا َوقَ ْفنَ 
Durdular. İkidi durdu. Durdu. 

 َوقَ ْفتَ  َوقَ ْفُتَما َوقَ ْفُتمْ 
Duruyorsunuz. İkiniz durdunuz. Durdun. 

 َوقَ ْفت   َوقَ ْفُتَما َوقَ ْفنُتن 
Duruyorsunuz. İkiniz durdunuz. Durdun. 

 َوقَ ْفتُ   َوقَ ْفَنا
Durduk.  Durdum. 
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 يَق فُ  يَق َفان   يَق ُفونَ 
Duruyorlar. İkisi duruyor. Duruyor. 

 َتق فُ  َتق َفان   يَق ْفنَ 
Duruyorlar. İkisi duruyor. Duruyor. 

ق ُفونَ تَ   َتق فُ  َتق َفان   
Duruyorsunuz. İkiniz duruyorsunuz. Duruyorsun. 

 َتق ف يَ  َتق َفان   َتق ْفنَ 
Duruyorsunuz. İkiniz duruyorsunuz. Duruyorsun. 

ق فُ اَ   نَق فُ   
Duruyoruz.  Duruyorum. 
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قَاُموا هم قَاَما مها  قَامَ  هو   
Onlar ayakta durdu. O iki erkek ayakta durdu. O ayakta durdu. 

ُقْمنَ  هن قَاَمَتا مها  قَاَمتْ  هي   
O bayanlar ayakta durdu. O iki bayan ayakta durdu. O ayakta durdu. 

ُقْمُتمْ  انتم ُقْمُتَما انتما  ُقْمتَ  انت   
Sizler ayakta durdunuz. Siz ikiniz ayakta durdunuz. Sen ayakta durdun. 

ْمنُتن قُ  اننت ُقْمُتَما انتما  ُقْمت   انت   
Siz bayanlar ayakta 

durdunuz. 

Siz iki bayan ayakta 

durdunuz. 
Sen bayan ayakta durdun. 

ُقْمَنا حنن ُقْمتُ  اان    
Biz ayakta durduk.  Ben ayakta durdum. 
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يَ ُقوُمونَ  هم يَ ُقوَمان   مها  يَ ُقومُ  هو   
Onlar ayakta durur. O iki erkek ayakta durur. O ayakta durur. Kıyam. 

يَ ُقْمنَ  هن تَ ُقوَمان   مها  تَ ُقومُ  هي   
O bayanlar ayakta durur. O iki bayan ayakta durur. O ayakta durur. 

تَ ُقوُمونَ  انتم تَ ُقوَمان   انتما  تَ ُقومُ  انت   

Sizler ayakta durursunuz. 
Siz ikiniz ayakta 

durursunuz. 
Sen ayakta durursun. 

تَ ُقْمنَ  اننت تَ ُقوَمان   انتما  تَ ُقوم يَ  انت   
Siz bayanlar ayakta 

durursunuz. 

Siz iki bayan ayakta 

durursunuz. 
Sen bayan ayakta durursun. 

نَ ُقومُ  حنن اَُقومُ  اان    
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 اَنمَ  اَنَما اَنُموا
Uyudular. İki erkek uyudu. Uyudu. 

ااَنَمتَ  ن ْنَ   اَنَمتْ  
Uyudular. İki erkek uyudu. Uyudu. 

ُْتمْ  ُْتَما ن   ن ْتَ  ن 
Uyudunuz. İkiniz uyudunuz. Uyudun. 

ُْتَما ن ْنُتن   ن ْتَ  ن 
Uyudunuz. İkiniz uyudunuz. Uyudun. 

َْنا  ن ْتُ   ن 
Uyuduk.  Uyudum. 
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يَ َناُمونَ  هم يَ َناَمان   مها  يَ َنامُ  هو   
Onlar uyur. O iki erkek uyur. O uyur. 

يَ َنْمنَ  هن تَ َناَمان   مها  تَ َنامُ  هي   
O bayanlar uyur. O iki bayan uyur. O uyur. 

