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  چگونگی تألیف کتابپیرامونسخنی چند با خوانندگان 
 

شکر و سپاس بی نهایت خداوند متعال و ائمه معـصومین علـیهم الـسالم را کـه بـه                
وچک در راسـتای    کنگارش این کتاب گامی هرچند     با ه توفیق عنایت  فرمودند تا     بند

  .شناساندن گوشه ای از زبان و ادبیات ترکی خراسانی بردارم
کـه زبـان    صمیمانه تشکر می کـنم      ام   از زحمات و دلسوزیهای پدر و مادرگرامی      

  .فراگرفتم اهترکی را درآغوش پرمهر و محبت آن
جهـت   م خانم مریم نوریـان کـه مـشوق اصـلی بنـده در             ا از زحمات همسر گرامی   

ن فـراهم آورد  بـا    ،محمدمهـدی و فاطمـه    درکنار فرزنـدانم      و بودهکتاب   نگارش این 
  .مکن لیف این کتاب نمودند صمیمانه تشکر میأشرایط مساعد مرا موفق به ت

ران از همان دو   ،جانب و عالقه زیاد به این زبان            باتوجه به ترک زبان بودن این     
 در هنگـام تحـصیل در رشـته کارشناسـی کتابـداری دانـشگاه عالمـه                 به ویـژه  جوانی  

که باعث توفیق آشـنایی ویـادگیری کامـل       1378 -1374طباطبایی تهران طی سالهای     
زبان ترکی آذری و مقدار زیادی هم ترکی اسـتانبولی در میـان دوسـتان تـرک زبـان               

            ت بــین لهجــه هــای ایــن زبــانو مطابقــ بررســی نــزد خــود بــه همــوارهآذری ام شــد 
می پرداختم و بیش از پیش متوجه اختالف اندک بـین لهجـه هـای زبـان ترکـی کـه                     

هرجهـت فقـدان    ه    اسـت شـدم؛ بـ       - همانند زبـان فارسـی       -بیشتر در نوع تلفظ لغات      
  زبان ترکی خراسانی مرا بـرآن داشـت تـا بـه            پیرامونکتابی جامع ودرعین حال ساده      
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هر چند می دانم که این کتاب خالی از نقـص و کاسـتی               ،مجموعه بپردازم لیف این   أت

  .همه خوشحالم که توانستم درپاسداشت این زبان گام بردارماین نیست با 
      از بـ  1381لیف ایـن مجموعـه بـه سـال          أنخستین جرقه وتصمیم جدی درجهـت تـ       

الت عدیـده ای     زبان ترکی خراسانی مرا بـا مـشک        پیرامونمی گردد ولی فقدان منابع      
   هـای شخـصی و      این راستا فقط با اطالعـات ودانـسته        که در  نحویه  ب ،مواجه ساخت 

هر جهت شروع به تحریر دانسته ها و اطالعـات خـود و             ه  رو بودم، ب  ه  ای روب  محاوره
تحقیقات میدانی دراین زمینه نمودم وباتوجه به آشنایی کامل با زبان ترکی آذری که             

ی یکتابهـا  اصـیل درایـران مطـرح اسـت شـروع بـه مطالعـه        پایه وعنوان زبان ترکی  ه  ب
 و توانستم نوعی خط مشی از کتابهای مطالعه شده را درنظر            هدراین زمینه نمود   متعدد

صورت سـاده و روان     ه  ب بگیرم تا درعین رعایت نگارش آن ازنظر کتابت ودستوری،        
  .نگاشته شود

ن شناس تـرک جنـاب آقـای دکتـر          زبا استاد ضمن نوشتن نامه ای به     ،دراین زمینه 
ت که صاحب کتابهای معتبر و بـین المللـی درزمینـه تـاریخ، زبـان وادبیـات                  أجواد هی 

ترکی وکتابهای دیگری در زمینه پزشکی می باشد از ایـشان خواسـتم تـا مـرا درایـن                   
ایشان نیز با دادن جواب نامه و ارائه راهنمایی مفیـد مـرا بـه ایـن         ود کنن مورد راهنمایی 

  .درهمین جا ازایشان تشکر می نمایمکه شویق نمودندکار ت
مشغله های زنـدگی از مرتـب نمـودن مطالـب            پس ازمدتی با توجه به مشکالت و      

که دیگر حوصله وفرصتی جهت این کـار         نحویه  طور کلی باز ماندم ب    ه  نوشته شده ب  
دم مـصمم شـ    ،که با یاری و تشویقهای مـداوم همـسر دلـسوزم           تا این  برایم باقی نماند  

را تـشکر  کمـال  همـین جـا مجـدداً از ایـشان      کار را تا حصول نتیجه دنبال نمایم و در  
  .دارم



  13  /کتاب تألیف چگونگی پیرامون خوانندگان با چند سخنی
  

 زنـدگی   ویس این کتاب درکنار کـار و امـور        هر صورت نوشتن نسخه دست ن      در
تایـپ ایـن    کـه   و پس از آن تصمیم گـرفتم        ) 1382-1386( حدود پنج سال زمان برد    

  ).1387-1389( انجام دهمبا کمک همسرم مجموعه را نیز 
از جناب آقای نورالدین حسین سنابادی عزیز که زحمات ویراسـتاری و پیگیـری              

  .نمایم دار شدند، تشکر فراوان می چاپ کتاب را عهده
آرایی و برطـرف نمـودن اشـکاالت تـایپی           از زحمات خانم اعظم قوی که صفحه      

  .      می نمایمتشکر فراوان ، کتاب را عهده دار شدند
کـه از مطالعـه آنهـا       مورد اسـتناد در فهرسـت منـابع     هایبا محترم کت  از نویسندگان 

  .تشکر می نمایم  شده ام،بهره مند
ایــن اثــر از دیــدگاه اســاتید زبــان دارای نــواقص و کــه در پایــان اذعــان مــی دارم 

کاستیهایی می باشـد، امیـد اسـت کـه صـاحب نظـران و خواننـدگان  محتـرم خطاهـا                      
 را یده خرده ننگرند و نقطه نظرات و نکات مفیـد خـود       وکمبودهای این کتاب را به د     

 تـر پیرامـون تـاریخ،      جانب در ارائه چاپهای بعد و همچنین پژوهش های کامل          از این 
  .ادبیات ترکی خراسانی دریغ نفرمایند زبان و

Email: Qolizadehmezerji@yahoo.com   
  
  جالل قلی زاده مزرجی

                                                                                                 1390  
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 مقدمه
 

ایران زبان میلیونها نفر از مـردم کـشور اسـت            که زبان ترکی در    توجه به این   با
 و مرکـز   شـمال  زبـان ترکـی مرسـوم در      ه  جـامع خـصوصاً بـ      کمبود منـابع مکتـوب و     

ه مشکالتی چنـد روبـ     مندان به یادگیری این زبان با     ه  عالق خراسان باعث شده است تا    
لیف این کتاب با آن مواجـه       أحین ت   از جمله مهمترین مشکالتی که بنده در       .رو شوند 

  :باشد می زیربودم به شرح 
زبــان ترکــی خراســانی؛ باتوجــه بــه ه فقــدان منــابع دســتورمند و مکتــوب بــ) 1

معیتی ترکها دراین منطقه که اغلب با مردمان فارس وکرد درکنـار هـم              پراکندگی ج 
آمـوزش یکـسان ایـن       ارتبـاط بـا    نبود منابع رسمی ورسـانه ای در       می کنند و   زندگی
 باعث شده است تا کتب دستوری وآموزشی جهت یادگیری این لهجه از زبـان               ،زبان

  .ترکی موجود نباشد
 تـدوین کتـابی جـامع وکامـل ویـا           ، درزبـان ترکـی خراسـانی      ها  لهجهتنوع  ) 2

بـه   . باشد پژوهش وبررسی بسیار دقیقی را می طلبد        ها  لهجهواحدکه دربرگیرنده کلیه    
، قوچـان  بان ترکی موجود در شـیروان و      همین علت باتوجه به آشنایی کامل بنده به ز        

زبـان    با این حال اختالف لهجه در      ،برهمین اساس صورت گرفته است     تدوین این اثر  
  برای همگان قابل درک است وخـط       ها  لهجه خراسانی بسیار ناچیز است وکلیه       ترکی
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مشی موجود درتدوین این کتاب هم به صورتی است که مطالعه ویادگیری آن بـرای              
  .همگان میسر باشد

زبـان گفتـاری ترکـی خراسـانی تـدوین           اساس نگارش دراین کتاب برپایه    ) 3
همان صـورت کـه     ه  ه از زبان ترکی ب    شده است و هدف از آن نیز پاسداشت این لهج         

  .صورت مکتوب به یادگار بمانده ا بت است شود میتلفظ 
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 روش بخش بندی موجود در این کتاب

ه مطالـب را بـ    ،  یپـنج فـصل    شش بخـش بیـست و      پیش رو دارید در   کتابی که   
  :ی دهدیادگیری به خواننده ارائه م صورت مفید وسلسله وار جهت آشنایی و

 زبـان   پیرامـون خالصـه ای    ،  بخش اول در  ،  سایر مطالب جنبی   پس از مقدمه و   
 الفبـای کنـونی زبـان ترکـی در         گفتاری و نوشتاری، تاریخ رسم الخط زبان ترکـی و         

  .سه فصل آورده شده است ایران در
 بـه   تاریخ زبـان ترکـی و     پیرامون  درفصل اول آن مطالبی مفید      ،  بخش دوم  در
 ترکـان خراسـان و      پیرامون درجهان ودرفصل دوم آن نیز       آنها محل سکونت    طورکل

  .ه شده استارائ یمحل سکونت آنها و زبان ترکی خراسانی مطالب مفید
 از مهمترین نکات دستوری که درزمینه یادگیری هـر         ای  گزیده،بخش سوم  در

  .عی شـده اسـت    ی در پـانزده فـصل اشـاره وسـ         ،بایست به آنها آشنایی داشت    می  زبانی  
ازهرگونـه اطنـاب دسـتوری      تـا    هدصـورت روان وسـاده بـو      ه  ه مطالب دستوری بـ    ارائ

  .دشوجلوگیری 
زبان ترکی خراسـانی درسـه فـصل       ) لغات( مهمترین واژگان    ،بخش چهارم در  

غیـر  ه  بـ   لغت 1100 است حدود     به ذکر   الزم . با ترتیب الفبایی آورده شده است      مجزا
  .این بخش گنجانده شده استبخشهای دیگر، در  جمالت موجود در از افعال و
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صورت مصدر اصلی   ه  ب (  مهمترین افعال زبان ترکی خراسانی     ،بخش پنجم در  
 باترتیب الفبایی و ذکر معانی کامل آنها به زبان فارسی آورده     )همراه  مشتقات آنها   ه  ب

مـشتقات آنهـا اشـاره شـده     بـا     مصدر اصلی همراه 870شده است که دراین زمینه به       
  .است

 از ضـرب    ای  گزیـده  جهت آشنایی خواننـدگان محتـرم        ، کتاب ششمبخش  ر  د
  .المثلهای ترکی خراسانی آورده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   



  19  /)(التین الفبایی ترتیب به( التین حروف آوانگاری راهنمای
  

    ∗)به ترتیب الفبایی التین(راهنمای آوانگاری حروف التین 
  بزرگ  کوچک  فارسی  بزرگ  کوچک  فارسی  التین  التین

  ā  Ā  آ  m  M  م
  a  A  اَ  n  N  ن
  b B  ب  o O  اُ
 c  C  ج  ö  Ö  اؤ
  ç  Ç  چ  p  P  پ
  d  D  د q Q  ق
  e  E  اِ  r  R  ر
  f  F  ف  s  S  ص ث، س،

 ğ Ğ  غ ş  Ş  ش
  g  G  گ  t  T  ت،ط
  h  H  ه ح،  u  U  او
 i  İ  ]کشیده[ای ü Ü  او

 v V  واو
کوتاه، صدایی [ای

 ı I  ]اِ بین ای و
 

 j J  ژ  y  Y  ی

  k  K  ک  x  X  خ
 l L  ل z Z  ز،ذ،ظ،ض

  

                                                 
فونتیک نگاری در این کتاب برگرفته ازمطالعـه چنـد اثـر درایـن زمینـه ازکتابهـای زبـان                    * 

اری پیشنهادی و مـورد تأییـد       ترکی آذری و استانبولی می باشد و نهایتاً براساس فونتیک نگ          
؛ البتـه بـا     آقای دکتر جواد هیئـت    :های ترکی تألیف      سیری درتاریخ زبان و لهجه    : درکتاب

  .؛ صورت گرفته است Aو  Āتغییری بسیار جزیی پیرامون بعضی از حروف مانند 
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  نشانه ها و عالئم  اختصاری به کار رفته در متن کتاب
   مصدر معمولی  )مص(
   مصدر مجهول  )م.مص(
  یر مصدر سببی، وادا  )س.مص(

   دیگر لغتهای تلفظ   (...)
  اضافی توضیحات تکمیلی و  )عبارتهای با فونت ایتالیک( 

   شماره گذاری جهت تفکیک مفاهیم مختلف  ...،4،3،2،1
   یا- و   /

  ... نگاه کنید به  ...]  [  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 22
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  23  /نوشتار و زبان با ارتباط در کلیاتی :اول بخش
  

  

  کلیاتی در ارتباط با زبان و نوشتار: بخش اول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
ی  یا   ک

تار و باط با زبان و     ار
 

ش اول
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  25  /... گفتاری زبان با ارتباط در ای مقوله :اول فصل
  

  ...اي در ارتباط با زبان گفتاري  مقوله: فصل اول

  
  
  
  
  

  فصل اول
  

  ) محاوره( ن گفتاریمقوله ای درارتباط با زبا
  )کتابت(با زبان نوشتاری      
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  27  /... گفتاری زبان با ارتباط در ای مقوله :اول فصل
  

  
  
  
  
  

طور که پیداست پایـه هـای زبـان نوشـتاری درهـر زبـانی برمبنـای زبـان                    همان
نوشـتارآن تفاوتهـایی وجـود       گفتاری آن بنا شده است و البته درهر زبان بین گفتار و           

  . رسه زمینه صرف، نحو و لغات مشهود استداردکه این تفاوتها د
درزبـان   یـا واژه هـا    طور که مـی دانـیم اغلـب کلمـات             همان ،زمینه صرف  در

        تغییـر فـرم    ،گفتاری به جهت راحت تلفـظ شـدن و بـسته بـه منـاطق مـورد تکلـم آن                   
  ...،بریم=  موروم؛ برویم،می رم= خنه؛ می روم، خونه= خانه: مثال می دهند،
زبان گفتاری کوتاه وخالصه و خـارج از         ساختار جمالت در  ،  حونیززمینه ن  در

 عبارت دیگر عناصر یـک جملـه درزبـان گفتـاری در    ه  و یا بباشد میقوانین دستوری   
  .صورت محاوره ای بیان می شونده جایگاه معین خود قرار نمی گیرند و ب

بـانی  هم باید گفت که زبان گفتـاری ونوشـتاری هـر ز       ) واژگان(درزمینه لغات 
عنـوان مثـال فقـط      ه  که واحد هستند ولی کلماتی هم وجـود دارنـد کـه بـ              درعین این 

عنـوان مثـال اغلـب کلمـات        ه  درزبان گفتاری و یا درزبان نوشتاری کاربرد دارنـد؛ بـ          
بیشتر درحوزه نوشتاری کاربرد دارند وکمتر درزبان گفتاری        ...  و علمی، سیاسی، فنی  

زبـان    کلمـاتی نیـز هـستند کـه فقـط درحـوزه            ،طـور بـالعکس     و همین  باشند  میرایج  
 بـه نگـارش در  ) کتابـت (زبـان نوشـتاری   کاربرد دارند  و درحـوزه    ) محاوره(گفتاری  

  .  آیند نمی
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  نکاتی مهم در باب این مقوله
 باشـد   میکه ضامن بقای ادبیات شفاهی یک ملت         زبان گفتاری درعین این   . 1

 و حلقـه اتـصال مـابین گویـشهای          سـبب پیـشرفت    )کتابت( با این حال زبان نوشتاری    
ی مختلـف   ها  لهجهعنوان مثال با توجه به وجود       ه   ب .یک زبان است  ) ها  لهجه( گفتاری

وجــود زبــان ...)  ورشـتی، ســبزواری  زدی، یــتهرانــی، مـشهدی، :  نظیــر(زبـان فارســی 
صورت یک مجموعه واحد از زبـان       ه   ب ها  لهجههمه این   تا باعث شده    ،نوشتاری واحد 
اسـاس زبـان نوشـتاری       درهنگـام تقابـل بـاهم بـر       ) ها  لهجه(ی گروهها   درآیند و همگ  

ند که این مسئله درمورد  زبان ترکی درایران بـا توجـه بـه               کنتدوین یافته صحبت می     
ی موجـود از ایـن زبـان        هـا   لهجـه  جهـت    ،رسمی نبودن و فقدان زبان نوشتاری واحـد       

 بـه عبـارتی زبـان کتابـت      حلقه اتصال و یـا    ...)  ترکمنی و  آذری، قشقایی، خراسانی،  (
ی خـاص خـود تکلـم       هـا   لهجهواحد موجود نباشد و زبان ترکی درهر منطقه برمبنای          

 زبـان ترکـی را طبـق لهجـه          ،دام از مناطق ترک نـشین     ک تاهر سبب گشته شود و نهایتاً    
 درک وتفهیم هر گویش از این زبان را برای   ، فقدان زبان کتابت واحد    .دبیاموزنخود  

 درزبـان فارسـی     وچنانچهنگام تقابل با همدیگر مشکل ساخته است        سایر گویشها دره  
نـد  کنبا بقیه مناطق طبق لهجـه خـاص خـود صـحبت             ) ها  لهجه(هم هر کدام از مناطق      

 همـه   ، به وجود زبان رسمی واحـد      نگرش ولی با    ،شود  میمشکل تفهیم وتفاهم ایجاد     
   .ندکنم می فارس زبانها با هم برمبنای زبان رسمی و یا نزدیک به آن تکل

 ونوشـتاری وکتابـت آن وابـسته اسـت      پایداری و اعتالی هر زبان به حـوزه   . 2
خـانواده و هـم       شده تا درعین حال که هم      سبباین مسئله درمورد زبان ترکی ایرانی       

 جمهـور ی آذربایجـان،    : ریشه بابقیه اقوام ترک درسایر کشورهای ترک زبـان نظیـر          
  و است به مرور از قافله اعـتال      ... ترکمنستان و  ستان،ازبک قرقیزستان، قزاقستان، ،ترکیه

قرن  پیشرفت علمی روز فاصله بگیرد که خود این امر سبب شده است تا خصوصاً در              
عربی و    همان صورت فارسی،  ه  درزبان ترکی ایران ب    ...  و فنی اخیرکلیه لغات علمی،  



  29  /... گفتاری زبان با ارتباط در ای مقوله :اول فصل
  

شورها بـرای اغلـب      مهمترین دلیلی که زبان ترکی دیگر ک       .کار برده شود  ه  انگلیسی ب 
 و  هـا   لهجهت  وترکان ایران به دشواری ویا بادقت بیشتری قابل فهم است جدای از تفا            

وجـود لغـات جدیـد سـاخته         ؛ ترکی ترکان ایران به زبان نوشتاری    اغلب  آشنا نبودن   
که درنزد   زبان ترکی است  ه  ب ...  و  سیاسی  فنی،  علمی، شده جهت اصطالحات روز   

  .ونامفهوم استاکثرترکان ایران غریب 

آموزش زبان گفتاری درخانه و زبان نوشـتاری درمدرسـه          که  است  آشکار  . 3
 گفتار ونوشتار دو مقوله متفاوت ولی درعـین  ،طور که متذکر شدیم   همان می باشد و  

صـورت صـحیح   ه  ادبیات مکتوب ونوشتاری هیچ زبانی را ب       .هم هستند ه  حال وابسته ب  
 اکثـر   ، باتوجـه بـه ایـن مـسئله        وآموخت  ) ای مدرسه( بدون آموزش رسمی  نمی توان   

که فاقد آمـوزش     دلیل این ه   ترکی یا نگارش آن ب     هایباترکهای ایران  درخواندن کت    
 کـه ایـن مـسئله بـرای سـایر زبانهـای       باشند می دچار مشکل  ،هستندرسمی مدرسه ای    

زلـه  منه   حکایت این مقوله درست بـ      . نیز وجود دارد   ... و اقلیت ایران نظیر زبان کردی    
د ولی قادر بـه     کنراحتی می تواند فارسی را صحبت       ه  فارس زبان بیسوادی است که ب     

نگارش و مطالعه کتب فارسی نیست و نهایتاً می توان اذعان داشـت کـه اکثـر ترکـان        
ازایـن رو   .  دچـار مـشکل  هـستند       اً متون ترکی تقریب   آسانایرانی در نگارش و مطالعه      

که با تالش شخصی     اید درمدرسه آموخت و یا این      یا ب  ،هرزبانی را درحوزه نوشتاری   
ایـران مـی تواننـد بـه راحتـی           د و اغلب افرادی کـه در      کرنسبت به آموختن آن اقدام      

د از راه دوم یعنـی   هـستن ند و قادر به نگـارش صـحیح آن          کن ترکی را مطالعه     هایباکت
  .ده اندمسلط ش) کتابت(تالش شخصی وارد شده اند و به این زبان از حوزه نوشتاری

 فقـدان نظـم وقـانون       - بـه هـر خطـی      -مهمترین مشکل درنگارش هر زبانی    ) 4
قـوانین ثابـت نگارشـی سـبب         .تثبیت شده اسـتاندارد جهـت نگـارش آن زبـان اسـت            

عنوان مثال باتوجه به رسمی     ه  ب ، تاهر زبانی برپایه آن استانداردها نگاشته شود       شود  می
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را  جهت آموزش آن  نمی تواند   خصی   دیگر هیچ ش   ،کلمه ای مثل ظاهر   ن  نگاشته شد 
  ....زاهر، زاحر، ذاهر،ضاهر= ظاهر : صورتهای دیگر بنویسده ب

کتب آموزشی ودستوری یکسان درکلیه مناطق ترک        باتوجه به فقدان  بنابراین  
 باعـث شـده اسـت تاتعـدادی     ،زبان وآشنا نبودن همگان به رسـم الخـط دقیـق ترکـی        

 ترکی دچار مـشکل وسـردرگمی شـوند         هایباکتمطالعه   ازعالقه مندان به نگارش ویا    
که همه این عوامل از رسمی نبودن هـر زبـانی وعـدم تـدریس وآمـوزش فراگیـر آن                     

 هرچند درایـن زمینـه ازسـوی محققـین وزبانـشناسان ترکـی آذری در              . شود  میناشی  
بسیار فراوان و قابل تقدیری صورت گرفته است ولـی بـرای             سودمند،ایران تالشهای   

 بـه علـت پراکنـدگی جغرافیـایی آنهـا تالشـی             ،طق ترک زبان نظیر خراسـان     سایر منا 
  .صورت نگرفته است
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  نکاتی در ارتباط با رسم الخط زبان ترکی: فصل دوم

  
  

  دومفصل 
     

   رسم الخط زبان ترکیپیراموننکاتی    
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      قـرون قـدیم    زبـان ترکـی در    ) الفبـای ( رساندکه خط   می رضمزید اطالع به ع   
دو خط گؤگ تـورک و خـط اویغـوری بـوده اسـت کـه ایـن                  ) تا ظهور دین اسالم   (

 ترکها را تـشکیل مـی داده اسـت کـه            تمامیمشترک   خطوط به ترتیب خط رسمی و     
تدریج الفبای عربی به صورت یک خـط واحـد بـین اکثـر              ه  بعد از ظهور دین اسالم ب     

این خط نوعی پیوند مشترک بین سه قوم بـزرگ          . ن مورد استفاده قرار گرفت    انالممس
ه ولـی بـا شـروع قـرن بیـستم بـ            ،ده بـود  کرایجـاد ) تـرک  و فارس عرب،(جهان اسالم   

خط التـین وسـیرلیک جـایگزین خـط عربـی            ،دربیشتر کشورهای ترک زبان   تدریج  
وجـود  ه   باعـث بـ    ، مـسلمان  کـشورهای   الفبای عربی مـشترک درتمـام      وجود .گردید

ن بـا   انا مـسلم  همهکه   نحویه  آمدن نوعی پیوند فرهنگی و کتابت مشترک شده بود ب         
 ولـی بـا     . یکـدیگر بودنـد    کتـب  بیشترقادر به مطالعه     ،توجه به آشنایی به الفبای عربی     

 جـای خـط عربـی در      ه  تسلط تمدن غرب و جانـشین شـدن خـط التـین وسـیرلیک بـ               
 تادسـت نـسل   گردیـد ونـد گسـسته شـد و باعـث     بسیاری از کشورهای مسلمان این پی     

  بنـابر  .شـد دینی قدیم خود تا حـدی کوتـاه           از منابع تاریخی و    ،کشورها جدید دراین 
بایست با خط التـین بازنویـسی شـود و یـا نـسل جدیـد بـا                 می  یا   کتب    این ی تمام این

ی  درهر صورت الفبا   .الفبابی عربی است بیگانه باشند      قدیم خود که با    نوشتاریتمدن  
 خـط، فرهنـگ وتمـدن مـشترک آنهاسـت و      - به هرزبانی-نانا مسلم تمامعربی برای   

فارسـی و    نوعی پیوند فرهنگی و رسمی بین زبانهای مهم جهـان اسـالم یعنـی عربـی،               
  .باشد ترکی می
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   البته درایـن زمینـه دالیـل منطقـی درجهـت تغییـر خـط از عربـی بـه التـین در                      
 از آن جمله مـی تـوان بـه          .ستدالل شده است   ا ،کشور های ترک زبان خارج از ایران      

نگـارش    اشاره کرد زیرا ایـن خـط بـرای آمـوزش و            امتیاز فونتیک بودن خط التین    
ه که داری مصوتهای بیشتری نسبت به فارسی وعربی است و ب           دلیل این ه  زبان ترکی ب  

اشـاره   ،خوبی  می تواند صائتهای زبان ترکی را درهنگام نگارش وتلفظ نمایش دهد            
  ود؛  نم

خط عربی یک خط غیر فونتیک است بدین معنـی کـه صـداهای موجـود                 .1
کلمـات   درهرکلمه را نمی توان درخط نمایش داد و درصورت عدم اعراب گذاری،           

 و این خود باعث چند گانگی تلفـظ خـصوصاً بـرای             هدشصورتهای مختلفی تلفظ    ه  ب
  .شود میمبتدیان و عالقه مندان به فراگیری آن 

ه درصورت عدم اعراب     را درنظر بگیریم ک    »کرم « لغتی همچون  عنوان مثال ه  ب
  کُـرُم؛ .4 کِـرِم .3 کِـرم .2 کَـرَم . 1: دکر تلفظ   زیرصورتهای  ه  را ب  گذاری می توان آن   

ه صورت تلفـظ مربـوط بـ      ه   هر کلمه ب   ،گونه کلمات با الفبای التین     اما درنگارش این  
 Karam.Kerm.kerem.korom: شود میخود نگاشته 

مصوتها درالفبای عربی درهنگـام      ، به غیر فونتیک بودن خط عربی      توجه با .2
 درزبان ترکی ما چهار نـوع تلفـظ مختلـف از            ،عنوان مثال ه  د؛ ب شونگارش ظاهر نمی    

بـدون  (  داریم که همگی آنها درنگارش با الفبای عربی بـه یـک صـورت                »او «حرف
ی التـین بـرای هـر     ولی در هنگام نگـارش آن بـا الفبـا    شود  مینوشته  ) اعراب گذاری 

ا درالفبـای التـین   هـ گونـه امتیاز  کدام مدل جداگانه ای درنظر گرفته شده است و این  
 :دشوسبب پرهیز از اشتباهات تلفظی می 

    :؛  مثال ) ترکیبی بین ای و او ( :)Ü(او . 1
  ...پاره کنم جدا کنم و) 2  انگور)Üzüm: 1 اوزوم          

   سه:  Üçاوچ 



  35  /ترکی زبان الخط رسم با ارتباط در نکاتی :دوم فصل
  

                             : ؛ مثال)دهکشی (): U(او. 2
   پروازکن، بپر:   Uç اوچ        

  خشک                                                                                 : Qurru قورّو          
          

  :               ؛  مثال )ترکیبی از ع و اُ (): Ö(اؤ . 3
  سخن حرف،: Söz سؤز         
   چشم:Göz  گؤز        

  
  :    ؛ مثال)کوتاه(  :)o(او . 4

   بگذار: Qoyقوی        
  گردو: Qoz  قوز       
دیگرکـشورهای تـرک     گونه دالیل و موارد دیگر باعث شده است تـا در           این

عربی به التین ضروری شود وهم اکنون درمنـاطق خـارج             تغییرالفبا از  ،دیرباز زبان از 
مـورد   در. شـود   مـی  نگاشته   - با اندکی تغییرات      - زبان ترکی با الفبای التین     ، ایران از
 باتوجه به آشنایی کامـل همگـان بـه رسـم الخـط              ، ترکی چاپ شده درایران    هایباکت

عربی و فرهنگ وتمدن غنی برگرفته از ایـن خـط؛ هرمؤلـف جهـت راحـت خوانـده         
    فـی از آوانگـاری راپیـشنهاد        صـورتهای مختل   - خـصوصاً بـرای مبتـدیان      -شدن لغات 

حروف التین؛ درهمین راستا درایـن کتـاب بـا            اعراب گذاری، آوانگاری با    :دن ک می
   ترکــی،جملــه هتــر؛ دربرابرهرکلمــه یــا بو ادگیری، مطالعــه ســریعیــ هــدف آشــنایی،

فونتیک نگاری با انـدکی تغییـرات    که این آن لحاظ شده است فونتیک نگاری التین  
 و حتـی  ترکـی آذری التـین   ، مطابق بـا قـوانین خـط    Aو  Ā  نظیردربعضی ازحروف

   .  می باشداستانبولی
  



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 36
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  37  /ایران در ترکی زبان کنونی الفبای :سوم فصل
  

  
  

  الفبای کنونی زبان ترکی در ایران: فصل سوم

  
  
  

  سومفصل 
     

   پیرامون الفبای کنونی زبان ترکی در ایران    
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 برگرفتـه از الفبـای      ، همچون زبان فارسـی    ،لفبای امروزین زبان ترکی درایران    ا

که خط و پیوند فرهنگی مـشترک میـان سـه قـوم             ن  این الفبا درعین ای    .باشد  میعربی  
قـرن   از زمان ظهور دین شریف اسـالم تـا        ) ترک و فارس عرب،(بزرگ دنیای اسالم    

 بـا توجـه بـه       ،باشـد   مـی ترک   میراث و یادگار فرهنـگ وتمـدن مـش          و اخیر بوده است  
 کـه   باشـد   می نگارش زبان ترکی دارای نواقصی هم        برای ،دالیل مندرج درفصل قبل   

هرحـال تعـداد حـروف زبـان        ه  دراین زمینه درفصل قبل توضیحاتی داده شده است؛ ب        
ترتیـب  ه  کـه بـ  باشـد  مـی  حـرف  32ترکی همچون فارسی با رسم الخط عربی شـامل       

  :عبارتند از
،ج،چ،ح،خ،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،آ،الــف،ب،پ،ت،ث 

  .ک،گ،ل،م،ن،و،ه،ی
  :نکات مورد توجه دراین زمینه

 »ژ«  ذکر این نکته الزامیست که زبان ترکـی فاقـد حـرف               »ژ« درمورد حرف . 1
 و لغـات دارای     باشـد   مـی ن» ژ «است و هیچ کلمه ای درزبان ترکی دارای حـرف         

  .لغات دخیل از فارسی و التین هستند» ژ «حرف
  :تبصره
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ه  گرسـنه؛ درهنگـام تلفـظ بـ    :Āc درزبان گفتاری بعضاّ کلماتی نظیر آج) الف
  . مستثنی هستندباالدکه از قاعده ن هم تلفظ می شو" آژ"صورت 
هـستند دربعـضی از     » ژ«کلمات دخیل از زبانهای دیگر کـه دارای حـرف           ) ب
  :مثالشده است، » ج«ان گفتاری تبدیل به مناطق درزب
  جاکت= ژاکت جاپن؛ = ژاپن

      » گ«صـورت   ه  نزد بسیاری از اقوام ترک، درزبان گفتاری ب        در» ق« رفح. 2
  .شود میتلفظ 

  Kصـورت ه ب)  ترکیه(درزبان ترکی استانبولی» ق« حرف ، اطالعجهت  :نکته
  . شود مینوشته 

 فقـط   ...  و ع ظ، ط، ض، ص، ذ،  ث، :نظیـر   زبان عربـی   وصحروف مخص . 3
   عربی کاربرد دارند و لغـات ترکـی بـا ایـن حـروف نگاشـته                 درکلمات دخیل از زبان   

  .نمی شوند
  

  مصوتها
 آ،(  مصوت بلنـد وکوتـاه     6طور که می دانیم زبان عربی وفارسی دارای          همان

 مـصوت؛   6 براین   افزون اما درزبان ترکی     ،باشند  می تلفظ حروف    برای) اُ اِ، اَ، ای، او،
ن ترکی است و تلفظ آنها برای غیر         زبا وصص مصوت دیگر نیز وجود دارد که مخ       3

  .باشد می تاحدودی دشوار آغازترکان در
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   گانه زبان ترکی9مصوتهای 
  مصوتهای مختص زبان ترکی  مصوتهای مشترک زبان فارسی، عربی، ترکی

  )صدای ترکیبی از ع  و اُ : ()Ö(اؤ    7   )A(اَ    4   ) Ā(آ   1
  )کیبی بین ای و اوصدای تر): (Ü(او    8   )E(اِ    5  )U(او   2
  )ِ صدایی بین ای و ا( :)I(ای    9  )O(اُ    6 )İ (ی  ا 3

  

اینجاست که یکی از مشکال ت بزرگ نگارش زبان ترکی با خط عربـی               در و
 بدین معنی که خط عربـی یـک خـط غیـر فونتیـک اسـت و نمـایش                    ؛شود  مینمایان  
م اعـراب گـذاری      و درصـورت عـد     باشد  میدرکلمات امکان پذیر ن   ) مصوتها(صداها

 دراینجا تنها سابقه ذهنی و یـادگیری        .صورتهای مختلفی خواند  ه  ب می توان کلمات را   
  حال باتوجه به این    . چه باید بخواند یا چه نخواند      کند  میقبلی خواننده است که حکم      

