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 َسالم!

 
 

YENİ KELİMELER 

 

 Anne  مامان  Baba اباب Baba پدر

 Öğrenci دانشجو Hoca استاد Doktor پزشک

 İşçi کارگر Şoför راننده Kız Kardeş خواهر

ارجن Öğretmen معلم  Marangoz پرستار Hemşire 

 

 آرمان: سَ الم! ِاسِم َمن آرمان َاست. ِاسِم تو چیست؟

 سارا: َسالم! ِاسِم َمن سارا َاست.

 

ا چیست؟  َعلی: َسالم! َمن َعلی َهسَتم. ِاسِم ُشم
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 بیَژن: َسالم! َمن بیَژن َهسَتم.

 انِدر: َسالم مامان!

 مامان: َسالم اَنِدر جان!

 انِدر: َسالم اباب!

 اباب: َسالم اَنِدر جان!

داِنشجو َهسَتم. َمن  

َپَدِر َمن امستاد َاست.    

 تو ِپزِشک َهستی.

 آهنا کارَگر َهسَتند.

ا رانَنَده َهستید.  ُشم

 ما اِنسان َهستیم.
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Zamirler 

Kendimizi tanıtırken kullandığımız kelimelerin olmazsa olmazı, ismin yerine kullanılan zamirlerdir. 

Farsça’da, kelimelerde eril ve dişil ayrımı gözetilmediğinden tıpkı Türkçe’deki gibi 3 tekil ve 3 çoğul 

zamir vardır. 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs  

 او
U 

(O) 

 تمو
To 

(Sen) 

 َمن
Men 

(Ben) 

 

Tekil 

هاـنآ  ایشان / 
anha / işan 

(Onlar) 

امَ ـشم   
Şoma 
(Siz) 

 ما
Ma 

(Biz) 

 

Çoğul 

 

 

Kendimizi tanıtırken kurduğumuz cümle, tüm dillerde en basit yapılarda kurulan bir cümledir. Hiçbir 

cümle, yüklem olmadan tamamlanmayacağı için bir eyleme ihtiyaç duyarız. Bu basit cümle yapısında 

kullanacağımız eylem ise َهسَتن  eylemidir. Bu eylem, yukarıda gördüğümüz zamir tablosuna göre geniş 

zamanda şöyle çekimlenmektedir. 

 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs   

 است / َهست
Hest / Est 

 َهستی
hesti 

 َهستَ م
hestem 

Tekil 

 َهستَ ند
Hestend 

 َهستید
Hestid 

 َهستیم
Hestim 

Çoğul 
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Alıştırma; Aşağıdaki zamirleri dikkate alarak هست   eyleminin uygun çekimini getiriniz. 

   ما داِنشجو 
   تمو بَـهار 
   َمن َعلی 
   او امستاد 
   ها ِپزِشکـآن  
   شمـمـا کـارَگر 

 

İsim Tamlaması 

İki ismin ardarda gelip, aralarındaki bağın bir izafet kesresiyle   ِ  kurulması sonucu oluşur. Türkçe’ye 

genel olarak “-nın, -nin” diye tercüme ettiğimiz tamlama çeşitidir.  

 

 

 

Alıştırma; Aşağıdaki kelimeleri, içinde isim tamlaması olacak şekilde sıralayıp anlamlı cümle 
kurunuz. 
 

    پـََرستار –َاست  –َخواَهر  –او  
    ََاست –ِپَدر  –او  –جَّار ـن  
    ِاسم –َاست  -ما ـشم  –حمَسنی  
    ِاسم –سارا  –َمن  –َاست  
    هاـآن –ممَعلِ م  –َاست  –َماَدر  

 ِکتاِب او
Ketab-e u 

(Onun kitabı) 

تونِکتابِ   
Ketab-e to 

(Senin kitabın) 

َمننِکتابِ   
Ketab-e men 

(Benim kitabım) 
هاـآننِکتابِ   

Ketab-e anha 
(Onların kitabı) 

ماـم شنِکتابِ   
Ketab-e şoma 

(Sizin kitabınız) 

مانِکتابِ   
Ketab-e ma 

(Bizim kitabımız) 
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    داان – است –ادر م –من  
   دانشجو –واهر خ –ست ا –ها ـآن  

 

 

Aşağıdaki verilen isimlerin yerine kullanılacak zamirleri tespit edip, هست  eylemini kullanarak o 

şahısları tanıttığınız bir cümle kurunuz. 

   مدـعلی و اح  
   تو و سارا 
   من و پدِر من 
   سارا 
   حسن و حسنی 

 