تَ َناُمونَ  انتم تَ َناَمان   انتما  تَ َنامُ  انت   
Sizler uyursunuz. Siz ikiniz uyursunuz. Sen uyursun. 

تَ َنْمنَ  اننت تَ َناَمان   انتما  يَ تَ َنام   انت   
Siz bayanlar uyursunuz. Siz iki bayan uyursunuz. Sen bayan uyursun. 

نَ َنامُ  حنن ااََنمُ  اان    
Biz uyuruz.  Ben uyurum. 
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 Bu fiilin çekimin o idi, sen idin vb şeklinde almaktansa örnek üzerinden vermenin daha 

uygun olacağını düşündüğümüz için o öğretmen idi هو كان معلم örneği üzerinden çekim yaptık.  

َكانُوا هم َكاانَ  مها  َكانَ  هو   
Onlar idiler. O iki erkek idiler. O öğretmen idi. 

ُكنن  هن َكانَ َتا مها  َكاَنتْ  هي   
O bayanlar öğretmen idiler. O iki öğretmen idi. O öğretmen idi. 

ُتمْ  انتم ُكن ْ ُتَماكُ  انتما  ن ْ ُكْنتَ  انت   
Sizler öğretmendiniz. Siz ikiniz öğretmendiniz. Sen öğretmendin. 

ُكن ْنُتن  اننت ُتَما  انتما  ُكن ْ ُكْنت   انت   
Sizler öğretmendiniz. Siz ikiniz öğretmendiniz. Sen öğretmendin. 

ُكننا حنن ُكْنتُ  اان    
Biz öğretmendik.  Ben öğretmendim. 
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Kanenin cümleye kattığı anlamı en iyi şu örnekle verebiliriz. O şimdi öğretmen. O öğretmen idi. 

.كان معلما İngilizcedeki was yardımcı fiilinin cümleye kattığı anlamı verir. He is a teacher. He was a 

teacher. Ancak Arapçada, ingilizcedeki gibi yardımcı fiillerin bulunmadığını belirtmek isteriz. 

َيُكونُونَ  هم َيُكواَنن   مها  َيُكونُ  هو   
Onlar olur. O iki erkek olur. O olur. 

َيُكنن  هن َتُكواَنن   مها  َتُكونُ  هي   
O bayanlar olur. O iki bayan olur. O olur. 

َتُكونُونَ  انتم َتُكواَنن   انتما  َتُكونُ  انت   
Sizler olursunuz. Siz ikiniz olursunuz. Sen olursun. 

َتُكنن  اننت َتُكواَنن   انتما  َتُكون يَ  انت   
Siz bayanlar olursunuz. Siz iki bayan olursunuz. Sen bayan olursun. 

َنُكونُ  حنن اَُكونُ  اان    
Biz oluruz.  Ben olurum. 

Yekunu’nun  
ُ
ون

ُ
ُم  cümleye kattığı anlamı. O öğretmen olacak cümlesi ile َيك

ِّ
 ُمَعل

ُ
ون

ُ
َو َسَيك

ُ
 .verebiliriz ه
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َوَجُدوا هم َوَجَدا مها  َوَجدَ  هو   
Onlar buldular. O iki erkek buldular. O buldu. 

َوَجْدنَ  هن َوَجَدتَ  مها  َوَجَدتْ  هي   
O bayanlar buldular. O iki bayan buldular. O bayan buldu. 

ْدتُْ َوجَ  انتم َوَجْدُتَا انتما  َوَجْدتَ  انت   
Siz buldunuz. Siz ikiniz buldunuz. Sen buldun. 

َوَجْدُتنن  اننت َوَجْدُتَا انتما  َوَجْدت   انت   
Siz buldunuz. Siz iki bayan buldun. Sen bayan buldun. 

َوَجْدانَ  حنن َوَجْدتُ  اان    
Biz bulduk.  Ben buldum. 
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دُ  هم ونَ َيَ  َدان   مها  َيَ  دُ  هو  َيَ   
Onlar bulurlar. O iki erkek bulurlar. O bulur. 

ْدنَ   هن َيَ  َتَ َدان   مها  َتَ دُ  هي   
O bayanlar bulurlar. O iki bayan bulurlar. O bayan bulur. 