فارسـی بـا مـشکل       گانه خـود نیـز درعربـی و         6که خط عربی برای نمایش مصوتهای     
  زبان ترکی را بـا ایـن خـط نـشان داد؟             گانه 9ان مصوتهای   مواجه است چطور می تو    

 ،بدان اشاره شـد به تفصیل طور که درفصل قبل نیز برخالف آن در الفبای التین همان    
     مصوتها نیـز مثـل حـروف صـامت قابـل نمـایش هـستند و باعـث مطالعـه ویـادگیری                      

  . جهت زبان ترکی می شونداًتری خصوص آسان
  :گانه زبان ترکی با هر دو خط  9وتهای نمونه مثالهایی جهت مص

1  2  3  

ف
ردی

  

 گانه 9مصوتهای 
  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی  زبان ترکی

 آل  ) Ā( آ -1 1
Āl  

  آچار  بخر،بگیر
rāĀç 

آچیق  کلید
Āçıq 

  ...باز،

ارکک  بیا Galگل   دست Alال    )A(  اَ -2  2
Erkak 

  مذکر

 ائل  )E(  اِ -3  3
El 

 Eltıالتی  ایل،طایفه
زن (جاری

 )برادرشوهر
  صبح زود  Ertaارته

دوز  U) ( او-4  4
Duz 

 Suzسوز  پروازکن Uçاوچ  نمک
ازصافی 
  بگذران
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1  2  3  

ف
ردی

  

 گانه 9مصوتهای 
  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی  زبان ترکی

دوز  )Ü( او -5  5
Düz 

 درست،
اوزلو  سه  Üçاوچ  صحیح 

Üzlü 
  پُررو

  )O(اُ ) 6  6
  

اون
On 

 Qolقول  باش Olاول  )10(ده
  دست،
  وباز

گؤز  )Ö( اؤ -7  7
Göz 

 Sözسؤز  بمیر Ölاول  چشم
 حرف،
  سخن

 کار، شغل İŞایش  ابریشمİpakایپک  سگ İtایت   )İ( ای -8  8

قالین   )I(ای ) 9  9
Qālın 

 آداخلی  ضخیم
xlıāĀd 

      قاپی نامزد
pı āQ 

  در

  
الفبـای عربـی بـه یـک       بـا هرچنـد  ،گونه موارد و بسیاری از این نمونـه هـا        این

ه نگـارش   کـه درنتیجـ   ، ولـی درتلفـظ و معنـی تفـاوت دارند          دنشـو   مـی صورت نوشته   
 هرجهـت بـا   ه  بـ .  راحت تر و بهتر است     در مجموع ومطالعه زبان ترکی با الفبای التین       

فرهنـگ شـکل گرفتـه بـا         توجه به آشنایی ترکان ایران با رسم الخط عربی و تمدن و           
 نشدنی جدا الفبای عربی درزبان ترکی ایرانی به صورت یک اصل           ،این خط درایران  

اعـراب  ( اشتباهات وایهامات تلفظی به هر طریقـی        بایست سعی شود تا     می  درآمده و   
  .به حداقل برسد)  فونتیک نگارییا  وگذاری
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   آلتـایی و یـا بـه بیـان      ـ  زبـان ترکـی ازنظـر منـشاء جـزو گـروه زبانهـای اورال       
 از ، که مردمان آنهـا شود  می و به مجموعه زبانهایی اطالق       باشد  می »آلتایی «صحیح تر 

طــول تــاریخ بــه منــاطق دیگــر  آلتــایی برخاســته و در-منطقــه مــابین کوههــای اورال
کوههـای  (  خود کلمه آلتایی لغتی ترکی به معنای آلتین داغالری         .اند هکردمهاجرت  
  و کـره ای   تونقـوز،  مغـولی،  زبان ترکی، : است و گروه زبانهای آلتایی شامل     ) طالیی
بـدین   ،باشند می این گروه از زبانها از نظر دستوری التصاقی وپسوندی         .باشد  می ژاپنی

کلمات گوناگون با   به واژه ها،  این زبانها با افزودن پسوندهای مختلف        که در صورت  
 درایـن   .دنـ  تغییر یاب  اتریشه کلم  که اصل و    بدون این  ،دنوجود می آی  ه  معانی معین ب  

 در کلمـه ثابـت اسـت و        ریـشه  ،گروه از زبانها برخالف گروه زبانهای هند واروپـایی        
الیل تفاوتهای زبانهای آلتایی بـا زبانهـای        مهمترین د  از .کند  میموقع صرف تغییری ن   

  :صورت خالصه به موارد زیر اشاره نموده اروپایی می توان ب هند و
ویژگی التصاقی وپسوندی بودن     )2 ،ساختار دستوری و ترتیبی عناصرجمله     )1
 بعـد راجـع بـه ایـن مـوارد       هایفـصل  در( وجود قانون هماهنگی اصوات     ) 3،  این زبان 

  ).ه استتوضیحاتی داده شد
جهت  رین زبانهای دنیا  و از     تزبان ترکی از لحاظ قاعده و گرامر از باقاعده          

  . باشد  میشناسی از غنی ترین زبانهای تعداد افعال و سایر نکات زبان



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 48
  

  :باشد می زیرشرح ه طورکلی مراحل تاریخ زبان ترکی به ب
ه  بـ   کـه درایـن دوران طبـق تحقیقـات         ، شکل گیـری   اندور  :دوران آلتایی . 1

و تفـاوت    تـشکیل  مـی داده       زبان ترکی با زبان مغولی زبـان مـشترکی را          ،عمل آمده 
شناسان معروفی همچـون جـرارد کلـوزن انگلیـسی           عقیده زبان ه  ب. چندانی نداشته اند  

 لغاتی هستند که از زبان ترکی وارد زبان مغـولی شـده             ،لغات مشترک دراین دو زبان    
  . اند

 . دوران قبل از میالد کی موجود درزبان تر  :دوران پرو تورک. 2

شامل زبان ترکی موجود از قرن اول مـیالدی تـا قـرن               :دوران ترکی اولیه  . 3
 ).سیس دولت گؤگ تورک درمغولستانأتا ت (پنجم میالدی

زبان ترکی موجود از قرن شـشم مـیالدی تـا اول قـرن               :دوران ترکی قدیم  . 4
 ). و دولت اویغورها شامل دوران حکومتی گؤگ تورک ها(دهم میالدی

زبان ترکی موجـود از قـرن دهـم مـیالدی تـا اول قـرن                 :دوران ترکی میانه  . 5
شانزدهم میالدی؛ شامل ترکی مشترک مناطق آسیای میانه و شـرقی بـا منطقـه غربـی                 

   .است
 قـره خانیـان،    : حکومتهای مهمـی توسـط ترکـان نظیـر         ،زمانی       دراین دوره 

  .وجود آمده استه ب...  و)گورکانیان(تیموریان هیان،غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشا
ادامـه دارد و شـامل       از قرن شانزدهم میالدی شروع و      :دوران ترکی جدید  . 6

 و منـاطق  هـا  لهجـه  براسـاس  ،زبـان ترکـی    تقسیم بنـدیهای جدیـد صـورت گرفتـه در         
  .باشد می ،شود می صحبتمختلفی که زبان ترکی درآنجا 

 صـفویان،  افـشاریان، :  مهمـی توسـط ترکـان نظیـر        دراین دوره نیز حکومتهای   
  . ه استوجود آمده تا اواسط قرن بیستم میالدی ب...عثمانیان و
طـور  ه  حال حاضر با توجه به گستردگی جغرافیایی مناطق ترک زبان که بـ             در

شـروع وکـشورهایی    ) ترکستان شرقی یا سـین کیانـگ      (متمرکز از غرب کشور چین      
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ــر ــسمتی ا :نظی ــیه، ق ــوب روس ــستان،  جن ــشورهای قزاق ــستان و ک ــتان، ز مغول  قرقیزس
صـورت پراکنـده    ه  بـ  و قبرس ،ترکیه کشورآذربایجان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان،

 :حتـی کـشورهای اروپـایی همچـون     عـراق و   سوریه و  :دیگرکشورهای آسیا نظیر   در
نـاچیزی باتوجـه بـه شـرایط         آلمـان؛ تفاوتهـای سـطحی و       و بلغارسـتان  آلبـانی،  یونان،

ه همجواری بـا دیگرزبانهـا بـرای ایـن زبـان درایـن کـشورها بـ         غرافیایی وتاریخی و  ج
ه تاکنون هم تقسیم بندیهای زیادی برمبناهای مختلـف صـورت گرفتـه       کوجود آمده   

 جهت آشنایی خوانندگان؛ به عنوان مثال زبان ترکی طبق نظر پروفسور            بنابراین .است
       بــه گروههــای ـ شور آذربایجــانشــناس تــرک درکــ  اســتاد زبــان ـ فرهــاد زینــالوف

  :دشو تقسیم می زیرمنطقه ای 
  ترکیه، کـشور آذربایجـان،     : شامل زبان ترکی موجود درملل     :روه  اوغوز  گ. 1
   .تاتارهای کریمه وقاقاووز ترکمنی، ایران،

 قـزاق، قرقیـز، قـارا قالپـاق،         : شامل زبان ترکی موجود درملـل      :قبچاقگروه  . 2
  .نوقای وآلتایی

 تاتـار، قـازان، باشـقرد، قـارا         :شامل زبان ترکی موجـود درملـل      : وه بلغار رگ. 3
  .کارائیم وچای، بالکار، قوموق

 ازبــک، ینــی : درملــل شــامل زبــان ترکـی موجــود :اویغــور گـروه قــارلوق، . 4
  . ساالر وساری اویغور اویغور،

قـارا قـاش ،      تـووا، : شامل زبان ترکی موجـود درملـل      : اوغوز  اویغور، گروه. 5
  .کویه ریک واس، شور، بارابینخاک

  .چوواش. 6
 .یاقوت . 7

 مناطق مهم ترک نشین باتوجـه بـه ایـن           نیز مفید و  ، توضیحاتی مختصر  زیر، در
  :شود میه ارائتقسیم بندی 
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 کــه ازمیــان ایــن گــروه  باشــند مــی مهمتــرین گــروه تــرک :گــروه اوغــوز. 1
جود آمدندکه نقش بسیار    وه  سلجوقیان وعثمانیان ب  : امپراطوریهای مهم و عظیمی نظیر    

اجـداد  ) غزهـا (مهمی درتاریخ اسالم و مناطق تحت امرخود ایفـاء نمودنـد؛ اوغوزهـا            
ترکان آسیای صغیر،کشورآذربایجان و کشور ایران وترکمنها راتشکیل مـی دهنـد و             

زبان ترکـی از ایـن گـروه هـستند کـه بـه منـاطق و        ه ن بادرحال حاضر نیز اکثر متکلم  
  :م می شونددسته های زیر تقسی

شبه جزیره بالکـان،     ترکان موجود در ترکیه،   ): عثمانی( ترکی استانبولی ) الف
 سـوریه،  یونان، یوگـسالوی، رومـانی، بلغارسـتان،      : ترک زبانهای کشورهای    و قبرس

 زبـان رسـمی کـشور ترکیـه و قـسمت            ،عراق، مناطق جنوبی کریمه؛ ترکی استانبولی     
  .  باشد میشمالی کشور قبرس 

ــران  : آذریترکــی ) ب ــان، ای ــشور آذربایج ــود درک ــان موج ــتانهای : ترک اس
قشقاییهای اسـتان فـارس،      اردبیل، زنجان ، قزوین، همدان،     آذربایجان شرقی و غربی،   
 در( ؛ گروهـی از ترکـان کـشور عـراق؛ ترکـان خراسـان               ...ترکان مهاجر درتهـران و    

ترکمنی  زبکی،ا جغتایی، :شاخه ترکی خراسانی ویژگیهای زبان ترکی ازگروه شرقی      
  بـه تفـصیل    فصل بعد   که در  شود  می مشاهده   استانبولی  و آذری :و ترکی گروه غربی   

 زبـان رسـمی کـشور آذربایجـان         ، ترکـی آذری   )راجع به آن توضیح داده شده است      
  .باشد می

 و زبان رسـمی کـشور       باشد  میلهجه شرقی ازگروه اوغوز     : ترکی ترکمنی ) ج
   .باشد میمتی از ازبکستان قس ترکمنستان و ترکمنهای ایران و

شـرق   مولـداوی،  شـامل ترکـان کـشورهای اوکـراین،       ): قاقاووز( گاگاووز) د
  .باشد میشمال شرق بلغارستان  رومانی و
  :باشند می زیرزبان ترکی ازاین گروه به تفکیک ه ن با متکلم:گروه قبچاق. 2
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ین کیانـگ   جمهـوری سـ    و افغانستان درمناطقی از ازبکستان،  : قاراقالپاقها) الف
  .سکونت دارند) ترکستان شرقی( چین

 زبان رسمی کشور قرقیزستان است و همچنـین درمنـاطقی از            :ترکی قرقیز ) ب
  .مغولستان وچین هم سکونت دارند قزاقستان، ازبکستان،
زبان رسمی کـشور قزاقـستان اسـت و همچنـین درمنـاطقی از              : ترکی قزاق ) ج
  .ونت دارندقرقیزستان و ترکمنستان هم سک ازبکستان،
روسـیه   کـشور   زبان رسـمی جمهـوری خودمختـار آلتـای در         : ترکی آلتایی ) د

  .باشد می
 و  باشد  می چرکس   -قاراچای زبان رسمی ایالت استاوروپول،   : ترکی نوقای ) ه

  .درمناطق هشترخان،کراسنودار و داغستان نیز سکونت دارند
  :باشند می زیرکیک زبان ترکی از این گروه به تفه ن با متکلم :گروه بلغار. 3

 باشـقرد،  تاتـار،  (  اورال -ترکـان موجـود درمنـاطق ولگـا       : ترکـی قـازان   ) الف
باشقردستان و چوواشـستان زنـدگی              جمهوریهای تاتارستان،   و در  باشند  می)  چوواش

   .باشند میدارای زبان رسمی ترکی   وکنند می
رمنـاطقی از  زبان رسـمی جمهـوری باشقردسـتان اسـت و د          : ترکی باشقرد ) ب
  .قزاقستان و روسیه هم سکونت دارند ازبکستان، تاتارستان،
 زبان ترکی موجود این گروه از اخـتالط طوایـف          :  بالکار -ترکی قاراچای ) ج

 قاراچـای،   :والیـات خودمختـار    وجـود آمـده اسـت و در       ه  بـ )  بلغار قبچاق، اوغوز، (
  .باشند می ترکی  ودارای زبان رسمیکنند می زندگی ، بالکار-چرکس،کاباردا

 و از کننــد مــیدرجمهــوری خودمختــار داغــستان زنــدگی : ترکــی قومــوق) د
دارای زبـان رسـمی ترکـی        وجود آمده اند و   ه  ب)   اوغوز ،قبچاق (اختالط گروههای   

      .باشند می
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 :صـورت پراکنـده درجمهوریهـای     ه   این گـروه از ترکـان بـ        :ترکی کارائیم ) د
ای ازمنــاطق لهــستان  لنینگراد،کریمــه و پــاره و، مــسک:اوکــراین و شــهرهای لیتــوانی،
ترکـی  زبـان رسـمی      فاقـد    ،به علت دراقلیـت بـودن درایـن منـاطق           و کنند  میزندگی  

  .ستنده
ـ گروه قارلوق. 4 ذکر خصوصیات تاریخی این گـروه بایـد گفتـه     در : اویغور 

ت سـیس دولـ   أت  که بـا   باشند  میترین گروه از ترکان قدیم       گروه اویغور متمدن  ،  شود
اویغور درزمان قدیم درتشکیل و تکامل فرهنگی آسیای میانه نقش مهمی  داشته اند؛              

 »ترکی اویغـوری   «این گروه از ترکان درهمان دوران قدیم نیز دارای خط مخصوص          
بوده اند که این خط تا مدتهای زیادی درمناطق مختلـف ترکـستان آن زمـان تاپایـان                  

ترکان مورد استفاده قرار می گرفته است و        عنوان خط رسمی    ه  قرن پانزدهم میالدی ب   
 پـس از آن از      . بـوده اسـت    »اویغـوری  «حتی خط رسمی درزمان حاکمیت مغولها نیز      

جایگزین الفبـای عربـی     دریج خط عربی و امروزه خط التین        ته  اوایل قرن شانزدهم ب   
  .گردیده است
  : باشند می زیرزبان ترکی ازاین گروه به تفکیک درمناطق ه ن بامتکلم
زبان ترکی ازبکـی     ؛باشد  میزبان رسمی کشور ازبکستان     : ترکی ازبکی ) الف

 و دارای ادبیات کهـن درزمینـه زبـان وادبیـات            است) جغتایی(گروه ترکی شرقی  جزء
  .  طوایفی از ترکان موجود درشمال خراسان از این گروه هستند؛باشد میترکی 

درکـشور چـین            ) کانـسو (زبـان ترکـان ایالـت قانـسو       : ترکی ساری اویغور  ) ب
ه از زبـان    ایـن شـاخ     تحت تاثیر زبانهای مغولی و چینی قرار گرفته اسـت؛          که باشد  می

   .باشد می) اویغوری( گروه شرقیترکی جزء
ایـن گـروه ازترکـان درمنطقـه ترکـستان شـرقی            : اویغور) ینی(ترکی یئنی   ) ج

نــستان هــم هــایی از ازبکــستان، قزاقــستان وترکم و درقــسمت) ســین کیانــگ چــین(
   .باشند میسکونت دارند ودارای زبان رسمی ترکی در جمهوری سین کیانگ چین 
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 سـیونخووا،          :ترکان موجـود درپـاره ای از منـاطق چـین نظیـر            : ترکی ساالر ) د
 ( ؛ ایـن شـاخه از ترکـان از اخـتالط طوایـف            باشـند   مـی ) کانـسو ( ته این خای، قانـسو    

عربـی  درآن زیـاد       چینـی و   لغات دخیل مغـولی،   وجود آمده اند و     ه  ب) قبچاق اوغوز،
  .باشد می

 ،اویغـور  ( ایـن گـروه ازترکـان از اخـتالط طوایـف       : اوغوز ـگروه اویغور . 5
  :باشند می زیروجود آمده اند و شامل دسته های ه ب)  اوغوز

ترکان جمهوری خودمختار تووا واقع درشمال غربی کشور        : ترکی تووا ) الف
؛ عـده ای از     باشـند   مـی تعلق دارند و دارای زبان رسمی ترکـی         مغولستان به این گروه     

   .کنند می درایالت کراسنویارسک و کشور مغولستان زندگی  نیزاین شاخه
ــا) ب ــدگی  :)قاراقــاش( ترکــی توف ــه ایرکوتــسک شــوروی ســابق زن  درناحی

 و از نظر شاخه ای جزء گروه ترکـی تـووا  محـسوب مـی شـوند و درناحیـه                       کنند  می
   .علت اقلیت بودن فاقد زبان رسمی هستنده  ب، خودمحل سکونت

ترکان والیت خودمختـار خاکـاس بـه ایـن تعلـق دارنـد و               : ترکی خاکاس ) ج
   .باشند میدارای زبان رسمی ترکی 

دمیرچـی لـر    ناحیـه    این گروه ازترکان درایالـت کمـروف در       : ترکی شور ) د
   .باشند میرکی  و دارای زبان رسمی تکنند میزندگی ) کوه آهنگران (داغی

این گروه ازترکان درمنطقه بارابین مابین رودهای ایـرتیش و          : ترکی بارابین ) ه
   .کنند میاوم زندگی 

ایـن گـروه از ترکـان درحـوزه رود چـولیم            ): کویـه ریـک   ( ترکی چـولیم  ) و
 و باطوایف شور وخاکـاس دریـک گـروه           کنند  میزندگی  ) والیت تومسک روسیه  (

  .لهجه ای قرار دارند
 ودر جمهـوری چوواشـستان      باشند  میترک  ترین اقوام     از قدیمی  :چوواش .6

 و دارای زبـان رسـمی       کننـد   مـی  ولگا قـرار دارد زنـدگی        -که درجنوب منطقه اورال   
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باشقردستان و روسیه زنـدگی       درمناطق تاتارستان،   نیز ؛ عده ای از آنها    باشند  میترکی  
  .کنند می

یاقوتـستان واقـع درشـمال شـرق      این گـروه از ترکـان درجمهـوری      :یاقوت. 7
 و هم اکنون جزء کشور      باشند  می و دارای زبان رسمی ترکی       کنند  میسیبری زندگی   

  . باشند میروسیه 
، تن زبان ترکـان ملـل چـوواش و یـاقوت          درحال حاضر بدون درنظر گرف     :نکته

زبان ترکی  که از قدیم االیّام از سایر ملتهای ترک جدا بوده اند و            دلیل این ه  بهرچند  
 ولی تقسیم بنـدی  ،آنها از لحاظ گفتاری با بقیه گروهها تفاوت زیادی پیداکرده است 

  .باشد میدقت برای همگی ترکان قابل فهم  مّل وأ با ت،زبانی بقیه گروههای ترک
جـه مـی گیـریم کـه درحـال حاضـر زبـان ترکـی                نتی،  پس درپایان این مبحـث    

 گـروه دارای خـط وکتابـت    20 گروه زبانی اسـت کـه از بـین اینهـا     28 شامل   ،درکل
  :ممالک خود هستند که به طور خالصه عبارتند از رسمی در
     ترکمنـی -3) کـشور آذربایجـان و ایـران   ( آذری  ترکـی -2 ترکی ترکیـه  -1

          )داغــستان( قومــوق -8 بالکــار -7 را چــای قــا-6  قاقــاووز-5 تاتارهــای کریمــه -4
ــازان -10  نوقــای-9       )قرقیزســتان(  قرقیــز-13 )قزاقــستان( قــزاق -12 باشــقرد -11 ق

ــک-14 ــستان( ازب ــاق -15 )ازبک ــارا قالپ ــور -16  ق ــی اویغ ــور -17  ین ــاری اویغ              س
  چولیم-22  شور-21 تووا -20 )ینی سئی ترکان( خاکاس-19) قالموق( آلتایی -18

ــارابین-23 )کویـــه ریـــک( ــا-25  ســـاالر-24  بـ ــارا قـــاش(  توفـ ــارائیم-26) قـ                 کـ
   1 یاقوت-28  چوواش -27

  
  

                                                 
دکتـر جـواد    : تـالیف / ی  سیری درتاریخ زبان ولهجه های ترکـ       :ک به .راین زمینه     توضیحات بیشتر وکاملتر در    برای. 1

  هیئت 
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 پانـصد هـزار نفـر خراسـانی اسـت کـه غالبـاً               ترکی خراسانی زبان نزدیـک بـه      
ی از نـواحی مرکـزی      ترکمنستان و قـسمت    ناحیه مرزی کشور   درشمال استان خراسان،  

    درگذشته این گـروه زبـانی جـزء شـاخه ترکمنـی محـسوب               .سکونت دارند خراسان  
از ) مـیالدی  1973 -1968(چهـل سـال اخیـر       ولی با تحقیقـاتی کـه در        است می شده 

 شناسی دانشگاه گوتینگن آلمـان بـه سرپرسـتی پروفـسور گرهـارد              سوی گروه ترک  
عنوان یک لهجه مستقل از شاخه گـروه        ه  دورفر به عمل آمده است ترکی خراسانی ب       

 : مهمترین مناطق تـرک نـشین درخراسـان عبارتنـد از           .زبانی اوغوز پذیرفته شده است    
ــورد، ــاروج، بجن ــشابور،،ســبزوار اســفراین، درگــز، کــالت، قوچــان، شــیروان، ف   نی
  .)آذری خراسانی،(مشهد  در و ترکان مهاجر ... ،نقاب جوین، جغتای، سروالیت،

ــق ــر    طب ــسور دورف ــات پروف ــان از    تحقیق ــان خراس ــشتر ترک ــسل بی ــروه ن گ
 اگرچـه ورود و مهـاجرت       .ندباشـ  مـی    )دوره حکومتی امپراطوری سلجوقیان   (اوغوز

روع وتـا پایـان حکومـت        غزنویـان شـ    زبانترکان به خراسان از زمان حکومت ترک        
 زبـان زمـان حکومـت تـرک         ولی بیشترآنها در   . صفویان ادامه داشته است    زبانترک  

 دروازه  ،که منطقه خراسـان قـدیم      سلجوقیان وارد این منطقه شده اند و با توجه به این          
 سایر مناطق بـوده اسـت درحـال حاضـر      ورود اقوام و گروههای ترک به این منطقه و        

 زمـان   از بازماندگان گروههـای تـرک آن       ،اطق مختلف خراسان  من ترکان موجود در  
 از این رو زبان ترکـی درایـن منطقـه باتوجـه بـه اخـتالط گروههـای تـرک           .باشند  می
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خصوصی را درگروه ترکی اوغوز ه  لهجه ب ...  و ترکمنی ازبکی، جغتایی، آذری،:نظیر
  .وجود آورده استه ب

  : دکنتقسیم می زیردسته  4 به  پروفسور دورفر زبان ترکی از گروه اوغوز را
               :گروه زبانی ترکی اوغوز

  ترکی آذری) 2  )عثمانی(ترکی استانبولی) 1  :اوغوز غربی
  ترکی خراسانی) 4  ترکمنی) 3  :اوغوز شرقی

منزله پـل و رابطـی میـان زبـان ترکـی         ه   زبان ترکی خراسانی را درست ب      ایشان
مجموع ترکی خراسانی بـه       ولی در  ،منی می داند  موجود درترکیه وآذربایجان با ترک    

که ترکان خراسـان بـا       طوریه  ست تا به ترکمنی؛ ب     ا تر ترکیه نزدیک  ترکی آذری و  
متوجـه    و آموختـه راحتـی   ه  اندکی دقت می توانند زبان ترکی آذری و استانبولی را ب          

  .شوند 
  :شود یلهجه منطقه ای تقسیم م 3طبق نظر پروفسور دورفر ترکی خراسانی به 

   ...قاب ون ،جغتای  بجنورد و روستاهای تابع؛ جوین،: لهجه غربی.1
 کالت و روستاهای تابع  درگز، قوچان، شیروان، فاروج،:  لهجه شرقی.2

  و روستاهای تابعسروالیت، یشابورن :لهجه جنوبی. 3 

گویـشهای موجـود درایـن       بین وجود این تقسیم بندی تفاوت بسیارکمی در       با
 لهجه شرقی به علت روان وساده بودن تلفظ         ،د دارد و از سه گروه مذکور      منطقه وجو 

  .آن، حالت فراگیر دارد نالغات و باتوجه به تعداد زیاد متکلّم
 2مبحث افعال به زمانهای مختلف دستوری نیـز زبـان ترکـی خراسـانی بـه                در 

  :گروه متمایز تقسیم شده است
ایـن   صـرف افعـال در  ( ت  جنـوبی اسـ     مخصوص مناطق غربی و    :روه اول گ. 1

  ).باشد میگروه شبیه ترکی آذری 
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صرف افعـال تـا حـدودی شـبیه         ( مخصوص مناطق شرقی است     : گروه دوم . 2
  ).باشد میترکمنی 

زبـان ترکـی      صـرف یـک نمونـه فعـل در         ،ترشدن این مبحث   به جهت روشن  
ین  اختالف بسیار اندک بـ     ومقایسه آن با ترکی آذری       خراسانی طبق مناطق مذکور و    

   . آورده شده است-که بیشتر درنوع تلفظ پسوندهاست-آنها 
  

  تلف ـدرچند زمان مخـ نوشیدن   : İçmāq صرف فعل ایچماق

  )گذشته(ماضی 
 قوچان، شیروان،

  فارسی   آذریترکی   ...سبزوار  بجنورد  ...درگز

  نوشیدم  ایچدیم  ایچدیم  ایچدیم  İçdimایچدیم    

 ایچدینگ  İçdinایچدین  
İçding  

چدئنگ ای
İçdeng  

 نوشیدی  ایچدین

  نوشید  ایچدی  ایچدی  ایچدی    İçdı      ایچدی   
ایچدیق / کایچدی

İçdik  
 نوشیدیم  ایچدیق  ایچدیگ  ایچدیگ

  ایچدینگز  İçdizایچدیز 
İçdingz  

   ایچدئنگز
İçdengz  

 نوشیدید  ایچدیز

 دیلر ایچ  ایچدیلن  ایچدیلن  İçdılanایچدیلن
İçdılar  

 نوشیدند
   

  )حال(مضارع 
شیروان، قوچان، 

  فارسی  ترکی آذری  ...سبزوار  بجنورد  ...درگز

  نوشم می  İçiramایچیرم  İçiramایچیرم İçiyamایچییم  İçamanایچَمَن 

      ایچیینگ  İçasanایچَسَن 
İçiyang  

  ایچیرَی   
İçiray  

     ایچیسن
İçisan  

 نوشی می
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شیروان، قوچان، 
  فارسی  ترکی آذری  ...سبزوار  بجنورد  ...درگز

  نوشد می  İçirایچیر   İçirایچیر  İçiی  ایچی  İçadıایچَدی 
  )ایچَمیز(ایچَبیز

İçabiz  
  ایچیرَگ   İçiyiqایچییق

İçirag  
 نوشیم می  İçiyiqایچییق 

    ایچیینگز  İçasizایچَسیز 
İçiyingz  

ایچیرَیز   
İçirayz  

 نوشید می İçisizایچیسیز  

ایچییلن    İçadılanایچَدیلَن 
İçilan  

  ایچیلَن
 İçilan  

     ایچیرلر 
İçirlar  

 نوشند می

 
 

  ماضی نقلی
شیروان، قوچان، 

  فارسی  ترکی آذری  ...سبزوار  بجنورد  ...درگز

  ایچیب بن
 İçibban  

  ایچید دئرم
İçiddıram  

  ایچیب دیرم
İçibdıram  

ایچ میشم 
İçmişam  

  ام نوشیده

  ایچیب سن
 İçibsan  

ایچید دئرنگ 
İçiddırang  

 ایچیب دیرنگ   
   İçibdırang  

/ شَینایچ می
 ایچیب سن
İçmişayn  

 ای نوشیده

ایچیب دی      
İçibdı  

ایچید دی  
İçiddı  

  İçibdıایچیبدی
/ ایچ میشدی 

ایچیبدی     
İçmişdı  

  نوشیده
  است

  ایچیب بیز 
 İçibbiz  

  ایچید دئری
İçiddıray  

  ایچیب دیرک
İçibdırak  

ایچ میشیق 
İçmişıq  

 ایم نوشیده

ایچیب سیز    
İçibsiz  

  زایچید دئرنگ
İçiddırangz  

  ایچیب دیرنگس
İçibdırangs  

/ ایچ میشَیز
 ایچیب سیز
İçmişayz  

 اید نوشیده

 ایچیب دیلن
İçibdılan  

ایچید 
 İçiddılanدئلن

  ایچیب دیلن
İçibdılan  

/ ایچ میش دیلر
  ایچیب دیلر
İçibdılar / 

İçmişdılar  

 اند نوشیده
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  )مستقبل(آینده 
شیروان، قوچان، 

  فارسی  ترکی آذری  ...سبزوار  بجنورد  ...درگز

  ایچَرمن
İçarman  

ایچَرم       
İçaram  

  ایچّم
İççam  

ایچَجاغام      
İçacāğām  

خواهم 
  نوشید

  ایچَرسن
İçarsan  

ایچَرنگ  
İçarang  

  ایچّین
İççayn  

ایچَجاغسان 
İçacāğsān  

خواهی 
  نوشید

  ایچَر
İçar  

  ایچَر
İçar  

  ایچی
İçay  

ایچَجاغدی     
İçacāğdı  

خواهد 
  نوشید

  چَربیزای
İçarbiz  

  ایچَری
İçaray  

  ایچّیگ
İççayg  

  ایچَجاغیق
İçacāğıq  

خواهیم 
  نوشید

  ایچَرسیز
İçarsiz  

  
  ایچَرَنگز
İçarangz  

  ایچَجاغسیز  İççaysایچّیس 
İçacāğsiz  

خواهید 
  نوشید

ایچَلّن = ایچَرلَن
İçarlan  

 ایچَرلن 
İçarlan  

 ایچَلّن
İçallan  

  ایچَجاغالر
İçacāğlār  

خواهند 
  نوشید

 
 

  ماضی بعید
 قوچان، شیروان،

  فارسی  آذری ترکی   ...سبزوار  بجنورد  ...درگز

  ایچودوم   
İçodum  

ایچودوم 
İçodum  

 ایچیب دیردیم
İçibdırdım  

  ایچمیشدیم
İçmişdım  

نوشیده 
  بودم

  ایچودین 
İçodın  

یچودئنگ  ا
İçodıng  

    ایچیب دیردین
     İçibdırdın  

ایچمیشدین  
İçmişdın  

نوشیده 
  یبود

  ایچودی   
İçodı  

ایچودی   
İçodı  

ایچیب دیردی     
İçibdırdı  

ایچمیشدی    
İçmişdı  

  نوشیده بود

  ایچودیک 
İçodık  

ایچودیمیز   
İçodimiz  

ایچیب دیردیک  
İçibdırdık  

ایچمیشدیق   
İçmişdıq  

نوشیده 
  بودیم

  ایچودیز   
İçodız  

ایچودئنگز    
İçodıngz  

ایچیب دیردیز  
İçibdırdız  

چمیشدیز  ای
İçmişdız  

نوشیده 
  بودید
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 قوچان، شیروان،
  فارسی  آذری ترکی   ...سبزوار  بجنورد  ...درگز

  ایچودیلن  
İçodılan  

ایچودیلن    
İçodılan  

ایچیب دیردیلن  
İçibdırdılan  

ایچمیش دیلر 
İçmişdılar  

 نوشیده
  بودند

کلیـه افعـال   ) İç/ ایـچ ( بعد ازبن اصـلی فعـل        »م «باافزودن پسوند منفی  ) 1نکته  
   .شود میمذکور به حالت منفی تبدیل 

اختالف پیرامون   فقط جهت آشنایی خوانندگان محترم       باال های   نمونه) 2نکته  
مناطق مختلف ترک زبان آورده شده است که این اخـتال           اندک تلفظ افعال در    بسیار

  .باشد میف هم بیشتر در نوع تلفظ ضمایر پسوندی افزوده شده به بن فعل 
ـ  وا درپایان این مبحث نمونه هایی از تفاوته       ظ لغـات  ویژگیهای لهجه ای تلف

