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Furkan 61-67 

Dengeli, tutumlu  اََ stedi اََراَد Uzaklaştır, sav فِ ا
Ayakta  َِ Rahman, şefkatli  ِ  ا nfak ettiler, harcadılar اََُا
Arkasından gelen, ardışık َِ Kötü oldu َءتَ
Konut, barınak, karar yeri ا ََ ُ Secde ederek ا  ُ Cimrilik etmeleri ُُا َ
Makam, bulunulan yer  َُ Lamba, kandil  اَِ Burçlar  ُُ
Aydınlatıcı ا ُٖ Selam, esenlik  ََ Arasında َ َ
Gündüz َرَا Gök ِءَ ا Mübarektir, yücedir َََرَك
Tevazu, sadelik  َ Şükreden ا رُُ Cahiller َنَُِا
Gecelerler َنَُٖ Kullar ُدَِ Sürekli büyük acı  اََ
üt alması َ َ Onun azabı ََاََ Yürürler َنُ َ
Aşırı gitmeleri, israf 
etmeleri ُِا ُ Gece َ ا Onlara hitap ettiler, onlarla 

konuştular َََُُ

Furkan 68-77 

Sakınanlara/için َُِٖ Salih as  َِ Eşlerimiz َِاَ اَز
Olmazsa, deilse, 
olmalı deil mi َ َ Sabrettiler اََُ Gözler ُ َا
Yapması َ َ Saır  ُ Günahın cezası  ََا
Tevbesi kabul 
edilmiş ََ Azap ُاََا mam, önder  َِا
Konut, barınak, 
karar yeri ا ََ ُ Yaptı ََِ Selam, esenlik dilei, 

tebrik َِ
Makam, bulunulan 
yer  َُ Kör َ ُ yilikler تَََ
Küçük düşmüş, rezil 
olmuş َُ Oda, saray ََ ُا Güzel oldu ََُ
Ver َ aydınlık َة ُ Dualarınız َُُُد
Tevbe eder َُُ Deiştirir, tebdil eder ُل َُ Ebedi olanlar ََِٖ
Cezalanırlar 
(edilgen) َن َ ُ Kiyamet َِِا Onara öüt verildi ُذُا
Düşmeleri, yere 
kapanmaları َِا Oldu, idi, dır ََن Yalan, yanlış َر ا
Ebedi olması ُ َ Yalanladınz ُ  َ Boş söz ِ َ
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Dua ederler, 
çaırırlar, yalvarırlar َُن َ Deerli  اَِ Sonra َف َ
Zina ederler َنُ َ Gerekli, lüzumlu, 

kaçınılmaz  اَِ Günahları َِِپَ
Şahitlik ederler, 
görürler َنَُ َ ldürürler َنُُ َ Kavuşur ََ
ki kat yapması ََُ Kıymet verir, ilgilenir َُا َ Kavuşturulurlar 

(edilgen) َن  َُ

Şu’ara 69-89 

Devam ederiz ََ Hüküm  ُ Sonrakiler َِٖ  ا
Kulluk ederiz ُُ َ Hatalarım َٖپَٖ Oku ُا
Babalar َُا Beni yarattın َََٖ Geldi ََا
Ver َ Hastalandım ُ َِ Yap/kıl/yarat َ ا
…mi…mı َ Rabbim َر Oullar ََُن
Haber َََ Temiz, salam َٖ Hani/bir zamanlar اِذ
Bulduk َ ََ Doruluk ق ِ …dıında/…dıı 

zaman اَِذا
Varisler ََِرَ Beni rezil edersin ِٖ ُ Putlar  َ َا
Diriltilirler (edilgen) ََُن ُ badet edenler/itikafa 

duranlar ََِٖ Umarım َاَُ
Bana hayat verir ٖ ُ Dua edersiniz/ çaırırsınız/ 

seslenirsiniz َُن َ Baışla ِ ا
Bana su verir ِٖ َ Düşman َُ Gördünüz ََُرا
Sizi işitiyorlar ََُُ َ Beni iletir ِٖ َ Sonrakiler َََُن ا
Bana şifa verir ِٖ َ Kavmi ِٖ َ Beni kat ٖ َِا
Zarar verirler َنَُ Fayda verir َُ َ Yaparlar ََُن َ
Beni yedirir ُُِٖ Size fayda verirler ََُُ َ Beni öldürür ُُٖٖ
Baışlaması َِ َ Oldunuz/idiniz ُ ُ Kulluk edersiniz َُُن َ