َتَ ُدونَ  انتم َتَ َدان   انتما  َتَ دُ  انت   
Siz bulursunuz. Siz ikiniz bulurlar. Sen bulursun. 

َتَ ْدنَ   اننت َتَ َدان   انتما  َتَ د ينَ  انت   
Siz bayanlar bulursunuz. Siz iki bayan bulurlar. Sen bayan bulursun. 

دُ  حنن َنَ  دُ  اان   َاج   
Biz buluruz.  Ben bulurum. 
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َوَضُعوا هم َوَضَعا مها  َوَضعَ  هو   
Onlar koydu. O iki erkek koydu. O koydu. 

َوَضْعنَ  هن َوَضَعَتا مها  َوَضَعتْ  هي   
O bayanlar koydu. O iki bayan koydu. O bayan koydu. 

َوَضْعُتمْ  انتم َوَضْعُتَما انتما  َوَضْعتَ  انت   
Sizler koydunuz. Siz ikiniz koydunuz. Sen koydun. 

َوَضْعنُتن  اننت َوَضْعُتَما انتما  َوَضْعت   انت   
Siz bayanlar 

koydunuz. 
Siz iki bayan koydun. Sen bayan koydun. 

َوَضْعَنا حنن َوَضْعتُ  اان    
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 َيَضعُ  َيَضَعان   َيَضُعونَ 
Koyuyorlar. İkisi koyuyor. Koyuyor. 

 َتَضعُ  َتَضَعان   َيَضْعنَ 
Koyuyorlar. İkisi koyuyor. Koyuyor. 

 َتَضعُ  َتَضَعان   َتَضُعونَ 
Koyuyorsunuz. İkisi koyuyor. Koyuyorsun. 

 َتَضع يَ  َتَضَعان   َتَضْعنَ 
Koyuyorsunuz. İkisi koyuyor. Koyuyorsun. 

 َأَضعُ   َنَضعُ 
Koyuyoruz.  Koyuyorum. 
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 َأَجابَ  َأَجابَ  َأَجابُوا
Cevap verdiler. İkisi cevap verdi. Cevap verdi. 

 َأَجاَبتْ  َأَجابَ َتا َأَجْبَ 
Cevap verdiler. İkisi cevap verdi. Cevap verdi. 

ُتمْ  ُتَما َأَجب ْ  َأَجْبتَ  َأَجب ْ
Siz cevap verdiniz. Siz ikiniz cevap verdiniz. Cevap verdin. 

ُتَما َأَجب ْنُتن   َأَجْبت   َأَجب ْ
Siz cevap verdiniz. Siz ikiniz cevap verdiniz. Cevap verdin. 

َنا  َأَجْبتُ   َأَجب ْ
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يبُ  ونَ َيُ  يَبان    يبُ  َيُ   َيُ 
Cevap veriyorlar. İkisi cevap veriyor. Cevap veriyor. 

ْبَ   َتُ يبُ  َتُ يَبان   َيُ 
Cevap veriyorlar. İkisi cevap veriyor. Cevap veriyor. 

 َتُ يبُ  َتُ يَبان   َتُ يُبونَ 
Siz cevap veriyorsunuz. İkiniz cevap veriyorsunuz. Cevap veriyorsun. 

 َتُ يب يَ  َتُ يَبان   َتُ ْبَ 
Siz cevap veriyorsunuz. İkiniz cevap veriyorsunuz. Cevap veriyorsun. 

يبُ  يبُ   َنُ   ُأج 
Cevap veriyoruz.  Cevap veriyorum. 
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 رََأى رََأيَ  رَأَْوا
Onlar gördü. O iki erkek gördü. O gördü. 

 رََأتْ  رََأتَ  رَأَْينَ 
O bayanlar gördü. O iki bayan gördü. O bayan gördü. 

 رَأَْيتَ  رَأَيْ ُتَما رَأَيْ ُتمْ 
Siz gördünüz. İkiniz gördünüz. Sen gördün. 