  :شود میدر زبان ترکی خراسانی آورده 
دیم وترکمنـی درمنـاطقی همچـون       کاربرد مصوتهای بلند همانند ترکـی قـ       ) 1
  :مثال دیگر مناطق کاربردی ندارد، هنوز باقی مانده است ولی در درگز

  سر: Bāş بĤش 
   خون : Qān قĤن
   روغن :Yāğ  یĤغ

 ،شـود   مـی  تلفـظ    »ی« صـورت ه   درآخر کلمـات بـ     »ک«دربعضی از مناطق    ) 2
  :مثال

  نان: Çöray چؤرَی  =  Çörakچؤرَک
  الک  غربال،: Alay الی =  Alak الک

  کتف: Kuray کورَی = Kurak کورَک 
  دل :  Üray(İray))ایرَی( اورَی= Ürak(İrak) ) ایرَک ( اورَک

ثیر أتحـت تـ   ) لهجـه جنـوبی      (قانون هماهنگی اصوات دربعضی از منـاطق        ) 3
  .به کاهش است رواندکی  ،فارسی
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 هـم  »خ«صورت ه  بعضاَ بشود می ختم » غ-ق«لغاتی که حرف آخر آنها به      ) 4
  :مثال تلفظ می شوند،
   گوش :Qulāx قوالخ=  Qulāqقوالق

ماخ «صورت  ه   در افعال مصدری دربعضی از مناطق ب       »ماق«نشانه مصدری   )  5
  :مثال ،شود می تلفظ »یا ماغ

  فتن ر: Getmāx گتماخ=  Getmāqگتماق
  خریدن،گرفتن،کسب کردن: Ālmāx آلماخ =  Ālmāqآلماق  

 شـده   »ب « دراول بعضی از کلمات دربیشتر منـاطق  تبـدیل بـه            »واو«حرف  ) 6
  :مثال است،

  دادن : Bermāq بئرماق= Vermāqوئرماق
  هست،وجود دارد: Bār بار= Vārوار

ل به         درهنگام صرف افعال درسوم شخص جمع تبدی       »لر/ الر «عالمت جمع ) 7
  : شده است»لن/ الن«

  گرفتند خریدند،: Āldılān آلدیالن =  Āldılār آلدیالر
  زدند : Vurdulān ووردوالن = Vurdulār  ووردوالر

  رفتند : Getdılan گتدیلن = Getdılar گتدیلر 
  زده اند: Vurubdulān ووروب دوالن = Vurubdulār ووروب دوالر

  شـده اسـت،    »او«جـای دوم لغـات تبـدیل بـه          ه در» ای«بعضی از مناطق     در) 8
  :مثال

  سنگین: Āğur آغور = Āğır آغیر
  مفتوح باز،: Āçuq آچوق = Āçıq آچیق 

  شـده اسـت،    »ای« درهجای دوم کلمات تبـدیل بـه         »او «بعضی از مناطق   در) 9
  :مثال

  )نوشیدنی(شیر: Sıt سیت = Sut سوت
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  آفتاب خورشید،)2  روز)Gın :1 گین= Gun گون
  خاکستر: Kıl کیل = Kul کول 

  : شده است، مثال»ای « اول کلمات تبدیل به»او«دربعضی از مناطق هجای ) 10
  تخم مرغ: Yimirtā ییمیرتا =  Yumurtāیومورتا

و همچنـین   ) حـال ( درآخر افعـال منفـی سـوم شـخص مـضارع             »ز«حرف  ) 11
  :مثال ،شود می  تلفظ»س«صورت ه درآخربعضی ازکلمات ب

  نمی آید : Galmas مس گل= Galmaz  گلمز
  نمی رود : Getmas گتمس =  Getmaz گتمز
  نمی خرد، نمی گیرد: Ālmās آلماس =   Ālmāz آلماز

   نمی گذارد:Qoymās قویماس= Qoymāz قویماز 
  صد : Üs اوس= Üz اوز

  هشت : Sekgıs سکگیس =   Sekgız سکگیز
  :مثال ،شود یملفظ ت» ت«صورت ه  دراول کلمات ب»د«دربعضی از مناطق ) 12

  سنگ : Tāş تاش=   Dāşداش 
  نمک: Tuz توز=  Duz دوز
  تگرگ: Tolu تولو= Dolu  دولو

  :مثال  شده است،»م « دراول بعضی از کلمات تبدیل به" ب"حرف) 13
  این را: Munu مونو = Bunu بونو
  به این : Munā مونا= Bunā  بونا
  مغز: Meyn مئین= Beyn  بئین
ه شـوند بـ   مـی   فعال امرمفرد کـه بـه ایـن حـرف خـتم              درآخر ا  »چ «حرف) 14
  :مثال ،شود می هم تلفظ »ش «صورت

  بگشا باز کن،: Āş آش = Āç  آچ



  65  /خراسانی ترکی :دوم فصل
  

  بگریز  فرارکن،:Qāç قاش = Qāç قاچ
  دروسط کلمـات هنگـام تلفـظ تبـدیل بـه           »گ «دربعضی از مناطق حرف   ) 15

  :مثال ،شود می »ی«
   سوزن :İna ایینه =  İgna ایگنه

  ضربه خوردن، به چیزی خوردن: Deymāq دیماق =  Degmāqدگماق 
  آسیاب: Deirmān دییرمان = Degirmānدگیرمان 
  کوبیدن: Döymāq دؤیماق= Dögmāq دؤگماق

 درکلمـاتی کـه بـه ایـن         صـحبت،  درهنگـام    » لر/ الر«   جمع  درپسوند »ر «)16
 ولـی درسـایر مواقـع       .شـود   مـی شوند حذف شده ویا باتخفیف تلفـظ        می  حرف ختم   

  :مثال ،شود میتلفظ کامل  صورته ب، رهنگام پیوستن به کلمات دیگرود
   مردها:Kişila کیشی لَ = Kişilarکیشی لر 
  سیبها: Ālmālā آلماال= Ālmālār  آلماالر

  .سیبها را بشوی: Ālmālārı Yu آلماالری یو 
  م، : بـه حـروف    ها درهنگام اتصال به لغاتی که آخرآن      » از :دان/ دن «پسوند) 17

 و درسـایر حـروف خـتم شـده          شـود   مـی  تلفظ   »نان/ نن«صورت  ه  م می شوند ب   ن؛ خت 
  :مثال ،شود میهمان صورت اصلی تلفظ ه درلغات ب

  ازمن: Mannan مننن= Mandan مندن
  ازتو : Sannan سننن= Sandanسندن 
  ازاو : Onnān اون نان = Ondān اون دان

  ازقوچان : Qoçānnān قوچان نان= Qoçāndān قوچان دان
 دراول شخص جمع افعال درزمان مضارع اخباری و همچنـین           »بیز «پسوند) 18

  :مثال ،شود می »میز «دربعضی از لغات جمع تبدیل به 
  می آییم : Galamiz گلَمیز= Galabiz گلَبیز
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  می خریم، می گیریم : Ālāmiz آال میز= Ālābizآالبیز 
: Öy miz(Öv miz))اؤ میـز ( اؤی میـز = Öy biz(Öv biz)) اؤ بیـز (  اؤی بیـز 

  خانه مان
  دست مان : Al miz ال میز= Al bixال  بیز 

دروسط لغات تبدیل   )  Ö(هجای اؤ ...  و جغتای درمناطقی نظیرحکم آباد،  ) 19
  :مثال شده است، ) İ( دروسط لغات تبدیل به ای) Ü(وهجای او) E(به کسره

  صحرا بیابان،: Çel چئل = Çöl چؤل
   نان: Çerak چئرک = Çörakچؤرک 

  صحیح  راست،: Diz دیز  = Düz دوز
ه  موجود درکلمات ترکی قدیم هنـوز هـم دربعـضی ازمنـاطق بـ               » ن غنّه  «) 20

  :مثال همان صورت اصیل کاربرد دارد،
  پشم : Yun یون  / Yung یونگ

   هزار: Min مین  / Mingمینگ  
  تازه نو، جدید،: Yenı )یئنی(ینی / Yengı)  یئنگی(ینگی

وســط کلمــات هنگــام تلفــظ حــذف                     در»د «نــاطق حــرفدربعــضی از م) 21
  :مثال ،شود می

   می آیند :Galalan گلَلن  = Galadılanگلدیلن  
  نگرفت  نخرید،:Ālmāā آلماآ  = Ālmāduآلمادو 
   هیزم : Oun اوون )  Odın 2اودین) Odun =1اودون 

 خص جمـع افعـال در     اول ش   در »اوق/ ایق «دربعضی از مناطق پسوند جمع    ) 22
  :مثال ،شود می تلفظ " )ایگ (ایک  "  صورته زمان ماضی ساده ب

  آمدیم : Galdik گلدیک =  Galdıqگلدیق
  رفتیم: Getdik گتدیک  = Getdıqگتدیق 
  خریدیم،گرفتیم: Āldik آلدیک = Āldıqآلدیق 

  زدیم : Vurdik ووردیک = Vurduqووردوق 
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  قانون هماهنگی اصوات: ل اول

  
  

  اولفصل 
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  زبان ترکی که آن    اًزیباییهای گروه زبانهای آلتایی خصوص     یکی از ویژگیها و   
این زبان اسـت    ساخته است وجود قانون هماهنگی اصوات در  را از سایر زبانها متمایز    

  :باشد می زیرکه توضیح آن به شرح 
  :باشد می زیرشرح ه قاعده ب این قانون شامل دو

  :قاعده هم آوایی زبانی) 1
که همه اصـوات یـک واژه از لحـاظ بلنـدی وکوتـاهی صـوت تـابع               یعنی این 

  :شود می داده  توضیحزیرمصوت اولین خواهند بودکه به تفکیک 
اول واژه دارای مصوت بلند باشد همه آواهـا تـاآخر           ) بخش(اگرهجای  ) الف

  :مثال بلند خواهند بود؛
 -می خـرم  :Ālārām  آالرام -می خرم: Ālāmān  آالمان-بگیر بخر،:  Ālآل
  ... و می خرد:Ālār  آالر- اگر بخری:Ālsāyn آلساین-می خری :Ālāsān آالسان

ه دارای مصوت کوتـاه باشـد همـه آواهـای بعـدی آن              اگر هجای اول واژ   ) ب
  :مثال ند بود،هکلمه نیزکوتاه خوا

  گلسن-می آیم:Galaram  گلرم -می آیم: Galaman  گلمن-بیا: Gal گل

Galasan:گلسین-می آیی  Galsayn:گلر-اگر بیایی  Galar:ومی آید ...  
  مـه پـسوندها و    طـور کـه مـی بینیـد ه         همان،   را مدنظر بگیرید   باالبادقت نمونه   

 -سـین /  ساین-سن/  سان -من/ مان( آواهای بعد از هجای اول تابع آوای اولیه هستند        
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 وپسوندهای دیگر که در فصول بعد با نمونه مثالهـای           )...دو و /  دی -اور/  ایر - اَر/ آر
  :دشخواهید آشنا  مربوطه

/  ســیز-اوش/  ایـش -اوز/  ایـز -اَن/  آن-اور/ ار/  آر-ســی/  سـو -چـو / چـی (
 -لمـه /  المـا  -دور/  دیر-او/  ای-موش/  میش-اَری/  آری-لر/  الر -اون/  این -سوز
  ...) -لَن/  الن-مَ/  ما-رَ/  را-سَ/  سا-دَ/ دا

 را درنظر بگیریم کـه بـه   ،سیاه :Qārā/ Qaraقارا  / قره: عنوان مثال لغته ویا ب
ن ترتیـب    وبـدی  شـود   مـی هر دو صورت یعنی هم هجای بلند وهم هجای کوتاه تلفظ            

  : هجاهای افزوده شده به این کلمه عیناً تابع هجای اولیه خواهد بود
؛ قاراســان     ســیاهها: Qārlār قــاراالر    ســیاه؛:Qārā قــارا   = بــا هجــای بلنــد

Qārāsān:و سیاه هستی ...  
 :Qarasan سیاهها؛ قره سـن  :Qaralar  سیاه؛ قره لر:Qara قَرَه= باهجای کوتاه

  ...و سیاه هستی 
یعنی هماهنگی اصوات ازلحاظ وضعیت لبهـا کـه بـه           : قاعده هم آوایی لبی   ) 2

  :تفکیک شامل دو قسمت است
اگرهجای اول دارای صائت راست باشد همه اصوات بعدی آن واژه نیز            ) الف

  :مثال راست خواهند بود؛
 Qārdāşlār قـارداش الر        -) بـرادر ( Qārdāşقـارداش  -) دیگ(Qāzānقازان

    ... و)برادرها(
کلمــه دارای صــدای گِــرد باشــد آواهــای بعــدی بــه دو  اگــر هجــای اول) ب

  :صورت خواهند بود
کلمه نیـز گـرد باشـد همـه آواهـای بعـدی گـرد               دوم  )بخش( اگر هجا  :)ب/ 1

  :مثال خواهند بود؛
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 -)بـره را ( Quzunu قوزونـو -)بره ام را(Quzumu  قوزومو-)برّه( Quzuقوزو
  )بره اش را( Quzusunuقوزوسونو

اگر هجای دوم کلمه دارای آوای باز باشـد آواهـای بعـدی آن کلمـه             ):  ب /2
  :مثال تابع هجای دوم گردیده وباز خواهندشد؛

  ) درآفتاب(Gunaşda گونشده -)آفتاب،خورشید(Gunaşگونش 
البته ذکر این نکته نیزمهم است که قاعده هم آهنگی زبانی یک قاعده کلی اسـت                

رد ولیکن قاعده هم آوایـی لبـی دربرخـی از پـسوندها             ودرمورد کلیه لغات شمول عام دا     
 از ایـن قاعـده پیـروی        ،خصوصاّ درافعـال  )  الر : عالمت جمع  - ماق  :پسوند مصدری ( نظیر

  .شود مین
 Vurmāq وورماق-آمدن:Galmāq گلماق   -خریدن،گرفتن:Ālmāq آلماق

  رفتن :Getmāq  گتماق-زدن:
 تـا لغـات     شـود   مـی ی باعـث    وجود قانون هماهنگی اصوات درزبان ترکـ       :نکته

ه وارده از دیگر زبانها نیزهنگام تلفظ تابع این قانون شوند وتلفظ آنها شـکل ترکـی بـ                 
واین قانون به نوبه خود آواهای کلمات دخیل از دیگر           و تغییرشکل دهند  گرفته  خود  

  :مثال زبانها را از لحاظ راست وگرد بودن تنظیم ویکدست می نماید،
  : هم آهنگی زبانی

= فایـدا؛ آیینـه  = نوشـابا؛ فایـده  = گوشوارا؛ نوشـابه  =گوشواره ساعات؛= عتسا
  ... وخاراب/ خَرَب= خراب آینا؛

  :هم آهنگی لبی
نامـاز؛  = حوسـین؛ نمـاز   = قوربان؛ حسین =لوطو؛ قربان =کونجود؛ لوطی =کنجد

  باهار= بهار
 تا کلمـات وافعـال بـه        شود  میعدم آشنایی کامل به این قانون سبب         :نکته مهم 

د و هر فردی که می خواهد زبان غنی ترکی را به طور             ندست تلفظ نشو   رت یک صو



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 74
  

نگی اصـوات را فـرا گیـرد تـا           بایست قـانون همـاه      می کامل فراگیرد در اولین مرحله    
  .پسوند های مختلف کلمات دچار مشکل نشود درتلفظ 

 به این زبان کـه مـی گوینـد          ن ناآشنا امهمترین مشکل وعیب پاره ای از منتقد      
از ! قـانون مشخـصی نـدارد        ت زبان ترکی را می توان به هر صورتی تلفظ کـرد و            لغا

کـه   رعایت نکردن قانون هماهنگی اصوات سرچشمه می گیرد درصورتی         ندانستن و 
افعال زبـان ترکـی را بـه راحتـی و            با رعایت کردن این قانون می توان کلیه کلمات و         

  .طبق یک قانون معین صرف نمود
 تنوع لهجه وگوناگونی تلفظ هرلغت درکلیـه زبانهـای مهـم            که این نکته دیگر 

مناطق مختلفی ازنظرجغرافیایی پراکنده وگسترده می باشند حاکم است و ایـن             که در 
بـه وضـوح   ... گلیـسی، ان ترکـی،  فارسی، عربی،: زبانهایی نظیر عنوان مثال دره  مسئله ب 

  .قابل رؤیت است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



/  75  
  

  
  ضمائر: فصل دوم

  
  
  
  

  مدوفصل 
       

  ـریــضما      
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  77  /ضمائر :دوم فصل
  

  
  
  
  
  

کـار مـی رود و از تکـرارآن درجملـه           ه  جای اسم ب  ه  ضمیرکلمه ای است که ب    
  : جلوگیری می کند؛ مهمترین ضمایرعبارتند از

  

  ضمیر فاعلی ) الف
  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان

  ما  Bizبیز    شخص جمعاول   من Manمن    اول شخص مفرد
  شما  Sizسیز   دوم شخص جمع  تو  San  سن  دوم شخص مفرد

  Oاو    سوم شخص مفرد
  Şuشو 

  آن او،
  همان 

نوعی اشاره به (
  )دور

 Oālrاوالر     سوم شخص جمع
  Şulārشوالر

  آنها ایشان،
  همانها 

نوعی اشاره به (
  )دور

  

  ضمیر مفعولی ) ب
   :باشد میین ضمیرشامل تقسیم بندیهای زیر ا

  :حرف اضافه را مفعولی با  ضمیر.1
  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان 

  را ما  Bizı بیزی    اول شخص جمع  من را  Manıمنی  اول شخص مفرد

  را شما  Sizıسیزی   دوم شخص جمع  تو را  Sanıسنی  دوم شخص مفرد

  سوم شخص مفرد
 Onu اونو 

شونو  
Şunu  

  او را، آن را
  همان را 

 به نوعی اشاره(
  )دور

 Olāruاوالرو  سوم شخص جمع
Şulāruشوالرو

  آنها را
 همانها را 

نوعی اشاره (
  )به دور
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  :ضمیر مفعولی با حرف اضافه به. 2
  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان

اول شخص 
  مفرد

اول شخص   به من Manaمَنَه
 جمع

  به ما Biza بیزَه  

دوم  شخص 
  مفرد

دوم شخص  به توSanaسَنَه 
 جمع

  به شما Siza سیزَه 

سوم شخص 
  مفرد

  Onāاونا  
 Şunāشونا

  به او
  به همان

  )نوعی اشاره به دور(

سوم شخص 
  جمع

  Olārāاوالرا
Şuālrāشوالرا

 به آنها

  به همانها
)نوعی اشاره به دور(

  

  :ضمیر مفعولی با حرف اضافه از. 3
  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان

اول شخص 
  مفرد

ن     مَنَّ/ مَندَن 
 Mandan  

اول شخص   ازمن
  جمع

  ما از  Bizdanبیزدن 

دوم شخص 
  مفرد

سَندَن 
 Sandanسَنّن/

دوم شخص   ازتو
  جمع

  شما از  Sizdanسیزدن

سوم شخص 
  مفرد

اونّن    / اوندن
 Ondan 

 شونّن/ شوندن
Şundan 

  آن از او، از
  همان از

نوعی اشاره به (
  )دور

سوم شخص 
  جمع

  Oālrdānاوالردان
 Şuālrdānردانشوال

  آنها از
  همانها  از

نوعی اشاره به (
  )دور

  

  :ضمیر مفعولی با حرف اضافه در. 4
  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان

اول شخص 
اول شخص   من در Mandaمَندَه   مفرد

  ما در  Bizdaبیزده   عمج
دوم شخص 

دوم شخص   تو در  Sandaسَندَه   مفرد
  شما در  Sizdaسیزده    جمع

سوم شخص 
  فردم

Onda  اونده 
 Şundaشونده

  آن در دراو،
  همان  در

  )نوعی اشاره به دور(

سوم شخص 
  جمع

  Olārdāاوالردا 
 Şulārdāشوالردا

 رد آنها، در
  ایشان

  همانها  در
  )نوعی اشاره به دور(
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  ضمیر ملکی) ج
  :باشد میاین ضمیر بر دو نوع متصل و منفصل 

  :ضمیر ملکی متصل. 1
) لـری / یـز؛ الری  او؛ میـز؛  /ن؛ ای /م؛ یـن ( گانـه 6 پـسوندهای  ،برحسب مورد

  :، مثال می بخشدبرآخر اسم یا صفت اضافه می گردد و مفهوم مالکیت بدان کلمه
  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان

اول شخص 
  مفرد

اول شخص   پدرم Ātām آتام
  جمع

  پدرمانĀtāmız آتامیز

دوم شخص 
  مفرد

 )آتان(آتاین
Ātāyn(Ātān)

شخص دوم   پدرت
  جمع

  پدرتان  Ātāyz آتایز

سوم شخص 
  مفرد

 Ātāsıآتاسی

  )ی+س+آتا(
سوم شخص   پدرش

  جمع
 آتاالری
Ātālārı 

  پدرشان

  
 چنانچـه مالحظـه مـی نماییـد هرگـاه           :»سین وقـایع   «رابطه با  مطلبی در  :نکته مهم 

درسوم شخص مفرد ضمیرملکی بعـد ازکلمـه ای بیایدکـه آخـرین حـرف آن دارای                 
 و هرگاه آخـرین حـرف   شود می نیز افزوده »س «قبل از ضمیرحرف   ،هجای باز باشد  

 نیست  »س «باشد دیگر نیازی به حرف     )ساکن(کلمه قبل از ضمیر دارای هجای بسته        
  :مثال ،شود میمتصل ) حرف صامت(چراکه ضمیر به هجای بسته  

  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
 قیزیم

Qizim 
اول شخص   دخترم

  عجم
 قیزیمیز

Qizimiz 
  دخترمان

دوم شخص 
  مفرد

دوم شخص   دخترتQizin قیزین
  جمع

  دخترتان  Qiziz قیزیز

سوم شخص 
  مفرد

سوم شخص   دخترش  Qizı قیزی   
  جمع

  دخترشانQizları قیزلری
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  :ضمیر ملکی منفصل. 2
صورت مستقل ازاسـم مـی آیـد وسـاختارآن نیزبـه صـورت زیـر                 هب این ضمیر 

عالمـت نـسبت    )+  ضـمیرملکی متـصل     +ضمیرشخص منفـصل  ( بتضمیرنس :باشد  می
  :باشد می زیرشرح ه گانه ب6 که صرف آن دراشخاص »کی«

  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
 منیمکی

Manimkı 
اول شخص   مال من

  جمع
 بیزیمکی

Bizimkı 
  مال ما

دوم شخص 
  مفرد

سنینکی  
Saninkı 

دوم شخص   مال تو
  جمع

  سیزینکی 
Sizinkı  

  مال شما

سوم شخص 
  مفرد

اونینکی   
Oninkı  

سوم شخص   مال او
  جمع

        اوالرینکی
Olārinkı 

  مال آنها

  
  ر اشارهیضما) د

  :باشد میشامل تقسیم بندیهای زیر 
  ضمیر اشاره فاعلی. 1

  جمع  مفرد
  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی

 Buبو   

 O     او

 Şu  شو

  این
  آن، او

  )نوعی اشاره به دور( نهما

 Bulārبوالر     

 Olārاوالر       

  Şulār     شوالر

  اینها
  آنها

  )اشاره به دور(همانها 
      

  ضمیر اشاره مفعولی. 2
  جمع  مفرد

  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی
  مونو= بونو

Bunu=Munu 
  Onuاونو        
  Şunuشونو      

  این را
  آن را

  )نوعی اشاره به دور(همانرا 

  Bulāruبوالرو    
  Olāru    اوالرو  
  Şulāru   شوالرو

  اینهارا
  آنهارا

نوعی اشاره به ( همانها را
  )دور
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  :ر اشاره با حرف اضافه ازیضما. 3
  جمع  مفرد

  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی
Mundanموندن= بوندن 

  Ondan  اوندن
  Şundan  شوندن

  ازاین
  ازآن، از او
  از همان 

  )نوعی اشاره به دور(

 Bulārdān بوالردان

 Olārdānاوالردان 

  Şulārdānشوالردان 

  از اینها
  ازآنها
  از همانها

  )نوعی اشاره به دور(

  
  :ر اشاره با حرف اضافه بهیضما. 4

  جمع  مفرد
  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی

 Munā  مونا= بونا 

 Onāاونا   

  Şunā  شونا

  به این
  به او به آن،

   به همان
  )نوعی اشاره به دور(

 Bulārāوالرا  ب

 Olārāاوالرا   

  Şulārāشوالرا   

  به اینها
  به آنها
   به همانها

  )نوعی اشاره به دور(
  

  :ر اشاره با حرف اضافه دریضما. 4
  جمع  مفرد

  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی

  Mundāموندا   = بوندا 
 Ondāاوندا      

  Şundāشوندا

  این در
  او در آن، در

  در همان
  )نوعی اشاره به دور(

  Bulārdā  بوالردا
  Olārdā  اوالردا

  Şulārdāشوالردا  

  اینها در
  آنها در

  در همانها 
نوعی اشاره به (

  )دور
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  83  /زمان اعتبار به فعال اقسام :سوم فصل
  

  
  اقسام فعال به اعتبار زمان: فصل سوم

  
  
  

  ومسفصل 
      

    اقسام فعل به اعتبار زمان     
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  85  /مانز اعتبار به فعال اقسام :سوم فصل
  

  
  
  
  

ای است که داللت بر وقوع کار یا روی دادن حـالتی مـی کنـد و از                   کلمه فعل
تقـسیم           ) آینـده ( مـستقبل     و )حـال (، مـضارع  )گذشـته ( ماضـی    :نظر زمانی به سه گروه    

  :  به آنها اشاره شده استزیر که درشود می
  

  ) گذشته(ماضی ) الف
لتی در زمان گذشـته داللـت   فعلی است که بر انجام دادن کار یا روی دادن حا         

  : باشد می زیر مهمترین افعال ماضی به شرح .می کند
  : )مطلق(ماضی ساده . 1

 . فعلی است که درزمان گذشته انجام گرفته وبه پایان رسیده است

)=          ضـمیر ( شناسـه  + »دو/ دی«میانونـد   +  بـن فعـل      :ساختار فعلی ماضـی سـاده     
  گرفتم  م، خرید:Āldım  آلدیم:م+ دی + آل

 زدم: Vurdum  ووردوم

  :صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی ساده از مصدر
  گرفتن خریدن،: Ālmāq آلماق

  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
 آلدیم  
Āldım  

اول شخص   گرفتم خریدم،
  جمع

 آلدیک/آلدیق
Āldıq  

 خریدیم،گرفتیم

دوم شخص 
  مفرد

 آلدین 
Āldın  

 خریدی،
  گرفتی

دوم شخص 
  جمع

  آلدیز
   Āldız  

 خریدید،گرفتید

سوم شخص 
  مفرد

 آلدی 
Āldı  

سوم شخص   گرفت خرید،
  جمع

 آلدیالن 
Āldılān  

  خریدند،گرفتند
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  .علی ماشین خرید :  Alı Māşın Āldıعلی ماشین آلدی 
  .من پارسال خانه خریدم  :Man Bildir Öv Āldımمن بیلدیر اؤ آلدیم 

  :منفی درحالت باالنمونه مثال 
 شناسـه  +  »دو/ دی«میانوند  + » ما/ مَ   «عالمت منفی + بن فعل : ساختاردستوری

  ) ضمیر(
  جمع  مفرد

  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی
  نخریدیم، نگرفتیم Ālmādıqآلمادیک/آلمادیق  نگرفتم نخریدم،  Ālmādımآلمادیم
  نخریدید، نگرفتید  Ālmādızآلمادیز    نگرفتی نخریدی،  Ālmādınآلمادین

  نخریدند، نگرفتند  Ālmādılānآلمادیالن  نخرید، نگرفت  Ālmādıلمادی   آ
  

  من بو ماشینی خاراب لیقینه گؤره آلمادیم
 Man Bu Māşını Xārāblığına Göra Ālmādım :     ه مـن ایـن ماشـین را بـ

  .خاطر خرابیش نخریدم
  ماضی استمراری. 2

ل تداوم انجـام  صورت مستمر و درحاه به فعلی می گویند که درزمان گذشته ب      
کاربرد دارد کـه فـرق چنـدانی از         زیرگرفته باشد و در ترکی خراسانی به دو صورت          

  :حیث ساختار دستوری باهم ندارند
  :ساختار فعلی ماضی استمراری

شناسـه         + » دی «میانونـد  + »ای « عالمت ماضی اسـتمراری    +بن فعل  :نوع اول 
  ) ضمیر(

   می آمدم :Galeydım   گلیدیم :م+ دی+ ای + گل : مثال
  :صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی استمراری از مصدر

  آمدن:Galmāq            گلماق
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  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
 گلیدیم

Galeydım  
اول شخص   می آمدم

  جمع
 گلیدیک/گلیدیق

Galeydıq  
  آمدیم می

دوم شخص 
  مفرد

  گلیدین
Galeydın  

دوم شخص   آمدی می
  معج

  گلیدیز
Galeydız  

  آمدید می

سوم شخص 
  مفرد

گلیدی   
Galeydı  

  می آمد
سوم 

شخص 
  جمع

  گلیدیلن  
Galeydılan  

  آمدند می

  

   آما سن یوخیدین ،من سیزین اؤیزه گلیدیم
Man Sizin Öviza Galeydım Āmmā San Yoxeydın 

  . اما تونبودی،من به خانه شما می آمدم
   درحالت منفی باالمثال 
عالمت ماضـی اسـتمراری              + » م «عالمت منفی +   بن فعل   :ر دستوری آن  ساختا

  ) ضمیر( شناسه + »دی«میانوند  + »ای«
  جمع  مفرد

  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی
گلمیدیم  

Galmeydım  
  گلمیدیک/ گلمیدیق  آمدم نمی

Galmeydıq  
  آمدیم نمی

گلمیدین  
Galmeydın  

گلمیدیز                یآمد نمی
Galmeydız  

  دآمدی نمی

گلمیدی     
Galmeydı  

گلمیدیلن               آمد نمی
Galmeydılan  

  ندآمد نمی

   گتیردیلنآما سنی زورنن  سن اویرا گلمیدین،
San Oyrā Galmeydın Āmmā sanı Zornan Gatirdilan 

  .آوردند زورا، اما تو را بنمی آمدیتو به آنجا 
 + »دی «میانونـد  + »ایـر / آر/ ار« استمراری   عالمت ماضی  +  بن فعل  :نوع دوم 

  ) ضمیر( شناسه
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  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
   گلردیم

Galardım  
اول شخص   آمدم نمی

  جمع
 گلردیک/گلردیق

Galardıq   
 آمدیم نمی

دوم شخص 
  مفرد

  گلردین
Galardın  

دوم شخص   یآمد نمی
  جمع

گلردیز          
Galardız  

 دآمدی مین

سوم شخص 
  مفرد

گلردی   
Galardı  

سوم شخص   آمد نمی
  جمع

گلردیلن       
Galardılan  

  ندآمد نمی

  اوالر گونده باغا گلردیلن، آما سن اوالرو گؤرمدین 
Olār Gunda Bāğā Galardılan Āmmā San Olāru Görmadın 

  .آنها هر روز به باغ می آمدند، اما توآنها را ندیدی
 
  لیماضی نق. 3

فعلی است که درزمان گذشته انجام گرفته ولی اثرآن تا زمـان حـال نیـز بـاقی                  
  . مانده است

 + »ب/ اوب/ ایـب  «عالمت ماضـی نقلـی    +  بن فعل  :  ساختار فعلی ماضی نقلی   
  .)ضمایر مربوطه( شناسه

   آمده ای:Galıbsan گلیبسن = سن +  ایب + گل : مثال
   گذاشته ام:Qoyubban قویوبّن = بن + اوب +            قوی 

   بسته ای:Bāğlābsān  باغالبسان= سن + ب +       باغال      
   :صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی نقلی از مصدر

  . بستن : Bāğlāmāq باغالماق
  جمع  مفرد

  فارسی  ترکی  فارسی  ترکی
  ایم بسته  Bāğlābbiz اغالبّیزب  ام بسته  Bāğlābbān  باغالبان

  اید بسته  Bāğlābsizباغالبسیز   ای بسته  Bāğlābsān باغالبسان  
  اند بسته  Bāğlābdılānباغالبدیالن    بسته است  Bāğlābdıباغالبدی    
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  Biz Bu Yolu Bāğlābbizبیز بو یولو باغالبیز 

  .ما این راه را بسته ایم
   : درحالت منفیباالمثال 

نقلــی عالمــت ماضــی  + »م «عالمــت منفــی+  بــن فعــل:ســاختار دســتوری آن
  ) ضمایر مربوطه( شناسه + »ب/ اوب/ایب«

  باغالمابّان = بان + ب + ما +       باغال 
  جمع  مفرد

 فارسی  ترکی  فارسی  ترکی
 یما نبسته  Bāğlāmābbizباغالمابّیز  ام نبسته  Bāğlāmābbān باغالمابّان

 اید نبسته  Bāğlāmābsizباغالمابسیز  ای نبسته  Bāğlāmābsānباغالمابسان 

  اند نبسته  Bāğlāmābdılānباغالمابدیالن   نبسته است  Bāğlāmābdıمابدی   باغال
  

  بسان؟مای باغالینسن نمیچین سوین آریق
San Nameyçın Suin Ārığını Bāğlāmābsān  

  ای؟ هتبسنتو برای چه جوی آب را 
دراغلب مناطق ترک زبان خراسان دراین نمونه فعل، عالمت ماضی           :نکته مهم 

ای حـذف    سوم شخص مفـرد و جمـع درزبـان محـاوره           نهای دوم و   در زما  »ب«نقلی
 Bāğlābsānباغالبسان: گیرد، مثال خود میه  وحرف بعداز آن شکل تشدید بشود می

       Bāğlāssānباغالسّان=  
  

  ماضی بعید. 4
فعلی است که درگذشته خیلی دور اتفاق افتاده اسـت ومعمـوالً هـم بـه پایـان                  

   .رسیده است
/ دی «میانونـد  + »او «عالمـت ماضـی بعیـد     +  بن فعل    :اضی بعید ساختار فعلی م  

  ) ضمایر مربوطه(شناسه+ » دو
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   خریده بودم،گرفته بودم :Ālodim آلودیم = م + دی+ او +  آل :مثال
  ماندن: Qālmāq قالماق : صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی بعید از مصدر 

