
Arapça öğrenirken ve öğretirken kullanabileceğimiz cümle kalıplarını öğrenmemizde yarar 

vardır. Sınıfta nasıl Arapça konuşabiliriz diye düşünmemize artık gerek yok. Bu cümleleri 

rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hazırlayanlara teşekkürü bir borç bilirim. Ben de acizane 

Türkçeye aktarmaya çalıştım. Harekelendirmeden de anlayabileceğinizi düşündüğümden, 

harekelendirmiyorum. Şuan öğrenciyseniz, gördüğünüz derste bu cümleleri kullanabilirsiniz. 

Özellikle öğrencilerin bu tarz ifadeleri kolay anlaması amaç olarak güdülmüştür. Tüm 

öğrencilere başarılar dilerim.  



Hocam, bu kelimenin manası nedir? ؟يٍ فضهك َا اسراذج يا يعًُ هرِ كهًح 

Hocam bu kelimenin 

İngilizce’deki/Arapçadaki karşılığı 

nedir? 

_______ يٍ فضهك َا اسراذج يا يعًُ 

 تانعستُح؟- نُصَحتاالَج

Arapça/İngilizce nasıl ifade ederiz?  نُصَح؟تاالَج- تانعستُح_______ كُف َقىل 

Anladınız mı? يفهىو؟ 

Hiçbir şey anlamadım!  ا شٍءخفهىيا 

Tekrar eder misiniz, Lütfen! يسج اخسي يٍ فضهك 

Dinleme/Listening اسرًاع 

İşittim. سًعد 

Şimdi dinleyiniz! االٌ اسًعىا! 

Şimdi yazınız! االٌ اكرثىا! 

Metni tekrar dinlemek ister misiniz? هم ذسَدوٌ سًاع انُص يسج اخسج؟ 

Konuşma يحادثح 

Arkadaşınla ____ konuda konuş! ٍذحدز يع شيُهك ع_____ 

Anlam فهى 

Metni anladınız mı? هم فهًرى انُص؟ 

Okuma قساءج 

Lütfen Metni okuyun! اٌِ اقسأوا انُص نى سًحرى! 



Metni kim okumak ister? يٍ َسَد أٌ َقسأ انُص؟ 

Yazı ذعثُس 

Şu konuda metin yazın. ٍاكرثىا َصا ع_____ 

Şu konuda kısa cümleler yazın. ٍاكرثىا جًال قصُسج ع_____ 

Anladım. فهًد 

Parça ne hakkında? عًا َرحدز انُص؟ 

Cevabı biliyorsanız, elinizi kaldırın. ازفعىا أَدَكى اذا عسفرى االجاتح! 

Bu kelimeyi nasıl okuyorum? كُف أقسا هرِ كهًح؟ 

Bu kolay- Bu basit هرا سهم- هرا صعة 

Ev ödevi ًانىاجة انًُصن 

Hocam, şu kelimeyi yazabilir misiniz? ؟_____يًكٍ أٌ ذكرثٍ كهًح, َا اسراذج 

Affedersiniz, bunu Arapça nasıl 

söyleyebilirim? 

 تانعستُح_____ كُف أقىل , عفىا

Bu cümlenin anlamı nedir? يا يعٍُ انجًهح؟ 

Cümleyi yeniden oku اقساٌ انجًهح يسج اخسج- اقسا! 

Lütfen arkadaşlarınıza yardım edin! ساعدوا شيُهكى, نى سًحرى! 

Katılıyor musunuz? يرفقىٌ؟ 

Hazır mısınız? يسرعدوٌ؟ 



 

Türkçeye Aktaran: Ozan Dur 

Kaynak: Nesma Elsakaan 

Tashih: Alime Büşra İnce 

 

 

Size göre… فٍ زأَكى 

Kitaptan şu sayfayı açın… افرحىا انكراب صفحح_____ 

Bitirdiniz mi? هم اَرهُرى؟ 

Örnekleri okuyun! اقساوا األيثهح! 

Yüksek Sesle Lütfen! تصىخ عال يٍ فضهك! 


