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ARAPÇAYA BAŞLARKEN - 2 

2. DERS  - ْرُس الثَّانِى  ٢    الدَّ
HAREKELER     ُالَحَرَكات 

Arapçada harflerin tamamı sesizdir. Harfler, hareke denen işaretlerle seslendirilir: 
 

1. Damme      ُة مَّ    الضَّ
 Harfin üzerine     ُ---    yazılan harekedir. Harfleri  “u” sesi ile okutur.     

ظُ    ُط ُض       ُص     ُش     سُ    ُز   ُر    ُذ    ُد    ُخ    ُح    ُج    ُث      تُ  ُب      اُ   
 

يُ   ُه     ُو    ُن   ُم     ُل      كُ     ُق    ُغ      ُف    ُع   
 

       İçildi     ُِرَب ش            Yenildi (Yemek)     ُِكلَ أ        Bilindi    ُلِمَ ع  

Anne   أُم    Nakledildi    ُلَ قِ ن      Vuruldu  ُِرَب ض      İnce olmak, hoş olmak    َفَ طُ ل   
İyi olmak    َنَ سُ ح        Ahlak, karakter   ُقَ لُ خ        Açmak   ْح  َفت       Öldürülmek   ُتِلَ ق      

Büyük olmak, artmak   َرَ بُ ك      Cesur olmak   َعَ جُ ش       O  ُوَ ه        Öğle  ُر  هْ ظ  
 

Tenvîn   ُالتَّْنِوين    İsimlerin son harfine konan çift harekedir. Tenvîn, “Nunlama” demektir.  

Sözcüğün sonunu “nun” sesi ile okutur.  
 

Dametân ( ــٌـ  )      تَّان َّ  :Un” sesi verir“   َضم 

Bir kitap ْكتَّ      Bir masa/Ofis                  ٌب ِكتَّا ٌب مَّ      Bir dağ بَّ               ٌل جَّ

 

2. Fetha      ُالَفْتَحة   
Harfin üzerine  - َ--  yazılan harekedir. Harfleri, “e” sesi ile diye okutur.                        

ظَ    َط    َض     َص    َش     َس    َز    َر   َذ    َد    َخ     َح   َج    َث    َت    َب   اَ    
 

يَ     هَ     وَ    َن   َم       لَ    َق    َك     فَ      غَ    َع   
 

Girdi        َلَ خَ د              Çıktı  َجَ رَ خ   Aldı  َزَ خَ أ   
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Vurdu  َضَرَب    Oturdu  َجَلَس   Görünmek, belirmek  ََظَهر   Teşekkür etmek  ََشَكر 
Öldürmek  ََقَتل   İstemek     َطَلَب    Görmek, anlamak  ََبَصر        Hatırlamak  ََذَكر      

Yardım etmek, kurtarmak  نََصَر    Toplamak,   َجَمَع  Terk etmek, dövmek   َضَرَب 
       

Fethetân  ( تَّان  ( ـــًـ    :An- En” sesi verir “     فَّْتحَّ

Bir kitap           باً ِكتَّا Bir kapı               باً بَّا  Bir çocuk لَّ   ا   Esmer        داً وَّ    ءً َسْمرَّ

* Fethetân,  ( ) ”Kapalı  “Te  (  ـــًـ )  Elif-i Maksûra/Kısa Elif    ;( ة-ـة  ile biten (  ء ) ve  Hemze ;( ى

isimler hariç Elif (    :desteği üzerine yazılır ( ا

Mera, çayır, otlak: ْرع         سَ  Okul     ًى مَّ ْدرَّ لَّد  Çocuk            ةً مَّ احَ  Gerçek, Hak           اً وَّ    قًّ
* Fethetânın üzerinde durulduğu zaman “en” sesi verilmez; “elif” üzerinde durulur. 

 Örneğin:     َاح  .Hakkan,”  hakkan diye değil, “hakkâ” diye okunur“  قًّ

 
 

3.Kesra      ُالَكْسَرة  
  Harfin altına - ِ--  yazılan harekedir. Harfleri “i” sesi ile okutur.            

ِظ    ِط    ضِ     صِ     ِش    ِس     زِ    رِ   ِذ    ِد   ِخ       حِ     جِ  ِث      ِت   ِب     اِ   
 

يِ    ِه    ِو    ِم    ِن   ِل    ِك       ِق     ِغ      فِ    ِع   
 

     Anladı Bildi         مَ هِ فَ   َب رِ شَ  İçti            مَ لِ عَ    

İzin vermek نَ ذِ أ      Varmak, gelmek   َمَ دِ ق      Emin olmak  ََن مِ أ        Duymak  َعَ مِ س      
Üzülmek   َنَ زِ ح      Hoşnut, razı   َيَ ضِ ر      Bakiye, kalmak  َيَ قِ ب        Unutmak   َيَ سِ ن    

 Dilemek, arzu etmek    ََب غِ ر    Güldü  ََك حِ ض  

Kesretân:  ( تَّان     ( ــٍـ   :İn” sesi verir“  كَّْسرَّ

Bir kitap ر  َبحْ      Bir deniz    ب  ِكَتا   Bir ağaç    ة  َشَجرَ 
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4.Sukûn    ُك ون   الس 

Harfin üzerine  ْ--     yazılan işarettir. Harfe tabii sesini verir. 

 Oku أْ رَ قْ إ    İn  لْ زِ نْ إ    Bak    ُرْ ظُ نْ أ   
Siz   َمْ تُ نْ أ     Sizden     ِمْ كُ نْ م    Otur   ِسْ لِ جْ إ     Sizin için  ُمْ لَك     Nerede, nereye   َنَ يْ أ   

Zorlamak, baskı yapmak  َرَ بَ جْ أ     
 

5. Şedde  ُة دَّ           الشَّ

Harfin üzerine  ّ---     yazılan işarettir. Art arda gelen iki harfi tek harf olarak okutur. 

Sevindirdi  رّ سَ  < ر ر س        Öğretti  مَ لَّ عَ  < م ل ل ع  Uzatmak     دَّ مَ    <  د د م 
Kuşkusuz   َّإِن       Doğrusu, aslında   َّأَن      Reddet   َُّرد     Nadir olmak, saygın olmak   ََّعز  

Çok büyük olmak, yüce olmak   ََّجل    Belki, umulur ki   َّلََعل       Nice, pek çok    َُّرب   
  