  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
 قالودیم 

Qālodım  
اول شخص   مانده بودم

  جمع
قالودیک / قالودیق

Qālodıq  
  مانده بودیم

دوم شخص 
  مفرد

 قالودین
Qālodın 

  
دوم شخص  مانده بودی

  جمع

قالودیز           
Qālodız  

  
  مانده بودید

سوم شخص 
  مفرد

  قالودی
Qālodı  

سوم شخص   مانده بود
  جمع

قالودیالن       
Qālodılān  

  ه بودندماند

  منه کؤمک اتمسیدین، ایشیمدن قالودیم 
Mana Kömak Etmasaydın İşimdan Qālodım 

  .از کارم مانده بودم کمک نمی کردی، اگر به من
  : درحالت منفیباالمثال 

 + »او «عالمـت ماضـی بعیـد      + »م «عالمـت منفـی   +  بـن فعـل      :ساختاردستوری
  )  ضمایر مربوطه( شناسه+ » دو/ دی«میانوند 

  فارسی  ترکی  فارسی  رکیت

  نمانده بودیم  Qālmoıqقالمودیک / قالمودیق  نمانده بودم  Qālmodımقالمودیم   

  نمانده بودید          Qālmodızقالمودیز     نمانده بودی  Qālmodınقالمودین      

  نمانده بودند  Qālmodıānقالمودیالن     نمانده بود  Qālmodıقالمودی   

  .  زات قالمودیچردا هئبیزیم چین او
Bizimçin Ordā Heç Zāt Qālmodı  

  .یزی نمانده بودچبرای ما درآنجا هیچ 
  



  91  /زمان اعتبار به فعال اقسام :سوم فصل
  

  ماضی استمرار شایانی . 5
فعلی است با داللت برزمان گذشـته کـه بالفاصـله قبـل ازکـار دیگـری انجـام                   

 .گرفته باشد

عالمت ماضی اسـتمراری  +  بن فعل :ساختار دستوری ماضی استمراری شایانی 
  ضمایر مربوطه  + »مالی/ ملی«شایانی 

درحـال خـارج شـدن      Çixmalidimچیخملی دیـم    = دیم  + ملی  +  چیخ   :مثال
  .بودم

  درحال خریدن بودم : Ālmālidim آلمالی دیم = دیم + مالی + آل 
 گتمـاق   :رف یک نمونه فعلی درحالت ماضی اسـتمراری شـایانی از مـصدر            ص
Getmāq : رفتن   

  فارسی  ترکی  زمان
  )رفتنی بودم( درحال رفتن بودم  Getmalidım گتملی دیم   شخص مفرداول

  ....درحال رفتن بودی  Getmalidın گتملی دین  دوم شخص مفرد
  درحال رفتن بود  Getmalidıگتملی دی      سوم شخص مفرد
  درحال رفتن بودیم  Getmalidıq گتملی دیک / گتملی دیق  اول شخص جمع

  درحال رفتن بودید  Getmalidızگتملی دیز      شخص جمعدوم
  درحال رفتن بودند  Getmalidılanگتملی دیلن      شخص جمعسوم

  

  .بیز اویرا یتیشنده، سیز اوردان گتملی دیز
Biz Oyrā Yetışanda Siz Ordān Getmalidız 

  .درحال رفتن بودیداز آنجا شما  ، به آنجادرهنگام رسیدن ما
   : درحالت منفیباالمثال 

 »مـالی / ملـی  «عالمت ماضی استمراری شایانی   +  بن فعل  :وری آن  ساختار دست 
  ضمایر مربوطه + » دؤگولی«عالمت منفی + 
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ــی  ــال تفکیک ــت :  مث ــی +  گ ــولی + مل ــم + دؤگ ــدیم  = دی ــی دؤگولی گتمل
Getmalidöguleydım : درحال رفتن نبودم   

  فارسی  ترکی  زمان

گتملی دؤگولیدیم   اول شخص مفرد
Getmalidöguleydım  

  )بودمنرفتنی ( بودمنل رفتن درحا

گتملی دؤگولیدین      دوم شخص مفرد
Getmalidöguleydın  

  .... بودیندرحال رفتن 

  بودندرحال رفتن   Getmalidöguleydıگتملی دؤگولیدی   سوم شخص مفرد

  گتملی دؤگولیدیک /گتملی دؤگولیدیق  اول شخص جمع
Getmalidöguleydıq  

  بودیمندرحال رفتن 

گتملی دؤگولیدیز        شخص جمعدوم
Getmalidöguleydız  

  بودیدندرحال رفتن 

گتملی دؤگولیدیلن    شخص جمعسوم
Getmalidöguleydılan  

  بودندندرحال رفتن 

  
  دوزدن، گتملی دؤگولیدین؟

Düzdan Getmalidöguleydın    
      ، درحال رفتن نبودی؟واقعاً   

 
  ماضی استمرار مصدری . 6

 ولـی سـاختار     باشـد   مـی  همانند ماضی استمراری شـایانی       آن دقیقاً  معنا ومفهوم 
  :دستوری آن مقداری متفاوت است

عالمـت ماضـی    + افعـال مـصدری     :  ساختار فعلی ماضی اسـتمراری مـصدری      
  ضمایر مربوطه + » دی «میانوند + »دی= دا  «استمراری مصدری

 درحال رفتن :Getmāqdeydım گتماق دیدیم= م +دی+ دی + گتماق : مثال
  بودم

  آلمـاق : مصدری از مصدر صرف یک نمونه فعل درحالت ماضی استمراری

Ālmāq  :،گرفتن خریدن  
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  فارسی  ترکی  زمان
  درحال خریدن بودم  Ālmāqdeydımآلماق دیدیم     اول شخص مفرد
  درحال خریدن بودی  Ālmāqdeydın آلماق دیدین      دوم شخص مفرد
  درحال خریدن بود  Ālmāqdeydıآلماق دیدی     سوم شخص مفرد
  درحال خریدن بودیم  Ālmāqdeydıq آلماق دیدیک / آلماق دیدیق  اول شخص جمع

  درحال خریدن بودید  Ālmāqdeydız         آلماق دیدیز   شخص جمعدوم
  درحال خریدن بودند  Ālmāqdeydılanآلماق دیدیلن     شخص جمعسوم

  
  ماشین آلماق دیدی، کی من یتیشدیم 

Māşın Ālmāqdeydı Kı Man Yetışdım 
  .که من رسیدم درحال خریدن ماشین بود،

   : درحالت منفیباالمثال 
 »دا «عالمت ماضی استمراری مـصدری    +  افعال مصدری    :ساختار دستوری آن  

  ضمایر مربوطه+ » دی «میانوند + »دؤگولی«عالمت منفی + 
 آلمــاق دا دؤگولیــدیم= م + دی+ دؤگــولی + دا +  آلمــاق :مثــال تفکیکــی

Ālmāqdādöguleydım :درحال خریدن نبودم  
  فارسی  ترکی  زمان

  بودمندرحال خریدن   Ālmāqdādöguleydımآلماقدا دؤگولیدیم      اول شخص مفرد
  بودیندرحال خریدن   Ālmāqdādöguleydın آلماقدا دؤگولیدین     دوم شخص مفرد
  بودندن درحال خری  Ālmāqdādöguleydıآلماقدا دؤگولیدی      سوم شخص مفرد

  آلماقدا دؤگولیدیک/ آلماقدا دؤگولیدیق  اول شخص جمع
Ālmāqdādöguleydıq  

  بودیمندرحال خریدن 

  بودیدندرحال خریدن   Ālmāqdādöguleydız آلماقدا دؤگولیدیز   شخص جمعدوم
  بودندندرحال خریدن  Ālmāqdādöguleydılanآلماقدا  دؤگولیدیلن   شخص جمعسوم

  ماقدا دؤگولیدیز ؟دوزدن، سیز باغالرو آل
Düzdan Siz Bāğlāru Ālmāqdādöguleydız 

  واقعاً، شما درحال خریدن باغها نبودید؟
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  ) حال(مضارع ) ب
کیـد  أزمـان حـال ت     فعلی است که برانجـام دادن کـار یـا روی دادن حـالتی در              

  : می باشندزیرکند؛ مهمترین افعال مضارع بشرح  می
  مضارع اخباری. 1

 دادن حالتی درزمان حال تاکید می کند و حالـت خبـر و            وقوع کار یا روی      بر
  . پیام رسانی دارد

 زیـر ساختار فعلـی مـضاری اخبـاری درمنطقـه خراسـان بیـشتر بـه دو صـورت                 
  :باشد می

  ضمایر مربوطه+ آ / میانوند اَ +  بن فعل: 1/1
  آیم می :Galaman گلَمَن =  من + اََ +  گل:مثال

  ضمایرمربوطه+ ایر+  بن فعل:2/1
 آیم می: Galiram گلیرَم = م + ایر+ گل: مثال
ترکی 

  )1نوع(
 ترکی

  ترکی   فارسی  )2نوع(
  )1نوع(

   ترکی
  فارسی  )2نوع(

گلَمَن 
Galaman  

گلیرم   
Galiram 

  گلَبیز    آیم می
Galabiz  

 گلیرک
Galirak 

  آییم می

گلَسَن  
Galasan  

گلیرین
Galirayn 

گلَسیز     آیی می
Galasiz  

گلیریز
Galirayz  

  آیید می

  گلَدی 
 Galadı  

  گلیر  
Galir  

گلَدیلَن  آید می
Galadılan  

  گلیرلر
Galirlar  

  آیند می

  :Man Saninan Har Yera Galamanمن سنین هر یئره گلمن 

  .من باتو به هرجایی می آیم
  :Man Maşhada Galiramمن مشهده گلیرم 

  .من به مشهد می آیم
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  : درحالت منفیباالمثال 
 کیتر  )1نوع(ترکی 

  ترکی   فارسی  )2نوع(
  )1نوع(

   ترکی
  فارسی  )2نوع(

گلمِیمن
Galmeyman  

گلمیرم
Galmiram 

گلمِیبیز  آیم نمی
Galmeybiz  

گلمیرک
Galmirak  

  آییم نمی

گلمِیسن 
Galmeysan  

گلمیرین
Galmirayn 

گلمِیسیز  آیی نمی
Galmeysiz  

گلمیریز
Galmirayz  

  آیید نمی

گلمِیدی  
Galmeydı  

  گلمیر
) گلمیدی(

Galmir  
گلمِیدیلَن  آید نمی

Galmeydılan 

  گلمیرلر
)گلمیدیلن(

Galmirlar  
  آیند نمی

  .او به تهران نمی آید: O Tehrānā Galmeydı او تهرانا گلمیدی 
  .ما به باغ نمی آییم:  Biz Bāğā Galmirak بیز باغا گلمیرک 

  مضارع التزامی. 2
اه بـا شـک وتریـد       کاریا روی دادن حالتی درزمان حال که همـر         برانجام دادن 
   .باشد داللت می کند

  ضمایر مربوطه +  بن فعل:ساختار دستوری آن
   بیایم :Galam گلم = ام +  گل:مثال تفکیکی

  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
اول شخص   بیایم  Galamگلم 

  جمع
  بیاییم  Galakگلک   

دوم شخص 
  مفرد

گلین   
Galayn  

دوم شخص   بیایی
  جمع

  بیایید      Galayzلیز گ

سوم شخص 
  مفرد

 گلسین
Galsin  

سوم شخص   بیاید
  جمع

  بیایند Galsilanگلسیلن

  :Qoy Qārdāşın Bizimnan Galsın قوی، قارداشین بیزیمنن گلسین 
  .برادرت با ما بیاید بگذار،

   : درحالت منفیباالمثال 
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  ضمایر مربوطه  + »می= م  «عالمت منفی +  بن فعل:ساختار دستوری آن
   نیایم :Galmiam ام  + می +  گل:مثال تفکیکی

  فارسی  ترکی  زمان  فارسی  ترکی  زمان
اول شخص 

  مفرد
  گلمیم

Galmiam  
اول شخص   نیایم

  جمع
گلمیک 

Galmiak  
  نیاییم

دوم شخص 
  مفرد

  گلمین
Galmiayn  

دوم شخص   نیایی
  جمع

گلمیز  
Galmiayz  

  نیایید

سوم شخص 
  مفرد

  گلمسین
Galmasin  

سوم شخص   نیاید
  جمع

  گلمسیلن
Galmasilan  

  نیایند
  

  : San Galmiayn Biz Getmarik سن گلمین، بیز گتمریک 
  .ما نمی رویم تونیایی،

  
  )در حال جریان(مضارع مستمر . 3

مـداوم   صورت مستمرو ه  انجام دادن کار یا روی دادن حالتی درزمان حال ب          بر
      :داللت می کند

) مـالی / ملی(عالمت مضارع مستمر    +  بن فعل  :ع مستمر ساختار دستوری مضار  
  ضمایر مربوطه + 

درحـال رفـتن    :Getmalıman گتملـی مـن   = مـن  + ملی+  گت:مثال تفکیکی
  )رفتنی ام(هستم 

   :  صرف یک نمونه فعل درحالت مضارع مستمر از مصدر
  رفتن :Getmāq گتماق
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  فارسی  ترکی
  Getmalımanگتملیَم  / گتملی من

  Getmalısan سن  گتملی
  Getmalıdıگتملی دی   
  Getmalıbizگتملییق / گتملی بیز

 Getmalısizگتملی سیز   

  Getmalıdılanگتملی دیلن 

  )رفتنی ام(درحال رفتنم 
  درحال رفتنی

  درحال رفتن است
  درحال رفتنیم
  درحال رفتنید
  درحال رفتنند

  

      : Olār Bu Şahrdan Getmalıdılanاوالر بو شهردن گتملی دیلن
  .آنها ازاین شهر درحال رفتن هستند

   : درحالت منفیباالمثال 
عالمـت   + »مـالی / ملی«عالمت مضارع مستمر    +  بن فعل  : ساختار دستوری آن  

  ضمایر مربوطه+ منفی دؤگول 
گتملـــی دؤگـــولمن = مـــن + دؤگـــول + ملـــی +   گـــت : مثـــال تفکیکـــی

Getmalıdögulman : درحال رفتن نیستم(رفتنی نیستم(  
  فارسی  ترکی

  Getmalıdögulman گتملی دؤگولمن
  Getmalıdögulsan گتملی دؤگولسن
 Getmalıdöguldu        گتملی دؤگولدو

  Getmalıdögulbiz گتملی دؤگولبیز
  Getmalıdögulsiz  گتملی دؤگولسیز 

  Getmalıdöguldulanگتملی دؤگولدولن 

  رفتنی نیستم
  رفتنی نیستی
  رفتنی نیست
  رفتنی نیستیم
  رفتنی نیستید
  رفتنی نیستند

  مضارع اخباری مصدری. 4
 ولی ساختار دسـتوری آن      باشد  میمفهوم آن دقیقاًَ مشابه مضارع مستمر        عنا و م

   .مقداری متفاوت است
عالمـت مـضارع    +  افعال مـصدری     :ساختار دستوری مضارع اخباری مصدری    

  ضمایر مربوطه  + »دَ/ دا «اخباری مصدری 
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درحـال  :  Ālmāqdāmānآلماقـدامان   ) = من(مان+ دا  + ق آلما :مثال تفکیکی 
   .خریدن هستم

  صرف یک نمونه فعل درحالت مضارع اخبـاری مـصدری از مـصدر آلمـاق    

Ālmāq :،گرفتن   خریدن  
  فارسی  ترکی

 Ālmāqdāmānآلماقدامان   

  Ālmāqdāsānآلماقداسان  
 Ālmāqdāduآلماقدادی  / آلماقدادو

  Ālmāqdābiz آلماقدابیز 
 Ālmāqdāsizلماقداسیز    آ

  Ālmāqdādulānآلماقدادیالن/ آلماقدادوالن

  درحال خریدن هستم
  درحال خریدن هستی
  درحال خریدن هست
  درحال خریدن هستیم
  درحال خریدن هستید
  درحال خریدن هستند

    

   : Qārdāşım Xātın Ālmāqdāduقارداشیم خاتین آلماقدادو 
  .برادرم درحال زن گرفتن است

  : درحالت منفیباال مثال 
 »دَ/دا«عالمت مضارع اخباری مـصدری      +  افعال مصدری  :ساختار دستوری آن  

  ضمایر مربوطه + »دؤگول«عالمت منفی + 
آلماقــــدا دؤگــــولمن = مــــن + دؤگــــول +  دا+  آلمــــاق:مثــــال تفکیکــــی
Ālmāqdādögulman :درحال خریدن نیستم .   

  فارسی  ترکی
 Ālmāqdādögulman آلماقدا دؤگولمن

  Ālmāqdādögulsan لماقدا دؤگولسنآ
  Ālmāqdādöguldu...    آلماقدا دؤگولدو

  Ālmāqdādögulbizآلماقدا دؤگولبیز   
  Ālmāqdādögulsiz آلماقدا دؤگولسیز

  Ālmāqdādöguldulan آلماقدا دؤگولدولن

  درحال خریدن نیستم
  درحال خریدن نیستی
  درحال خریدن نیست
  درحال خریدن نیستیم

  نیستیددرحال خریدن 
  درحال خریدن نیستند



  99  /زمان اعتبار به فعال ساماق :سوم فصل
  

   : Man Miva Ālmāqdādögulmanمن میوه آلماقدا دؤگولمن 
  .من درحال خریدن میوه نیستم

  
  )آینده(مستقبل ) ج

 جهت .فعلی است که برروی دادن کار یا حالتی درزمان آینده داللت می کند            
 Cāğ: غجا( پسوند مخصوص    ،ی درسایر نقاط ایران وجهان    ک افعال مستقبل تر   نساخت

 دو موجود است ولی درمنطقه خراسان اکثراً به همان صـورت مـضارع اخبـاری در              )  
روی  دن از کرهنگام صحبت    کار می رود که در    ه  آینده محتمل ب   نوع آینده قطعی و   

زبـان    ایـن مـسئله در   .شـود   مـی روی فعل صورت می گیـرد مـشخص            کیدی که بر  أت
ه کمتر بـ  ،افعـال زمـان آینـده     ،  صـحبت هنگـام    در گفتاری فارسی هـم شـایع اسـت و        

 .دستوری تلفظ می شوند صورت کتابی و

  آمدن: Galmāq مثال از مصدر فعل گلماق 
  فارسی  ترکی آذری، استانبولی  ترکی خراسانی

 /حالت مثبت
  1نوع

/ حالت مثبت
  2نوع

/ حالت منفی
  حالت مثبت  حالت منفی  حالت مثبت  2 و 1نوع 

  گلرمن
Galarman 

  گلرَم
Galaram 

  رَمگلمَ
Galmaram  

  گلَجاغام
Galacāğām 

  گلمیاجاغام
Galmiācāğām 

  خواهم آمد

  گلرسن
Galarsan 

  گلرَین
Galarayn 

  گلمَرَین
Galmarayn  

  گلجاغسان
Galacāğsān 

  گلمیاجاغسان
Galmiācāğsān 

  خواهی آمد

  گلر
Galar 

  گلر
Galar 

  گلمس
Galmas 

  گلجاغ
Galacāğ 

  گلمیاجاغ
Galmiācāğ 

  خواهد آمد

  لرمیزگ/گلربیز
Galarbiz 

  گلرَک
Galarak 

  گلمَرَک
Galmarak 

  گلجاغیق
Galacāğiq 

  گلمیاجاغیق
Galmiācāğiq 

  خواهیم آمد

  گلرسیز
Galarsiz 

  گلرَیز
Galarayz 

  گلمَرَیز
Galmarayz 

  گلجاغسیز
Galacāğsiz 

  گلمیاجاغسیز
sizğGalmiācā  

  خواهیدآمد

  گللّن= گلرلن
Galarlan 

  گللّن= گلرلن
Galarlan 

  نگلمسیل
Gamasilan 

  گلجاغالر
Galacāğlār 

  گلمیاجاغالر
Galmiācāğlār  

  خواهندآمد
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   .من گلن هفته مشهده گلرمن
Man Galan Hafta Maşhada Galarman   

  .من گلن هفته مشهده گلرم
Man Galan Hafta Maşhada Galaram 

   .من گلن هفته مشهده گلجاغام
Man Galan Hafta Maşhada Galacāğām:   

  .من هفته آینده به مشهد خواهم آمد: ترجمه
   .من ایکی هفته دن سورا مشهده گلمرم

Man İkki Haftadan Sorā Maşhada Galmaram 
  .را مشهده گلمیاجاغامنمن ایکی هفته دن سو

Man İki Haftadan Sonrā Maşhada Galmiācāğām 
  . به مشهد نخواهم آمدبعدهفته  من دو: ترجمه

  
  
  

  اق: فصل چهارم

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 



  101  /فاعل اعتبار به فعل اقسام
  

  سام فعل به اعتبار فاعلاق

  
  
  
  
  

  چهارمفصل 
      

     اقسام فعل به اعتبار فاعل
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  103  /فاعل اعتبار به فعل اقسام
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  فعل معلوم . 1
   .درجمله مشخص باشد) کننده کار(علی است که درآن فاعل ف

   :مثال
   .آمد) وا:  (Galdı گلدی 

  .لی آمد ع:Alı Galdı علی گلدی 
   .آمدم) من( :Galdım گلدیم 

   : Man Dunan Qoçānā Galdımمن دونن قوچانا گلدیم 
  .من دیروز به قوچان آمدم

  .گذاشتی) وت: (Qoydın  قویدین
    :Kitāblārı Hārdā Qoydınکیتاب الری هاردا قویدین؟ 

  کتابها راکجا گذاشتی؟
  

  فعل مجهول. 2
  . نامشخص باشد ازجمله حذف و) کننده کار(فعلی است که درآن فاعل 

 پـسوند مجهـول کننـده   +  بـن فعـل      :طریقه ساخت افعال مجهول درزبان ترکی     
  )اگر بخواهد(ضمیر  + »اول/ ایل/ آن/ این«

خـاطر قـانون همـاهنگی اصـوات        ه   بـ  باال تفاوت تلفظ پسوندهای     :توضیح مهم 
  .باشد می

  



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 104
  

پسوند   معنی فارسی  فعل معلوم
  معنی  فعل مجهول  ساز مجهول

 Ālındıآلیندی  Inاین  گرفت خرید، Āldıآلدی 
  خریده شد،
  گرفته شد

 وورولدوم Ulاول   زدم Vurdumووردوم 
Vuruldum 

  زده شدم

  نوشیده شد İçildıایچیلدی  İlایل  نوشید Içdıایچدی 
  بسته شد Bāğlānduباغالندو Ānآن        بست Bāğlāduباغالدو 

  

  :نمونه مثال درجمله
 علـی میـوه هـا را    :Alı Mivaları Āldı  میوه لـری آلـدی   علی:  حالت معلوم

  .خرید
  .میوه ها خریده شد: Mivalar Ālındı میوه لرآلیندی  :  حالت مجهول
  . رضا در را بست:Rizā Qāpını Bāğlādu رضا قاپینی باغالدو:  حالت معلوم

  . در بسته شد:Qāpı Bāğlāndu قاپی باغالندو: حالت مجهول
  .  تو آب نوشیدی:San Su İçdin سو ایچدین سن :  حالت معلوم

  . آب نوشیده شد:Su İçildı سو ایچیلدی : حالت مجهول
  .چوبها آتش گرفته شد:  Yāqāçlār Otlāndu یاقاچالر اوتالندو 

  .گندمها کوبیده شد : Buğdeylar Dögulduبوغدی لر دؤگولدو 
  
  
  
  
  
  



  105  /فاعل اعتبار به فعل اقسام
  

  
  اقسام فعل به اعتبار مفعول: ل پنجمفص

  
  
  

  جمپنفصل 
   

  مفعول      اقسام فعل به اعتبار 
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  107  /فاعل اعتبار به فعل اقسام
  

  
  
  
  

  
  فعل الزم. 1

  .فعلی است که مفعول نداشته باشد ونتیجه فعل به فاعل برگردد
   :مثال

   .علی آمد: Alı Galdı علی گلدی =  آمدن : Galmāq  گلماق 
   .من خوابیدم: Man Yātdım من یاتدیم = خوابیدن : Yātmāq یاتماق 
  .آب را نوشیدند :Suyu İçdılanسویو ایچدیلن =  نوشیدن : İçmāq ایچماق

  
  فعل متعدی. 2

  . هم فاعل داشته باشد فعلی است که هم مفعول و
  : باشد می زیرشرح ه زبان ترکی ب طریقه متعدی کردن افعال الزم در

اطر قـانون همـاهنگی     خـ ه  اختالف تلفظ پسوندهای متعدی ساز ب      :توضیح مهم 
   . توضیح داده شده استپیشتر به تفصیلاصوات است که 

پسوندهای   معنی  فعل الزم  ردیف
  معنی  فعل متعدی  متعدی ساز

قورّوماق   1
Qurrumāq 

قورّوتماق   tت     خشک شدن
Qurrutmāq 

  خشکاندن

قورخماق    2
Qorxmāq 

قورخوتماق Utاوت  ترسیدن
Qorxutmāq 

  ترساندن

قاچماق   3
Qāçmāq 

فرارکردن، 
  گریختن

قاچیرتماق  Irtایرت
Qāçirtmāq 

  فراری دادن

اوچماق   4
Uçmāq 

اوچورتماق  Urtاورت   پریدن
Uçurtmāq 

  پراندن
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پسوندهای   معنی  فعل الزم  ردیف
  معنی  فعل متعدی  متعدی ساز

گولماق   5
Gulmāq 

گولدورماق Durدور   خندیدن
Guldurmāq 

  خنداندن

چیخماق   6
Çixmāq 

درآمدن، 
 ...خارج شدن

چیخارماق  Ārآر 
Çixārmāq 

درکردن، 
خارج 
  ...کردن

  :  نمونه مثال درجمله
  . زمین خشک شد:Yer Qurrudu یئر قوّرودو : الزم

آبی   بی:Su suzluq Yerı Qurrutubduسوسوزلوق یئری قورّوتوبدو: متعدی
  .زمین را خشکانده است

  .)پروازکرد(پرنده پرید  :  Quş Uçduقوش اوچودو : الزم
به پـرواز  ( را پراندند پرنده : Quşu Uçurtdulānقوشو اوچورتدوالن  : متعدی

  .)دادند
  .بچه خندید : Çāğā Gulduچاغا گولدو : الزم

  .او بچه را خنداند:  Çāğānu Guldurdu چاغانو گولدوردو : متعدی
  .من ترسیدم :  Man Qorxdumمن قورخدوم :  الزم 

  .رضا من را ترساند : Riza Manı Qorxutduخوتدو ررضا منی قو: متعدی
  .او ازکار درآمد :  O İşdan Çixdıدی او ایشدن چیخ: الزم

او را ازکـار   :  Onu İşdan Çixārdılānاونـو ایـشدن چیخـاردیالن    : متعـدی 
  ).اخراج کردند (ددرآوردن
  
  
  



  109  /ترکی زبان در کردن منفی طریقه :ششم فصل
  

  
   در زبان ترکینطریقه منفی کرد: فصل ششم

 
 
 
 
 

  ششمفصل 
   

  طریقه منفی کردن افعال در زبان ترکی   
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  111  /ترکی زبان در کردن منفی طریقه :ششم فصل
  

  
  
  
  
  

تابع قـانون همـاهنگی    ( »ما/ م «ن پسوندان ترکی با اضافه کرد کلیه افعال در زب   
   . به آخر بن فعل تبدیل به فعل منفی می شوند)اصوات

  )اگر بخواهد(ضمایر  + »ما/ م«پسوند منفی ساز +  بن فعل:ساختار دستوری
  افعال بدون ضمیر. 1

  معنی  فعل منفی  معنی  فعل مثبت
  نگیر نخر، Ālmāآلما      بخر، بگیر Āl آل   
  نزن Vurmāوورما     بزن Vurوور  
  نرو Getmaگتمه     برو Getگت  
  کار نکنİşlama ایشلمه      کارکن İşlaایشله   

  
  .از این سیبها بخر:  Ālmālārdān Āl  Bu      بو آلماالردان  آل
  .برو در را بزن:   Get Qāpını Vurگت قاپینی وور 

  .کن درشغلت خوب کار:  İşinda Yaxşı İşla یشینده یاخشی ایشله ا
  ).نگیر(از آن میوه ها نخر:  O Mivalardan Ālmā او میوه لردن آلما 
  .پرنده ها را نزن:  Quşlārı Vurmā قوشالری وورما 

خـسته   زیـاد کـارنکن،  : Çox İşlama Yorulārsān چوخ ایـشلمه، یوروالرسـان   
  .شوی می
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  ارای ضمیرافعال د. 2

  
   .یر اوزوک آلدیممن آداخلیم ایچین ب

Man Ādāxlımıçın Bir Üzük  Āldım   
  .من برای نامزدم یک انگشتر گرفتم

  
  .بیز دونن باغدا چوخ ایشلدیق

Biz Dunan Bāğdā Çox İşladıq 
  .ما دیروز درباغ زیاد کار کردیم

  
   .ایلرکی گون ماشین قوچاندان مشهده گتمدی

İlarkı Gun Māşin Qoçāndān Maşhada Getmadı 
  . روز ماشین از قوچان به مشهد نرفتپری

  
  . ایشلمدیق یاخشیباغدا خسته لیق میزه گؤره بوگون

Xastalıqmıza Göra Bugun Bāğdā Yāxşı İşlamadıq 
  .خستگی مان امروز درباغ خوب کار نکردیمه خاطرب

 
ازنوع ماضی اسـتمراری     دن افعال سوم شخص مفرد     کر درهنگام منفی  ):1نکته

 در که این مورد     شود  می »س«این افعال تبدیل به       درآخر »ر «فو مضارع اخباری حر   
  :مثال ؛شود می تلفظ »ز «صورته زبان ترکی آذری و استانبولی ب

  معنی  فعل منفی  معنی  فعل مثبت
  نخریدم، نگرفتم Ālmādımآلمادیم   گرفتم خریدم،Āldım     آلدیم

  نزدی Vurmādınوورمادین    زدی Vurdınووردین 
  نرفت Getmadıگتمَدی   رفت Getdıگتدی 
  کار نکریم  İşlamadıq ایشلمَدیق  کار کردیم İşladıqایشلدیق  



  113  /ترکی زبان در کردن منفی یقهطر :ششم فصل
  

  تبدیل به فعل منفی
  معنی  فعل مثبت

  استانبولی آذری،  خراسانی
  معنی

  نمی آید Galmazگلمز Galmasگلمس   آیدمی  Galarگلر 
  نمی داند Bilmazبیلمز Bilmas بیلمس  می داند Bilarبیلر

  نمی خرد Ālmāzآلماز  Ālmāsآلماس   می خرد Ālārآالر 

 QoymāzقویمازQoymāsقویماس  می گذاردQoyārقویار
نمی 
  گذارد

  
   :Bu Gun Yāğış Yāğmāsماس غبو گون یاغیش یا

  .امروز باران نمی بارد
  

   : Bu Gun Qār Yāğārبوگون قار یاغار
  .امروز برف می بارد

  
  . :Alı O Övı Ālmāsعلی او اؤی آلماس 

  ).نخواهدخرید(علی آن خانه را نمی خرد
  

   :Riza Bu Māşını Alārرضا بو ماشینی آالر 
  .رضا این ماشین را می خرد

  
 ، فعل منفی مضارع اخباری اول شـخص مفـرد         ن گاهی اوقات درساخت   :)2نکته

  :مثال ،شود می از فعل حذف »آر/ار «میانوند
  معنی  فعل منفی  عنیم  فعل مثبت

  نمی آیم Galmamگلمم  Galmaramگلمرم   می آیم  Galaramگلرم 
  منمی دان Bilmamبیلمم  Bilmaramبیلمرم   می دانم Bilaramبیلرم 
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  معنی  فعل منفی  عنیم  فعل مثبت
  نمی خرم Ālmāmآلمام  Ālmārāmآلمارام   می خرم Ālārāmآالرام
  رمنمی گذا  Qoymām قویمام  Qoymārām قویمارام  می گذارم Qoyārāmقویارام

اوینارام 
Oynārām  

اوینامارام  بازی می کنم
Oynāmārām 

اوینامام 
Oynāmām 

 بازی نمی کنم

  
   :Man Olārın Övina Galmamاوالرین اؤینه گلمم من 

  .من به خانه آنها نمی آیم
  

   :Qoymām San Yātāsānقویمام سن یاتاسان 
  .نمی گذرام تو بخوابی

  
   :Qoymāsāyn Oynāmāmاوینامام ، قویماساین

  .بازی نمی کنم     اگر نگذاری،
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   در وجه شرطیفعل: فصل هفتم

  
  
  
  

  هفتمفصل 
         
  فعل در وجه شرطی      
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صورتی از فعل است که انجام گرفتن آن وابسته به یک شرط اسـت و معـادل                 
   .باشدمی  »اگر «زبان فارسی آن در

  /سَ   «پـسوند شـرطی سـاز     +  بن فعـل   :طریقه ساخت فعل شرطی درزبان ترکی     
  )اگر بخواهد( ضمیر +»سا

    :مثال تفکیکی
  .سوار شود اگر: Minsaمینسَه =  سَ  + مین
  .اگر بگیرد بخرد، اگر:Ālsā آلسا =  سا  + آل

   
                     :از مــصدر) حــال( زمــان مــضارع    صــرف یــک نمونــه فعــل شــرطی در    

   سوار شدن Minmāq  :مینماق
اول شخص 

  مفرد
  مینسم

Minsam  
  مینسک  اول شخص جمع  اگر سوار شوم

Minsak 
 اگر سوار شویم

دوم شخص 
  مفرد

  مینسین
Minsayn  

  مینسیز  دوم شخص جمع  اگر سوار شوی
Minsayz 

  اگر سوار شوید

سوم شخص 
  مفرد

  مینسه
Minsa 

سوم شخص   اگر سوار شود
  جمع

  مینسلن
Minsalan

  اگر سوار شوند

  
   .بوگون یاغیش یاغسا چوخ یاخشیدی

Bu Gun Yāğış Yāğsā Çox Yāxşıdı :   
  .اگر امروز باران ببارد خیلی خوب است 

   .ارتینن اویاناسین، یللی ایشلریه یتیشرسن
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Erteynan Oyānsāyn Yellı İşlaria Yetışarsan:   
 .یبه همه کارهایت می رس اگر صبح زود بیدار شوی،

  
   : درحالت منفیباالثال م

 + »سـا / سَ«پسوند شرطی ساز  + »ما/ مَ «پسون منفی+  بن فعل :ساختاردستوری
  ) اگر بخواهد(ضمیر 

