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 می توانی درستش کنی؟

 
 

 پیمان: سالم آرمان چه شد؟

 آرمان: سالم پیمان ماشینم خراب شد. می توانی درستش کنی؟

 پیمان: نه، متاسفم منی توامن. ابید آن را بربی پیش مکانیک.

مکانیک؟آرمان: آن را بربم پیش   

 پیمان: بله. یک مکانیک خوب سر خیاابن است.

  

 امید: آن هواپیما ها را می بینی؟

 بیژن: نه منی توامن ببینم.
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 امید: ابالی آن ساختمان را ببنی.

 بیژن: بله حاال می توامن آهنا را ببینم.

 

 هبروز: کی می توامن تو را ببینم؟

 علی: مجعه در خانه هستم.

بینمت. هبروز: پس مجعه می    
 

Yeterlilik Kipi 

Türkçe’de –ebilmek anlamını veren kipdir. Güç yetirebildiğimiz ya da yetiremediğimiz durumları 

aktarırken bu kipi kullanırız. Bu kipte kullanılan yardımcı eylem توانست  ن  eylemidir.  

Bu kipin kurulumu ise, asıl fiilin iltizami çekiminin başına, توانست  ن  eyleminin istenilen çekimli şahıs ve 

zamanda çekimlenmesiyle olur.  

Olumsuz hali ise, توانست  ن  yardımcı fiilin başına bir ن  harfi getirilerek oluşturulur. 

Yalın Fiil 

 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs  

 می تواند برود
Gidebiliyor 

 می توانی بروی
Gidebiliyorsun 

 می توامن بروم
Gidebiliyorum 

Tekil 

 می توانند بروند
Gidebiliyorlar 

 می توانید بروید
Gidebiliyorsunuz 

 می توانیم برومی
Gidebiliyoruz 

Çoğul 
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Adlı Fiil 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs  

کمک کند  دمی توان  
Yardım edebiliyor 

 می توانی کمک کنی
Yardım edebiliyorsun 

 می توامن کمک کنم
Yardım edebiliyorum 

Tekil 

 می توانند کمک کنند
Yardım edebiliyorlar 

 می توانید کمک کنید
Yardım edebiliyorsunuz 

 می توانیم کمک کنیم
Yardım edebiliyoruz 

Çoğul 

 

Ekli Fiil 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs  

 می تواند برگردد
Geri dönebiliyor 

 می توانی برگردی
Geri dönebiliyorsun 

 می توامن برگردم
Geri dönebiliyorum 

Tekil 

 می توانند برگردند
Geri dönebiliyorlar 

 می توانید برگردید
Geri dönebiliyorsunuz 

 می توانیم برگردمی
Geri dönebiliyoruz 

Çoğul 

 

 

 

Alıştırma; Aşağıdaki eylemleri yeterlilik kipi şimdiki zaman olumlu formda çekip istediğiniz 
bir eylemi tüm şahıslarıyla cümle içinde kullanınız.  
 

بنی      –دیدن    
خواب      –خوابیدن    
شوی      –شسنت    
نویس      –نوشنت    
شکن –شکسنت    
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Alıştırma; Aşağıdaki cümleleri Farsça’ya çeviriniz. 
 

Kız kardeşime yardım edebiliyorum.  
Okuldan eve dönebiliyorum.  
Okulumu görebiliyorum.  
Evde kalabiliyorum.  
Babamla oyun oynayabiliyorum.  
Kardeşini parka götürebiliyorsun.   

 

 

 

Alıştırma; Aşağıda karışık verilen kelimeleri birleştirip anlamlı cümleler kurunuz. 
 

انهخ - علی –برود  –می  –به  –تواند    
به –خانه  –د نبرگرد –آهنا  –مدرسه  –توانند  –از  –می    
کنید  –می  –ابزی  –توانید  –مشا    
کنم  –می  –من  –توامن  –تو  –کمک   –به    
توانی –تو  –می  –غذا  –بپزی    

 


