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مقدمه
به هر حال ،اکنون که به زبان ترکی عالقه دارید و می خواهید زبان ترکی استانبولی را یاد بگیرید ،البد
اهمیت این زبان را هم می دانید .زبان ترکی استانبولی یک از مهمترین زبان های جهان است ،به
خصوص آنکه ترکیه گذرگاه شرق و غرب است .وقتی این زبان دارای اهمیت جهانی است ،مسلما اهمیت
آن در ایران که در همسایگی ترکیه است ،بسیار بیشتر است .اهمیت زبان ترکی استانبولی در ایران
همچنین به علت روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور صد چندان است .این روابط روز به روز
گسترش پیدا می کند و اهمیت زبان ترکی نیز روز به روز بیشتر و بیشتر می شود .دقیقا ً به همین علت
است که روز به روز تعداد کسانی که می خواهند ترکی استانبولی را یاد بگیرند ،بیشتر می شود.
این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟
افرادی که می خواهند در آزمونهای زبان ترکی شرکت کنند،
دانش آموزان و دانشجویانی که قصد دارند در ترکیه ادامه تحصیل بدهند،
کسانی که می خواهند در ترکیه کار یا تجارت کنند،
افرادی که می خواهند به ترکیه سفر کنند،
و...
به هر حال ،این کتاب برای هر کسی که به زبان فارسی مسلط باشد ،قابل استفاده خواهد بود.
توصیه هایی برای یادگیری بهتر و عمیق تر ترکی استانبولی براساس تجارب تدریسم
در این کتاب می خواهم به روشی ساده و جذاب به شما عالقه مندان ،زبان ترکی استانبولی را آموزش
دهم .برای یادگیری بهتر و عمیق تر زبان ترکی ،بهتر است به نکته های زیر توجه کنید و آنها را رعایت
کنید:
 . 1با توجه به این که کتاب به صورت  pdfمنتشر شده است ،بهتر است کتاب را پرینت کنید.
 .2بهتر است زمان معینی را برای یادگیری زبان ترکی اختصاص دهید (مثالً هر روز ساعت ...یا
روزهای  ...ساعت  ،)...یعنی مانند رفتن به سر کالس .کتاب خود را بردارید و سر ساعت مقرر خواندن
و تمرین کردن را شروع کنید .سعی کنید هر روز بخوانید؛ مثال هر روز به مدت نیم ساعت.
 . 3دفتر مناسبی تهیه کنید و تمرینات را به دقت انجام دهید.
 .4تا زمانی که یک مطلب را کامال یاد نگرفته اید ،به قسمت بعدی نروید .البته زیاد هم نباید وسواس به
خرج دهید.
 . 5تمرین و تکرار کنید و البته فیلم ترکی تماشا کنید.
* کتاب را به دقت بخوانید و تمرینات را انجام دهید و در هر جا که اشکالی داشتید ،می توانید از طریق
آدرس اینترنتی  http://www.azmiaz.org/post/114یا از طریق تلگرام یا واتساپ
( )09149173217سؤاالت خود را بپرسید.
با تشکر
مدرس ترکی استانبولی
مجید عزمی
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درس اول :آموزش الفبای ترکی استانبولی
برای یادگیری ترکی استانبولی ابتدا الفبای این زبان را یاد خواهیم گرفت .الفبای ترکی
استانبولی از  29حرف تشکیل می شود که  8حرف آن صدادار و  21حرف دیگر بیصدا
هستند .از آنجاییکه زبان ترکی استانبولی به صورت فونتیک نوشته می شود (یعنی همانطور
که نوشته می شود ،خوانده می شود و همانطور که خوانده می شود نوشته می شود) ،پس
اگر تلفظ دقیق حروف را یاد بگیرید ،تقریبا ً در خواندن هیچ کلمه ای مشکلی نخواهید داشت.
حروف زبان ترکی استانبولی به ترتیب زیر است:

