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 خانواده ی ما

 
 
 
YENİ KELİMELER 

 

 İzin vermek اجازه دادن Vurmak زدن Kızartmak سرخ کردن

 Yardım etmek کمک کردن Kaybetmek گم کردن Sevmek دوست داشنت

 ,Meydana gelmek اتفاق افتادن
olmak 

 Ayrılmak جدا شدن Girmek وارد شدن

 Açık روشن Kapalı خاموش Ses kaydedicisi ضبط صوت

 Renk رنگ Penguen پنگوئن Sahil ساحل

 ,Birlikte اب هم Lezzetli خومشزه
hepberaber 

 Deniz   درای

 Uzay فضا Astronot فضانورد İçin   ات

 Temiz olmak متیز شدن Kirli   کثیف den sonra- پس از

ذا خوردنغ Diş fırçalamak مسواک زدن Diş دندان  Yemek yemek 

 Diş eti   لثه Üçgen مثلث Çizmek, çekmek کشیدن

 Çizgi خط    
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امروز مجعه است. ندا، مهناز، مهیار، پدر و مادرشان منوچهر و مینا در خانه ی مادربزرگ و 
 پدربزرگ هستند. پروین و فریدون خواهر و برادر منوچهر هم آجنا هستند. 

 ندا: سالم َعمو فریدون. سالم َعمه پروین. 

 فریدون و پروین: سالم نداجان حالت چه طور است؟

ا چه طورید؟ندا: خومب متشکرم. مش  

 فریدون و پروین: ما هم خوبیم متشکرمی. 

 ندا: علی و فریبا چه طور هستند؟

 فریدون: فریبا خوب است. سالم می رساَند.

 پرویز: علی هم خوب است. سالم می رساَند.

 فریبا دخرت عموی من و علی پسر عمه ی من است.

 

Alıştırma; Aşağıdaki boşlukları metni dikkate alarak doldurunuz.  
 

 مهیار ..... مهناز است. 
 پروین ..... مهیار است. 
 علی ..... پروین است. 
 فریدون ..... علی است. 
 فریبا ..... ..... ندا است. 
 منوچهر ..... ..... فریبا است. 
 مینا ..... منوچهر است. 
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Okuma 

 

    گدر ب  ز رپ - گر ز  مادر ب   

 

گر ز  ب    مادر  –  گر ز  ب    درپ  

دای ى             هخال          مادر   

 

پدر         َعمو              َعّمه    

َسر دای ى     پ    هخالِندا     خواهر        دخت ر    
 

برادر          َعمو َسر َعّمه      دخت ر پ
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Okuma 

 این عموی من است.

 اسم او فریدون است.

 عمو فریدون سی و دو ساله است.

 او َخیَّاط است.

 مغازه ی َخیَّاطی او بزرگ است.
 

 

 

Okuma 

 این م ثَلَّث است.

 مثلث را اب سه َخط می َکشیم.

 من َپس اَز َغذا خورَدن َدندان ها و لَثه هامَی را ِمسواک می َزََن.

 دست و صورمت َکثیف است.

 آهنا را اب آب و صابون می شومَی ات مَتیز َشَوند.

 

 

 آن َمرد َفضانَ َورد است.
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 او َدر َفضا است.

 او به ک ره ی ماه می رَود.

 

 شرِی کاکائو خومشَزه است.

 من شری کاکائو دوست دارم.

 

 پَنگوئن ها در ساحِل درای اب هم زِندَگی می ک َنند.

 رنِگ پنگوئن ها ِسیاه و سفید است.

 

َضبِط صوت و رادیو روی میز است.یک   

.َضبِط صوت روَشن است اَمَّا رادیو خاموش است  
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Yapılarına Göre Eylem Türleri 

 

1. Yalın Eylem 

Tek bir kelimeden ibaret fiillere denir.  

 

 دادن
daden 

 دیدن
diden 

 رفنت
reften 

 خریدن
kheriden 

 خوردن
khorden 

 
2. Adlı Eylem 

Bir Farsça mastarın önüne Arapça ya da Farsça bir kelimenin gelmesiyle yapılan fiillere denir. 

 اتفاق افتادن
Ettefaq oftaden 

 وارد شدن
Varıd şoden 

 جدا شدن
Coda şoden 

 دوست داشنت
Dust daşten 

 گم  کردن
Gom kerden 

 

 

 

 

Alıştırma; Aşağıdaki adlı eylemleri geçmiş zaman olumlu, yalın eylemleri ise şimdiki zaman olumsuz 
formunda çekimleyiniz.  Her fiili, çekim eklerinden faydalanarak bir cümlede kullanınız.  
 

اجازه داد      –اجازه  دادن    
زن      –زدن    
گری       –گرفنت    
سرخ  کرد        –سرخ کردن    
کمک کرد  –کمک کردن    

 

 

 