   :مثال تفکیکی
  . اگرسوار نشوم:Minmasam مینمسم = م + سَ + مَ + مین
  .اگرنگیرم  اگرنخرم،:Ālmāsāmآلماسام = م + سا + ما + آل

  اگر سوار نشویم  Minmasakمینمسک       وار نشوماگر س Minmasamمینمسم 
  اگر سوار نشوید Minmasayzمینمسیز       اگر سوار نشوی Minmasaynمینمسین

  اگر سوار نشوند Minmasalanمینمسلن     اگر سوار نشود Minmasaمینمسه     
  

   :Galmasayn Getmaramگتمرم  گلمسین،
   .نمی روم نیایی،اگر

  
  .باغ سوسوزلوقدن قورّوریاغیش یاغماسا، 

Yāğış Yāğmāsā Bāğ Susuzluqdan Qurrur 
  .آبی خشک خواهد شد باغ از بی اگر باران نبارد،

  
ــی       ــان ماض ــرطی درزم ــل ش ــه فع ــک نمون ــرف ی ــته ( ص ــصدر                   ) گذش از م

  سوار شدن : Minmāq مینماق 
اضــی عالمــت م + » ســا/س «پــسوند شــرطی ســاز+  بــن فعــل:ساختاردســتوری

  ضمیر  + »دی «میانوند+  »ای «استمراری
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 اگـر سـوار         Minsaydım:مینـسیدیم = م  +دی+ ای  + س+ مـین   :مثال تفکیکی 
  می شدم 

اول شخص 
  مفرد

  مینسیدیم
Minsaydım

  اگر سوار 
  شدم می

اول شخص 
  جمع

  مینسیدیک
Minsaydık  

اگر سوار 
  شدیم می

دوم شخص 
  مفرد

  مینسیدین
Minsaydın 

اگر سوار 
  شدی می

دوم شخص 
  جمع

  مینسیدیز
Minsaydız 

اگر سوار 
  شدید می

سوم شخص 
  مفرد

  مینسیدی
Minsaydı 

  شد اگر سوار می
سوم شخص 

  جمع
  مینسیدیلن

Minsaydılan 

اگر سوار 
  شدند می

  

   :Tez Galsaydın Çox Yāxşidıچوخ یاخشیدی تزگلسیدین، 
  .اگر زود می آمدی، خیلی خوب بود

  

  .نو گؤرردینارتینن تورسایدین ، او
 Görardın  Erteynan Tursāydın Onu:   

 .می خاستی، او را می دیدی اگر زود بر
  

   : درحالت منفیباالمثال 
 + »سـا / س«پسوند شرطی ساز    + »ما/ م«پسوند منفی   +  بن فعل  :ساختاردستوری

  ضمیر + »دی«میانوند + »ای«عالمت ماضی استمراری 
  

 :Minmasaydımمینمـسیدیم     =  م  +دی+ ای  + س+ م+ مـین   :مثال تفکیکـی  
  .اگر سوار نمی شدم

  مینمسیدیم 
Minmasaydım  

مینمسیدیک     شدم اگر سوار نمی
Minmasaydık  

  اگر سوار نمی شدیم

  مینمسیدین     
 Minmasaydın 

مینمسیدیز         شدی اگر سوار نمی
Minmasaydız 

  اگر سوار نمی شدید

مینمسیدی        
Minmasaydı 

  مینمسیدیلن  ر نمی شداگر سوا
Minmasaydılan 

  اگر سوار نمی شدند
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   .چوخ یاخشیدی ،بو ماشینه مینمسیدیک
Bu Māşina Minmasaydık Çox Yāxşidı:   

  .خیلی خوب بود اگر به این ماشین سوار نمی شدیم،
  

  .مونوآلماسادین، من سنین ایچین گتیریدیم
Munu Ālmāsāydın man Saniniçin Gatıreydım:   

  .من برایت می آوردم  این را نمی خریدی، اگر
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  فعل در وجه امری: فصل هشتم

  
  
  

  هشتمفصل 
  

         فعل در وجه امری
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و ساختار کلی    می نماید  امر فعلی است که برروی دادن کار یا حالتی تاکید و         
  :باشد میشکل زیر ه آن ب

  بگیریم بخریم،  Ālakآلک    بگیرم بخرم، Ālımآلیم  
  بگیرید بخرید،  Ālın(Ālız)) آلیز(آلین  بگیر بخر، Ālآل 
  بگیرند بخرند،  Ālsılārآلسیالر   =آلسینالر  بگیرد بخرد،  Ālsınآلسین 

  
   :Get Bir Āz Miva Āl Gatır گتیر ، بیرآز میوه آل،گت
  .بیاور یک کم میوه بگیر، برو،

  
   :Get Qoy O Galsınت، قوی او گلسین گ

  .بگذار او بیاید برو،
  

   درحالت منفیباالمثال 
  نگیریم نخریم،  Ālmiakآلمیک     نگیرم نخرم، Ālmiemآلمیم 

  نگیرید نخرید،  Ālmien(Ālmiez)) آلمیز(آلمین  نگیر نخر، Ālmāآلما 
  نگیرند نخرند،  Ālmāsılārآلماسیالر   =آلماسینالر  نگیرد نخرد،  Ālmāsınآلماسین 
  

   :Onu Ālmā Munu Āl مونو آل  اونوآلما،
  .، این را بخر)نگیر(آن را نخر
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   : Qoymā Ordān Getsınقویما، اوردان گتسین 
  .ازآنجا برود نگذار، 

  
  :باب فعل امر ذکر چند نکته مهم در

دوم شخص واقع همان   هم درفارسی وهم درترکی شکل واقعی فعل امر در.1
 و بقیـه صـیغه هـای ایـن          باشد  می آن است که مورد خطاب        شخص جمع  مفرد و دوم  

عنوان مثال اول شخص مفرد و اول شخص جمع         ه   ب .فعل قالب افعال دیگر را نیز دارد      
  .آن قالب مضارع التزامی را دارد

 در زبان ترکی صیغه دوم شخص مفرد امر همانند زبان فارسی دارای شناسه                  .2
افعـال  ( اسـت و مـصادر   بن فعل درزبان ترکـی   ست برابر بـا      و این صیغه در    باشد  مین

فصل دوازدهم مفصالً بـه       که در  شود  میزبان ترکی با این صیغه ساخته        در) مصدری
 .آن اشاره شده است

زبان ترکی نیز همانند فارسی درآخر فعل امـر بـرای تاکیـد بیـشتر ادات                  در .3
  :مثال دا؛ اضافه می گردد، دَ، آ، :تاکیدی نظیر

  . بگو دیگه:De da دَ  دِ
  .بگیر دیگه دیگه، بخر:Āl dā آل دا  

  .دیگهبرو : Get da دَگت 
  .دیگهبخرآن را  : Onu Āl dā دا لاونوآ

  .آ) نگیر(آن را نخر :  Onu Ālmā Āاونو آلما آ 
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  )واداری, اجباری(فعل سببی : فصل نهم

  
  

  نهمفصل 
        

  )واداریاجباری،  (سببی فعل       
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محـرک   فعلی در زبان ترکی است که درآن شخص یـا چیـزی،           نوعی ساختار 
که فرد دیگری را مجبـور بـه انجـام کـاری              ویا این  شود  میعملی توسط فرد دیگری     

وساده  ترجمه دقیق .که فرد دیگری را با واسطه وادار به انجام کاری نماید          یا این  کند
گونه افعال به زبان فارسی مشکل است وساختار دستوری مشخصی جهت  و روان این

 افعـال را اغلـب       قبیـل  گونه افعال درزبان فارسی موجود نیست وترجمـه ایـن          تهیه این 
که درزبان ترکی می توان بـا        بایستی با چند جمله وکلمه مرکب بیان کرد درصورتی        

امتیـازات مهـم زبـان    از  یـن خـود یکـی دیگـر      ا افعال ساده فعل سببی ساخت و      اکثر
  . است ترکی

 بـا   (طریقه کلی  ساخت افعال سببی درزبـان ترکـی بـا چنـدین پـسوند مـشابه                   
  به صـورت تفکیکـی       ) خاطر حاکم بودن قانون هماهنگی اصوات     ه  تفاوت درتلفظ ب  

  :شود میآورده زیرشرح ه ب
  -فعل   ردیف

  -مصدری
معنی 
  فارسی

پسوندهای 
  سببی ساز

 -ل سببیفع
  معنی  -مصدری

  گیدیرماق  Dırدیر 
Gidirmāq 

  ...پوشانیدن 
  گیماق  1

Gimāq 
  پوشیدن

  گیدیرتماق Dırtدیرت 
Gidirtmāq 

اجبار نمودن به پوشیدن 
  ...چیزی 

  یازدورماق Durدور
Yāzdurmāq 

  یازماق  2  نویساندن
Yāzmāq 

  نوشتن
به اجبار نمودن کسی   یازدورتماق  Durtدورت
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  -فعل   ردیف
  -مصدری

معنی 
  فارسی

پسوندهای 
  سببی ساز

 -ل سببیفع
  معنی  -مصدری

Yāzdurtmāq نوشتن...  

  اوخوتماق Tت  
Oxutmāq  

  دن به مطالعهکروادار
  اوخوماق  3

Oxumāq 

 خواندن،
مطالعه 
  اوخوتدروماق Tdurتدور   کردن

Oxutdurmāq 
  ...اجبار کردن به مطالعه 

  پیشیرتماق Tت
Pişirtmāq  

 توسط دیگری -پزانیدن
  ...پختن 

4  
  پیشیرماق

  )بیشیرماق(
Pişirmāq 

  پختن
  پیشیرتدیرماق  Tdırتدیر 

Pişirtdirmāq  
واداشتن  دیگری  ،پزانیدن

  ...به پختن 

گونه افعال به صورت مصدر دربخش مصادر         فهرست تقریباً کاملی از این      :نکته مهم 
  .جهت اطالع ویادگیری آورده شده است

  
  : نمونه مثال درجمله

    : Man Ğazānı Pişirdım   پیشیردیمنی من غذا
  .م من غذا را پخت     

   : Ğazānı Pişirtdirdımغذانی پیشیرتدیردیم 
  ).وادارکردم تا دیگری غذا را بپزد( غذا را پزاندنم      

  
   : Man Pāltārlārımı Gidimمن پالتارالریمی گیدیم 

  .من لباسهایم را پوشیدم     
   :  Pāltārlārımı Gidirtdılanپالتارالریمی گیدیرتدیلن 

  .پوشانیدند  - به من-اسهایم را بل     
  

   : Suyu Bāğlādumسویو باغالدوم 
  .آب را بستم    
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   : Suyu Bāğlātdurdumدوم رسویو باغالتدو
  .توسط دیگری آب را بستم    

   : Suyu Bāğlātdurdulānسویو باغالتدوردوالن 
  ).مسدود کردند(توسط دیگری آب را بستند     
  

   : Man Öv Āldımمن اؤ آلدیم 
  .م    من خانه خرید

   : San Mana Öv Āldırdınسن منه اؤ آلدیردین 
  .   تو مرا وادار به خانه خریدن کردی

  
   : Pāltārlārımı Gidim مپالتارالریمی گیدی

  .ملباسهایم را پوشید    
   : Pāltārlārımı Gidirdinپالتارالریمی گیدیردین 

  .لباسهایم را بمن پوشاندی   
  

  : Çāğā Darsını Oxudu چاغا درسینی اوخودو 
  .بچه درسش را خواند

  . درس اوخوتدوردو االراغمعلم چا
  Oxutdurdu  Mullım Çāğālārā Dars:   

  .معلم بچه ها را وادار به درس خواند کرد
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  وجه توانایی افعال: فصل دهم

  
  
 
 

  دهمفصل 
        

  فعل توانایی افعال     
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گونه ای از افعال مرکب وبسیار رایج درزبان ترکی است که درآن گوینده از              
  : توانایی وقادر بودن فاعل بر انجام کاری خبر می دهد

اگـر  ( ضـمایر + فعل کمکی بیلماق    + »آ / -َ-«+  بن اصلی فعل     :طریقه ساخت 
   )بخواهد

 قـادر بـه خریـدن    :Ālā  bilmāq یلمـاق  آالب: بیلمـاق + آ +  آل :مثال تفکیکی
  بودن 

   قادر به آمدن بودن                        :Gala bilmāq :بیلماق + --َ--+ گل :  بدون ضمیر
مـی  (  قـادر بـه خریـدن هـستی     :Ālā  bilasan سـن  + بیـل + آ +   آل :باضمیر
  )توانی بخری 

   :گونه افعال دن اینکرطریقه منفی 
پـسوند  + فعـل کمکـی بیلمـاق     +  "آ     / --َ-"+ لی فعـل   بن اصـ   :طریقه ساخت 

  ضمایر+ " م "منفی ساز 
 نمـی  :Ālā  bilmisan  آالبیلمیـسن  :سـن + م + بیـل + آ +  آل :مثال تفکیکـی 

  .)قادر به خرید نیستی(توانی بخری 
 درچنـدین زمـان   »Ālā bilmāqآالبیلمـاق   «عنوان مثال،  صرف کامل فعـل ه ب

صـورت تفکیکـی در زیـر       ه  ی خواننـدگان محتـرم بـ      مختلف جهت یادگیری وآشـنای    
   :شود میآورده 
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  صرف یک نمونه فعل ماضی ساده توانی. 1

اول شخص 
  مفرد

  آال بیلدیم
Ālā  bildım 

اول شخص   توانستم بخرم
  جمع

  آال بیلدیق
Ālā  bildıq 

توانستیم 
  بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آالبیلدین
Ālā  bildın 

توانستی 
  بخری

دوم شخص 
  جمع

  یلدیزآال ب
Ālā  bildız 

توانستید 
  بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  آال بیلدی
Ālā  bildı 

سوم شخص  توانست بخرد
  جمع

  آالبیلدیلن
Ālā  bildılan 

توانستند 
  بخرند

 

   .قارداشیم بیلدیر اؤ آالبیلدی: مثال 
 Qārdāşım Bildir Öv Ālābildı :  
 .برادرم پارسال توانست خانه بخرد

  
  اضی نقلی توانیصرف یک نمونه فعل م. 2

اول شخص 
  مفرد

  آال بیلبّن
Ālā  bilibban  

ام  توانسته
  بخرم

اول شخص 
  جمع

  آال بیلبّیز
Ālā  bilibbiz  

ایم  توانسته
  بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آال بیلبسن
Ālā  bilibsan  

ای  توانسته
  بخری

دوم شخص 
  جمع

  آال بیلیبسیز
Ālā  bilibsiz 

اید  توانسته
  بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  یلیبدیآال ب
Āāl bilibdı 

توانسته 
  است بخرد

سوم شخص 
  جمع

  آال بیلیبدیلن
Ālā bilibdılan 

اند  توانسته
  بخرند

  

   .قارداشین ماشین آالبیلیبدی: مثال
 Qārdāşin Māşin Ālābilibdı :  
  .برادرت توانسته است ماشین بخرد

  
  صرف یک نمونه فعل مضارع استمراری توانی. 3

اول شخص 
  مفرد

  آالبیلیدیم
Ālā  bileydım 

توانستم  می
  بخرم

اول شخص 
  جمع

  آالبیلیدیق
Ālā bileydıq  

توانستیم  می
  بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آالبیلیدین
Ālā  bileydın 

توانستی  می
  بخری

دوم شخص 
  جمع

  آالبیلیدیز
Ālā  bileydız 

توانستید  می
  بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  آالبیلیدی
Ālā  bileydı 

توانست  می
  بخرد

سوم شخص 
  معج

  آالبیلیدیلن
Ālā bileydılan 

توانستند  می
  بخرند

  .سن اوالرو آالبیلیدین چوخ یاخشیدی: مثال
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San Olāru Ālābileydın Çox Yāxşidı :   
  .تو آنها را می توانستی بگیری خیلی خوب بود

  
  صرف یک نمونه فعل مضارع اخباری توانی. 4

اول شخص 
  مفرد

  آالبیلمَن
Ālā  bilaman  

می توانم 
  رمبخ

اول شخص 
  جمع

  آالبیلَبیز
Ālā  bilabiz 

می توانیم 
  بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آالبیلسَن
Ālā  bilasan 

می توانی 
  بخری

دوم شخص 
  جمع

  آالبیلَسیز
Ālā  bilasiz  

می توانید 
  بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  آالبیلدی
Ālā  biladı 

می تواند 
  بخرد

سوم شخص 
  جمع

  آالبیلَدیلَن
Ālā  biladılan 

 می توانند
  بخرند

  
   : Bu Cinsları Ālābilasizبوجینس لری آالبیلسیز : مثال

  .این جنس ها را می توانید بخرید
  

  صرف یک نمونه فعل مضارع التزامی توانی. 5
اول شخص 

  مفرد
  آالبیلم

Ālā  bilam  
اول شخص   بتوانم بخرم

  جمع
  آال بیلک

Ālā  bilak 
  بتوانیم بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آال بیلین
Ālā  bilayn 

دوم شخص   بتوانی بخری
  جمع

  آال بیلیز
Ālā  bilayz 

  بتوانید بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  آال بیلسین
Ālā  bilsın 

سوم شخص   بتواند بخرد
  جمع

  آال بیلسیلن
Ālā  bilsilan 

 بتوانند بخرنند
  

  . من بوالردان آال بیلم یاخشیدی :مثال
Man Bulārdān Ālābilam Yāxşidı :   

  .م بخرم خوب استمن از اینها بتوان
  

  صرف یک نمونه فعل مستقبل توانی. 6
اول شخص 

  مفرد
  آال بیلَرمن

Ālā  bilarman
قادر خواهم 
  بود بخرم

اول شخص 
  جمع

  آال بیلَربیز
Ālā  bilarbiz  

قادر خواهیم 
  بود بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آال بیلَرسن
Ālā  bilarsan 

قادر خواهی 
  بود بخری

دوم شخص 
  جمع

  آال بیلَرسیز
Ālā  bilarsiz 

قادر خواهید 
  بود بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  آال بیلَر
Ālā  bilar 

قار خواهد 
  بود بخرد

سوم شخص 
  جمع

  آال بیلَرلن
Ālā  bilarlan 

قادر خواهند 
  بود بخرند
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   .هر زات آالبیلرلن اوالر پولّارینا گؤره: مثال
Olār Pullārınā Göra Har Zāt Ālābilarlan :   

  . هر چیزی را قادر خواهند بود بخرند،شانآنها به واسطه پول
 

  صرف یک نمونه فعل شرطی توانی در زمان حال. 7
اول شخص 

  مفرد
  آال بیلسَم

Ālā  bilsam 

اگر بتوانم 
  بخرم

اول شخص 
  جمع

  آال بیلسَک
Ālā  bilsak  

اگر بتوانیم 
  بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آال بیلسَین
Ālā bilsayn 

اگربتوانی 
  بخری

دوم شخص 
  جمع

   بیلسَیزآال
Ālā  bilsayz 

اگر بتوانید 
  بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  آال بیلسَه
Ālā  bilsa 

اگربتواند 
  بخرد

سوم شخص 
  جمع

  آال بیلسلَن
Ālā  bilsalan 

اگر بتوانند 
  بخرند

  
  . آالبیلسین چوخ یاخشیدیگو اوزوبوآداخلیچین : مثال

Ādāxliçin Bu Üzügu Ālābilsayn Çox Yāxşidı :   
  .خوب استخیلی  ، بتوانی بخری را انگشنراینزدت برای ناماگر 

  
  صرف یک نمونه فعل وجه شرطی توانی در زمان گذشته. 8

اول شخص 
  مفرد

  آال بیلسیدیم
Ālā  bilsaydım 

اگر میتوانستم 
  بخرم

اول شخص 
  جمع

  آالبیلسیدیک
Ālā  bilsaydık 

توانستیم  اگر می
  بخریم

دوم شخص 
  مفرد

  آال بیلسیدین
Ālā  bilsaydın 

اگر میتوانستی 
  بخری

دوم شخص 
  جمع

  آالبیلسیدیز
Ālā  bilsaydız 

توانستید  اگر می
  بخرید

سوم شخص 
  مفرد

  آال بیلسیدی
 Ālā  bilsaydı 

اگر میتوانست 
  بخرد

سوم شخص 
  جمع

  آالبیلسیدیلن
 Ālā  bilsaydılan 

توانستند  می اگر
  بخرند

  

   .بوماشینی آالبیلسیدیز چوخ یاخشیدی : مثال
Bu Māşinı Ālābilsaydız Çox Yāxşidı :   

  . خیلی خوب بود،اگر این ماشین را می توانستید بخرید
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  افعال بی قاعده: یازدهمفصل 

  
  
  
  

  یازدهمفصل 
        

  بی قاعدهل افعا        
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 دســتوری قواعــد مــذکور جهــت ســاخت زمانهــای افعــالی هــستندکه جــدا از
ت جداگانـه وتحـت دسـتوری       صـور ه  است وایـن افعـال بـ      ) ماضی، مضارع، مستقبل  (

گر از امتیـازات مهـم      ی یکی د  . صرف می شوند   شود  میبه آن اشاره     زیر خاص که در  
بقیـه افعـال      و باشد  میین است که درآن فقط یک فعل بی قاعده موجود           ازبان ترکی   

ف دستوری از قوانین خـاص پیـروی        زمانهای مختل  درزبان ترکی درهنگام صرف در    
قاعـده   نمونه افعال بـی   ...   و انگلیسی :که درزبانهای دیگری نظیر    می کنند درصورتی  

   .بسیار زیاد است
 زمانهـای مختلـف      در ،  مثالهای زیرصرف تنها فعل بی قاعـده زبـان ترکـی           در
  :شده استتوضیح داده دستوری 
  

  ) است(ن یداست: صرف فعل بی قاعده در مفهوم. 1
  )مضارع(در زمان حال ) الف

اول شخص 
  مفرد

  منم/ من من
Man man  / 

Manam  
اول شخص   )من استم( منم

  جمع

  بیزیق/ بیزبیز
Bizbiz/ 
Biziq  

  ماییم

دوم شخص 
  مفرد

  سن سن
Sansan 

دوم شخص   )تواستی( تویی
  جمع

  سیزسیز
Sizsiz 

  شمایید

سوم شخص 
  مفرد

  اودو
Odu 

سوم شخص   او است
  جمع

  اوالردوالن
Olārdulān

  آنهایند

  :مثال
   کیست: Kimdı کیمدی 
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   منم، من استم: Manam / Manmanمنم   / من من 
   ماییم، ما استیم: Biziq  / Bizbizبیزیق   / بیز بیز 

  : درحالت منفیباالصرف مثال 
اول شخص 

  مفرد
  من دؤگولمن

Man dögulman  
اول شخص   من نیستم

  جمع
  ..بیز دؤگولبیز

Biz dögulbiz 
  نیستیمما

دوم شخص 
  مفرد

  سن دؤگولسن
San dögulsan 

دوم شخص   تو نیستی
  جمع

  سیز دؤگولسیز
Siz dögulsiz 

  شما نیستید

سوم شخص 
  مفرد

  او دؤگولدو
O döguldu 

سوم شخص   اونیست
  جمع

  اوالر دؤگولدوالن
Olār döguldulān 

  آنها نیستند

  :مثال
  ؟ پشت در تویی: Qāpının Dālsındā Sansan قاپینین دالسیندا سن سن 

  . نه من نیستم:Yo Man Dögulman یو من دؤگولمن 
  
  )ماضی(در زمان گذشته ) ب

اول شخص 
  مفرد

  من ایدیم
Man Eydım  

اول شخص   من بودم
  جمع

  بیز ایدیق
Biz Eydıq 

  ما بودیم

دوم شخص 
  مفرد

  سن ایدین
San Eydın 

دوم شخص   تو بودی
  جمع

  سیز  ایدیز
Siz Eydiz 

  شما بودید

شخص سوم 
  مفرد

  او ایدی
O Eydı 

سوم شخص   اوبود
  جمع

  اوالر ایدیلن
Olār Eydılan 

  آنها بودند

  :مثال
  ؟ چه کسی در را زد: Qāpını Vurān Kimeydıقاپینی ووران کیمیدی 

  .مابودیم/  من بودم: Biz Eydıq  / Man Eydımبیز ایدیق / من ایدیم 
  : درحالت منفیباالصرف مثال 

اول شخص 
  مفرد

  ولیدیممن دؤگ
Man döguleydım 

اول شخص   من نبودم
  جمع

  بیز دؤگولیدیق
Biz  döguleydıq 

  ما نبودیم

دوم شخص 
  مفرد

  سن دؤگولیدین
San döguleydın  

دوم شخص   تو نبودی
  جمع

  سیز دؤگولیدیز
Siz  döguleydiz 

  شما نبودید

سوم شخص 
  مفرد

  او دؤگولیدی
O döguleydı 

سوم شخص   اونبود
  جمع

  دیلناوالر دؤگولی
Olār döguleydılān 

  آنها نبودند
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  :مثال
  تو،که به باغ رفت  کسی: Bağā Gedan San Eydın باغا گئدن سن ایدین  

  ؟بودی
   . نه من نبودم:Yo Man Döguleydım یو من دؤگولیدیم  

  
  هستن؛ وجود داشتن : صرف فعل بی قاعده در مفهوم. 1

  )مضارع(در زمان حال ) الف
اول شخص 

  مفرد
  وارمن/ نبارم

Bārman  
/  هستم
  دارم وجود

اول شخص 
  جمع

  واربیز/ باربیز
Bārbiz  

  هستیم

دوم شخص 
  مفرد

  وارسن/ بارسن
Bārsan  

دوم شخص   …هستی
  جمع

  وارسیز/ بارسیز
Bārsiz 

  هستید

سوم شخص 
  مفرد

  واردو/ باردو
Bārdu 

سوم شخص   هست
  جمع

  واردوالن/ باردوالن
Bārdulān  

  هستند

  :مثال
:          Vārdu   / Man Sannan İşim Bārduواردو / بــاردومــن ســنن ایــشیم 

  .من باتوکاردارم
  : درحالت منفیباالصرف مثال 

اول شخص 
  مفرد

  یوخم/ یوخمن
Yoxman  

 وجود/ نیستم
  ندارم

اول شخص 
  جمع

  یوخوق/ یوخبیز
Yoxuq    Yoxbiz /  

  نیستیم

دوم شخص 
  مفرد

  یوخسن
Yoxsan 

دوم شخص   نیستی
  جمع

  یوخسیز
Yoxsiz  

  نیستید

سوم شخص 
  مفرد

  یوخدو
Yoxdu 

سوم شخص   نیست
  جمع

  یوخدوالن
Yoxdulān 

  نیستند

  :مثال
 Yoxam / Man Heç İşda Sannan یـوخم / من هـئچ ایـشده سـنن یـوخمن    

Yoxman  :من درهیچ کاری باتونیستم .      
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  )ماضی(در زمان گذشته ) ب
اول شخص 

  مفرد
  وار ایدیم/ بار ایدیم

Bār Eydım  
/  بودم

  جودداشتمو
اول شخص 

  جمع
  ایدیق وار/ بار ایدیق

Bār Eydıq  
  بودیم

دوم شخص 
  مفرد

  وار ایدین/ بار ایدین
Bār Eydın 

دوم شخص   بودی
  جمع

  ایدیز وار/ بار ایدیز
Bār Eydız 

  بودید

سوم شخص 
  مفرد

  وار ایدی/ بار ایدی
Bār Eydı 

  بود
سوم شخص 

  جمع
  

 ایدیلن وار /بار ایدیلن
Bār Eydılan 

  بودند

   .بیلدیر باغالردا چوخ اوزوم  بار ایدی: مثال
Üzüm Bāreydı Bildir Bāğlārdā Çox:   
  . انگور زیادی موجود بود،پارسال درباغها

  
  : درحالت منفیباالصرف مثال 

اول شخص 
  مفرد

  یوخ ایدیم
Yox  Eydım 

/  نبودم
  وجودنداشتم

اول شخص 
  جمع

  یوخ ایدیق
Yox  Eydıq  

  نبودیم

دوم شخص 
  مفرد

  وخ ایدینی
Yox   Eydın 

دوم شخص   نبودی
  جمع

  یوخ ایدیز
Yox   Eydiz 

  نبودید

سوم شخص 
  مفرد

  یوخ ایدی
Yox   Eydı 

سوم شخص   نبود
  جمع

  یوخ ایدیلن
Yox  Eydılan 

  نبودند

  :مثال
ایـــــل بـــــاغالردا هـــــئچ اوزوم یـــــوخ ایـــــدی                                               ) ایـــــریش( اینـــــیش

 İniş (İriş) İl Bāğlārdā Heç Üzüm Yoxeydı :2وری انگ درباغها هیچ سال پیش
 .موجود نبود
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  مصدر: فصل دوازدهم

 
 
  
  
  

  دوازدهمفصل 
   
  مصــدر     
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فعلی که برانجام دادن کار یا روی دادن حالتی بدون داشتن زمانهای دسـتوری      
  . مصدر می نامند،داللت نماید

رفـتن؛  = رفـت   :  باشـد   مـی  »ن «عالمت ساخت افعال مصدری درزبـان فارسـی       
  ...و خوردن = خورد

 و  باشـد   مـی  »Māqمـاق      «عالمت سـاخت افعـال مـصدری درزبـان ترکـی          
 پسوند مذکور به آخر بن فعل امـر  ساختار دستوری آن بدین صورت است که      

  .  مصدر می سازد دوم شخص مفرد، افزوده شده و
  در »مـاق  « پـسوند مـصدرساز    ،عرض مـی رسـاند    ه   اطالع ب  برای

  .شود می هم تلفظ »مک/ ماخ «صورت ه بعضی از مناطق ب
گــــرفتن؛                               خریــــدن، : Ālmāqآلمــــاق= مــــاق +  آل:مثــــال تفکیکــــی 

   .رفتن:  Getmāq گتماق= ماق+ گت
  .گذاشتن:   Qoymāqقویماق 
  .زدن:   Vurmāqوورماق 
  .نگریستن دیدن،:  Görmāqگؤرماق 
  .کردن نگاه:   Bāxmāqباخماق 
  .مراجعه کردن آمدن،:   Galmāqگلماق

  .ریختن:   Tökmāqتؤکماق 
  .دوختن:   Tikmāqتیکماق 
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راستای آشنایی ویادگیری خوانندگان محترم لیست تقریباَ کاملی از          در  :نکته
صـورت مـصدرآورده    ه  در بخش پنجم بـ    افعال مهم زبان ترکی به همراه مشتقات آن         

  .شده است
  

  مورد مصدر جعلی و مصدر مرخم نکاتی در
 کلمه ای است که درعین داشتن معنای مصدری دارای شکل           :مصدر جعلی 

صفت ویا حتی از بن فعـل سـاخته شـود؛ طریقـه              ،ممکن است از اسم    خاصی است و  
 Lıqلوق/ لیق «ند پسو، بدین صورت است که به آخرکلمه مورد نظر نیزساخت آن

/ Luq « گـی، ی،   « و معادل ساختاری آن درزبـان فارسـی پـسوندهای   شود میافزوده
  .انسانیت، خوبیت، اکثریت: باشد می »)عربی(یت 

   :مثال
  خوبی خوبیت،: Yāxşılıq یاخشیلیق = لیق + یاخشی
  بدی : :Pisliq پیس لیق  = لیق + پیس
  خریت : Eşşaglıq اشّگلیق = لیق + اشّگ
  زیادی، اکثریت: Çoxluq چوخلوق  = لوق + خچو

 کلمـه ای اسـت کـه درعـین داشـتن معنـای مـصدری، فاقـد                  : مصدر مرخّم 
گونه مصادر مـرخم درجملـه میـسر         تشخیص این  .است» Māqماق  «عالمت مصدری   

  .که درزبان فارسی هم به همین صورت است،است
 » Dıq / Duqدوق / دیق«پسوند + بن فعل: ساختاردستوری

  )درمعنای مصدری خریدن(خرید :  Āldıqآلدیق = دیق+ آل
 )درمعنای مصدری سوختن( سوزش : Yāndıqیاندیق = دیق + یان

  )درمعنای مصدری فروختن( فروش :  Sātdıqساتدیق = دیق + سات
 مطـابق اول    درسـت  ، دستوری مصدر مرخّم درزبان ترکـی      ار ساخت :نکته مهم 

  .باشد می) مطلق(شخص جمع درزمان افعال ماضی ساده
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  سیزدهمفصل 
    
  پسـونـد     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 148
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  149  /پسوند :سیزدهم فصل
  

  
  
  
  
  

منظور الفاظی هستند که برآخر بن اسم یا بن فعـل اضـافه مـی شـوند ومفهـوم                   
 مهمترین و پرکاربردترین  پسوند هـا درزبـان ترکـی خراسـانی            .جدیدی را می سازند   

  :ارد زیر استشامل مو
خـاطر  ه  سـاخت کلمـات مختلـف بـ         تلفـظ پـسوندها در     گانگی دو :نکته مهم 

فـصل اول     کـه توضـیح کامـل آن در        باشـد   مـی   »قانون هماهنگی اصوات  «تابعیت از   
  . تاب بیان شده استکبخش سوم 

  پسوندهای اسم ساز اسمی ) الف
سـامی  ابـن   که بـه آخـر      است  پسوندهایی  پسوندهای اسم ساز اسمی      از منظور

 د مهمترین آنها شـامل مـوار      ،مفهوم جدیدی از آن لغت می سازند         و اضافه می شوند  
  :باشد میزیر 

  )Arı /  Ārı(اری / آری: پسوند. 1
مفهوم جهـت    بهو  موجود  در بعضی از کلمات      که   استی  از پسوندهای کمیاب  

  :مثال کار می رود،ه سمت ب و
  باال: Yuxārı  یوخاری
  تو رون،د داخل،: İçarı ایچری 
  جلو، پیش، زمان قبل : İları  ایلری
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  )Ak /Āq(ک ا/ آق:  پسوند. 2
که بیشتر در مفهـوم اسـم مکـان واسـم           است  از پسوندهای رایج درزبان ترکی      

  ،کـار رفتـه اسـت     ه  مورد بعضی از اعضای بـدن هـم بـ          در ابزار به اسامی اضافه شده و     
  : آنها هم به نوعی اسم ابزار می باشند،  مثالزیرا

  گوشه،کنار:  Qırāq قیراق
   تبر: Nāncāqنانجاق 
   ناخن: Dırnāq دیرناق
   لب: Dodāq دوداق
   گوش: Qulāq قوالق
   انگشت : Bırmāq   Bārmāq/بیرماق / بارماق
   شاخه :  Budāqبوداق 
   خوشه گندم:  Bāşşāqباشّاق 
   مردمک: Babakببک 