)Türk Abecesi (Türk Alfabesi
Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ
Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö
Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz
تمرین :حروف را در دفتر خود بنویسید و با گوش دادن به فایل شماره  ،1تلفظ حروف را
یاد بگیرید (برای این کار وقت کافی بگذارید و بارها گوش کنید و به تلفظ حروف مسلط
شوید .اگر به تلفظ حروف مسلط شوید ،کلمات را به صورت صحیح تلفظ خواهید کرد .این
کار را آنقدر انجام دهید ،تا بتوانید تنها با شنیدن فایل صوتی ،حروف الفبا را بدون نگاه
کردن به نوشته ،به صورت صحیح بنویسید).
اکنون ،هر حرف را با چندین مثال نشان می دهیم:
Aa: ana, ata, araba
Bb: baba, abla, balık
Cc: civciv, cam, can, ciğer, acı
Çç: çiçek, çilek, açar, çadır, çanta
Dd: dede, ada, dağ, derin
Ee: ev, ekmek, el, yemek, yer
Ff: fayda, futbol
Gg: göz, güneş, rüzgar, gemi
Gg: grup, gam, yorgun, duygu, saygı
Ğğ: dağ, bağ, yağ, ağrı, ağaç, öğretmen, düğün
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Hh: hatıra, ahlak, halk, horoz
Iı: ışık, ılık, kırmızı, kızıl, yıldırım, kırık
İi: iz, iri, inci
Jj: jöle, jüri
Kk: kelebek, kedi, köpek, bekar
Kk: kar, kız, kadın, glokoz
Ll: lazım, lığ, bal
Mm: mağara, macera, masa
Nn: nar, nine
Oo: oyun, odun, oğlan, dolu
Öö: söz, göz, öküz, ördek
Pp: para, pul
Rr: risk, arı, ayran
Ss: su, ses, söz, süs, soğan
Şş: şişe, aşçı, taş
Tt: top, tarla, temiz
Uu: ucuz, ulu, uğur, duru, su
Üü: üzüm, ütü, yüzük, güdü, süt
Vv: var, vahşi, duvar, ev
Yy: yok, yaz, ay, dayı, çay
Zz: zor, az, zeytin
 گوش دهید2  حروف و کلمات باال را در دفترتان بنویسید و به فایل صوتی شماره:تمرین
 کلمات باال را بدون، تا بتوانید تنها با شنیدن فایل صوتی،(این کار را چندین بار انجام دهید
.) به صورت صحیح بنویسید،نگاه کردن به نوشته
: معنی آنها را یاد بگیرید،پس از یاد گرفتن تلفظ لغات باال
ana (anne)
ata
baba
araba
abla
balık
civciv
cam

مادر
 جد،پدر
پدر
ماشین
خواهر بزرگتر
ماهی
جوجه
 شیشه،جام

lazım
lığ
bal
mağara
macera
masa
nar
nine

 باید،الزم
آبرفت
عسل
غار
ماجرا
میز
انار
مادربزرگ
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öküz
ördek
para
pul
risk
arı
ayran
su

گاو نر
اردک
پول
 پول،پولک
 خطر،ریسک
زنبور
دوغ
آب
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صدا
بزک ،زینت
پیاز
بطری
آشپز
سنگ
توپ
مزرعه
تمیز
ارزان
بزرگ
یمن ،موفقیت
زالل
آب
انگور
اوتو
انگشتر
غریزه
شیر
وجود دارد
وحشی
دیوار
خانه
وجود ندارد
تابستان
ماه
دایی
چای
سخت ،مشکل
کم
زیتون

ses
süs
soğan
şişe
aşçı
taş
top
tarla
temiz
ucuz
ulu
uğur
duru
su
üzüm
ütü
yüzük
güdü
süt
var
vahşi
duvar
ev
yok
yaz
ay
dayı
çay
zor
az
zeytin
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بازی
هیزم
پسر
پُر ،مملو
سخن ،کالم
رعد (و برق)
شکسته ،شکستگی
کشتی
گروه
غم
خسته
احساس
احترام
باغ
روغن
درد
درخت
معلم
عقد
خاطره
اخالق
خلق
خروس
ردّ (ـ ِ پا)
درشت
مروارید
ژل ،ژله
ژوری ،داور
پروانه
گربه
چشم

oyun
odun
oğlan
dolu
söz
yıldırım
kırık
gemi
grup
gam
yorgun
duygu
saygı
bağ
yağ
ağrı
ağaç
öğretmen
düğün
hatıra
ahlak
halk
horoz
iz
iri
inci
jöle
jüri
kelebek
kedi
göz
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جان
جگر
تلخ ،تند
گل ،شکوفه
توت فرنگی
آچار ،کلید
چادر
کیف
پدربزرگ
جزیره
کوه
عمیق
خانه
نان
دست
غذا
زمین ،جا
فایده
فوتبال
چشم
خورشید
باد
نور
ولرم ،خنثی
قرمز
سگ
مجرد
برف
دختر
زن
گلوکز

can
ciğer
acı
çiçek
çilek
açar
çadır
çanta
dede
ada
dağ
derin
ev
ekmek
el
yemek
yer
fayda
futbol
göz
güneş
rüzgar
ışık =nur
ılık
kırmızı = kızıl
köpek
bekar
kar
kız
kadın
glokoz
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درس دوم :مکالمه ( )Benim adım .......
اکنون که حروف الفبای ترکی استانبولی را یاد گرفتیم ،می خواهیم کمی مکالمه کار کنیم:

Konuşma
?Merhaba. Benim adım Mecit. Senin adın ne
Merhaba. Benim adım da Çiçek.
?Nasılsın
?İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın
Ben de iyiyim. Teşekkürler.
?Sen İranlı mısın
?Hayır, ben Azerbaycanlıyım. Sen nerelisin
Ben Iraklıyım.
Memnun oldum.
Tanıştığımıza ben de memnun oldum.
Görüşürüz.
Görüşürüz.
تمرین :این مکالمه را چندین با بخوانید و سپس با دقت در دفتر خود بنویسید.
موقع نوشتن ،به حروف بزرگ و کوچک دقت کنید.
مکالمه را حفظ کنید و با یک نفر دیگر تمرین کنید.
اگر اشکال داشتید ،نگران نباشید ،هنوز اول کار هست  .یادگیری کم کم اتفاق می شود.
این هم ترجمه فارسی مکالمه:

مکالمه
سالم .اسم من مجید هست ،اسم تو چیه؟
سالم .اسم من هم چیچک هست.
چطوری؟
خوبم .متشکرم .تو چطوری؟
من هم خوبم .متشکرم.
تو ایرانی هستی؟
نه من آذربایجانی هستم .تو اهل کجایی؟
من اهل عراق هستم.
خوشحال شدم.
من هم از آشنایی مان خوشحال شدم.
فعالً (همدیگر رو می بینیم).
فعالً.
www.azmiaz.org
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Ad ve Soyad
(نام و نام خانوادگی)
)?Adın ne? (İsmin ne
اسمت چیه؟
)?Adınız ne? (İsminiz ne
اسمتان چیست؟
Benim adım _________.
اسمم _________ هست.
?Soyadın ne
نام خانوادگیت چیه؟
?Soyadınız ne
نام خانوادگیتان چیست؟
نام خانوادگی من ____________ استBenim soyadım __________. .
همان طور که در زبان فارسی قبل از نام یا نام خانوادگی افراد کلمات «خانم» یا «آقا» استفاده می شود،
در زبان ترکی چهار معادل برای این کلمات وجود دارد (برای هر یک دو معادل):

(خانم) hanım, bayan
(آقا) bey, bay
کلمات  hanımو  ،beyبعد از نام
و کلمات  bayanو  ،bayقبل از نام خانوادگی به کار می رود.
به مثال های زیر دقت کنیم:
Kadınlar:

)Bayan Muhammedi
)Bayan Gündeş

;(Arzu Hanım
;(Ebru Hanım

)Bay Azmi
)Bay Denizli

;(Mecit Bey
;(Mustafa Bey

Arzu Muhammedi
Ebru Gündeş
Erkekler:

Mecit Azmi
Mustafa Denizli

تمرین :نام و نام خانوادگی خودتان و چند نفر از اطرافیان (زن و مرد) خود را بنویسید و
کلمات « » hanım, bayan, bey, bayرا برای آنها به کار ببرید.
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درس سوم :حروف صدادار ()Ünlüler
در زبان ترکی  8حرف صدادار وجود دارد:
Uu

Oo

Iı

Aa

Üü

Öö

İi

Ee

تمرین :حروف صدادار را در دفترتان بنویسید و به فایل صوتی شماره  3گوش دهید( .این
کار را آنقدر تکرار کنید تا کامال مسلط شوید .فراموش نکنید که برخی از حروف صدادار
ترکی ( ) ı, ö, üدر زبان فارسی موجود نیستند ،بنابراین باید بیشتر دقت کنید .همچنین،
تعداد حروف صدادار زبان ترکی نسبتا زیاد است و اکثر مشکالت تلفظی و امالیی ،از عدم
تسلط کافی به حروف صدادار ناشی می شود .بنابراین هم اکنون برای یادگیری و تسلط بر
حروف صدادار وقت و انرژی کافی بگذارید تا بعداً دچار مشکل نشوید).

قاعده هماهنگی حروف صدادار ()Ünlü Uyumu
در زبان ترکی حروف صدادار طبق قاعده خاصی به دنبال هم می آیند به طوری که بعد از
هر حرف صدادار معموال فقط دو حرف صدادار می تواند بیاید که یکی از آنها می آید (طبق
جدول زیر).