 رَأَْيت   رَأَيْ ُتَما رَأَيْ نُتن 
Siz bayanlar gördünüz. İkiniz bayan gördünüz. Sen bayan gördün. 

 رَأَْيتُ   رَأَيْ َنا
Biz gördük.  Ben gördüm. 
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يَ َرْونَ  هم يَ َرَين   مها  يَ َرى هو   
Onlar görüyorlar. O iki erkek görür. O görür. 

يَ َرْينَ  هن تَ َرَين   مها  تَ َرى هي   
O bayanlar görüyorlar. O iki bayan görür. O bayan görür. 

تَ َرْونَ  انتم تَ َرَين   انتما  تَ َرى انت   
Sizler görürsünüz. Siz ikiniz görürsünüz. Sen görürsün. 

تَ َرْينَ  اننت تَ َرَين   انتما  تَ َرْينَ  انت   
Siz bayanlar görürsünüz. Siz iki bayan görürsünüz. Sen bayan görürsün. 

نَ َرى حنن أََرى اان    
Biz görürüz.  Ben görürüm. 
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قَاُلوا هم قَاَل  مها  قَالَ  هو   
Onlar söyledi. O iki erkek söyledi. O söyledi. 

قُ ْلنَ  هن قَالََتا مها  قَاَلتْ  هي   
O bayanlar söyledi. O iki bayan söyledi. O bayan söyledi. 

قُ ْلُتمْ  انتم قُ ْلُتَما انتما  قُ ْلتَ  انت   
Siz söylediniz. İkiniz söylediniz. Sen söyledin. 

قُ ْلنُتن  اننت قُ ْلُتَما انتما  قُ ْلت   انت   
Siz bayanlar söylediniz. İkiniz bayan söylediniz. Sen bayan söylerdin. 

قُ ْلَنا حنن قُ ْلتُ  اان    
Biz söyledik.  Ben söyledim. 
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يَ ُقوُلونَ  هم يَ ُقوَلن   مها  يَ ُقولُ  هو   
Onlar söylüyorlar. O ikisi söylüyor. O söylüyor. 

يَ ُقْلنَ  هن تَ ُقوَلن   مها  تَ ُقولُ  هي   
Onlar söylüyorlar. O ikisi söylüyor. O söylüyor. 

تَ ُقوُلونَ  انتم تَ ُقوَلن   انتما  تَ ُقولُ  انت   
Sizler söylersiniz. Siz ikiniz söylersiniz. Sen söylersin. 

تَ ُقْلنَ  اننت تَ ُقوَلن   انتما  تَ ُقول يَ  انت   
Siz bayanlar söylersiniz. Siz iki bayan söylersiniz. Sen bayan söylersin. 

نَ ُقولُ  حنن اَُقولُ  اان    
Biz söyleriz.  Ben söylerim. 
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 َخافَ  َخافَا َخاُفوا
Onlar korktular. O ikisi korktu. O korktu. 

ْفنَ   َخاَفتْ  َخافَ َتا خ 
Onlar korktular. O ikisi korktu. O korktu. 

ْفُتمْ  ْفُتَما خ  ْفتَ  خ   خ 
Siz korktunuz. Siz ikiniz korktunuz. Sen korktun. 

ْفنُتن  ْفُتَما خ  ْفت   خ   خ 
Siz korktunuz. Siz ikiniz korktunuz. Sen korktun. 

ْفَنا ْفتُ   خ   خ 
Biz korktuk.  Ben korktum. 
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 ََيَافُ  ََيَافَان   ََيَاُفونَ 
Onlar korkuyorlar. O ikisi korkkar. O korkkar. Korkuyor. 

نَ ََيَفْ   ََتَافُ  ََتَافَان   
Onlar korkuyorlar. O ikisi korkkar. O korkkar. Korkuyor. 

 ََتَافُ  ََتَافَان   ََتَاُفونَ 
Siz korkarsınız. Siz ikiniz korkarsınız. Sen korkarsın. 

 ََتَاف يَ  ََتَافَان   ََتَْفنَ 
Siz korkarsınız. Siz ikiniz korkarsınız. Sen korkarsın. 