  )Alak /Ālāq(لک ا/ آالق: پسوند. 3
بن فعلی    ولی در  شود  میهم بربن اسم اضافه      پسوند هم بربن فعل و    این نمونه        

  : مثال بیشتر رایج است،
    سجده پشتک زده، خم شده به حالت : Dumbālāqدومباالق 
   سیلی:  Şāpālāqشاپاالق 
   قارچ: Göbalakگوبَلک 

  )İz / Üz(اوز / ایز: پسوند. 4
کـار مـی رود و سـاختار        ه  د ب این پسوند برای جمع بستن لغات وهمچنین اعدا            

  :باشد می زیرشرح ه تبدیلی آن جهت یادگیری ب
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 کلمات جمع کلمات مفرد

 ما Bizبیز                   من Man/Banبن  / من 

 شما Sizسیز                  تو Sanسن                  

 گرفتید د،خریدی Āldizآلدیز          خریدی،گرفتی Āldin آلدین           

 رفتید Getdizگتدیز        رفتی Getdinگتدین        

 یکی تان Birizبیریز              یک Birبیر                     

 دوتایی تان İkkizایکّیز             دو İkkiایکّی                

 سه تایی تان Üçüzاوچوز           سه Ücاوچ                   

 چهار تایی تان Dörtüzدؤرتوز     چهار Dört             دؤرت

  
  )İl / Ul(اول / ایل: پسوند. 5

  :مثال از نمونه پسوندهایی است که از  اسامی، صفت می سازد،    
  سبز: Yāşıl  یاشیل
   طال:  Qızılقیزیل 
  سبک: Yungul  یونگول

  )In / Un(اون / این: پسوند. 6
 :مثال  است ودرلغات گوناگون کاربرد دارد،از نمونه پسوندهای قدیمی  

 In    این    :پسوند Un     اون    :پسوند

 برادرهمسر Qayın    قیین   کامل،تکمیل Bitunبیتون        

 نزدیک Yāxın  یاخین  دراز، طویل Uzunاوزون      

 ضخیم Qālın     قالین  کلفت Yoqun)  یوقان(یوقون 

 معتدل هوای خنک، Sarın     سرین گردن Boyun   بویون 

 شکم  Qārınقارین گوسفند Qoyun قویون

 عروس Galın     گلین هیزم Odun    اودون 

 نورانی روشن، Āydınآیدین     بازی Oyun      اویون
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 Cak /Çak /Ciq/( چـاق  /جـاق  /چیق /جیق /چک /جک: پسوند. 7

Çiq /Cāq /Çāq(  
  :مثال کار می رود،ه برای اسم ابزار ب تصغیر ویا مفهوم این پسوند در

   زبان کوچک: Dilçak دیلچک

   دستکش: Elcak الجک

  )4بخشکلمه ترکی(  کلبه چوبی و حصیری، آالچیق: Ālāçiqآالچیق 
  برهنه، لخت، عریان: Yālinçāq =Yālānqāç  :یاالنقاچ= یالینچاق
شـپزی   دسـتگیره پارچـه ای کـه درآ   : Tutqāç = Tutquç: توتقـوچ = توتقاچ 

معـادل خاصـی در فارسـی جهـت ایـن           .( شود  می جهت گرفتن ظروف از آن استفاده     
     .)لغت موجود نیست

  )Çı /Çu(چو / چی: پسوند. 8
درمعنای وابـستگی بـه مـشاغل        از پسوندهای رایج و مهم زبان ترکی است و           
 .باشد میهمچنین عالمت اسم فاعل  کار می رود وه ب

آبدراچی، درشـکه   : زبان فارسی نیزشده است؛ مثال     این پسوند وارد     :نکته مهم 
  چی

 Çıچـو / چـی  «پـسوند فـاعلی  + صفت/ اسم: طریقه ساخت لغات با این پسوند

/Çu «  

 دربان Qāpıçıقاپیچی            در  Qāpıقاپی                   

 دروغگو Yālānçıیاالنچی         دروغ Yālānیاالن                

 شکسته بند Siniqçıسینیقچی        شکسته Siniq      سینیق           

 آسیابان Degirmānçıدگیرمانچی  آسیاب Degirmānدگیرمان   

 آهنگر Damırçıدمیرچی           آهن Damırدمیر                

 بازیگر Oyunçuاویونچو            بازی Oyunاویون                 
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  )Çın(چین : پسوند. 9
ــ ــاب از پ ــیسوندهای کمی ــه چــشم  باشــد م ــدگان ب             و دراســامی بعــضی از پرن

  :مثال می خورد،
   سار: Sığırçınسیغیرچین 
  )4بخشکلمه ترکی (   بلدرچین:بیلدیرچین

   شاهین:الچین
  )Dāş(داش : پسوند. 10

 معادل پیـشوند  کار می رود و  ه  معنای همراهیت  و معیت ب     به  سوند مذکور   پ     
  :بان فارسی است، مثال در ز»هم«

  دوست  همراه،: Yoldāş یولداش
 صـورت قارینـداش   ه  این لغـت دراصـل بـ      : توضیح=  برادر   : Gārdāş قارداش

Qārındāş  شده است» قارداش « که مخفف وتبدیل بهباشد میبه معنای هم شکم .  
  )Rāq(راق : پسوند. 11
 ، بخـش  ن عالمت صفت تفضیلی اسـت کـه در همـی           در زبان ترکی   ین پسوند ا
  :مثال  توضیح داده شده است، مفصالًچهاردهم درفصل

   سفیدتر:Āqrāq آق راق 
   کمتر:Āzrāq آزراق 

  زیادتر  بیشتر،: Çoxrāqچوخ راق 
   بدتر:  Pisrāqپیس راق 

  )sāq/sak(سک  / ساق: پسوند. 12
 درهـم شـدن   و نوعی    باشد  میفعلی   های اسمی و   بن پسوندهای مشترک در   زا

 : مثالآن لغت می رساند، دگی را به فشرپیچیدگی وو

   روده:  Bāğırsāqباغیرساق 
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بـه   Qurmāq دیوث؛ برگرفته از ریشه فعلـی قورمـاق  : Qurumsāqقورومساق 
دوشخص نامحرم را بـه هـم       ) 2 هم پیچاندن ه  ب کردن، وصل سرهم کردن، ) 1: معنای

   .وصلت نامشروع دادن
بـه    Sarımāqلـی سـاریماق    سیر؛ برگرفته از ریشه فع: Sārımsāq ساریمساق 

ای سـیر درهمـدیگر بـه        ه دانهو فشردگی   بعلت پیچیدن   (  و تاب دادن     معنای پیچیدن 
   )شود می این نام خوانده

   آرنج:  Dirsakدیرسک 
  )Siz /Suz(سوز  / سیز :پسوند. 13
 و از اضـافه شـده آن        باشد  می »بی، نا  «:عادل این پسوند درزبان فارسی پیشوند     م

 :مثال پیدا می کند، متضادلمه حالت ک به آخر لغت
 منفی مثبت

 بی خون، کم خون Qānsizقانسیز        خون Qānقان           

 بی صدا Sassizسسسیز      صدا Sasسس         

 بی نمک Duzsuzدوزسوز     نمک Duzدوز         

 تشنه: بی آب Susuzسوسوز         آب Suسو            

  
  )Kı(کی : پسوند. 14

الِ، مـ «فارسـی پیـشوند      معـادل آن در     و باشـد   میمعنای مالکیت    این پسوند در  
  : مثال است،» مربوط به

   مال من، مربوط به من : Manimkı) منیمکی(کی + منیم     
   مال تو، مربوط به تو: Saninkı) سنینکی(کی +  سنین      

  ، مال االن مربوط به االن: İndikı) ایندیکی(کی +        ایندی
 مربــوط بــه ســال : Keçan İlinkı) کــئچن ایلینکــی(       کــئچن ایلــین کــی 

  گذشته، مال پارسال
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  )Lār / Lar(لر  /الر: پسوند. 15
 و کلیه لغات  با این پـسوند بـه           باشد  میعالمت جمع   در زبان ترکی    این پسوند   

  :ال، مثباشد می »ها، ان«زبان فارسی  می شوند؛ معادل آن در جمع تبدیل
 جمع مفرد

 برادرها، برادران Qārdāşlār قارداش الر برادر  Qārdāşقارداش 

 خواهرها، خواهران Bācılārباجی الر           خواهر Bācı       باجی 

 راهها Yollārیول الر             راه Yol            یول

 چشمان چشمها، Gözlarگؤزلر              چشم Göz          گؤز

 موها Tuklarتوک لر           مو Tuk       توک 

 زبانها Dillarدیل لر             زبان Dil         دیل
  

  )Gil / Gul(گول / گیل: پسوند. 16
نوعی دیگر ازپسوند جمع درزبان ترکی است که فقط برای جمع بستن اسامی             

  :مثال ،باشد می »شون: ناینا، شا: اینها « معادل آن درزبان فارسی لغات؛افراد می آید
   علی اینا، علی شون: Alı Gulعلی گول 

  برادرم اینا، برادرم شون  :  Qārdāşım Gilقارداشیم گیل 
   برادرم اینا،آمدند: Qārdāşım Gil Galdılanقارداشیم گیل گلدیلن

  )Lāq / Lak(لک / الق: پسوند. 17
  استفاده می شود و    این پسوند از اسم، صفت می سازد و بیشتر برای اسم مکان           

  : نمونه هابی ازآن به زبان فارسی هم وارد شده است  ، مثال
   )4بخشکلمه ترکی(  محل فرو رفتن ، باتالق : Bātlāq باتالق

   )4بخشکلمه ترکی(  سردسیر ، قشالق : Qişlāqقیشالق 
  ) 4بخشکلمه ترکی( گرمسیر، ییالق: Yeylāqییالق 
  .شود میآب جمع  محلی که : برکه: İslāq ایسالق
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  . محلی که ترک ترک خورده است: Çātlāq چاتالق
  )Lı / Lu(لو / لی: پسوند. 18

  : باشد می زیراز پسوند های مهم درزبان ترکی است وکاربرد آن درموارد 
          :درمعنای قید زمان) الف

   شبانه، شب هنگام:  Gecalıگئجه لی 
   صبح هنگام : Ertalıائرته لی 

  :                                                                 ارا بودن چیزی د دارندگی ودرمعنای) ب
  نمکدار  بانمک،: Duzluدوزلو 
  آبکی   آبدار،: Sulu سولو
  اشک آلود ) 2پرسن وسال ) Yāşlı :1 یاشلی

   نورانی، پرنور: İşiqlıایشیقلی 
  وحشتناک ترسناک،:  Qorxuluقورخولو 
  دلیر  جسور،: Üraklı اورک لی

        :شایستگی درمعنای قابلیت و) ج
  لذیذ خوردنی،: Yemalıیئمه لی 

   نوشیدنی، گوارا: İçmalıایچمه لی 
   دیدنی، تماشایی: Görmalıگؤرمه لی 
  دوست داشتنی، مطلوب  خواستنی،: İstamalıایستمه لی 
  مضحک  خنده دار،: Gulmalıگولمه لی 

               :ابانتس درمعنای نسب و) د
   ایرانی، اهل ایران: İrānlıایران لی 

   مشهدی، اهل مشهد     : Maşhadlıمشهد لی 
   :معیت درمعنای همراهی و) ه
  :ساخت بعضی ازجمالت خاص کاربرد دارد، مثال در
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  ) به دستچوب(  دستی که همراه آن چوب باشد: Al Yāqāçlıال یاقاچ لی 
  پسر همراه هم                                                     و  مادر: Nanalı Oqlānنه نه لی اوغالن
 علـی   : Alı Al Yāqāçlı Getdıعلـی ال یاقـاچلی گتـدی    :   مثـال جملـه ای  
   .چوب به دست رفت

   : با، دار:درمعنای  فارسی) و
  متاهل ) 2  خانه دار) Övlı : 1اؤلی 

   باعصبانیت      : Acıqlıاجیق لی 
  )Çılıq(چیلیق : پسوند. 19

از اسـامی اضـافه شـده اسـت ونـوعی          از پسوندهایی است کـه درآخـر بعـضی        
  :مثال قابلیت ودارندگی طوالنی مدت را به آن کلمه می رساند،

  ایـشی یـاریم چیلیـق    :نـصف ونیمـه، نیمـه کـاره    : Yārım çılıq یـاریم چیلیـق  
  . نکن کاررا نیمه کاره رها:İşı Yārım Çılıq Bırāxmā بیراخما 

 چوخ باغیرچیلیق اتمه : دادو فریاد، سر وصدای زیاد: Bāğır Çılıqچیلیقباغیر
Çox Bāğır Çılıq Etma  :زیاد سروصدا نکن .  

            مـن سـربازچیلیقه گتـدم   : خدمت سـربازی :  Sarbāz Çılıqسربازچیلیق
Man Sarbāz Çılıqa Getdım      :من به سربازی رفتم .  

  )Lıq / Luq(ق لو/ لیق: پسوند. 20
  :باشد می زیرکاربرد این پسوند درموارد 

  ساخت اسم مصدر یا مصدر جعلی در) الف
  :مثال ،باشد می »عربی :یت ی، «زبان فارسی معادل آن در
  برادری،اخوت:  Qārdāşlıq قارداشلیق
   مردانگی: Kişılıq کیشی لیق
   خریت : Eşşaglıq اشّگلیق
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  اکثریت:  Çoxluqچوخلوق  
   هوم مشاغل و حرفه هادرمف) ب

   بنایی: Bannālıq بنالیق
  سرقت  دزدی،: Oqurluq اوغورلوق
   شاعری:  Şāerlıqشاعرلیق 

  مقام درمفهوم دارا بودن یک صفت و رتبه و) ج
   پیری: Qocālıqقوجالیق 
  سروری  آقایی،: Āqālıq آقالیق
  بزرگواری  پدری،: Ātālıq آتالیق

  نیکی خوبی،: Yāxçılıq / Yāxşılıq یاخشیلیق/ یاخچیلیق
   بدی : Pislıq پیسلیق
  بزرگی  بگ بودن،: Baglıqبگلیق 

   شاهی، پادشاهی: Şāhlıqشاهلیق 
  شایستگی برای چیزی در مفهوم صفت و) د

   لباس بهاره:Bāhārlıq Pāltārı باهارلیق پالتاری  
   گوشتی)مواد(  :  Etlıqاتلیق 

   ترشیجات)مواد(  : Turşuluq تورشولوق 
  اسامی بعضی از ابزارهادر) ه

  معنی شیربهابه همچنین ) 2کالهک نوعی کاله) Bāşlıq  : 1باشلیق 
   عینک:Gözluk گؤزلوک 

  فراوانی برای آن  کثرت ویدراسامی برخی از مناطق درجهت القا) و
   کاهدان، محل نگهداری کاه:  Sāmānlıqسامانلیق 

   زمین خاکی: Torpāqlıq Yerتورپاقلیق یئر 
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  زمین برفی: Qārlıq Yerئر قارلیق ی

  گل  گلزار، محل پر از: Gulluqگولّوق 
  )Mān  /Man(مان / من: پسوند. 21

  :کار می روده مفهوم تشدید وتایید چیزی ب به از پسوندهای قدیمی است و
  ترک هستم: ، معنای لغوی ترکمن:Turkman تورکمن 
   آسیاب:  Degırmānدگیرمان 

  
  پسوندهای اسم ساز فعلی) ب

صـفت   ازآنهـا اسـم یـا      پسوندهایی هستند که به آخر بن افعـال اضـافه شـده و            
  :باشد می زیرشرح ه باین منطقه   در آنها و پرکاربردترین مهمترین.جدیدی می سازند

  )Ā /A(اَ / آ: پسوند. 1
صـورت  ه  اکثر اوقات بـ    کار می رود و   ه  معنای قید حالت ب   به  این پسوند بیشتر    

  :مثال جفتی کاربرد دارد،
   . خنده کنان گفت: Gula Gula Dedıگولَه گولَه دئدی 
   .دوان دوان رفت، شتابان رفت : Qāçā Qāçā Getdıقاچا قاچا گتدی  

حالـت تـرس    بـا ( ترسـان آمـد   : Qorxā  Qorxā  Galdıقورخا قورخا گلدی 
  .)آمد

  )Ār /Ar(ار / آر: پسوند. 2
  :باشد می زیرمورد  دودر   افزوده شدن بربن افعالسوند دراربرد این پک

  : عالمت اسم مصدر) الف
  به دردبخور مفید،  فایده،:Yārār یارار 

   شباهت: Oxşāarاوخشار 
  :عالمت صفت فاعلی) ب
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  آچار  کلید،: Āçārآچار 
   برّنده)هر چیز(  : Kasarکسر 

   پرنده: Uçārاوچار 
  تازنده  دونده،: Çāpārچاپار 

  رسا  کافی،:Yetar یئتر 
  )Āq /Ak(اک / آق: پسوند. 3

بـن اسـم نیـز        کـه در   باشـد   مـی از پسوندهای مشترک بین بن اسـم و بـن فعـل             
 : استزیرشرح ه  مهمترین کاربردهای آن در بن فعل  ب.توضیح داده شد

             معنای تحقیر در) الف
  )4بخشکلمه ترکی(  اجناس فراری یا قاچاق : Qāçāq) آق+ قاچ ( قاچاق 

  بزدل  ترسو،: Qorxāq) آق+ قورخ ( قورخاق 
       معنای اسم مکان  در) ب

  محل استراحت رمه ها:  Yātāq) آق+ یات ( یاتاق 
  )4بخشکلمه ترکی( اتراق   اقامت موقت،: Otrāq) آق+ اوتور( اوتراق

       معنای اسم ابزار در)  ج 
   چاقو : Biçāq / Piçāq) آق+ بیچ ( پیچاق/ بیچاق 
  اس د: Orāq :)آق+ اوور( اوراق 
  )4بخشکلمه ترکی(  غربال، الک  : Alak) اک+ الَه ( الک 

  )4بخشکلمه ترکی(  درپوش، قاپاق : Qāpāq) آق+ قاپ ( قاپاق  
   :برای ساخت اسامی عام) د 

  )4بخشکلمه ترکی(  پرس وجو، سراغ : Sorāq) آق+ سور( سوراق 
  ...کالف نخ و: Yumāq ) آق+ یوم ( یوماق 

  بغل  آغوش،: Qucāq) آق+ قوج ( قوجاق 
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   قنداق کودک: Belak) اک+ بل( بلک 
  :دراعضای بدن) ه

   لب:Dodāq دوداق 
   پا:Āyāq آیاق 
   دل: İrak/Ürak ایرک  / اورک

  )Āqan(آقان :  پسوند. 4
ــ از ــه وندهای معــدودی اســت کــه سپ ــ ب ــرای چیــزی ب               کــار ه مفهــوم مبالغــه ب
  :مثال ،می رود

  )4بخشکلمه ترکی(  یاتاغان :Yātāqān یاتاقان   
  )Ār /Ar(ار / آر: پسوند. 5

  :مثال  بن افعال می توان صفت فاعلی ساخت،کلیهبا افزودن این پسوند به آخر 
 معنی فارسی بن فعل

صفت فاعلی باپسوند  
Ar  /   Ār 

 معنی فارسی

 Āçārآچار       باز کن ، بگشا Āçآچ       
کلمه [ کلید، آچار

 ]4بخشترکی

 پروازکننده Uçārاوچار      پروازکن بپر، Uçوچ      ا

 سوزان Yānārیانار       بسوز Yānیان    

 بُرّنده Kesarکسر      بِبُر Kesکس 

  
  )Ān /An(ان / آن: پسوند. 6

 بـه کلیـه بـن    آنبـا افـزودن   و   باشـد   مـی زبان ترکی    رایج در  از پسوندهای مهم و   
  .افعال می توان اسم فاعل ساخت

  »  Ān /An ان/ آن «پسوند اسم فاعلی+ بن فعل: دستوریتارساخ
 معنی اسم فاعل معنی بن فعل

 نوازنده Çālānچاالن               بنواز Çālچال        

 خریدار Ālānآالن                 بگیر بخر، Ālآل           
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 معنی اسم فاعل معنی بن فعل

 فروشنده Sātānساتان              بفروش Sātسات      

 مولف نویسنده، Yāzānیازان              تالیف کن بنویس، Yāz یاز       

 خفه کننده Boğānبوغان            خفه کن Boğبوغ     

 نگاه کننده، ناظر Bāxānباخان              نگاه کن Bāxباخ      

 پیاده شونده Duşanدوشَن             پیاده شو Duşدوش  

 که می آید کسی Galan        گلَن        بیا Galگل      

 ارسال کننده، فرستنده Göndaranگؤندَرَن   بفرست Gondarگوندَر 

  
  : این پسوند درساخت کلمات مرکب هم کاربرد زیادی دارد، مثال:نکته مهم

  - معنای رایج درفارسی  به-گل آفتاب گردان  :Guna Bāxān گونه باخان 
  -معنای رایج درفارسی  به  -  حرف گوش کن: Söza Bāxānسؤزه باخان 
  -معنای رایج درفارسیبه  –  نمک نشناس : Duz Bilmianدوز بیلمیَن 
  - معنای رایج درفارسیبه - به درد بخور،مفید : Darda Dagan درده دگَن 

  )Ud  /Ut /İt(اود / اوت/ ایت: پسوند. 7
  :تاین پسوند موجود اس  کلمات اندکی باو باشد میمی یاز پسوندهای قد

  )4بخشکلمه ترکی ( قوروت ، کشک: Qurutقوروت 
   ماست: Yuğurt یوغورت 

   آرد حبوبات تف داده شده: Quutقووت 
  )Uz  /İz(اوز / ایز: پسوند. 8

 قـبالً توضـیح     وازپسوندهای قدیمی است که دربن هـای اسـمی کـاربرد دارد             
  :ی کند و دربن های فعلی بیشتر معنای صفت مفعولی را ایفا م استداده شد

  فربه  چاق،: Samız       سمیز 
تنگـه  ) 2  گلوگـاه ،گلـو ) Boğz /Boğuz   /Buğāz  : 1بوغز / بوغوز / بوغاز

  دریایی
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  )İş / Uş(اوش / ایش: پسوند. 9
که بر بـن افعـال    هنگامی  و باشد  میاز پسوندهای مشترک میان بن اسم و بن فعل          

 :مثال اضافه شود حاصل مصدر می سازد؛

   خرید وفروش: Ālış Sātış آلیش ساتیش
   بده بستان: Ālış Verışآلیش وئریش  

  )4بخشکلمه ترکی( هجوم، یورش: Yoruş   )اوش+ یور ( یوروش 
   دیدار: Göruş  )اوش+ گؤر( گؤروش
   بوسه، ماچ : Öpuş  )اوش+ اؤپ (اؤپوش
   نفرین : Qārqış  )ایش+ قارق (قارقیش
   آشنا، شناس: Tānış ) ایش+ تان (تانیش
   باران: Yāqış  )ایش+ یاغ (یاغیش
   آشتی، صلح : Bārış  )ایش+ بار(باریش
   نگاه : Bāxış  )ایش+ باخ (باخیش

  )İ / U(او / ای: پسوند. 10
 واسم یا صفت جدید مـی       شود  میاز پسوندهای فعال است که بر بن افعال اضافه          

  :مثال سازد،
   تیز: İtiایتی  

   زنده : Diriدیری 
  کج  : Agırıاگری  

  فرتوت مسن،  پیر،: Qārrı /Qarrıقرّی / قارّی 
   تلخ:  Acı  /Ācıاجی / آجی 
   درد:Āğrı  آغری

   مرده، میت : Öluاؤلو 
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  انباشته  پُر،: Doluدولو 
   زالل: Durru دورّو

   ترس، خوف: Qorxuقورخو 
   گرد، مدور:Yumuru یومورو 

   خشک : Qurruقورّو 
  )İq / Uq / Uk (اوک/ اوق/ ایق: پسوند. 11

  :مثال ،شود می اسم مفعول ساخته ،با افزوده شده این پسوند بر بن بعضی از افعال
  سوخته:  Yānıqیانیق 

  پاره، دریده:  Yirtıqییرتیق 
   شکسته : Sinıq سینیق

  مناسب شایسته، برازنده،:   Yārāşıqیاراشیق
   کثیف،آلوده:  Bulāşıqبوالشیق

  )4بخشکلمه ترکی( وصدا، قشقرقسر  دادوفریاد،: Qişqirıqقیشقیریق 
   ماست: Qātıq قاتیق 
   شکاف،ترک:Yārıq یاریق 

   خاموش: Öçuqاؤچوق 
   سرفه: Öskurukاؤسکوروک 

  حفره سوراخ،  :/ Dalık Döşukدلیک  / دؤشوک 
  )4بخشکلمه ترکی(  چوروک  پوسیده،: Çurukچوروک 

  بسته به هم آمده،: Yumuq  یوموق 
   مشت:Yumuruq یوموروق 
دن ایـن پـسوند بـه بـن بعـضی از افعـال وترکیـب آن                  کـر   بـا اضـافه    :نکته مهم 

  :مثال باکلمات دیگر می توان کلمات مرکب زیادی ساخت،
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  )بی حیا  چشم دریده،: معادل( چشم باز: Göz Āçıqگؤز آچیق 
   )بی حیا ،چشم دریده:  معادل( سرباز : Bāş Āçıq باش آچیق 
   )بی حیا چشم دریده،:  معادل( پا باز: Āyāq Āçıq آیاق آچیق 

  بی حیا ، چشم دریده: Göz Yirtıq گؤز ییرتیق  
  )Ulu  /İlı(اولو / ایلی: پسوند. 12

 و با افزودن آن بر بـن برخـی ازافعـال کلمـه              باشد  می »اوک/ ایق «مشابه پسوند 
 :الت اسم مفعول پیدا می کندح

  درز برداشته  شکافته شده،: Sökuluسؤکولو 
   پوششدار، محجبه : Örtuluاورتولو 

   صورت محجبه، باحجاب، روپوشیده: Üz Örtuluاوز اؤرتولو 
   زمینهای کشت شده، زمینهای مزروعی:Ekılı Yerlar اکیلی یئرلر 

  )Um  /İm(اوم / ایم: پسوند. 13
  :وندهای رایج است و بربن بسیاری ازافعال افزوده شده استسپ از

ادل خاصی جهت این لغت درفارسـی             ؛ مع )باکف دست  (پیمانه: Qısımقیسیم  
  .موجود نیست

  آرد)باکف دست ( یک پیمانه: Bir Qısım Yunبیر قیسیم یون 
   مرگ، موت: Ölumاولوم 
   فروش: Sātımساتیم 
   پوشاک: Giyimگییم 
   علوفه:Yem  =Yeyımیئم = یئیم

  محتاج : Ala Bāxımاله باخیم 
   چشم گیر: Göza Galımگؤزه گلیم 
  دوست داشتنی، خواستنی، مطلوب:  معادل:  Xoşā Galımیم خوشا گل
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 نخودهـا  :Nuxudlārı Qısım Qısım Gatır نوخودالری  قیسیم قیسیم گتیـر  
  .را پیمانه پیمانه بیاور

  )Ān  /Un/İn(آن / اون/ این: پسوند. 14
 اسـم سـاخته   ،از پسوندهای رایج است و با افـزودن آن بـه بـن افعـال متعـددی           

 :شود می

   بارش:Yāğın ن یاغی
  )4بخشکلمه ترکی( قشون : Quşun قوشون 
   نزدیک:Yāxın یاخین 
   عمیق،گود:  Darınدرین 
   بازی:  Oyunاویون 

   گره:  Dugunدوگون 
   باپول خریدن:Sātın Ālmāq ساتین آلماق  خریدنی؛   پولی،:Sātın  ساتین

  )Ga  / Qa /Qā(گه /قه/ قا: پسوند. 15
  :اعضای بدن استفاده شده است و ابزار ختن اسم خاص،از این پسوند برای سا

   سایه:Kölga کؤلگه 
   کالغ: Qārqāقارقا 

   جارو:Supurga سوپورگه 
   حبوبات تف داده شده:  Qorqāقورقا 
  )های بدن(  دنده : Qabırqaقبیرقه 

  )Çı / Çu(چو / چی: پسوند. 16
زودن این پـسوند بـه    با اف .باشد  میاز پسوندهای مشترک میان بن اسم و بن فعل          

           کــه برشـغل وحرفــه داللــت  شـود  مــیبـن بعــضی از افعـال نــوعی اسـم فاعــل سـاخته     
  :مثال، می کند
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  سائل   فقیر، گدا،:  Dilançı دیلنچی 
  کشیک دیده بان، نگهبان،:  Gözatçıگؤزتچی  

  )Mış / Muş(موش / میش: پسوند. 17
افعـال مـی تـوان صـفت مفعـولی          با افزودن این پسوند به آخـر بـن بـسیاری از             

  :مثال ساخت،
  حریص  ندیده،: Görmamış )میش+ گؤرمه (گؤرمَمیش 
    نرسیده :Yetışmamış)  میش+ یتیشمه (یتیشمَمیش 

    نخریده، نگرفته:Ālmāmış  )میش+ آلما (آلمامیش 
 این پسوند درساخت افعال مرکب که در قالب نفرین و ناسـزا باشـد               :نکته مهم 

  :مثال ی دارد،کاربرد زیاد
   چشم درآمده : Gözu Çixmışگؤزو چیخمیش 

   خانه خراب:   Öv / Öy Yixilmışاؤی  ییخییلمیش/ اؤ
   گردن شکسته : Boynu Sinmışبوینو سینمیش 

  )Gan(گن : پسوند. 18
کیـد  أت آن فعـل مفهـوم مبالغـه و       ،افزودن این پسوند به آخر بن افعال مجهول        با

 :مثال پیدا می کند،

  درحال روشنایی وسوختن: Yānılgan گن یانیل 
  دریده پاره،: Yirtılgan ییرتیل گن 
  ازدحام  فشرده،:Qisılgan قیسیل گن 
   درحال خفه شدن: Boğulganبوغول گن 
   شسته شده :Yuyulgan  یویول گن
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  )Mā/Ma(مَه / ما: پسوند. 19
» Māq/ مـاق  « عالمت مـصدری    ی که مخفف شده  باشد  میاز پسوندهای مهم    

 می تـوان اسـم یـا صـفت جدیـدی ازآن فعـل                ت و با افزودن آن به آخر بن افعال        اس
 :مثال ساخت،

 معنی اسم وصفت ساخته شده معنی مصدر
    قیزارتماق

Qizārtmāq 
 

   سرخ کردن،
 بریان کردن

 سرخ کردنی] غذای[ Qizārtmaقیزارتمه     

   اؤسکورماق
Öskurmāq 

 سرفه Öskurmaاؤسکورمه    سرفه کردن

          تیتیرماق
Titirmāq 

 لرزش رعشه، لرز، Titirmaتیتیرمه            لرزیدن

   قیماق              
Qeymāq 

   بریدن،
 تکه تکه کردن

 Qeymaقیمه              
گوشت تکه تکه شده ، 

 )4بخشکلمه ترکی(قیمه

دولماق          
Dolmāq 

   پرشدن،
 انباشته شدن

 )4 بخشکلمه ترکی( دولمه  Dolmaدولمه           

ساچماق          
Sāçmāq 

   پاشیدن،
 پراکنده کردن

 Sāçmaساچمه         
   ساچمه افشان،

 )4 بخشکلمه ترکی(

قوورماق        
Qovurmāq 

 Qovurmaقوورمه      تف دادن
  قورمه تف دادنی؛ 

 )4بخشکلمه ترکی( 
اوخشاماق        

Oxşāmāq 
 شباهت نظیر، شبیه، Oxşāmāاوخشاما       شباهت داشتن

دوغراماق      
Doğrāmāq 

 Doğrāmā   دوغراما   خردکردن
اصطالحی  ردشده،خ )غذای(

 دوغ خیار برای غذای آب

  )Māq(ماق : پسوند. 20
 افعال زبـان ترکـی      تمام عالمت ساخت مصدر است       در زبان ترکی   این پسوند 

 توضـیحات د کـه درایـن زمینـه         کـر  مصدر تبـدیل  را با افزودن این پسوند می توان به         
صـورت  ه   مجـدداً بـ    در اینجا  . فصل دوازدهم داده شده است      ا ز  بخش دوم   در یکامل

  : شود میذکر ساختار دستوری آن خالصه 
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+ بفـروش     :  سـات    =پـسوند  مـاق    )+ صـیغه دوم شـخص مفـرد      (بن فعل امر  
   فروختن: Sātmāqماق

  گرفتن ، خریدن: Ālmāqماق + بگیر  بخر،: آل
  رفتن          : Getmāqماق + برو: گت

   گذاشتن، نهادن: Qoymāqماق+ بگذار:  قوی
ه بعضی از مناطق بـ      در »ماق«عرض می رساند پسوند مصدرساز      ه   اطالع ب  برای

 .شود می هم تلفظ »مک/ ماخ«صورت 

  بامراه مشتقات آن ه زبان ترکی به  )افعال (مصادرمهمترین و رایج ترین       :نکته
 .بخش پنجم آورده شده است درکر کامل معانی فارسی آنها ذ
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  صفت: فصل چهاردهم

  
  

  چهاردهمفصل 
       
  صفـت     
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بیـان   طور کلـی اوصـاف اسـم را       ه  ب صفت کلمه ای است که شکل، عالمت و       
 خالف زبـان فارسـی و      زبان ترکی بر   موصوف در   ساختار دستوری صفت و    .کند می

     بدین صـورت کـه اول صـفت سـپس موصـوف            ؛باشد  میهمانند زبانی نظیر انگلیسی     
  : آید؛ مثال می

   پسرخوب: Yāxşı Oğlānیاخشی اوغالن 
 صـورت خالصـه و    ه  پیچیدگی سخن، ب   دراین قسمت جهت پرهیز از اطناب و      

  : شود می دو جنبه مهم بررسی  صفت از،مفید
  اقسام صفت از حیث ساختاری) الف
  صفت ساده. 1

  : مثال،فقط از یک ریشه ساخته شده باشد صفتی است که ساختار آن ساده و
   مردخوب:Yāxşı  Kişı یاخشی کیشی 

  چوب دراز:  Uzun  Yāqāçاوزون یاقاچ 
  دخترخوب : Yāxşı Qiz یاخشی قیز 
   سیب شیرین : Şirin Ālmāشیرین آلما 
   روغن زرد:Sārı Yāğ ساری یاغ 
  آب گرم آب داغ،: Qizzı  Su قیزی سو 



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 174
  

  )پیوندی(صفت مرکب . 2
+   که ازپیوسـتن پـسوند بـه آخـر اسـم           استصفتی   : مرکب اسمی  صفت. 2-1

