
Arapça Çizgi Dizi Heidi Kelimeleri 1, 2 ve 3. Bölüm 

Çizgi Dizinin bölümlerine başlamadan önce sırasıyla hazırlanmış olan 

kelimelere göz atmanızı, bilmiyorsanız öğrenmenizi tavsiye ederim. 

Heidi Arapça öğrenirken izlediğim Çizgi Dizilerden bir tanesiydi ve oldukça 

beğenmiştim. Çocuk iken izleyip izlemediğimi tam net bir şekilde 

hatırlamıyorum ama bence hem çocuklar için hem de yetişkinler için uygun bir 

Çizgi dizidir. Altyazısı da olduğundan geniş kitlelerce izlenilebilir. Aslına bağlı 

kalınarak çevrilmeye çalışıldığından cümleler net bir şekilde Arapça öğrenenler 

açısından anlaşılırdır. Emek ürünümüz olan bu dizinin okullarda ve geniş 

kitlelerce izlenilmesini temenni ediyoruz.  

Faydalı olması temennisiyle. 

Heidi 1. Bölümün Kelimeleri 

 

Hazırlamak, düzenlemek  

  َو َّض َو 

Ayrılmak  

  َو اَو َو 

 

Bulutlar  

 ُ يُوو

Sevinmek  

  َو ِر َو 

Özlemek  

 اِرْشتَو قَو اِرنَوي

Vedalaşmak  

يع  تَوْواِر

Sadece, soyut  

ا  ُيجَو َّض

Oyuncak  

 اُْييَوت



İş işten geçti  

   ث األ اٌ

Ayrılmak  

َْطَوهَوك  اِر

Kaldırım  

يف صِر   َو

Vefat etmek  

 تُو َّضيَو 

Ağlama  

 بُكَو ء

Durmak  

لَّضف  تَووَو

Düşüncesiz  

ِر  و   ُيتَوهَو

Dikkatli  

ُْتَوبِره  ُي

Sürpriz  

أة  ُيفَو جَو

Sıkılmak  

   َو ِرىَو 

Eşlik etmek  

 اِرْصطَو َو َو 

Öcü  

 ُ ول

Korkunç  

يف  ُيخِر

Tüy yolmak  

 ََوتَوفَو 

Sallamak, sarsmak  

  َو َّض 

Seçim  

يَو    خِر

Sorunun ne?  

ْطبُ َو   يَو  خَو

İğrenç  

ف  ُيْم ِر



Korkunç  

  َو ِري 

Yakınmak, şikayet etmek  

 تَو َويَّض َو 

Vagon  

ة ْمُطو َو  يَو

Kasıtlı olarak  

 عَوٍ لَوْصد

Atkı  

شَو     ِر

Omuz  

 كَوتِرف

Karşılamak, buyur etmek  

  َو َّض َو 

 

Ziyaretçiler 

 

ا   ُز َّض

Alay, istihza  

يَوت  ُ ْخ ِر

Sunmak  

 لَودَّضوَو 

Enerji  

 طَو لَوت

Ayakkabı  

  ِر َواء

Keçi  

ة ُْ َو  عَو

Gıdıklamak  

 اَوْ دَو َو 

Yırtmak  

قَو   يَو َّض

Koşmak  

كَو َو    َو

Sosyal  

ًَو عِري  اِرْجتِر

Mantar  

  ُْط 



Orman  

  َو بَوت

Mek üzere, … neredeyse, 

 …. Sınırında 

 

ْش   عَوهَوي  َو

Kulübe  

 ُكوخ

İmkansız  

يم  ُيْستَو ِر

Uyku odası  

 ُ ْ  َوت َُْوو

Rahat   

يح  ُي ِر

 

 

 

2. Bölümün Kelimeleri 

 

Asık Suratlı, Çatık suratlı  

ْجه ى انوَو ه ِر  ُيتَوجَو

Kulübe  

 ُكوخ

Sert  

ي  لَو صِر

Otlak  

ْ ج  يَو

Hatırlamak  

 تَو َوكَّض َو 

Başlamak  

 بَودَو َو 

Dokunmak  

ًَو َو   نَو

Gevezelik  

ة  ثَوْ ثَو َو



Ağız  

  َوى

Karşılaşmak  

 اِرْنتَومَوي

Dün  

ت  بَو  ِر َو

Kedi  

  ِر   

Yakınmak  

 تَو َويُّ 

Bakıcı  

هِريسَوت  جَو

Havlamak  

 َُبَو  

Şaşırtmak, karmaşıklığa 

düşürmek 

 

بَو َو    َو

Tahmin etmek  

  َو َو َو 

İğrenç  

ف  ُيْم ِر

Huy, mizaç  

اج  يِر َو

Dinlemek  

يَو   صَو ِر

Zevkini çıkarmak  

تَوعَو  ًْ  اِرْ تَو

Güç, yorucu, zor  

 شَو ق

Tepe  

 تَوهَّضت

Emirler  

ايِر    َو َو

Yavaş, ağır ol! (Mehlen)  

ْهال  يَو

Sususzluk  

 عَوطَوش



Soru Sormak  

ااَو   طَو َو َو ُ  َو

Kontrolü kaybetmek  

ابَوهُ  وَو   َومَودَو صَو

Karmaşık, girift  

 ُيعَومَّضد

Kaymak, düşmek  

نَوكَو  َْ َو  اِر

Kırık  

ْكُسو   يَو

Kaza  

  َو اِرث

Canlı  

 ك ئٍ

Yarılmış, yıkık  

د ِرع  ُيتَوصَو

Men etmek, engellemek  

َُوعَو   يَو

İtaatkar  

يع  ُيطِر

İyi geceler  

سَو ء ْى يَو  عِر

 

 

Heidi 3. Bölümün Kelimeleri 

İyileşmek  

 تَوعَو  َوي

Daha fazla,   

 نَوى يَوعُد

Şevkli, istekli  

ً ِر   ُيتَو َو

İzin vermek  

حَو  ًَو   َو

Sopa  

 عَوصَو 



Geç kalmak  

َوخَّض َو   تَوأ

İnatçı  

 عَوُِريد

Ödemek  

 اَو َوعَو 

Geçmek  

 يَو َّض 

Hemen  

  ي ان  ل

Tahta  

 نَوْو 

Zıplama  

ثْ    َو

Katılık, acımasızlık  

ة  لَوْسوَو

Köstebek  

ْ ُيوط  يَو

Bitki  

 ََوْبتَوت

Boşuna (suden)  

 ُ دَوي

Dikenli  

 ش ئ 

Rahat  

 

يح  ُي ِر

Rahatsız etmek  

 اِرْزعَو ج

 

Hazırlayan: Ozan Dur 