 َأَخافُ   ََنَافُ 
Biz korkarız. Korkuyoruz.  Ben korkarım. Korkuyorum. 
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 ا ْحَتاجَ  ا ْحَتاَجا ا ْحَتاُجوا
Onların ihtiyacı vardı. O ikisinin ihtiyacı vardı. Onun ihtiyacı vardı. 

 ا ْحَتاَجتْ  ا ْحَتاَجَتا ا ْحَتْجنَ 
Onların ihtiyacı vardı. O ikisinin ihtiyacı vardı. Onun ihtiyacı vardı. 

 ا ْحَتْجتَ  ا ْحَتْجُتَما ا ْحَتْجُتمْ 
Sizin ihtiyacınız vardı. Siz ikinizin ihtiyacı vardı. Senin ihtiyacın vardı. 

 ا ْحَتْجت   ا ْحَتْجُتَما ا ْحَتْجنُتن 
Sizin ihtiyacınız vardı. Siz ikinizin ihtiyacı vardı. Senin ihtiyacın vardı. 

 ا ْحَتْجتُ   ا ْحَتْجَنا
Bizim ihtiyacımız vardı.  Benim ihtiyacım vardı. 
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 ََيَْتاجُ  ََيَْتاَجان   ََيَْتاُجونَ 
Onların ihtiyacı var. O ikisinin ihtiyacı var. Onun ihtiyacı var. 

 ََتَْتاجُ  ََيَْتاَجان   ََيَْتْجنَ 
Onların ihtiyacı var. O ikisinin ihtiyacı var. Onun ihtiyacı var. 

 ََتَْتاجُ  ََتَْتاَجان   ََتَْتاُجونَ 
Sizin ihtiyacınız var. Siz ikinizin ihtiyacı var. Senin ihtiyacın var. 

يَ  ََتَْتاَجان   ََتَْتْجنَ   ََتَْتاج 
Sizin ihtiyacınız var. Siz ikinizin ihtiyacı var. Senin ihtiyacın var. 

ْحَتاجُ اَ   حَنَْتاجُ   
Bizim ihtiyacımız var.  Benim ihtiyacım var. 
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 َهاَجرَ  َهاَجرَا َهاَجُروا
Onlar hicret ettiler. O ikisi hicret etti. O hicret etti. 

 َهاَجَرتْ  َهاَجَرتَ  َهاَجْرنَ 
Onlar hicret ettiler. O ikisi hicret etti. O hicret etti. 

 َهاَجْرتَ  َهاَجْرُتَا َهاَجْرتُْ 
Siz hicret ettiniz. Siz ikiniz hicret ettiniz. Sen hicret ettin. 

 َهاَجْرت   َهاَجْرُتَا َهاَجْرُتنن 
Siz hicret ettiniz. Siz ikiniz hicret ettiniz. Sen hicret ettin. 

 َهاَجْرتُ   َهاَجْرانَ 
Biz hicret ettik.  Ben hicret ettim. 
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رُ ي ُ  نَ و َهاج  رَان    رُ  يُ َهاج   يُ َهاج 
Onlar hicret ediyorlar. O ikisi hicret ediyor. O hicret ediyor. 

ْرنَ  رَان   يُ َهاج  رُ  تُ َهاج   تُ َهاج 
Onlar hicret ediyorlar. O ikisi hicret ediyor. O hicret ediyor. 

ُرونَ  رَان   تُ َهاج  رُ  تُ َهاج   تُ َهاج 

Siz hicret ediyorsunuz. 
Siz ikiniz hicret 

ediyorsunuz. 
Sen hicret ediyorsun. 

ْرنَ  رَان   تُ َهاج  ر ينَ  تُ َهاج   تُ َهاج 

Siz hicret ediyorsunuz. 
Siz ikiniz hicret 

ediyorsunuz. 
Sen hicret ediyorsun. 

رُ  رُ   نُ َهاج   أَُهاج 
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َيا َنُسوا يَ  َنس   َنس 
Onlar unuttular. O ikisi unuttu. O unuttu. 