جدول کاربردی قانون هماهنگی اصوات ))Ünlü Uyumu
نحوه استفاده از جدول:
www.azmiaz.org
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پسوندها در زبان ترکی استانبولی از نظر حروف صداداری که دارند ،یک شکلی ،دو
شکلی یا چهار شکلی هستند.
وقتی بخواهیم پسوندی یک شکلی را به کلمه ای اضافه کنیم ،نیازی به این جدول نیست.
وقتی بخواهیم پسوندی دو شکلی را به کلمه ای اضافه کنیم ،آخرین حرف صدادار کلمه را
در پشت آکوالدها پیدا می کنیم و سپس ،آن شکل از پسوند را انتخاب می کنیم که حرف
صدادار باالی آکوالد را دارد.
وقتی بخواهیم پسوندی دو شکلی را به کلمه ای اضافه کنیم ،آخرین حرف صدادار کلمه را
در پشت آکوالدها پیدا می کنیم و سپس ،آن شکل از پسوند را انتخاب می کنیم که حرف
صدادار پایین آکوالد را دارد.

مثال برای یک پسوند دو شکلی:
پسوند جمع :پسوند جمع در زبان ترکی استانبولی دو شکلی است:
-lar / -ler
حال ،می خواهیم کلمات زیر را جمع ببندیم (یعنی پسوند جمع را به هر یک از کلمات زیر
اضافه می کنیم).
kedi
به معنی گربه می باشد .آخرین حرف صدادار آن ( )iاست .کدام شکل از پسوند جمع را
باید به این کلمه بیافزاییم؟ آخرین حرف صدادار را در جدول (پشت آکوالد) پیدا می کنیم:

www.azmiaz.org
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خودآموز ترکی استانبولی

سپس ،در جلوی آکوالد ،حرف باالیی را انتخاب می کنیم:

پس باید شکلی از پسوند جمع را به این کلمه اضافه کنیم که که دارای حرف ( )eاست؛ یعنی
باید شکل ( )-lerپسوند جمع را به کلمه اضافه کنیم .خواهیم داشت:
گربه ها kedi + -ler = kediler

حال می خواهیم کلمه ( )balıkبه معنی «ماهی» را جمع ببندیم .با توجه به اینکه آخرین
حرف صدادار این کلمه ( )ıمی باشد ،طبق جدول،

www.azmiaz.org
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خودآموز ترکی استانبولی

شکلی از پسوند جمع به این کلمه اضافه می شود که دارای حرف ( )aاست ( .)-larبنابراین
جمع این کلمه به صورت زیر خواهد بود:
ماهی ها balık + -lar = balıklar

حال به جمع کلمات زیر دقت کنید (با جدول انطباق دهید):
ماشین ها

araba + -lar = arabalar
خانه ها ev+ -ler = evler

کتابها kitap +-lar = kitaplar
پاک کن ها silgi + -ler = silgiler
تمرین :کلمات زیر را در دفترتان بنویسید و جمع ببندید (با توجه به جدول قاعده
هماهنگی اصوات ،به کلمات زیر شکل مناسب پسوند جمع را اضافه کنید):
ağaç, kapı, pencere, kalem, serçe, tavuk, taksi, otobüs
معنی کلمات به ترتیب :درخت ،در ،پنجره ،خودکار ،گنجشک ،مرغ ،تاکسی ،اتوبوس

مثال برای یک پسوند دو شکلی:
اگر پسوند چهار شکلی زیر ،به آخر نام کشورها ،شهرها ،روستا ،اماکن ،مناطق و...
اضافه گردد ،معنای «اهل آن کشور ،شهر ،مکان» را می دهد:
-lı / -li / -lu / -lü
www.azmiaz.org
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خودآموز ترکی استانبولی

به مثال های زیر توجه کنید:
اهل آنکارا

Ankaralı

اهل تبریز (تبریزی) Tebrizli
اهل استانبول

İstanbullu

اهل باکو Bakülü
حال ببینیم ،چرا هر یک از شهرهای ذکر شده در باال ،پسوندهای متفاوتی گرفته اند؟
در مثال  ،Ankaraبا توجه به اینکه ،آخرین حرف صدادار آن ،a ،می باشد ،به حرف a
در جدول (پشت آکوالد) نگاه می کنیم و در جلوی آکوالد ،با توجه به چهار شکلی بودن این
پسوند ،حرف پایینی را انتخاب می کنیم و شکلی از پسوند چهار شکلی را انتخاب می کنیم
که دارای این حرف است .که در مثال  ،Ankaraشکل ( )-lıپسوند را انتخاب می کنیم:
Ankara + -lı = Ankaralı

