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 ابید چه کار کند؟

   
 

 آرزو: سرش درد می کند.

 امحد: ابید به دکرت برود. 

 

 شاهنی: دندامن درد می کند.

 سارا: ابید به دندان پزشک بروی. 

 

 ندا و مهیار: فردا امتحان دارمی.

خبوانید.مادر: ابید درس   

 

 معلم: بچه ها اینجا چه کار می کنید؟
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 دانش آموزان: دارمی به کتاخبانه می رومی. 

 معلم: نباید در کتاخبانه صحبت کنید.   
 

Okuma 

 ساعت خیلی دیر شد، من ابید به خانه بروم.

 امروز اب خواهرت ابزی نکن. ابید درس خبوانی.

 علی ابید کتابش به مدرسه بیاورد.

ابید به پری ها کمک کنیم.بچه ها،   

 اینجا چه کار می کنید؟ ابید به خانه بروید.

 آهنا هنوز غذا خنوردند. ابید غذا خبورند.
 

 

Alıştırma; Aşağıdaki durumlarda yapılması gerekenleri, belirtilen zamire göre Farsça 
gereklilik kipiyle yazınız. 
 

Ali’nin yarın ödevi ama o televizyon izliyor.  
Onlar kitabımı aldılar ama getirmediler.  
Çocuk çok susamış ve gözlerini bize dikmiş.  
Karşıdan karşıya geçen bir yaşlı gördük.  
Saat geç olmuş ve ben hala dışardayım.  
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Gereklilik Kipi 

Türkçe’de –meli, -malı ekleriyle ifade edilen ve çoğunlukla zorunluluk bildiren bir kiptir. Bu kipte 

kullanılan yardımcı fiil بایست  ن  eylemidir.  

Bu kip oluşturulurken önce yardımcı fiil istenilen zamanda çekimlenir. Bu yardımcı fiil şahıslara göre 

çekimlenmez ve daima 3. tekil şahısda kalır. Ardından gelen asıl fiil ise dilek kipinde istenilen şahsa göre 

çekimlenir. 

Yalın Fiil 

 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs  

 ابید برود
gitmeli 

 ابید بروی
gitmelisin 

 ابید بروم
gitmeliyim 

Tekil 

 ابید بروند
gitmeliler 

 ابید بروید
gitmelisiniz 

 ابید برومی
gitmeliyiz 

Çoğul 

 

 

Adlı Fiil 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs  

 ابید کمک کند
Yardım etmeli 

ید کمک کنیاب  
Yardım etmelisin 

 ابید کمک کنم
Yardım etmeliyim 

Tekil 

 ابید کمک کنند
Yardım etmeliler 

 ابید کمک کنید
Yardım etmelisiniz 

 ابید کمک کنیم
Yardım etmeliyiz 

Çoğul 

 

Ekli Fiil 

3. Şahıs 2. Şahıs 1. Şahıs  

 ابید برگردد
Geri dönmeli 

 ابید برگردی
Geri dönmelisin 

برگردم ابید  
Geri dönmeliyim 

Tekil 

 ابید برگردند
Geri dönmeliler 

 ابید برگردید
Geri dönmelisiniz 

 ابید برگردمی
Geri dönmeliyiz 

Çoğul 
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Alıştırma; Aşağıda verilen fiilleri gereklilik kipi şimdiki zaman olumlu formda çekimleyiniz. 
 

راموش کن  ف –فراموش کردن    
خر      –خریدن    
خواب      –خوابیدن    
رانگذ  -گذراندن    

 

 

Alıştırma;   Aşağıdaki cümleleri Farsça’ya çeviriniz. 
 

Bugün eve gitmeliyim.  
Onlar okuldan eve dönmeliler.  
Siz bu çantayı almalısınız.  
Ali, Hasan’a kitap vermeli.  
Sen bana yardım etmelisin.  
Biz bugün derse gitmeliyiz.  

 

 

Alıştırma; Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri birleştirip anlamlı cümleler kurunuz.  
 

من - به –مدرسه  –پدرم  –بیاید  –اب  –ابید    

بچه –ابید  –خبورد    
به –خانه  –برود  –ابید  –علی    
ابزی –من  –کنند   –ابید  –اب  –آهنا    
درس –خبوانید  –مشا  –ابید    
غذا -ابید  –بپزد  –مادرم    

 