يَ  يَ َتا َنس  َيتْ  َنس   َنس 
Onlar unuttular. O ikisi unuttu. O unuttu. 

يُتمْ  يُتَما َنس  يتَ  َنس   َنس 
Siz unuttunuz. Siz ikiniz unuttunuz. Sen unuttun. 

ينُتن  يُتَما َنس  يت   َنس   َنس 
Siz unuttunuz. Siz ikiniz unuttunuz. Sen unuttun. 

ينَ  اَنس  يتُ     َنس 
Biz unuttuk.  Ben unuttum. 
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 يَ ْنَسى يَ ْنَسَيان   يَ ْنَسْونَ 
Onlar unuturlar. O ikisi unutur. O unutur. Unutuyor. 

 تَ ْنَسى تَ ْنَسَيان   يَ ْنَسْيَ 
Onlar unuturlar. O ikisi unutur. O unutur. Unutuyor. 

 تَ ْنَسى تَ ْنَسَيان   تَ ْنَسْونَ 
Siz unutuyorsunuz. Siz ikiniz unutuyorsunuz. Sen unutuyorsun. 

 تَ ْنَسْيَ  تَ ْنَسَيان   تَ ْنَسْيَ 
Siz unutuyorsunuz. Siz ikiniz unutuyorsunuz. Sen unutuyorsun. 

 أَْنَسى  نَ ْنَسى
Biz unuturuz.  Ben unuturum. 
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َشَوْوا هم َشَويَ  مها  َشَوى هو   
Onlar kızartı. O iki erkek kızartı. O kızartı. 

َشَوْينَ  هن َشَوتَ  مها  َشَوتْ  هي   
O bayanlar kızartı. O iki bayan kızartı. O bayan kızartı. 

َشَويْ ُتم انتم َشَويْ ُتَما انتما  َشَوْيتَ  انت   
Sizler kızartınız. Siz ikiniz kızartınız. Sen kızartın. 

َشَويْ نُتن  اننت َشَويْ ُتَما انتما  َشَوْيت   انت   
Siz bayanlar kızartınız. Siz iki bayan kızartınız. Sen bayan kızartın. 

َشَويْ َنا حنن َشَوْيتُ  اان    
Biz kızarttık.  Ben kızartım. 
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َيْشُوونَ  هم َيْشو َين   مها  َيْشو ي هو   
Onlar kızartır. O iki erkek kızartır. O kızartır. 

َيْشو ينَ  هن ْشو َين  تَ  مها  َتْشو ي هي   
O bayanlar kızartır. O iki bayan kızartır. O bayan kızartır. 

َتْشُوونَ  انتم َتْشو َين   انتما  َتْشو ي انت   
Sizler kızartırsınız. Siz ikiniz kızartırsınız. Sen kızartırsın. 

َتْشو ينَ  اننت َتْشو َين   انتما  َتْشو ينَ  انت   
Siz bayanlar kızartırsınız. Siz iki bayan kızartırsınız. Sen bayan kızartırsın. 

َنْشو ي حنن ْشو ياَ  اان    
Biz kızartırız.  Ben kızartırım. 
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َرُضوا هم َيا مها  َرض  يَ  هو  َرض   
Onlar razı oldu. O iki erkek razı oldu. O razı oldu. 

َرض يَ  هن يَ َتا مها  َرض  َيتْ  هي  َرض   
O bayanlar razı oldu. O iki bayan razı oldu. O bayan razı oldu. 

يُتمْ  انتم َرض  يُتَما انتما  َرض  يتَ  انت  َرض   
Siz razı oldunuz. Siz ikiniz razı oldunuz. Sen razı oldun. 

ينُتن  اننت َرض  يُتَما انتما  َرض  يت   انت  َرض   
Siz bayanlar razı oldunuz. Siz iki bayan razı oldunuz. Sen bayan razı oldun. 

َرض يَ  حنن يتُ  اان   َرض   
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يَ ْرَضْونَ  هم يَ ْرَضَيان   مها  يَ ْرَضى هو   
Onlar razı olur. O iki erkek razı olur. O razı olur. 

