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 (ترکیه )آموزش زبان ترکی 

 

جلسه ی دوم 
  
 

: دي دیکشىری ترکی استاوبًلی برای یاد گيری عسیساوی کٍ عالقٍ مىذ بٍ یادگيری ایه زبان َستىذ يجًد دارد 

 

 : دیکشىری ايل بٍ صًرت کتاب بًدٌ ي در کتاب فريشی َا یافت می شًد ««

 

 لغات ي اصطالحات ترکی می باشذ کٍ بٍ دي صًرت 25000ایه دیکشىری کٍ واشر آن اوتشارات راَىما می باشذ شامل بيش از : تًضيحات 

 اصليت َر لغت، یعىی ایىکٍ کلمٍ اصيل ترکی است یا مال زباوُای دیگر، ويس  در ضمه عاليٌ بر معاوی َر لغت،. اوگليسی ي فارسی معادل دارد

ایه دیکشىری برای عالقمىذان ایه زبان بسيار .  خًد، مشخص شذٌ اوذ ضمىا لغات فىی ي تخصصی ويس بٍ صًرت مربًط بٍ رشتٍ. آيردٌ شذٌ است

عضً َيات علمی داوشگاٌ ي  )دکتر قذیر گلکاریان : است بٍ تاليف فرَىگ ترکی استاوبًلی بٍ اوگليسی ي فارسی   کتاب.سًدمىذ می باشذ 

 (اوجمه زبان شىاسان ترکيٍ 

 

 : دیکشىری ديم بٍ صًرت ورم افسار بًدٌ ي برای عالقمىذان جُت استفادٌ در کامپيًتر مفيذ می باشذ««

 است ي شما اگر معاوی اوگليسی را متًجٍ ومی شًیذ می تًاويذ آن را با دیکشىری ترکی استاوبًلی بٍ اوگليسیایه دیکشىری بٍ صًرت : تًضيحات 

. ایه دیکشىری کامل می باشذ ي دارای لغات خيلی زیادی است . َای اوگليسی بٍ فارسی ترجمٍ بٍ فارسی کىيذ  

 

 Zamirlerضمایر  
 
 

 (Şahıs   Zamirleri)     :ضمایر شخصی فاعلی 
  
 

ben                                       هي 
sen                                         ْ  ت
o                                           ّا 

biz                                         ها 
siz                                      شوا 
onlar                          آًِا، ایشاى 

 
 

 ( Nesnel Zamirleri )  :ضمایر شخصی مفعولی 

  
 

beni, bana                     هرا، بَ هي 

seni, san                        ر،ا بَ تْت ّ  
onu, ona                        ّاّ را، بَ ا 
bizi, bize                        ها را بَ ها 
sizi, size                شوا را، بَ شوا     
onları, onlara           بَ اًِا،اًِا را  
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 (İyelik  Zamirleri)                     :ضمایر ملکی 

  

 

benim                            هال هي 
senin                               ْ  هال ت
onun                               ّ  هال ا

bizim                              هال ها 
sizin                            هال شوا 
onların                           هال آًِا 

 
 

 
 

 کاربرد ضمایر با شکل افعال
 

هثالِای زیر کاربرد ایي ضوایر . کاربرد ایي ضوایر در جوالت با اشکال خاص افعال ّ سایر کلوات از جولَ اسوِا ُوراٍ ُستٌد
 .را بَ خْبی رّشي خْاُد ًوْد

 

 
( Zamirleri )                               : ضمایر فاعلی 

 
 

Ben gidiyorum                       هي هی رّم 

Sen gidiyorsun                        تْ هی رّی 
O gidiyor                                 اّ هي رّد  
Biz gidiyoruz                          ها هي رّين 
Siz gidiyorsunuz                  شوا هی رّید 

                 Onlar gidiyorlarاًِا هي رًّد       
 
 
 

( Zamirleri   ):                            ضماير مفعولي 

 
 

Beni vurma                                 هرا ًسى 
Seni vurmuram                   تْ را ًوي زًن 

Onı vurma                                 اّ را ًسى 
Bizi vurmayın                           ها را ًسًيد 
Sizi vurmuruz                 شوا را ًوی زًين 

                   Onları vurmayınاًِا را ًسًيد    
 

 
 

 (İyelik  Zamirleri)                           :  ضمایر ملکی
 

 

Benim kaderim                      سرًْشت هي 

Senin kaderin                          ْ  سرًْشت ت
Onun kaderi                            ّ  سرًْشت ا
Bizim kaderimiz                      سرًْشت ها 

Sizin kaderiniz                     سرًْشت شوا  
                      Onların kaderi  سرًْشت اًِا   

 
 
 

 : شکل دوم ضمایر مفعولی
 

 . برخی جوالت بَ صْرت اهری هی باشٌد کَ در آیٌدٍ هْرد بحث قرار خْاٌُد گرفت :ًکتَ 
.   فعال کاربرد ضوير هْرد ًظر است
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Kalemi ver bana                               بدٍ قلن را بَ هي 
Kalemi verrem sana                    قلن را بَ تْ هی دُن 

Kalemi ver ona                                   ٍ  قلن را بَ اّ بد
Kalemi ver bize                                  ٍ  قلن را بَ ها بد
Kalemi verrem size                  قلن را بَ شوا هی دُن 

                        Kalami ver onlara قلن را بَ اًِا بدٍ        
 
 

 

: شکل دوم ضمایر ملکی 
 

 : ساختَ هی شْد- kiیا - kıًْع دیگری از ضوير هلکی ّجْد دارد کَ با افسّدى  :ًكتَ 
 

Benimki                           هال هي 

Seninki                              ْ  هال ت
Onunkı                              ّهال ا 
Bizimki                              هال ها 
Sizinki                            هال شوا 

                          Onlarınkı      هال اًِا      

 