  :مثال ،موصوف، ساخته می شود
    بچه بانمک :  Duz lu  Çāğāدوزلو چاغا 

  بی نمک  غذای :Duz suz  Ğazā غذا  دوزسوز
+ بـه آخـر فعـل       ست که از پیوسـتن پـسوند        اصفتی   :ت مرکب فعلی   صف .2-2

  :مثال ،دموصوف، ساخته می شو
  )فراری(  پسرِ گریزان :Qāçān  Oğlān قاچان اوغالن 

   سال گذشته : Keçan İlکچن ایل 
   دربِ باز:  Āçıq  Qāpıآچیق قاپی 

  )شده ( کاغذِ پاره:Yrtıq  Kāğāz ییرتیق کاغاذ 
   آب آشامیدنی : İçmalı Suمه لی سو ایچ

 )دوست داشتنی(  دخترِ خواستنی: İstamalı Qizاِیستمه لی قیز 

  )شده ( چوب شکسته:  Sinan Yāqāçسینَن یاقاچ 
  

  اقسام صفت از لحاظ مقایسه) ب
  )عادی(صفت مطلق . 1

  :مثال ،رودمی کار ه این نوع صفت بدون سنجش ومقایسه با صفات دیگر ب
   خوب:Yāxşı یاخشی 

 بد : Pis پیس 

  دراز:  Uzunاوزون 
  داغ گرم،:  Qizzıقیزی 

  .دوست خوبم آمد: Yāxşı Dostum Galdı یاخشی دوستوم گلدی 
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  )برتر(صفت تفضیلی . 2
 کـه بـه آخـر صـفت افـزوده           باشـد   مـی  »راق «عالمت آن درزبان ترکی پسوند    

  : مثال،باشد می »تر « و معادل آن درزبان فارسی پسوندشود می
  تر  خوب:Yāxşı  rāq  یاخشی راق 

   بدتر:pis  rāq پیس راق 
  تر طویل  درازتر،: Uzun  rāqاوزون راق 
  تر داغ  گرمتر،: Qizzı  rāqقیزی راق 
: San Onnan(Ondan) Yāxşırāq  San یاخشی راق سـن  ) اوندن(سن  اونّن
  .تر هستی تو از او خوب

  )برترین(صفت عالی . 3
 . به آخـر صـفت اسـت       »ترین « فارسی افزودن پسوند   طریقه ساخت آن درزبان   

گونه صفت موجـود نیـست       زبان ترکی خراسانی پسوند خاصی جهت ساخت این        در
 مفهـوم   ، به ابتدای صـفت تفـضیلی      ، خیلی : به معنی  چوخ: وبیشتر با افزودن لغاتی نظیر    

 عالمـت صـفت عـالی درزبـان ترکـی آذری و      .ند بخـش صفت عالی به آن کلمـه مـی    
 که به ابتـدای صـفت مـورد نظـر           باشد  می اَن    و داها، الپ : ی پیشوندهایی نظیر  استانبول

  :مفهوم صفت عالی به آن می دهد، مثال افزوده شده و
) الپ(  داهـا   -تر   خوب:Yāxşı raq   یاخشی راق - خوب :Yāxşı یاخشی 

  ترین خوب: Dāhā (Lāp) Yāxşı یاخشی 
   آز                    ) الپ(   داها - کمتر:Āzrāq   آز راق - کم، اندک : Āz آز

(Lāp) Āz  Dāhā :ترین  کم.  
 انواع واقسام صفت ازجنبه های دیگری نیز قابل بررسی است که خـارج              :نکته

جهـت آشـنایی کلـی بـا         یـن مقـدار   اهـدف از آوردن      و باشد  میکتاب   از شمول این  
  . استساختار صفت و موصوف وتفاوت ساختاری آن با زبان فارسی و عربی
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  ادات: فصل پانزدهم

  
  

  پانزدهمفصل 
      
    ادات    
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دستوری به تنهایی معنای کامل و       واژه های مستقلی هستند که ازنظر      کلمات یا 
د ونـوعی رابـط میـان    مستقلی ندارند و درکنار کلمات وجمالت ایفای نقش می نماین        

  :باشد می زیرشرح ه اجزای جمله هستند؛ مهمترین آنها ب
  ادات تشبیه. 1

است که معادل آن درزبان     ) Kimin(، کیمین )Takin(تکین  :  های شامل واژه 
  :مثال ،باشد می »نظیر  ومانند مثل، «:فارسی کلمات

   مثل بچه: Çāğā Takinچاغا تکین 
  مثل علف) 2  آتشمثل ) Ot Kimin : 1اوت کیمین 

  ماه مانند  مانند ماه، مثل ماه، نظیرماه،: Āy Takinآی تکین 
  ادات سبب و مقصود. 2

اسـت کـه    ) İçin / Uçun(اوچـون  / ، ایچـین )Göra(گـؤره  : های شامل واژه
  :مثال ،باشد می »واسه  وخاطره ب رای،ب «:معادل آن درزبان فارسی کلمات

  سرم  برای پ: Oğlum Uçunاوغلوم اوچون 
  خاطر این، واسه اینه  ب:   Munā / Bunā Göraگؤره  بونا/ مونا

 برای تویک : Sanin İçin Bir Üzüg Āldımسنین ایچین بیر اوزوگ آلدیم 
  .خریدمانگشتر
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  ادات استثناء. 3

 اســت کــه )Özga(، اؤزگــه )(Bāşqā، باشــقا)Āyrı(آیــری: شــامل واژه هــای
  :مثال ،باشد می » جدا  وغبر دیگر، ،جزه ب  «:معادل آنها درزبان فارسی لغات

  ما، به غیر از ما  به جز: Bizdan Bāşqāبیزدن  باشقا
  .!)دیگری باشد( یکی دیگر باشد:! Özga Birı Olsun اؤزگه بیری اولسون 

  . از جای دیگری برو:Özga Yerdan Get اؤزگه یئردن گت 
  )جدا( یکی دیگه : Āyrı Birı آیری بیری 

 به غیر ازمن : ? Mandan Bāşqā Kimı İsteysanایستیسن مندن باشقا کیمی 
  ؟ )دوست داری(چه کسی را می خواهی 

  ادات زمان و مکان. 4
) Kimin(،کیمــین)Can(جــن ،)Cān(، جــان)Cak(جـک  :  شـامل واژه هــای 

  ،باشـد  مـی  »کـه  تازمـانی  تاهنگـام،  موقـع،  تا ا،ت «:است که معادل آنها درزبان فارسی
  :مثال

  تاعـصر،  : Āqşāmā Cān / Āqşāmā Kiminکیمـین   آقـشاما / جـان  آقـشاما 
  ...تاموقع عصر

   تاموقع سحر : Sahara Can / Sahara Cakسحره جک / سحره جن
  . تاآمدن او، تا موقع آمدن او: O Galıncakاو گلینجک 

  .این) گرفتن( تا خریدن : Munu / Bunu  Ālıncakآلینجک  بونو/ مونو
  .نجک اوردان گتمهاونو آلمیَ: مثال جمله ای

Onu Ālmiancak Ordān Getma :او از آنجا نرو) نخریدن( تا نگرفتن!  
   .کیمین اوردا  دوردوم سنه گؤره آقشاما

Sana Göra Āqşāmākimin Ordā Durdum :    ــع ــا موق ــاطر توت ــه خ ب
  .عصرآنجا ایستادم
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  )سؤالی(ادات استفهام. 5
  : آورده شده استزیر مهمترین و رایج ترین آنها با ارائه مثال به شرح

  معنی  نمونه مثال  معنی  ادات استفهام
نئچه             

Neça 
  بو کیتاب نئچه دی  چند

Bu Kitb Neçadı 
  ؟این کتاب چند است

  هاچان 
Hā Çān 

  هاچان گلَسَن  چه  هنگام
Hā Çān Galasan 

  ؟چه هنگام می آیی

  ها زامان  
  Hā  Zāmān 

  لدیها زامان دا گ  چه زمان
    Hā  Zāmāndā Galdı 

  ؟درچه زمانی آمد

  ها واقت
Hā Vāqt 

  ها واقت گلَم  کدام وقت
Hā Vāqt Galam 

  ؟کدام وقت بیایم

  نه وقت        
   Na Vaqt 

  نه وقت گتدین  چه وقت
Na Vaqt Getdın 

  ؟چه وقت رفتی

) یئره+ ها ( هایرا 
Hāyrā 

  هایرا  گئدیم  کجا
Hāyrā Gedım 

  ؟کجا بروم

یری          ها ب
Hā Birı 

سن ایستین هابیری دی            کدام یکی
San İstian Hā Biridı 

مورد خواستار تو کدام 
  ؟یکی است

 هابیرسی        
   Hā  Birsı 

کدام 
  اش یکی

  ها بیرسینی ایستیسن
   Hā Birsinı İsteysan 

 کدام یکی اش را می
  ؟خواهی

ها نو            
Hānu 

ساعاتیم  هانو                   کو
Sāātım Hānu 

  ساعتم کو؟

هانسی           
Hānsı 

  بو هانسی یولدو   کدام
Bu Hānsı Yoldu 

  این کدام راه است؟

+ یئر+ ها( هاردان 
)        دن

Hārdān 

  هاردان گلَسَن    از کجا
Hārdān Galasan 

  ؟ا می آییاز کج

+ یئر+ نه( نئردن 
 Nerdan) دن

نئردن  گتدی                   از چه جا
Nerdan Getdı 

  از چه جایی رفت؟

کیم             
Kim 

کیم سن                      کی
Kimsan 

  کی هستی؟

کیم دن          
Kimdan 

  کیمدن سوروشوم   از کی
Kimdan Soruşum 

  از کی بپرسم؟

نمه             
Nama 

  نمه ایستیسن   چی چه،
Nama İsteysan 

  ؟خواهی چه می
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  معنی  نمونه مثال  معنی  ادات استفهام
نمی             

Namey 
  نمی سوروشاسان  چرا

Namey Soruşāsān 
  چرا می پرسی؟

+ نمی(نمیچین
) ایچین

Nameyçın 

ه برای چه، ب
  خاطر چه

  نمیچین ایستیسن
Nameyçın İsteysan 

  ی چه می خواهی؟برا

نمه دن         
Namadan 

  سنه نمه دن دییم  ازچی ازچه،
 Sana Namadan Diyem  

  ؟به تو ازچه بگویم

)    طور+ نه ( نطر 
Natar 

نطر سن                       چطور
Natar San 

  چطوری؟ چطور هستی؟

)    جور+ نه (نجیر 
Nacır 

            نجیر سن          چه جور
Nacır San? 

   چه جور هستی؟
  چه جوری؟

)   ه+ یئر+ نه ( نیره 
Neyra 

نیره گئدیم                     به چه جا
Neyra Gedım 

  به چه جا بروم، 
  ؟بروم به کجا

+ یئر+نه( نیردن 
 Neyrdan) دن

نیردن گئدیم                   ازچه جا
Neyrdan Gedım 

  ؟ازچه جایی بروم

نئجه             
Neca 

چه  چطور،
  جور

نئجه اولدو                   
Neca Oldu 

  ؟چطورشد
  

  ادات تصدیق و نفی . 6
است که معـادل آنهـا      ) Yox( یوخ    ،)Yo(یو   بله،،   )Ha(  هه   :شامل واژه های  

  .باشد می »خیر  ونه بله، ها، «:فارسی در
  ادات دقت . 7

چنـین   «:است که معادل آنها درفارسـی     ) Bela(، بله   )Ela(اله  : شامل واژه های  
  :مثال ،باشد می »...  وچنان، همچین و

   .گت کی هئچ کیم گؤرمَسیناله 
Ela Get Kı Heç Kım Görmasın : برو که هیچ کس نبیند) چنان(همچین!  
   .بله وور کی اؤینین یولونو ایتیرسین

Bela Vur Kı Övının Yolunu İtirsin : بــزن کــه راه  کــتکش همچــین
   .اش راه گم کند خانه
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  ادات مقایسه . 8
    نگارکـه، فکـر   ا «:فارسـی  است کـه معـادل آن در   )Sankı(سنکی: شامل واژه

  :مثال ،باشد می » !می کنی که
 :  Bela Deysankı Gör Nama Olubduبئله دی سنکی گـؤر نمـه  اولوبـدو   
  ! همچین می گویی انگار که چه شده است

  ادات شرط . 9
  »اگـر «: فارسـی  اسـت کـه معـادل آن در   ) Sa / Sā(سـا  /  سَـه :شامل واژه های

  .باشد می
 توضیحات کامل آورده شده     ،7 فصل ا از   3بخش ارتباط با این مبحث در     در( 

                                                                                              .)شود میاست که مجدداً اشاره کوتاهی به آن 
  ضمایر مربوطه + »سا/ سه «ادات شرط+  بن فعل امر:ساختار دستوری

   . اگر بنویسم:Yāzsāmیازسام = م + سا + یاز
  . اگر بیاید:   alsaگلسه
  .سوار بشود اگر:  Minsaمینسه 

   .بخواهمر اگ: İstasamایستَسَم 
  .بگیرد، اگربخرد اگر:Ālsā آلسا

  .بگیریخری، اگرباگر: Ālsāyn آلساین 
 :    Sanı Ālā  Bilsam Çox  Yāxşıdıسـنی آال بیلـسَم چـوخ یاخـشیدی    

  . خیلی خوب است،بتوانم تو را بگیرماگر
   .نیایی نمی روم اگر: Galmasayn Getmaramگلمَسَین گتمَرَم    

 : Maninan(Mannan) Olmāsāyn Ölaram ن، اؤلرم اولماسای) منّن ( منینَن
                            .با من نباشی می میرماگر

 اگـر بـرف   :Qār Yāğsā  Hāvā  Soox Olār قاریاغـسا، هـاوا سـووخ اوالر     
  .شود می هوا سرد ،ببارد
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  رایج در زبان ترکی خراسانیگزیده ای  از مهمترین لغات : اولفصل 

  
  

  اولفصل 
                                     

   گزیـده ای از مهمترین لغات رایج در زبان                                           
  ترکی خراسانی                                                           
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  توجه
 حتی االمکـان    ،متن کتاب  کار رفته در   هجهت جلوگیری از تکرارکلمات ب    . 1

 طبعـاً   (ایـن فـصل خـودداری شـود        شده است ازآوردن کلمات غیرضروری در      سعی
افعـال جهـت     لغـات و ،پذیرفتـه توجـه بـه فـصل بنـدیهای صـورت        بخـشها بـا   تمامدر

  .)یادگیری کامالً توضیح داده شده است
 که در زبان ترکـی       و انگلیسی   عربی  ،تکرارکلمات وارده از زبان فارسی     از. 2

انـواع غـذاها، لـوازم      :  نظیـر  ( خـودداری شـده اسـت        ،شود  میخراسانی نیزبکارگرفته   
  )... وجدید ساخته شده  لغاتتمام،الکتریکی، لغات فنی  صنعتی و
  به زبان ترکی     -2 طبق بند  -ورود لغات جدید فارسی   افزایش  دالیل مهم    از. 3

دورماندن زبان ترکی این منطقـه از    ) الف: خراسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد       
صـورت  ه  کـاربرد آن بـ     ) ب ....زنجـان و    آذربایجـان،  بقیه مناطق متمرکز ترک نشین    

کلمات  به همـان      ر جهت اصطالحات جدید،   که باعث شده است طی قرن اخی       محلی
 شود و لغـات جدیـد وترکیبـی سـاخته شـده ترکـی  در زبـان                   استفادهصورت فارسی   

  فـارس،   (ایـن منطقـه    جمعیتـی اقـوام در     تـداخل  )  ج .  نشود استفادهترکی این منطقه    
 . زبانهای ترکی وکردی در این منطقهنسبتاً شدید زبان فارسی بر   ثیرأت و)  کرد و ترک

  ...عدم کاربرد آن در رسانه ها و ) د
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  )حروف اضافه  از( به : A  /Ā: ا/ آ 
  پرتاب کن بینداز،) 2  اسب) Āt  : 1 آت
  بابا  پدر،: Ātāآتا 

  انداخت،پرتاب کرد) 2 سواره)Ātdı : 1آتدی 
   چابکسوار، اسب سوار؛ از اسامی افراد : Ātilāآتیال 
   گرسنه:Āc آج 

  غضب ، عصبانیت: Ācıq) اجیق( آجیق
مـی     بـاز مـی کنـد،   ) 2   )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( کلید،آچار)Āçār: 1 آچار
  گشاید
  مفتوح،گشوده  باز،: Āçıqآچیق 

  مفتوح،گشوده  باز،: Āçılganآچیلگن 
   نامزد:Ādāxlu )آداخلی(آداخلو
   آدم: Ādām(Āām-Aam))  اام-آآم(آدام

   اذان:Āzān آذان 
  بین  میان،: Ārāآرا 

  جو :Ārpā آرپا 
  افزون اضافه، بیش،  زیاد،: Ārtıq آرتیق
  عقب  پشت،: Ārxāآرخا 
   گالبی:Ārmud آرمود
  نهر  جوی آب،: Ārıq آریق 

  قلیل اندک،  کم،:Āz آز 
  زیر  :Āst آست 

  ) حیوان(  شیر : Āslān) اسالن(آسالن 
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  آسمان  : Āsmānآسمان  
  ننر  لوس،: Āzqunآزقون 
  پایین : Āşāğā آشاغا
   سنگین: Āğırآغیر 
  دهان :Āğzu-  Āğzآغزو   -آغز

  دهان لق، کنایه ازآدم راز نگه ندار :  Āğzu Boşآغزو بوش 
  دهان پاره؛ کنایه از آدم بی ادب و فحاش :  Āğzu Yirtiqآغزو ییرتیق 

  سفید :Āq آق
  ) با حالت تاکید (خیلی سفید : Āq Āppāآق آپّا 

  ) 3فصل ،4بخشمغولی کلمه ترکی،( آقا  سرور، :Āqā آقا
 واحـد طـولی معـادل    (فرسخ) 3 درخت)2 چوب)Yāqāç   Āqāç /: 1یاقاچ / آقاچ 

  )کیلومتر6
  ریه : Aq Bağırآق باغیر 
  شُش، جگرسفید :Āq Cigar آق جیگر

  اول شب عصر، : Āqşām (Āxşām) )آخشام(آقشام
  قبل از عصر :  Āqşam Üstüاوستو ) آخشام(آقشام 

  موقع عصر، هنگام عصر : Āqşām Çāğı )آخشام چاغی(آقشام چاغی 
  پنجره :  Āqışqāآقیشقا

  سرخ کمرنگ) 3  بگیر) 2  بخر) Āl  : 1آل 
  کلبه حصیری یا چوبی  :Ālāçıq آالچیق 

  نگیر نخر، فعل نهی به معنای )2  سیب)Ālmā: 1 آلما
  پیشانی: Āll – Āllın آلّین  -آلّ
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: آل" مرکـب از   ؛ لبده بـستان، عـوض و بـد    دادوستد، :Ālış Verış  آلیش وئریش
   "پسوند ایش+ بده : پسوند  ایش ؛ وئر+ بخر بگیر،
  سوگند  قسم،: Ān  -  Ānd  آن-آند
   مادر، مامان :Ānā )ننه( آنا 

   ماه: Āyآی 
  اول ماه  سرِماه،: Āy Bāşıآی باشی 
  ؛ از اسامی افرادمانند ماه  مهوش، :Āytakآی تک 

  اسامی افراد مهوش، مانند ماه؛ از  :Āytakınآی تکین 
   ماه گرفتگی: Āy Tutulmāآی توتولما 

   ماهان؛ از اسامی افراد :Ālārآیالر 
  ماهگی....ماهه، ... ماهانه، ماهیانه،: Āylıq آیلیق
  ماهگی...ماهه، ...ماهیانه،  ماهانه،: Āyleynآیلین 

  ؛ از اسامی افرادنورانی  روشن،: Āydınآیدین 
   استثناء  متمایز، مستثنی،  جدا،: Āyruqsu (Āyruxsu) ) آیروخسو(آیروقسو 

  سوا  جدا،: Āyrı آیری
   گوشت:) At  (Et) ات(  ات

  دامنه) 2  دامن)Atak : 1اتک 
   تلخ: Acı  (Ācı ))آجی( اجی

  شوهر: Ar  (Er))ار(ار  

   صبح زود: Ertaائرته 
   ریسمان ضخیم بافته شده از مو:  Arqamçıارقمچی 

  مذکر  نر،: Erkakارکک 
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   خر، االغ: Eşşag اشّگ
  درب) 2  بیرون) Eşig: 1اشیگ 

  برادر  داداش،: Aka- Akey  اکَه -اَکی 
  )ازمچ تا انگشتان  ( دست: El ) Al ) (اَل(اِل 

  کج، خمیده : Egırı اگیری
   دستکش: Elcakالجک 
  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی (  غربال، الک:   Alakالک
  شعله   زبانه آتش، لهیب،: Alo الو
  چنین وچنان، همچین :Ela Bela بله -اله 

   پستان: Emcak امجک
   فک :  Angانگ

  آن  او،: Oاو 
  سحری  سپیده دم،: O Bāşdān اوباشدان

  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی (  اتو:  Ütuاوتو 
  ... آن موقع، آن وقت:  O Çāğاو چاغ 

 به آن     به او،: Ona (Onā ()  اونه(اونا 

  را  او را، آن:  Onu(Onı)) اونی( اونو
  ازآن  ازاو،: Ondan=Onnanاونّن= اوندن 
   مال آن ، مال او: Oninاونین 

   مال او، مربوط به او:  Oninkıاونینکی
واسـه او، بـرای آن،     بـرای او، : = Oninçin Oniniçinاونـین چـین  = اونین ایچین

  واسه آن 
   با او، باآن: Oninanاونینَن 
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  ر؛ او طور، او جور آن طور، آن جو:  Onnāqاونّاق
  اونجا، به آنجا  آنجا،: Yera +O (  =Oyrā) (یئره + او= ( اویرا 

  سحری  سپیده دم،: Obāşdān اوباشدان
  آتش) 2  علف) Ot :1 اوت

   آتش سوزی،آتش گرفتگی: Ot Tutmāاوت توتما 
  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی (  اقامت موقت، اتراق:  Otrāqاوتراق

  ، فراز)باالی هر چیزی ناحیه ( نوک : Ücاوج 
   خاموش: Öçuqاؤچوق 

   خاموش شده، خاموش: Öçulganاؤچولگن 
  شبیه  شباهت،:  Oxşāmāاوخشاما 
  داس:  Orāqاوراق

   وسط، میان: Ortā اورتا
   اردک:  Ördakاؤردک 
   دل: Ürak / İrak) ایرگ(ایرک/ اورک

  داکنپاره کن و ج: فعل امر به معنای)2 چهره رو، صورت،)Üz  : 1اوز
  خود: Özاؤز  

   دور:  İrāq /Uzāq / İzāq ایراق/ ایزاق/ اوزاق
  اجنبی بیگانه،  دیگری،:  Özgaاؤزگه
  بی حیا  پررو،: Üzlu اوزلو

   انگشتر: Üzüg اوزوگ
  جداکنم  پاره کنم و) 3 رویم صورتم،) 2 انگور) Üzüm : 1 اوزوم
  طویل  دراز،: Uzun اوزون
  فراز باال،  رو،: Üst اوست
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  سرفه: Öskurma کورمهاؤس

  پسر: Oğlān اوغالن

   بزغاله: Oğlāqاوغالق  
  سارق  دزد،: Oğuru اوغورو

   دزدکی، یواشکی :Oğuruncuاوغورونجو 
   خطاب به پسر: Oğulاوغول 
 اندر  ناتنی،: Ögeyاؤگی 

  آنها: Olārاوالر

  به آنها: Olārā اوالرا

  آنهارا:  Olāru(Olārı)) اوالری( اوالرو 

  ازآنها : Olārdān  رداناوال

   مال آنها، مربوط به آنها: Olārınاوالرین 
   مال آنها، مربوط به آنها:  Olārınkıاوالرینکی 

  برای آنها، واسه آنها: Olārçin = Olāriçinاوالرچین = اوالر ایچین 

  با آنها: Olārnān  اوالرنان

   نوعی خطاب به پسر، فالن : Olān اوالن
  سایز دازه، ان: Ölçuاؤلچو 

   ستاره: Ulduz (İldiz))ایلدیز(اولدوز 
   سبزه زار، چمنزار: Ölangاؤلنگ  

   مرده، میّت: Ölu اؤلو
  موت، مرگ ومیر  مرگ،: Ölumاؤلوم 

  قبل) 2 جلو،پیش)Öley : 1 ؤلیا
  قبل) 2 جلو،پیش) Öng : 1 اؤنگ
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  منزل خانه، : Öv  /Öy اؤ/ اؤی
  متاهل) 2 رخانه دا) Övlu /Öylu  : 1اؤلو/ اؤیلو
 اونجا   آنجا، :  Oyra=O+ Yeraیئره + او= اویره

  بیدار  :  Oyāqاویاق
  فعل نهی به معنای بازی نکن، نرقص)3 رقص)2 بازی)Oynāmā : 1اویناما 
  رقص)2 بازی)Oyun : 1 اویون

  )از حروف اضافه( را  :I / Uاو / ای 

  باد خنک: Ayās ایاس
  سگ  : İt ایت

  هتیز، برّند : İtiایتی 
  ریسمان  طناب،: İp ایپ
  حریر ابریشم، : İpak ایپک

 درون تو، داخل، : İç – İçarı ایچ -ایچَری

   دوغ: Ayrān ایران
   ظرف: İriş  ایریش

   سال گذشته، سال قبل، پارسال:İriş İl (İniş İl ) )اینیش ایل( ایریش ایل
  رایحه بو، : İsایس 
   اسهال: İsāl ایسال
  گرم: İssiایسّی 
   تب: İsitma ایسیتمه

  شغل کار، : İşایش 
  کار و بار :  İş Gücایش گوج 

  ) از قوزک تا انگشتان (پا :  Ayaq /Āyāqآیاق / ایق
   سنجد: İgda ایگده
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  سوزن :  İgnaایگنه
  سال : İl ایل

   مار: İlān ایالن
   سال به سال:  İl Ba İlایل به ایل 

    خواستگار: Elçıائلچی 
  ری خواستگا: Elçılıqائلچیلیق 

  سال به سال : İldan İlaایلدن ایله 
  آذرخش  رعد وبرق،: İldirim ایلدیریم
   زمان قبل، زمان گذشته: İlarsıایلرسی 
  زمان گذشته  زمان قبل،: İlarkıایلرکی 

  ساله....سالیانه،   ساالنه،:  İlliqایلّیق
  ساله.... سالیانه،   ساالنه،: İlleynایلّین 

   مغز استخوان:İlik ایلیک 
  پهنا  عرض،: Enئنا

  پهنا  عرض،: Enlıqائنلیق
  پهن  عریض،: Enlıائنلی 
  ظریف) 3 باریک) 2 نازک) İnça : 1) اینجه(اینچه
  واسه  برای،: Çun/Çin=Uçun  /İçinچون/ چین= اوچون / ایچین

  اکنون، االن  حاال،: İndıایندی 
   گاو ماده: İnagاینگ 

  مالک  صاحب،:Aya ایه 
 )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( باتالق ل فرو رفتن، مح Bātlāq :باتالق

 )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  هم زلف، باجناق :  Bācānāqباجاناق



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 198
  

  خواهر: Bācı  باجی

  خواهرگفته:  Bācılıqباجیلیق

  انگشت:  Bārmāq / Bırmāqبیرماق/ بارماق

   سر:  Bāşباش
   سردرد:  Bāş Āğrıqباش آغریق 

  به جز، به غیر:  Bāşqāباشقا

 نوعی کاله وسرپوش) 2  شیربها) Bāşlıq : 1اشلیق ب

 بند) 2  باغ) Bāğ  : 1باغ

  بسته: Bāğlu )  (Bāğlı)باغلی( باغلو

  بسته شده   بسته،: Bāğlānganباغالنگن 
   روده:  Bāğırsāqباغیرساق 

  جغد: Bāquşباقوش 

 بچه، کودک )2 ، محبوبدلبند ،عزیز) Bālā : 1باال

 مسر خواهر ه: Bālduzبالدوز

  ساق پا: Bāldırبالدیر 

  ماهی: Bālığبالیغ 

   بهار: Bāhārباهار 
   عید: Bāyrāmبایرام 
   مردمک چشم: Babakببک  

   پروار:Becarma بئجرمه 
   بدن: Badan بدن
  سفت  سخت،: Bark کبر
  ) 3فصل ،4بخشکلمه ترکی( بزک  آرایش،:  Bazakکبز
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   پس از این، ازاین به بعد: Baznāruبزنارو 
   مانند، شبیه : Banzarنزرب

  این: Bu بو

   به این : Bunā=Munāمونا=  بونا
   این را: Bunu=Munuمونو=  بونو

   ازاین : Bundan=Mundan / Munnanمونّن/ موندن=  بوندن
  مال این : Bunin=Muninمونین = بونین 

   مال این، مربوط به این: Muninkı  =Buninkıمونینکی =  بونینکی
  واسه این  برای این،: Buniniçin= Muninçinمونین چین = ین بونین ایچ

 این  با: Buninan=Muninanمونینن = بونینن 

  این جور   این طور،: Bunnāq = Munnāqمونّاق =  بونّاق
   هدهد: Bububبوبوب 

  ران: Bud بود

  ساقه   شاخه های نازک،: Budāq بوداق
   کاله: Börk بؤرک
   کَک : Bürgaبورگه 

   دماغ،بینی: Burun – Burnu  بورنو–ون بور
 لق) 4 شل و نرم) 3 پوچ) 2 خالی) Boş : 1 بوش

   گلو:   z-Boğzu بوغزو– بوغاز
   رختخواب:  Boğ Bandبوغ بند 
  گندم: )Buğdey  (Buğdā) بوغدا( بوغدی 

    )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( ) بغچه( بقچه:  Buğçāبوغچا
  هنگام،آن موقع  آن :  Bavaxtlaبوختله=  بوقتله
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   امروز: Bugun بوگون
  مربوط به امروز  مال امروز،: Bugunkıبوگونکی 
   مربوط به امروز: Bugunın بوگونین

  ، آغشته به هم ریخته، نامرتب، نامنظم:Bulāş Qārış بوالش قاریش 
  آلوده،کثیف،آغشته:  Bulāşıqبوالشیق

  آلوده،کثیف،آغشته : Bulāşganبوالشگن 

  چشمه:  Bulāğبوالغ

  ...وشکر تخم مرغ، شیر، :غذای تهیه شده با) 2 آغوز) Bulāmā : 1 بوالما
   بلبل: Bulbul بولبول
   ابر: Bulut بولوت

  اندام  قد و قامت،: Boyبوی 
  فرد قد بلند) 2 حامله،باردار) Boylu : 1بویلو 
   گهواره:  Bonuç(Boynuç))بوینوچ(بونوچ

   کلیه:  Böyrakبؤیرک 
  گردن: Boynu-Boyunو بوین- بویون

  سرور  متموّل، ثروتمند، غنی،:Bay(Bāy) ) بای( بی 
   عمه: Bibiبی بی 

   شپش:Bit بیت 
  اسب:Beytāl  بیتال

  کامل، تکمیل:Bitun بیتون 

  ای، ناگهان   یکهو، یک دفعه: Birdan بیردن
   باهم:Birca  بیرجه

   با یکدیگر، با همدیگر: Birbirnanبیربیرنن 



  201  /خراسانی ترکی زبان در رایج لغات مهمترین از  ای گزیده :اول فصل
  

  یکی دیگر  دیگری،: Birsı بیرسی
   اینجا : Beyra= Bu+Yearیئره  + بو= بیره 
   ما: Biz بیز

   به ما:Biza بیزه 
   مارا: Bizıبیزی 

   ازما :Bizdan بیزدن 
   مال ما:Bizim بیزیم  

  مال ما، مربوط به ما  :  Bizimkıبیزیمکی
   برای ما، واسه ما: Bizimiçin = Bizimçinبیزم چین= بیزم ایچین 

   باما :Bizimnan م نن بیزی
  بیل) 2 کمر) Bel: 1  بئل
  )چنان( همچین:Bela  بئله

  سال گذشته  پارسال،: Bildir / Biltirبیلتیر / بیلدیر
   مچ دست:Bilak بیلک 
   درخت به:Bihi بیهی 
   بزرگ، سرور:Beyg / Bag / Böhög(Böhöy) ) بؤهؤی(بوهوگ/ بگ / بیگ 

   طوطی: Pāpāğānپاپاغان 
  جامه  لباس، پوشاک،:Pāltār  پالتار

  گِل :  Palçıqپالچیق 
  گوجه فرنگی: Pāmādur پامادور

  پنبه: Pāmbuqپامبوق 

 بخش قسمت،  سهم،: Pāyپای 

   پاییز:Pāiz پاییز
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  فضله ، گه مدفوع،:  Poxپوخ
  پی  چربی،: Piپی 
  زشت  بد،: Pis پیس

   پخته: Pişiq)  بیشیق(پیشیق
  پخته غذای پخته شده، : Pişirgan)  بیشیرگن(پیشیرگن

   ظهر: Peyşınپیشین 
   گربه: Pişigپیشیگ 

  پنیر: Peynırپینیر 

  چاقو:  Piçāq / Biçāqبیچاق/ پیچاق

   فتیله: Piltaپیلته 
  )مدفوع حیوانات(  پهن: Payin پَیین

  همه  تمام،: Tāmāmتامام 
 بیژامه  زیرشلوار،: Tāmmānتامّان 

 شناس  آشنا،: Tānışتانیش 

  مفهوم حریفبه ) 3  لنگه) 2  همتا مانند، نظیر،)Tāy : 1تای 
   کرّه حیوان :  Tay(Tey))تی(تای

  جفتک ) 2 لگد)Tapış / Tapı  : 1تپی/ تپیش
   تپه  : Tapaتپه 
   فرق سر: Tappaتپّه  
   شانه:  Taraq / Dārāqداراق / ترق 
  سریع  زود،:  Tezتز

   بز نر: Takaتکه 
   قوزک پا: Topuqتوپوق 
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 میوه توت) 3 بگیر: درمعنایفعل امر) 2 دود) Tut : 1 توت

ای جهـت گـرفتن ظـروف      دستگیره پارچـه : Tutquç  =Tutqāçتوتقوچ= توتقاچ 
  داغ آشپزی