يَ ْرَضْيَ  هن تَ ْرَضَيان   مها  تَ ْرَضى هي   
O bayanlar razı olur. O iki bayan razı olur. O bayan razı olur. 

تَ ْرَضْونَ  انتم تَ ْرَضَيان   انتما  تَ ْرَضى انت   
Siz razı olursunuz. Siz ikiniz razı olursunuz. Sen razı olursun. 

تَ ْرَضْيَ  اننت تَ ْرَضَيان   انتما  تَ ْرَضْيَ  انت   
Siz bayanlar razı olursunuz. Siz iki bayan razı olursunuz. Sen bayan razı olursun. 

نَ ْرَضى حنن اَْرَضى اان    
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 َشاَهدَ  َشاَهَدا َشاَهُدوا
Onlar şahit oldular. O ikisi şahit oldu. O şahit oldu. Gördü. 

 َشاَهَدتْ  َشاَهَدتَ  َشاَهْدنَ 
Onlar şahit oldular. O ikisi şahit oldu. O şahit oldu. Gördü. 

 َشاَهْدتَ  َشاَهْدُتَا َشاَهْدتُْ 
Siz şahit oldunuz. Siz ikiniz şahit olduğunuz. Sen şahit oldun. 

 َشاَهْدت   َشاَهْدُتَا َشاَهْدُتنن 
Siz şahit oldunuz. Siz ikiniz şahit olduğunuz. Sen şahit oldun. 

 َشاَهْدتُ   َشاَهْدانَ 
Biz şahit olduk.  Ben şahit oldum. 
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َدان   ُيَشاه ُدونَ   ُيَشاه دُ  ُيَشاه 
Onlar şahit oluyorlar. O ikisi şahit oluyor. O şahit oluyor. 

َدان   ُيَشاه ْدنَ   ُتَشاه دُ  ُتَشاه 
Onlar şahit oluyorlar. O ikisi şahit oluyor. O şahit oluyor. 

َدان   ُتَشاه ُدونَ   ُتَشاه دُ  ُتَشاه 

Siz şahit oluyorsunuz. 
Siz ikiniz şahit 

oluyorsunuz. 
Sen şahit oluyorsun. 

َدان   ُتَشاه ْدنَ   ُتَشاه د ينَ  ُتَشاه 

Siz şahit oluyorsunuz. 
Siz ikiniz şahit 

oluyorsunuz. 
Sen şahit oluyorsun. 

 ُأَشاه دُ   ُنَشاه دُ 
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 َبعَ  َبَعا َبُعوا
Onlar sattılar. O ikisi sattı. O sattı. 

 َبَعتْ  َبَعَتا ب ْعنَ 
Onlar sattılar. O ikisi sattı. O sattı. 

 ب ْعتَ  ب ْعُتَما ب ْعُتمْ 
Siz sattınız. Siz ikiniz sattınız. Sen sattın. 

 ب ْعت   ب ْعُتَما ب ْعنُتن 
Siz sattınız. Siz ikiniz sattınız. Sen sattın. 

 ب ْعتُ   ب ْعَنا
Biz sattık.  Ben sattım. 
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 يَب يعُ  يَب يَعان   يَب يُعونَ 
Onlar satarlar. O ikisi satar. O satar. 

 تَب يعُ  تَب يَعان   يَب ْعنَ 
Onlar satarlar. O ikisi satar. O satar. 

 تَب يعُ  تَب يَعان   تَب يُعونَ 
Siz satarsınız. Siz ikiniz satarsınız. Sen satarsın. 

 تَب يع يَ  تَب يَعان   تَب ْعنَ 
Siz satarsınız. Siz ikiniz satarsınız. Sen satarsın. 

 أَب يعُ   تَب يُعونَ 
Biz satarız.  Ben satarım. 
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 َماتَ  َماتَ  َماتُوا
Onlar öldüler. O ikisi öldü. O öldü. 

 َماَتتْ  َماتَ َتا ُمنْتَ 
Onlar öldüler. O ikisi öldü. O öldü. 

 ُمتن  ُمتَُّما ُمتُّمْ 
Siz öldünüz. Siz ikiniz öldünüz. Sen öldün. 