تمرین:
کلمات زیر را در دفترتان بنویسید .از جدول کمک بگیرید و به آخر نام شهرها و کشورهای
ذکر شده در زیر ،شکل مناسب پسوند زیر را اضافه کنید:
-lı / -li / -lu / -lü

Azerbaycan
Trabzon
İsfahan
www.azmiaz.org
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خودآموز ترکی استانبولی

Tarsus
Erdebil
Ürdün

kakaolu süt

kakaosuz süt

یک دیگر از کاربردهای پسوند « »-lı / -li / -lu / -lüاین است که با اضافه شدن به کلمات
دارای» می دهد ،در این حال معادل وندهای «-دار»-« ،مند» و «با »-در
به آنها معنی «
ِ
زبان فارسی است .متضاد پسوند «»-sız / -siz / -suz / -süz« ،»-lı / -li / -lu / -lü
بدون» می دهد؛ مانند وندهای «بی »-و «نا »-در زبان فارسی:
می باشد که به کلمه معنای « ِ
-lı / -li / -lu / -lü ≠ -sız / -siz / -suz / -süz
tatlı ≠ tatsız
şekerli ≠ şekersiz
sulu ≠ susuz
sütlü ≠ sütsüz

خوشمزه ≠ بی مزه
بدون شکر
حاوی شکر ≠
ِ
ِ
آبدار ≠ بی آب ،تشنه ،خشک
بدون شیر
حاوی شیر ≠
ِ
ِ

تمرین :مانند مثالهای باال و با توجه به جدول «قاعده هماهنگی اصوات» ،پسوندهای زیر
را به کلمات پایین اضافه کنید و معنای کلماتی را که ساخته اید حدس بزنید و بنویسید:
-sız / -siz / -suz / -süz

≠

-lı / -li / -lu / -lü

tuz, un, toz, toprak, güneş, yağmur, kar, bulut
(نمک ،آردَ ،گرد و خاک ،خاک ،آفتاب ،باران ،برف ،ابر)
www.azmiaz.org
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نکته :اگر به کلمه  ،evپسوند پسوند « »-liیا « »-sizاضافه شود ،دو کلمه ساخته شده
باهم متضاد نخواهند بود:
مجرد  ≠ bekarمتأهل
ّ
ب خانه)
دارای خانه (صاح ِ

 ≠ evi olanبدون خانه evsiz

چند جمله...
Bu yemek çok tuzlu. Bu yemek çok tuzsuz.
این غذا خیلی شوره .این غذا خیلی بی نمکه.
Bu elma çok sulu. O portakal çok susuz.
این سیب خیلی آبداره .این پرتقال بی آبه.
Ben susuzam, lütfen bana bir bardak su veriniz.
من تشنه ام ،لطفا یک لیوان آب به من بدید.
Kahvem şekersiz olsun.
قهوه ام بدون شکر باشد.

www.azmiaz.org
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درس چهارم  :هم شباهتی حروف بی صدا ()Ünsüz Benzeşmesi
حروف
در زبان ترکی استانبولی ،اگر بعد از
ِ

FSTKÇ ŞHP
حرف  dبیاید به  c ،tبه  çو  gبه  kتبدیل می شود:

FSTKÇŞHP
D >>> T
C >>> Ç
G >>> K
Ünsüz Benzeşmesi
همشباهتی حروف بیصدا
* برای به خاطر سپردن حروف  FSTKÇŞHPمی توانیم از عبارت  Fıstıkçı Şahapاستفاده کنیم.

قاعده هم شباهتی حروف بی صدا که به آن  Fıstıkçı Şahapنیز گفته می شود ،به خصوص به
هنگام اضافه کردن پسوندها اهمیت فراوان دارد .اگر پسوندی را که می خواهیم به کلمه ای اضافه
حروف  c ،dیا  gشروع می شود ،باید به این قاعده دقت کنیم و تغییرات الزم را
کنیم ،با یکی از
ِ
بر روی پسوند اعمال کنیم.
روی» به کار می
داخل»« ،
مثال :پسوند  ،-da / -deبه معنای «در»« ،
ِ
درون» و بعضا ً به معنای « ِ
ِ
رود و معموالً به سؤال ?( Neredeدر کجا؟) جواب می دهد .اگر بخواهیم این پسوند را به آخر کلمه
ای اضافه کنیم ،با توجه به اینکه این پسوند با حرف  dشروع می شود ،باید ابتدا به حرف آخر کلمه
مورد نظر نگاه کنیم .اگر آخرین حرف این کلمه ،یکی از حروف  F S T K Ç Ş H Pباشد ،حرف d
ـی پسوند را باید تبدیل به حرف  tکنیم .در این صورت پسوند دو شکل جدید خواهد داشت.
ِ

