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Ankebut 41-46 

Müminler َِٖ ُ Tartışmanız اُِدَُ Edindi تََِا
Zikir, öüt 
hatırlatma ُِذ Yaparsınız َنَُ َ Edindiler اَُِا
Eer, şayet َ Evler ِتُُا Oku ُُا
Misal, örnek ََُ Yasaklar/ 

yasaklarsın  َ En/daha güzel َُ َا
Müslümanlar َنُِ ُ Hakim, hikmet 

sahibi َُٖا Ehli,aile َ َا
Kötülük َِ ُا Yarattı َََ Kıl, çevir, dosdoru yap َِِا
Onlardan ُ ِ …den başka ِِنُد En/daha büyük ََُا
Biz ُ َ Vahyedildi (edilgen) َُِا Haksızlık/zulüm  ettiler ََُا
Ona vururuz َُِ َ Veliler, dostlar َءَِ َا Bilenler, alimler اََُِن
Onu akleder َُِ َ Gökler اِتَ  ا Aziz, güçlü َُٖا
Bilir َُ َ Ev َُ En/daha gevşek ََ َا
Tek  ِاَ Hak, gerçek َ Deyin اُُ
Çaırırlar, dua 
ederler َُن َ rümcek ِتََُا Misaller ُلَ َ ا
nandık, iman ettik َا Aşırılık, edepsizlik ِءَ َا ndirildi (edilgen) اَُِل

Rum 16-24 

Sabahlarsınız, sabaha 
girersiniz َنُِ ُ Akşamleyin َِ Aramanız َُُِا
len vaktine girersiniz َنُُِ şitirler َنَُ َ Ard arda gelmek, 

çelişki,ihtilaf َُِف ا
Akşam vaktine girersiniz َُن ُ Kavuşma َِِ Eşler  اَ اَز
Yayılırsınız َنَُِ َ ndirir ُل َُ Dilleriniz ََُِِا
Size gösterir ُُُٖ Getirilenler, hazır 

bulundurulanlar َنَُ ُ Renkleriniz ُِاََا
Diri یَا Uykunuz ََُُ Nefisleriniz, kendiniz َُُِا
Korku  َ Onun ölümü َِ َ Beşer, insan ََ
Münezzeh َنَ ُ Sevgi, muhabbet ة دََ Aklederler َنُِ َ
Umdular (ikil)  ََ lü ََا Çıkarılırsınız (edilgen) ََُن ُ
Diriltir ٖ ُ Düşünürler َنَََُ skan etmeniz, 

sakinleşmeniz اُُ َ
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Lokman 12-19 

htiyaçsız, zengin َِ Yürümen ِ َ Tabi ol, uy, izle ِا
vünen, iftihar eden رَُ Seninle ceht etti اَكَََ Sesler اِتَ َا
Sütten kesilmesi َُُِ Tane َ Kıs, alçalt, indir ُ ا
Sever ُِ Olman َُ Ilımlı ol ِا
Latif, lütufkar, ince َٖ Onu taşıdı َََُ Kıl,çevir, dosdoru yap َِِا
Deil, yok ََ vülmeye layık  َٖ Ona öüt verir َُُِ
Aırlık َلَِ Yanaın َك َ Emret ُا
Kurumlu, kibirli, 
marur

لَ ُ Hardal َدل َ Yöneldi َََا
Dönüşünüz ُُِ َ Şirk, ortak koşmak َك  ا Size haber veririm ُُ َُا
Kibirlice, 
böbürlenerek  ََ Onlarla (ikisi) arkadaşlık 

yap/iyi geçin َُ َِ En/daha kötü َََا
Dönüş َُٖا Kaya ةَ َ Yasakla َا
yilik فُ َ Anne-baban َِاَ Oulcuum یَُ
Kötülük َِ ُا Tavsiye ettik َ  َ Şirk koşman َكِ ُ
Onlara (ikisine) itaat 
et َُ ُِ Zorluk  َ Küçümsemen, kibirle 

bakman  َُ
Gelir ِتَ Azim, kararlılık ِم َ ki yıl ََِ