ن   ُمت ِّ  ُمتَُّما ُمنتُّ
Siz öldünüz. Siz ikiniz öldünüz. Sen öldün. 

َنا  ُمتُّ   ُمت ْ
Biz öldük.  Ben öldüm. 
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 ََيُوتُ  ََيُوَتن   ََيُوتُونَ 
Onlar ölür. O ikisi ölür. O ölür. O ölüyor. 

 َتُوتُ  َتُوَتن   ََينُْتَ 
Onlar ölür. O ikisi ölür. O ölür. O ölüyor. 

 َتُوتُ  َتُوَتن   َتُوتُونَ 
Siz ölürsünüz. Siz ikiniz ölürsünüz. Sen ölürsün. 

 َتُوت يَ  َتُوَتن   َتنُْتَ 
Siz ölürsünüz. Siz ikiniz ölürsünüz. Sen ölürsün. 

 أَُموتُ   َنُوتُ 
Biz ölürüz.  Ben ölürüm. 
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َوَزنُوا هم َوَزانَ  مها  َوَزنَ  هو   
Onlar tartı. O iki erkek tartı. O tartı. 

َوَزنن  هن َوَزنَ َتا مها  َوَزَنتْ  هي   
O bayanlar tartı. O iki bayan tartı. O bayan tartı. 

َوَزنْ ُتمْ  انتم َوَزنْ ُتَما انتما  َوَزْنتَ  انت   
Siz tarttınız. Siz ikiniz tarttınız. Sen tartın. 

َوَزنْ نُتن  اننت َزنْ ُتَماوَ  انتما  َوَزْنت   انت   
Siz bayanlar tarttınız. Siz iki bayan tarttınız. Sen bayan tartın. 

َوَزانن  حنن َوَزْنتُ  اان    
Biz tarttık.  Ben tartım. 
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يَز نُونَ  هم يَز اَنن   مها  يَز نُ  هو   
Onlar tartar. O iki erkek tartar. O tartar. 

يَز نن  هن َتز اَنن   مها  َتز نُ  يه   
O bayanlar tartar. O iki bayan tartar. O bayan tartar. 

َتز نُونَ  انتم َتز اَنن   انتما  َتز نُ  انت   
Siz tartarsınız. Siz ikiniz tartarsınız. Sen tartarsın. 

َتز نن  اننت َتز اَنن   انتما  َتز ن يَ  انت   
Siz bayanlar tartarsınız. Siz iki bayan tartarsınız. Sen bayan tartarsın. 

نَز نُ  حنن اَز نُ  اان    
Biz tartarız.  Ben tartarım. 
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 أََتى أَتَ َيا أَتَ ْوا
Onlar geldi. O ikisi geldi. O geldi. 

 أََتتْ  أَتَ َتا أَتَ ْيَ 
Onlar geldi. O ikisi geldi. O geldi. 

ُتمْ  ُتَما أَتَ ي ْ  أَتَ ْيتَ  أَتَ ي ْ
Siz geldiniz. Siz ikiniz geldiniz. Sen geldin. 

ُتَما أَتَ ي ْنُتن   أَتَ ْيت   أَتَ ي ْ
Siz geldiniz. Siz ikiniz geldiniz. Sen geldin. 

َنا  أَتَ ْيتُ   أَتَ ي ْ
Biz geldik.  Ben geldim. 
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 َيْت   َيْت َيان   َيْتُونَ 
Onlar geliyorlar. O ikisi geliyor. O gelir. O geliyor. 

يَ َيْت    َتْت   َتْت َيان   
Onlar geliyorlar. O ikisi geliyor. O gelir. O geliyor. 

 َتْت   َتْت َيان   َتْتُونَ 
Siz geliyorsunuz. Siz ikiniz geliyorsunuz. Sen geliyorsun. 

 َتْت يَ  َتْت َيان   َتْت يَ 
Siz geliyorsunuz. Siz ikiniz geliyorsunuz. Sen geliyorsun. 

 آت    َنْت  
Biz geliyoruz.  Ben geliyorum. 
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