-da / -de / -ta / -te
نکته مهم :توجه کنید که این پسوند از نظر جدول قاعده هماهنگی حروف صدادار که در درس های قبل
یاد گرفتیم دوشکلی است نه چهار شکلی .یعنی در هنگام استفاده از جدول قاعده هماهنگی حروف
صدادار ،باید حرف صدادار واقع در باالی آکوالد را در نظر بگیریم.

مثال:
-da/ -de /-ta/ -te
www.azmiaz.org
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خودکار کجاست؟
توی کیفه.
روی میزه.
توی جامدادیه.
توی ُکمده.
(در) کجایی؟
در خانه ام.
توی مدرسه ام.
در خوابگاهم.
در ایستگاه هستم
در پارک هستم.
در خیابان هستم.
کجا زندگی می کنی؟
در روستا زندگی می کنم.
در شهر زندگی می کنم.
در شهر زندگی می کنم.
)مترادف

Kalem nerede
Çantada.
Masada.
Kalemlikte.
Dolapta.
?Neredesin
Evdeyim.
Okuldayım.
Yurttayım.
Duraktayım.
Parktayım.
Sokaktayım.
?Nerede yaşıyorsun
Köyde yaşıyorum.
Şehirde yaşıyorum.
Kentte yaşıyorum.

kent = şehir (eş anlamlı

نکته بسیار مهم :در زبان فارسی در بسیاری از مواقع حرف اضافه «دَر»« ،توی» حذف می شود؛ مثالً
به جای آنکه بگوییم" :علی در کجاست؟" می گوییم" :علی کجاست؟" یا مثالً به جای اینکه بگوییم "من
در خانه ام ".می گوییم" :من خونه ام ".چنین حذفی در زبان ترکی اتفاق نمی افتد ،و اگر شما در جایی
که باید پسوند « » -da/ -de /-ta/ -teرا بیاورید ،آن را حذف کنید ،جمله غلط می شود:
شما خانه هستی!

!Siz evsiniz

شما (در) خانه هستیSiz evdesiniz. .

تمرین :جمالت زیر را در دفتر خود بنویسید و با استفاده از «قاعده هماهنگی حروف صدادار» و «قاعده
هم شباهتی حروف بیصدا» جاهای خالی را با افزودن شکل مناسب پسوند «،»-da / -de / -ta / -te
مانند نمونه های زیر پر کنید.

ساعت چند خواهی آمد؟
(در) ساعت یک خواهم آمد.
(در) ساعت دو خواهم آمد.
(در) ساعت سه خواهم آمد.
(در) ساعت چهار خواهم آمد.
(در) ساعت پنج خواهم آمد.
(در) ساعت شش خواهم آمد.
(در) ساعت هفت و نیم خواهم آمد.

?Saat kaçta geleceksin
Saat birde geleceğim.
Saat iki__ geleceğim.
Saat üç__ geleceğim.
Saat dört__ geleceğim.
Saat beş__ geleceğim.
Saat altı__ geleceğim.
Saat yedi buçuk__ geleceğim.
www.azmiaz.org
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اسامی زبانهای مختلف در زبان ترکی استانبولی
در زبان ترکی ،معموالً برای ساختن اسم یک زبان ،به آخر اسم ملتی که به آن زبان سخن می گوید،
پسوند دو شکلی  -ca / -ceآورده می شود .اگر آخرین حرف اسم ملت یکی از حروف F S T K Ç Ş
 H Pباشد ،در این صورت این پسوند با حرف  çشروع می شود:

-çe
Türkçe
Özbekçe
Hintçe
Kürtçe
Norveççe

-ça
Kazakça
Farsça
Rusça
Arapça
Sırpça

-ce
Türkmence
Azerice
İngilizce
Portekizce
Çince
Korece

-ca
Kırgızca
Uygurca
Tatarca
Fransızca
Japonca
Almanca

ترکی قرغیزی
ترکی استانبولی ترکی قزاقی ترکی ترکمنی
زبان فارسی ترکی آذربایجانی ترکی اویغوری
ترکی ازبکی
ترکی تاتاری
زبان روسی زبان انگلیسی
زبان هندی
زبان فرانسوی
زبان عربی زبان پرتقالی
زبان کردی
زبان ژاپنی
زبان صربی زبان چینی
زبان نروژی
زبان آلمانی
زبان کره ای

تمرین :جمالت زیر را در دفترتان بنویسید و جاهای خالی را با شکل مناسبی از پسوند -
 ca/ -ce/ -ça/ -çeپرکنید.
Sen Arap__ biliyor musun? Hayır, Kürt__ biliyorum.
تو عربی بلدی؟ نه ،من کردی می دانم.

