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 خواهرم از من بزرگرت است

 
 
YENİ KELİMELER 

 

 Kapalı بسته Karanlık اتریک Lamba چراغ

 Açmak, çalıştırmak روشن کردن Elektrik   برق Oda ااتق

 Çöp kovası سطل آشغال Temizlemek متیز کردن Getirmek آوردن

 Boşaltmak خالی کردن Diğer, başka دیگر  

 

 مرمی: مامان، در بسته است. 

 خامن امینی: بیا کلید را بگری و در را ابز کن.

 مرمی: خیلی اتریک است.

 خامن امینی: چراغ را روشن کن.

 مرمی: کلید برق کجاست.

 خامن امینی: کنار در است.
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 خامن امیین: مرمی ااتقت خییل کثیف است. 

 مرمی: ببخش ید مامان. الان متزی می کمن. 

 خامن امیین: من مه ابید ظرف های کثیف را بشومی.

 مرمی: مامان سطل آ شغال ااتمق پر است.

 خامن امیین: خب. بیاورتو کیسه ی زابل خایل کن.

 

Okuma 

د. امری از برادرش بزرگرت اما از ساله است. او یک خواهر و یک برادر دار  15امری 
ساله است. برادرش از او  17ساله و خواهرش  14خواهرش کوچکرت است. برادرش 

بلندتر و خواهرش هم قد او است. خواهرش بزرگرتین فرزند خانواده است و برادرش  
 کوچکرتین فرزند خانواده است.
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Alıştırma; Aşağıdaki boşlukları yukardaki metne göre doldurunuz. 
 

 امری از برادرش ..... است. 
 برادرش از خواهرش ..... است. 
 خواهرش از برادرش ..... است. 
 برادر امری ..... فرزند خانواده است. 
 خواهر امری ..... فرزند خانواده است. 

 

Okuma 

 

 این درخت خیلی بلند است.

 این درخت از درخت های دیگر بلندتر است.

بلندترین درخت خیاابن است. این  

 

 کتاب انگلیسی گران است.

 گتاب فارسی گرانرت است.

.کتاب ژاپنی گرانرتین کتاب فروشگاه است  
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Üstünlük ve En Üstünlük Sıfatları 

Mukayese edilen iki nesne ya da kavram arasındaki üstünlüğü belirtmek için kullanılan sıfat türüdür. 

Üstünlük derecesini belirtmek için norma sıfatın sonuna تر  eki getirilir. 

 مدرسه بزرگ است. مدرسه بزرگرت از خانه است.

 سیب مفید است. پرتقال از سیب مفیدتر است.

 خیچال گران است. ماشنی گرانرت از خیچال است.

 میز سبک است. صندلی از میز سبکرت است.

 علی جوان است. امحد جوانرت از علی است.
 

Bir nesne ya da bir kavramın, bulunduğu cinsin tüm fertlerine olan üstünlüğünü ifade etmek için de, 

normal sıfatın sonuna ترین  eki getirilir. 

Not; Bu en üstünlük bildiren sıfattan sonraki kelime tekil ise aralarında tamlama kesresi gelmez ama 

çoğul ise aralarında bir tamlama kesresi olması lazım. 

 بزرگرتین شهر ایران هتران است. مدرسه بزرگرت از خانه است. فردویس بزرگرتین شاعران ایران است.
 

 

En Üstün Üstün  Normal  

 بزرگ بزرگرت بزرگرتین
En Büyük Daha Büyük Büyük 

 کوچک کوچکرت کوچکرتین
En Küçük Daha Küçük Küçük 

 زیبا زیباتر زیباترین
En Güzel Daha Güzel Güzel 

 سبک سبکرت سبکرتین
En Hafif Daha Hafif Hafif 

 به هبرت هبرتین
En İyi Daha İyi İyi 

 