Sen Alman__ biliyor musun? Hayır, ben Rus__ biliyorum.
تو زبان آلمانی بلدی؟ خیر ،من روسی بلدم.

مکالمه
?Siz Türk müsünüz
Hayır, ben Japon`um.
Ama Türkçe`yi çok iyi konuşuyorsunuz.
Evet, ben Türkçe kurslarına gittim.
www.azmiaz.org
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شما ترک هستید؟
نه من ژاپنی هستم.
اما ترکی را خیلی خوب صحبت میکنید.
بله ،من به دوره های زبان ترکی رفتهام (گذراندهام).

Ülkeleri tanıyalım.

کشورها بشناسیم.

Özbekistan Özbeklerin ülkesidir. Özbekistan`ın başkenti Taşkenttir.
Bu ülkenin resmi dili Özbekçedir. Özbekçe, Türkçe`nin lehçelerinden
biridir.
ازبکستان کشور ازبکها است .پایتخت ازبک ستان تاشکند است .زبان رسمی این کشور ازبکی است.
ازبکی ،یکی از گویشهای زبان ترکی است.

Japonya, Japonların ülkesidir. Bu ülkede Japonca konuşulmakta.
Japonya`nın başkenti Tokyo`dur.
ژاپن ،کشور ژاپنی ها است .در این کشور به زبان ژاپنی حرف زده می شود .پایتخت ژاپن توکیو است.

Almanya, milletine Alman denir. Almanlar, almanca konuşuyorlar.
به مردم آلمان ،آلمانی گفته میشود .آلمانیها به زبان آلمانی صحبت میکنند.

Kazakça, Kazakistanın resmi dilidir. Kazakça Türkçenin lehçelerinden
biri sayılır.
قزاقی ،زبان رسمی قزاقستان است .قزاقی یکی از گویشهای زبان ترکی محسوب میشود.

www.azmiaz.org
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درس پنجم :زمان حال ( – )Şimdiki Zamanخبری مثبت
زمان حال در زبان ترکی استانبولی با افزودن شکل مناسب پسوند زیر به ریشه فعل ساخته
می شود (نکته :با افتادن پسوند مصدر ساز ( ،)-mak/ -mekآنچه باقی می ماند ،ریشه
فعل است( ).مسلما در افزودن این پسوند نیز باید براساس «قاعده هماهنگی حروف
صدادار» عمل کنیم):
-ıyor / -iyor / -uyor / -üyor

می ماند

kalmak: kal+ıyor = kalıyor

می شکند kırmak: kır+ıyor = kırıyor
می آید gelmek: gel+iyor = geliyor
می داند bilmek: bil+iyor = biliyor
می شود olmak: ol+uyor = oluyor
می زند vurmak: vur+uyor = vuruyor
می بیند görmek: gör+üyor = görüyor
می خندد gülmek: gül+üyor = gülüyor

تمرین :فعل های زیر را در دفتر خود بنویسید .سپس پسوند مصدر ساز را حذف کنید و
ریشه فعلها را بدست آورید و بعد به ریشه فعل شکل مناسب پسوند زمان حال را اضافه
کنید.
-ıyor / -iyor / -uyor / -üyor

almak:
tutmak:
utanmak:
www.azmiaz.org
19

مجید عزمی

خودآموز ترکی استانبولی

bakmak:
satmak:
unutmak:
dönmek:
bulmak:
sürmek:
koşmak:
kaçmak:
(معنی فعل های باال به ترتیب چنین است :گرفتن ،گرفتن ،خجالت کشیدن ،نگاه کردن ،فروختن، ،
فراموش کردن ،پیدا کردن ،راندَن ،دویدن ،فرار کردن)
نکته :در مقابل دو فعل  almakو  tutmakتنها یک معادل در زبان فارسی وجود دارد :گرفتن .اما این
دو فعل متفاوت هستند .در واقع می توان گفت که فعل  tutmakتقریبا ً به معنی «چیزی را در هوا گرفتن»
است .برای روشن تر شدن معنی این دو فعل مثالی می آوریم .اگر چیزی را به کسی بدهیم و او بگیرد،
این عمل گرفتن » almak« ،و اگر مثالً توپی را پرت کنیم و کسی آن را بگیرد ،این عمل گرفتن« ،
 »tutmakاست .البته ،اینها تنها برخی از کاربردهای این دو فعل است .اما فعل برای شروع به همین
قدر اکتفا می کنیم و در درس های آینده با کاربردهای بیشتر این دو فعل و سایر افعال و کلمات بیشتر
آشنا خواهیم شد.
نکته مهم :اگر آخرین حرف ریشه فعل ،حرف صدادار باشد ،این حرف صدادار قبل از اضافه شدن
پسوند زمان حال می افتد و شکل مناسب پسوند ،براساس آخرین حرف صدادار باقیمانده اضافه می شود؛
مثال:

زندگی می کند
می گوید

yaşamak: yaşa >> yaş: yaş+ıyor = yaşıyor

söylemek: söyle >> söyl: söyl+üyor = söylüyor

تمرین :با فعل های زیر زمان حال بسازید.
Dinlemek, beklemek, gözlemek, uyumak, istemek
(گوش دادن ،منتظر بودن ،مشاهده کردن ،خوابیدن ،خواستن)

www.azmiaz.org
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کاربرد زمان حال ( :)Şimdiki Zamanاگر بخواهیم در مورد کاری که همین االن در حال انجام شدن
است ،صحبت کنیم ،از این زمان استفاده می کنیم .مثالً اگر هم اکنون در حال خواندن این کتاب هستید،
می توانید بگویید:
(دارم) کتاب می خوانمKitap okuyorum. .
توضیح :البته این توضیح در مورد زمان حال ،کلی و کمی نادقیق است ،اما برای شروع کافی است .این
زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در درسهای آینده بیشتر و دقیق تر توضیح خواهم داد.

ضمایر شخصی
ضمایر شخصی در زبان ترکی منطبق با زبان فارسی است.

)(ben, sen, o, biz, siz, onlar
(من ،تو ،او ،ما ،شما ،ایشان)
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خودآموز ترکی استانبولی

صرف افعال در زبان ترکی – زمان حال ()Şimdiki Zaman
آمدن

gelmek

من می آیم.
تو می آیی.
او می آید.
ما می آییم.
شما می آیید.
آنها می آیند.

Ben geliyorum.
Sen geliyorsun.
O geliyor.
Biz geliyoruz.
Siz geliyorsunuz.
Onlar geliyorlar.

خارج شدن ،بیرون رفتن
من خارج می شوم.
تو خارج می شوی.
او خارج می شود.
ما خارج می شویم.
شما خارج می شوید.
آنها خارج می شوند.

çıkmak
Ben çıkıyorum.
Sen çıkıyorsun.
O çıkıyor.
Biz çıkıyoruz.
Siz çıkıyorsunuz.
Onlar çıkıyorlar.

ضمایر متصل فعل  ،Şimdiki Zamanبرای هر شخص به صورت زیر است:
اول شخص مفرد
دوم شخص مفرد
سوم شخص مفرد
اول شخص جمع
دوم شخص جمع
دوم شخص جمع

من _____-م.
تو _____-ی.
او _____-د.
ما _____یم.
شما ____-ید.
آنها ____-ند.

Ben _______-um.
Sen _______-sun.
O _________.
Biz _______-uz.
Siz ________-sunuz.
Onlar ______-lar.
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تمرین :فعل های زیر را در زمان حال صرف کنید (ابتدا ضمیر زمان حال را اضافه کنید
و بعد ضمیر متصل هر شخص را).

برگشتن ،چرخیدن

dönmek
Ben dön______.
Sen dön______.
O dön______.
Biz dön______.
Siz dön______.
Onlar dön______.

نشستن

oturmak
Ben otur______.
Sen otur______.
O otur______.
Biz otur______.
Siz otur______.
Onlar otur______.

ادامه کتاب را از اینجا یا از طریق لینک های زیر دانلود کنید:
http://azmi.sellfile.ir
http://www.azmiaz.org/post/114
همچنین می توانید سؤاالت خود را از طریق از طریق آدرس اینترنتی
 http://www.azmiaz.org/post/114یا از طریق تلگرام یا
واتساپ ( )09149173217سؤاالت خود را بپرسید.
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