   گرفته، بندآمده :Tutuqتوتوق 
  گرفته، بندآمده  :Tutulganتوتولگن 

   بره نر: Toxlu توخلو
  بذر ، تخم: Toxum توخوم

   تور: Tor تور
  توبره،کیسه، کوله پشتی:  Torbāتوربا

   خاک :  Torpāqتورپاق
   ترش: Turşتورش 
   قوم و زبان ترک :Türkتورک 

   زبان ترکی : Türk Dilıتورک دیلی 
   تربچه: Turubçaتوروبچه 
   ترب: Turup) توروب(توروپ

  غبار  گرد و: Tozتوز
   گرد و خاک: Toz Torpāqتوز تورپاق 

  ش خرگو:  Toşān / Doşānدوشان/ توشان
   روباه: Tulku تولکو

   تابستان: Tomuzتوموز 
   تنگ: Tüngتونگ 
   دیروز: Tunen / Dunanدونن/ تونن
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مربوط به دیـروز، مربـوط بـه      مال دیروز،: Dunankı /Tunenkı  دوننکی/ توننکی
  روز گذشته

   مربوط به دیروز:  Dunanın/ Tunenın دوننین/ توننین
   شورت : Tunukaتونوکه 
   مرغ: Tooq) توغ(تووغ

   موی سرو صورت: Tukتوک 
    تگرگ: Tolu (Dolu))  دولو( تولو 
   عروسی: Toyتوی 

   درآمد جمع شده از عروسی: Toyluşتویلوش 
  تیرچوبی سقف منازل قدیمی،  اصطالحی جهت چوبهای مسقف در: Teycaتیجه 
   دیوار: )دیفال(تیفال
  ارتعاش لرز،  لرزش،: Tıtırma  تیتیرمه

   تف،آب دهان:  Tifçāq /Tifirçāqیفچاق ت/ تیفیرچاق
  دکان  مغازه،) 2 خار) Tıkān : 1تیکان 
 )حروف اضافه از  ( تا: Can / Cān /Cak/جن/ جان/ جک

  )نوعی از استخوان(   جناغ: Canaqجَنَق  
  گوزن : Ceyrān جیران

 کوالک سرد، هوای بسیار: Çāpqun(Çāpqın)) چاپقین(چاپقون

   چادر: Çādırریچاد
   وقت، هنگام:  Çāğغچا

  بچه: Çāğā چاغا

   چاق:  Çāqچاق
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 فعـل نهـی بـه معنـی ننـواز         )  2 نوعی روسری محلی   سربند، نقاب، ) Çālmā :1 چالما
  به هم نزن آهنگ نزن،

   چایی، چای: Çāy چای
   روبرو، مقابل: Çaraچره 
  شیوه  چم،: Çam چم

   چانه: Çanaچنه 
  خاشاک، چوب خیلی نازک  خار و: Çöpچؤپ 

   کهنه نوزاد : Çoput وپوتچ
  بسیار خیلی،  زیاد،:  Çoxچوخ

   نان: Çörakچؤرک 
   خانه باغ : Çökkuچؤکّو 
  بیرون) 2  ،کویربیابان صحرا،) Çöl : 1 چؤل

   ترکه چوب: Çumuqچوموق 
   زخم دمل : Çibān / Çuānچووان/  چیبان

   مگس: Çibinچیبین 
   زدن - بشکن: Çitnāqچیتناق 
  شاخه های کوچک و ریز درخت ، ترکه چوبب نازک، چو: Çirpı چیرپی

   چرک: Çirkچیرک 
  )پف باد،(   ورم: Çişچیش 

  شانه  دوش،: Çiyin چیئین 
  وگوشه   پهلو،کنار: Çingچینگ 
   حوض: حوض
   حیاط: Höyluحؤیلو 
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   حیوان: حیوان
  زن :Xātun / Xātın  خاتون/ خاتین

  خاله: خاله

   خام: Xāmام خ
  ،4بخــش مغــولی  کلمــه ترکــی،(  خــانم :  Xānum/Xānım خــانوم / خــانیم 
  )3فصل

  طیور  آغل: Xatakختک 
   کیسه: Xaltaخلته  

  خروس: Xoruzخوروز 

  جذام: Xoraخوره 

  نای ،خرخره  حلقوم،: Xırxıraخیرخیره 
  )حروف اضافه  از ( در: Da   /Dā دَ/ دا
   تنگ: Dār دار

 ارج خ بیرون،) 2  سنگ)Dāş / Tāş : 1تاش / داش

  ، خایه بیضه: Dāşşāq داشّاق
  گرم  داغ،) 2 کوه) Dāğ  :1داغ

   کوهستان : Dāğlıqداغلیق
  نو   از، دوباره، مجدداً: Dāqın(Daqın)  / Daqı)دَقین( داقین/ داقی
  عقب، پشت:Dāl - Dālı  دالی -دال

  طحال  سپرز،: Dālāqداالق 
 پشت بام) 2 طویله) Dām :1دام 

  رگ : Dāmār دامار

   شور و شوق، سرحالی: Dāmāğماغ  دا
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  صحبت  مکالمه،:  Dānışıqدانیشیق 
   دایی: Dāiدایی 
   عمیق،گود: Darınدرین 

   عمق،گودی: Darınlıqدرینلیق 
   مدفوع االغ : Dezzakدزّک 

   آسیاب: Degirmānدگیرمان 
  دلنگان  آویزان،: Dalangān دلنگان
  مجنون  دیوانه،: Dalıدلی
   آهن: Damır / Tamırتمیر / دمیر
  )حروف اضافه  از ( از: Dān /Danدان/ دن

  لب:  Dodāqدوداق 

   درنا: Durnāدورنا 
   زالل : Durruدورّو 
   نمک: Duz / Tuzتوز / دوز
  مستقیم) 3  صحیح درست،) 2 راست) Düz : 1دوز

  رفیق  دوست،: Dostدوست 
  )3فصل ،4بخش کلمه ترکی( تشک /  رختخواب، دشک : Döşakدؤشک 

  )دوغ خیار آب(  غذای خرد کردنی: Doğrāmāغراما دو
  دلو  سطل،: Dölدؤل 
   بیوه : Dulدول 

   گره : Dugun دوگون
  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  غذای دولمه : Dolmaدولمه 
  انباشته  ، پر: Doluدولو 
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   شتر: Düya / Davaدویه / دوه
   مه: Dumānدومان 
  ورقلمبیده، قنبل زدن :  Dumbāدومبا
حـالتی کـه بـدن تقریبـاً در      معلـق،  قلمبیده، پشتک وارو، ور:  Dumbālāqاالقدومب

  وضعیت سجده کردن قرارگیرد
   خوک  :Donquzدواردونقوز 

Duār : گوسفند وبز( رمه(  
   ته، انتهای چیزی: Dibدیب 

   آرنج: Dirsakدیرسک 
   ناخن: Dırnaqدیرناق 
   پوست: Darıدئری 
   زنده : Diriدیری 

  و زان: Dizدیز
   دندان: Dişدیش 
  نث،جنس مادهؤ م: Dişıدیشی 
  افراشته ایستاده، سرپا،   عمود،:  Dikدیک

   تگرگ : Digirçaدیگیرچه 
    زبان : Dilدیل

   قسمتی از آلت تناسلی زن،کلیتوریس:  Dillik / Dillāqدیلّیک / دیلّاق
   زبان کوچک:  Dilçakدیلچک 
   مترجم : Dilmācدیلماج 

  سائل   گدا،: Dilançıدیلنچی  
  ) تکه بریده شده کمانی( قاچ : Dilikدیلیک 
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  دیوار خانه ها  طاق موجود در: Raf رف
   رگ  : Ragرگ

  ن البسه کردرای آویزان  اصطالحی جهت بند و طناب ب: Reycaریجه 
  شی   چیز،: Zātزات 
   زور: Zorزور 

  قوی پرزور، : Zorluزورلو 
   فردا: Sābāhساباح 
  شی  فرو: Sātın ساتین
  فعل امر به معنای بپاش) 2 زلف گیسو،) Sāç : 1ساچ 

   زرد: Sārıساری 
  )کیدأبا ت( خیلی زرد: Sāb Sārıساب ساری 

   سیر: Sārımsāqساریمساق 
   روغن زرد: Sārı Yāğساری یاغ 

  تندرست سالمت، :  Sağساغ
   سالمت باش :  Sāğol)اول+ ساغ ( ساغول 

   سمت راست :  Sāqساق
   ریش : Sāqqāl ساقّال
   کاه : Sāmānسامان 

   سنجاق: Sāncāqسانجاق 
   درد: Sāncıسانجی 
   سبیل : Sibilسیبیل 
   خنک، معتدل : Sarınسرین 
   سقف: سقف
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  آدامس : Saqqıç / Saqqızسقّیز / سقّیچ 
   تو: San سن
   به تو: Sana سنه

   تورا : Sanıسنی 
   ازتو : Sandan=Sannan سنّن=  سندن
  تو  مال : Saninسنین 

   مال تو، مربوط به تو:  Saninkıسنینکی 
  واسه تو  برای تو،: Saniniçin = Saninçin سنین چین= سنین ایچین 

   باتو : Saninanسنینَن 
   آب: Su سو

   فالخن :Sopān / Sāpān ساپان/  سوپان
   جارو: Supurgaسوپورگه 

  )نوشیدنی(  شیر: Sutسوت 
   کودک شیرخوار:  Sut Emanسوت امن 

   لقمه: Suxumخوم سو
   سرمه:Surma  سورمه
  پس   بعد،: Söra (Sörā))  سؤرا( سؤره 
   بی آب، تشنه: Susuz سوسوز
   تشنه:  Suqسوق

   پیاز: Soqānسوقان 
  پ سمت چ: Solسول 

   استخوان: Sumakسومک 
  مژدگانی : Söncu سؤنجو
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  پس  بعد،: Söng سؤنگ
   سرد: Soox) سوخ(سووخ
  اشش  ادرار،:Siyāq سیاق 
   مدفوع انسان: Siçāq سیچاق
   موش : Siçānسیچان 
  بی شرم، سمج   گستاخ،:  Sirtiqسیرتیق
   گوشواره: Sirğaسیرغه 

  بدون  بی،: Suz  /Sızسوز/ سیز
   شما: Siz سیز

   به شما: Sizaسیزه 
   شمارا:  Sizıسیزی

   ازشما : Sizdanسیزدن 
   مال شما : Sizinسیزین 

  مربوط به شما ، مال شما:  Sizinkıسیزینکی
  واسه شما  برای شما،Siziniçin = Sizinçin :سیزین چین= سیزین ایچین

  باشما  : Sizinanسیزینَن 
   گاو نر: Siqirسیقیر 
   قضیب ذَکَر،  آلت تناسلی نرینه،: Sikسیک 
  یده کش سیلی، :Sillıسیلی 
   شکسته:  Siniqسینیق

  شکسته شده  شکسته،: Sinılgan سینیلگن
   آبشار:Şārşārā  شارشارا
  نسیم   باد،: Şāmālشامال 
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   شکر: Şakar شکر
   همان : Şu شو
   به همان :  Şunā شونا

   همان را: Şunuشونو 
   ازهمان : Şundan=Şunnanشونّن=  شوندن
   مال همان : Şuninشونین 

  مال همان  مربوط به همان،: Şuninkı  شونینکی
   برای همان، واسه همان : Şuniniçin = Şuninçinشونین چین = شونین ایچین 

   با همان : Şuninan شونینَن
   همان طور، همان جور: Şunnāqشونّاق 
   در همانجا: Da+ Yer +Şu=(  Şoyrda ) (دَ+ یئر+ شو   = ( هشویرد

   از همانجا: Dan + Yer +Şu=(  Şoyrdan) (ن دَ+ یئر+ شو = ( شویردَن  
  جا جا، به همان  همان: Yera + Şu=(  Şoyra  ) (یئرَ+ شو  = ( هشویر

   شخم:  Şoxumشوخوم
   شور: Şorشور

   شیرین: Şirinشیرین 
  برّه یک الی دو ساله : Şişak شیشک

   صندوق: Sāndıqصاندیق 
   عمه : Ammaعمه 
   عمو: Amı)عمو( عمی
   قوم و زبان فارس :Fars  فارس
ــاق ــوش،: Qāpāq قاپ ــاق   درپ ــرپوش، قاپ ــی ( س ــه ترک ــشکلم ــصل ،4بخ            )3ف
  ببر : Qāplānقاپالن 
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  در  درب،:  Qāpı (Qāpu)) قاپو( قاپی
  تا  الیه،:  Qāt (Qat)) قت( قات

  -کاربرد درمایعات - غلیظ و سفت : Qāttıقاتّی 
  )3، فصل4بخشکلمه ترکی(  قاطر: Qātırقاتیر 
   ماست:  Qātıq)قَتیق(قاتیق
 ... و معنی فرارکن، بگریزفعل امر به) 2 برش کمانی ازچیزی قاچ،) Qāç : 1 قاچ

کلمــه ( ت اجنــاس فــراری، خــالف وغیرقــانونی   اصــطالحی جهــ: Qāçāqقاچــاق 
           )3فصل ،4بخشترکی

+ " آق" پـسوند تـصغیر  + فـرارکن   بگریـز، : قـاچ  مرکـب از ( :  Qāçāqçıقاچـاقچی 
 ؛ دراصطالح فردی که درامور اجناس خـالف و غیرقـانونی    )"چی"پسوند اسم فاعل    

             )3فصل ،4بخشکلمه ترکی (  استدرگیر
  سرزنش  سرکوفت،:  Qāxıncقاخینج

   برف: Qārقار
  مشکی  سیاه،:  Qārā (Qara)) قره( قارا 

   خیلی سیاه:  Qāp Qārā (Qap Qara)) قپ قره( قاپ قارا 
  جگرسیاه  کبد،: )Qārā Bāğır (Qārā Cigar)  قارا جیگر( قارا باغیر 
  پرنده ای شبیه عقاب: شاهین : Qārāquş قارا قوش
  پرستو: Qārānquşقارانقوش 

   مترسک : Qārāntıقارانتی 
   درخت نارون: Qārā Yāqāçقارا یاقاچ 

  سیاهی، ظلمات   تاریکی،:  Qārānlıqقارنلیق
   هندوانه: Qārpız / Xarbız خربیز/ قارپیز 
   عقاب: Qārtāl قارتال
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  برادر : Qārdāşقارداش 
  برادرگفته :  Qārdāşlıqقارداشلیق

  کالغ :  Qārqāقارقا
  نفرین : Qārqışقارقیش 

  فرتوت پیر، : Qārrı (Qarrı ()  قرّی( قارّی 
  وجب :  Qārış(Qarış)) قریش(قاریش
  شکم :Qārın - Qārnu قارنو  -قارین
  مورچه  :  Qārınçāقارینچا

  ... وفعل امر به معنی حفرکن) 2  )پرنده(غاز) Qāz  : 1قاز
  دیگ :  Qāzānقازان

ــاق  ــگ ) Qāzmāq : 1قازم ــه دی ــردن   ) 2  ت ــای حفرک ــه معن ــصدری  ب ــل م ...   وفع
   )    3فصل ،4بخشکلمه ترکی( قاشق :  Qāşıqقاشیق
             )   3فصل ،4بخشکلمه ترکی( درپوش، قالپاق  :  Qālpāqقالپاق 
            )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( قالی  فرش، : Qālı قالی

  )فارسی  کلمه ترکیبی ترکی،(فرش کوچک، قالیچه  : Qālıçaقالیچه 
  ضخیم : Qālınقالین 

  خون : Qānقان 
  زن فاحشه و بدکاره) 2 سگ ماده) Qāncıq  : 1قانجیق 
 ) بدندنده هایمفهوم  در(  دنده : Qabırğaقبیرغه 

  قامت  قد،:قد 
            )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  ممنوع، قدغن : Qadağanقدغن 
  زدن، دست زدن  کف: Qarsقرس 
   قفس: قفس
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  راه ناهموار) 2 قلب) Qalb : 1 قلب
   غربال: Qalbır قلبیر

  )   3فصل ،4بخشکلمه ترکی( قمچی ، تازیانه، ریسمان: Qamçı قمچی
   پیر: Qocā قوجا

   بغل،آغوش:  Qucāqقوجاق
   قوچ: Qoçقوچ 

  چاالک  چابک،: Qoççāqقوچّاق 
  انگور نارس  غوره،: Qorā قورا 

            )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  قورباغه:  Qurbāğāورباغا ق
  کخ،کرم) 2 گرگ) Qurt : 1قورت 
   کخ،کرم:  Qurtāqقورتاق

   ترسو، بزدل: Qorxāqقورخاق 
  ، واهمههراس وحشت، خوف،  ترس،: Qorxuc /Qorxu قورخوج/ قورخو

   هولناک، وحشتناک، ترسناک :Qorxuncقورخونج 
  تف داده شده) حبوبات ( گندم:  Qorqāقورقا

            )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  گوشت تف داده شده، قورمه: Qovurmaقوورمه 
   خشک: Qurruقورّو 

قرمـساق   دیگران بفروشـد،  ه  که زن خود را ب      دیّوث،کسی : Qurumsāq قورومساق
             )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(

   گردو: Qozقوز 
    غوزه پنبه: Qozāقوزا 
   کرکس: Quzqun زقونقو

  ماهه 4تا 3 بره : Quzu قوزو
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   پرنده : Quş قوش
  بازو ، دست: Qolقول 

   دستبند : Qolbāqقولباق 
   گوش: Qulāqقوالق 

   گوش درد :Qulāq Āğrıqقوالق آغریق 
   دستبند: Qolāmaقوالمه 

   بازو، زیربغل: Qoltuqقولتوق 
   )3فصل ،4بخشکیکلمه تر (  نیرومند، قلچماق: Qolçumāqقولچوماق 

   ) 3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  زورگو،گردن کلفت، قلدر: Quldurقولدور 
   )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  خدمت، قلّق: Qulluqقولّوق 

   ) 3فصل ،4بخشکلمه ترکی( قلّقچی  خدمتکار،: Qulluqçuقولّوقچو 
  درد ستون فقرات :  قولنج: Qulunc قولونج

  شن نرم  ریگ،: Qum قوم
  )پرنده( قمری: Qumru وقومر
   مهمان : Qonāq قوناق
   پنبه : Qundāقوندا 

   همسایه : Qonşuقونشو  
   خربزه : Qounقوون 

   دنبه : Qoyruqقویروق 
  گوسفند  : Qoyun(Qoy)) قوی(قویون
 ،4بخـش کلمـه ترکـی   ( قجق  تحریک، انگیزش، قلقلک، چِندِش،    : Qıcıq قیجیق
    )3فصل
  ) قوزک پااز ران تا(  پا : Qıçقیچ 
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    )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  قیچی: Qeyçıقیچی 
  لبه،کنار  گوشه،: Qırāqقیراق 
   ) 3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  قرقی : Qırqıقیرقی 
   )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( ، قرمز  سرخ: Qırmızقیرمیز 

   خیلی قرمز: Qıp Qırmız قیپ قیرمیز
   دختر : Qız قیز

  تر نوعی خطاب به دخ: Qızey قیزی
   غذای سرخ کردنی: Qızārtmaقیزارتمه 
  گرم نکن فعل نهی به معنی داغ نکن،) 2 تب) Qızdırma : 1قیزدیرمه 
   پرحرارت، بسیارگرم :  Qızqınقیزقین

   گل شقایق: Qızlar Gulu قیزلرگولو
   پرده بکارت :  Qızlıqقیزلیق 
   داغ: Qızzıقیزّی 
   طال: Qızılقیزیل 

  ی سرخک  بیمار: Qızılcaقیزیلجه 
   )با کف دست (  پیمانه : Qısımقیسیم 
  محل تنک و باریک) 2  فشرده، تحت فشار، منقبض) Qısıq :  1قیسیق

  محل تنک و باریک) 2 فشرده، تحت فشار، منقبض ) Qısılgan :  1قیسیلگن
   زمستان :  Qışقیش 

  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی (  سردسیر، قشالق: Qışlāqقیشالق 
  )رمه  (پشکل گوسفند  :  Qeyiqقیِق 
   پشم و موی ریز ونرم بدن : Qılقیل 
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 . خوراکی که از قطعات خـرد شـده گوشـت و عـدس ولپـه تهیـه شـود                   : Qaylaقَیله  
        وبرروی آش و حلیم می ریزند

  تر از دیگ   نوعی قابلمه کوچک: Qılıftقیلیفت 
   شمشیر: Qiliç قیلیچ

  دری به معنای قیچی کردنفعل مص) 2 سرشیر خامه،) Qeymāq : 1قیماق 
   جوش: Qaynaqقیناق 

  به کسی گویند که اهل بخشش نباشد، )ناخن خشک (  بخیل : Qeyımsızقیمسیز 
   تسمه،کمربند: Qayişقییش 

   محکم،کوبنده : Qayimقییم 
   برادر همسر: Qayinقیین 

   پدرهمسر:  Qayin Ātāقیین آتا
   مادر همسر:  Qayin Ānāقیین آنا

   بزرگ : Kātā کاتا
  رودخانه ) 2 نارس) Kāl : 1 کال

   پروانه : kapanakکپنک 
   نمد: Keçak) کچک(کئچک
   گذشته:  Keçanکئچن 

   کر: Kar کر
   کبوتر: Kaftar کفتر

   )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( کاکوتی   آنخ،:  Kakıl Outoککیل اوتو
   کل،کچل : کَل

   مارمولک: Kalpasa کلپسه
   کوتاه: Kaltaکلته 
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  کوچک   تپه: Kamar کمر
   ساس،کنه: Kanaکنه 

  سگ : Köpakکؤپک 

  تنبیه   کتک،:   Kötakکؤتک
  پشته  گردنه،: Kötal کؤتل

   کوچه:  Küçaکوچه 
   اصطالحی برای سرفه : Kuxdukuxdکوخد و کوخد 

   کور:  Körکؤر
   پل : Köpru  / Körpuکؤپرو/ کؤرپو

 ه  ظروف حصیری بزرگ برای حمل میو: Kavarçaکورچه 

   قوم و زبان کرد :Kürdکورد 

   داماد: Kurakanکورَکن 
   کتف: Kurakکورَک 

   خاکستر: Kulکول 
  محل دوخت پارچه :کوک) 3  فربه چاق،) 2 ،بانشاط سرحال) Kök : 1کؤک 
   کاله : Kultaکولته 

  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی(  کلش : Kulaşکولش 
 )سنگ وچوب وتخته ده با ساخته ش( جایگاه نگهداری گوسفندان: Kum کوم

  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( کمک   یاری،: Kömakکؤمک 
  کنجد  : Kuncud کونجود
   پیراهن : Köylak  Köynak /کؤیلک/کؤینک 

  کهنه) 2 لباس )Köyna : 1کؤینه 
   کبک: Kahilikکهیلیک 
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  خرد   کوچک،: Kiçıکیچی 
 پلک   مژه،:Kiprik  / Kirpikکیپریک /کیرپیک 

   مَرد: Kişıکیشی 
  الً شاید، احتما: Gābāگابا 

  حتماً  باید،: Garakگرک 
  که می آید کسی) 2 آینده ) Galan  : 1گلن 

  فعل امر به معنای بیایید) 2 عروس)Galın : 1گلین 
  زشت)2 بد)Ganda : 1گنده 

   گشاد، فراخ: Gengگنگ  
   باز، بازهم : Ganaگنه 

   قارچ : Göbalakگؤبَلک 
  پایین ترین و انتهاترین قسمت هرچیزی درمفهوم) 2 ،کفلمقعد) Göt : 1 گؤت
  نیرو  قدرت،: Gücگوج 
  می بیند) 2 اندازه است کافی است، بس است،) Görar : 1 گؤرَر
  متناسب اندازه،) 2 به جهتِ به سببِ، علتِ،ه ب برایِ، خاطِر،ه ب) Göra : 1 گؤره
   چشم : Gözگؤز 

   چشم درد: Göz Āğrısıگؤز آغریسی 
   چشم درد : Göz Āğrıqآغریق گؤز 

  کشیک دیده بان،  نگهبان،: Gözatçıگؤزتچی 
  ) آیینه( آینه: Güzguگوزگو 
  زیبا  خوشکل،:  Gözalگؤزل 

   چشمت روشن : Gözın Aydınگؤزین آیدین  
  بپا  مواظب باش، مراقب باش،:  Gözlaگؤزله 
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  سبزی)2 سبز)Gög : 1گؤگ 
   خیلی سبز : Güm Gögگوم گؤگ 

   گوساله: Gölaگؤله 
   مشت : Gumbuzگومبوز 

  گمرک :  Gümrükگومروک
   نقره : Gömuşگؤموش 

  خورشید آفتاب،) 2 روز) Gun : 1گون 
 ظهر  نیمروز،:  Gun Ortāگون اورتا 

    غروب:  Gun Bātānگون باتان 
   روز به روز: Gun Ba Gunگون به گون 
   خورشیدگرفتگی: Gun Tutulmāگون توتولما 
   طلوع:  Gun Çıxanگون چیخن 

   روز: Gunduz گوندوز
  خورشید  آفتاب،: Gunaşگونش 

  روزه ... روزانه،:  Gun lıq(Gun luq) )گون لوق(گون لیق
  روزه ... روزانه،: Gun leynگون لین 

   سینه : Göysگؤیس 
  هوس میل، اشتیاق،) 2  )حالت عرفانی و معنوی(دل ) Göyl : 1گؤیل 

   دیر: Gecگئج 
   شب: Gecaگئجه 

   شبانه روز : Geca Gunduzگئجه گوندوز 
   شبانه: Gecalıqگئجه لیق 
    شبانه: Gecaleynگئجه لین 
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  بز ماده :  Geçıگئچی
   ناف: Gindigگیندیگ 

  پرنده شاهین : Lāçinالچین 
   الل : Lālالل 
    نوعی روسری سه گوش، لچک : Laçk لچک
   لوزه:لوزه 

   ضخیم : Lukلوک 
  غزال ، آهو: Mārāl مارال
   مند، شیفته جذاب، عالقه) 3کنجکاوی ) 2ین کم) Mārāq : 1ماراق 
دارایـی و   ) 3 کنایـه ازآدم ابلـه وکـودن      )  2 حیـوان وچهارپـای اهلـی     ) Māl : 1 مال

  کاال اموال،
  لوس آدم بی مزه و  نوعی اصطالح خطاب به: Mānsuqمانسوق 
   منقال: mānqālمانقال 
   کره: مسکه
   من: Man من
   به من: Mana منه
   من را: Manı منی

   ازمن : Mandan=Mannanمنّن =  مندن
   مال من : Manımمنیم 

   مال من، مربوط به من:  Manımkıمنیمکی 
  واسه من   برای من،: = Manimçin Manimiçin منیم چین= منیم ایچین

   بامن : Manımnan=Mannanمنّن = منیم نن 
  وانات می نشیند نوعی مگس درشت که روی حی: Mozāموزا 

  الغر  کنایه از فرد نحیف و: Muqāvvāموقاوّا 
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   مغز سر:Meyn مئین 
   مس: Mısمیس 
  ناخوش  بیمار،: Nāçāq )نچاق(ناچاق
   نماز:  Nāmāzناماز 

   تبر :   Nāncāq(Nancaq))ننجق(نانجاق
  چه جور  چطور،: Necaنئجه 
   چند:  Neçaنئچه 
   چی،چه: Nama نمه

  چرا چه، واسه ه، برای چ: Nameyنمی 
  ) از حروف اضافه ( با: Nān  /Nanنان/ نن

  چه هنگام  چه وقت،: Na Çāğنه چاغ 
   چه وقت:  Na Vaqtنه وخت = نه وقت
   چه جا،کجا:  Neyraنیره = نه یره
   نخود: Nuxud نوخود

  )حروف ربط  از(  و :  Vaو
  موقع زمان،  وقت،: Vaxt =Vaqtوخت= وقت 

  ،کی چه وقت:  Hāçānهاچان 
  کدام یکی:  Hā Birnıهابیرنی 
  کدام یکی:  Hā Birıهابیری 

  کدام یکی : Hā Bir Sıهابیرسی 
  کدام یکی اش: Hā Bir Sinıهابیرسینی 

  کدام:  Hānsıهانسی 
   کدام یکی:  Hānsı Birıهانسی بیری 

  کدام یکی اش:  Hānsınıهانسینی 
  کدام یک:  Hānkıهانکی 
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   یکی،کدامین،کدامشکدام یک،کدام : Hānkısıهانکیسی
 کو :  Hānu(Hānı)) هانی( هانو
   هوا: Hāvāهاوا 

   کدام وقت،کی:  Hā Vāqtهاواخت = هاواقت
  وبیداد داد  فریاد،:  Hārāg(Hārāy)) هارای(هاراگ 
   کدام طرف،کدام سو:  Hāyān] یان+ ها[ هایان
  کدام طرف، به کدام سو  به:  Hāyānā] آ+ یان+ ها[ هایانا

   درکدام طرف، درکدام سو:  Hāyāndā] دا+ یان + ها[ هایاندا
  ، ازکدام سو از کدام طرف:  Hāyāndān] دان+ یان+ ها[ هایاندان

   کدام طرف را ،کدام سو را:  Hāyānı] ی+ یان+ ها[ هایانی 
   به کجا،کجا: Hāyrā]  اً /  آ+ یئر+ ها[هایرا 

  درکجا :  Hārdā= Hāyrdāهاردا  ] = دَ / دا+ یئر+ ها[هایردا 
   از کجا: Hārdān  = Hāyrdānهاردان]  = دن/ دان+ یئر+ ها[هایردان
   کجا را :  Hāyrı] ی+ یئر+ ها[ هایری 

   هر: Harهر
   دیزی سنگی:Harkara  هرکره

  حاال هنوز،) 3 ًفعالً، عجالتا) 2 هرحاله ب هر صورت،ه ب) Hala : 1هله 
  خیس  تر،: Hölهؤل 

  ها  بله،:  Haهه
  چ هی:  Heçهئچ 

  )رمه ها(محل استراحت گوسفندان )  2 خوابگاه) Yātāq : 1یاتاق 
(  ،، از تجهیـزات ماشـین     )3فـصل  ،4بخشکلمه ترکی (  یاتاقان : Yātāqānیاتاقان  

  ) موجود نیست برای این لغتفارسی ساده ای در ترجمه خاص و
   خوب: Yāxşı) یاخچی(یاخشی
   نزدیک : Yāxınیاخین 
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  جراحت  زخم،: Yārā یارا
  ، متناسب برازنده، زیبنده : Yārāşānراشان یا

  ، تناسبآراستگی ،گیزیبند ،گی برازند: Yārāşıqیاراشیق
  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( یرقان  زردی،: Yārāqānیاراقان 

   بلغور،گندم دونیم شده: Yārmāیارما 
  نیم  نصف،:  Yārıیاری

  یار من) 2 نیمه نصف،) Yārım :1یاریم 
   نصف و نیمه، نیمه کاره، ناتمام: Yārımçılıqیاریمچیلی 

  بیچاره  ) 2ساکت  مظلوم،) Yāzıx  : 1یازیخ
   بالش: Yāstıqیاستیق 

  سال سن و) 2 اشک) Yāş : 1 یاش
  بند زنان جهت حجاب روبند، نوعی روسری، دهان  نقاب،:Yāşmāq  یاشماق
   سبز: Yāşılیاشیل 

   خیلی سبز : Yām Yāşılیام یاشیل 
   ببار:فعل امر به معنای) 2 روغن) Yāğ : 1اغ ی

   باران : Yāğışیاغیش 
  هوای بارانی بارندگی،  بارش،: Yāğınیاغین 
   دروغ،کذب: Yālān یاالن

 باشـد  مـی  Yalınçaqاصـل یالینچـاق    این لغت در (برهنه  لخت، : Yalanqaç یاالنقاچ
  )شود میزبان گفتاری بصورت یاالنقاچ هم تلفظ  که در
  ناقال، جَلَب) 4 بدخیم) 3  فحش، بدوبیراه)2 بد) Yāmān :  1یامان 
 فعـل امـر بـه معنـی       ) 2 پهلـو  پـیش،  نـزد،  جـوار،  ور، نار،، ک سو طرف،) Yān : 1 یان

  روشن شو  بسوز،
  لپ  گونه،: Yānāqیاناق 
   عطش، تشنگی شدید: Yānqıیانقی 
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  روشن  سوخته،: Yānıq یانیق
  روشن شده  سوخته، سوخته شده،: Yānılgan یانیلگن

  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( یواش آرام،  آهسته،: Yāvāş شیاوا
  چارقد نوعی روسری محلی، : Yāylıq یایلیق

  یکه  تک،  تنها،: Yakkaیکّه 
  مکان جا،) 2 زمین) Yer : 1یئر

  غنیمت خوب،  بهتر،: Yegیئگ 
   باد: Yelیئل 
  تمام  همه،کُل،: Yellıیلّی 

  آنها همه لّش،کاش،  همه: Yellıqıیلّیقی 
  خوراک دام   علوفه،: Yemم یئ

  خوردنی) سبزی( نوعی گیاه: Yemlikیئملیک  
زنی که همراه عروس درشب زفـاف بـه خانـه دامـاد             ) Yengı : 1) ینگی، ینگه (یئنگی
  نو، تازه) 2 برود
  جدید تازه،  نو،: Yenı) ینی(یئنی

  خیر  نه،: Yoیو 
  خیر نه، : Yoxیوخ 

   خواب: Yuxuیوخو 
  ب آلود خوا: Yuxuluیوخولو 

  وچ نشین  کچادر قبایل  خیمه و:Yord / Yort یورت /  یورد
   لحاف: Yorqān یورقان

   رختخواب، لحاف تشک: Yorqān Döşakیورقان دؤشک 
   کلفت: Yoqun Yoqān /یوقون  /  یوقان
   کلفت:   Yuqur(Yuğur))یوغور(یوقور
  جاده  راه،: Yolیول 
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   باال: Yuxārı یوخاری
  محموله  بار،: Ük  Yuk /اوک/ یوک 
  پشم  گلوله نخ و،  کالف: Yumāq یوماق

  مدوّر درآمده باشد   شی نرم فشرده شده که بصورت دایره و: Yumālāq یوماالق
  نرم  مالیم و   لطیف،: Yumşāq یومشاق
   تخم مرغ : Yumurtā یومورتا

   مشت: Yumuruqیوموروق 
   گِرد،کروی، مدوّر،گلوله ای شکل : Yumuru یومورو

   آرد: Yunن یو
   پشم : Yungیونگ 

   سبک : Yungulیونگول 
   شی مدوّر وگِرد شده: Yuvālāqیوواالق 
   خراب، ویران، سرنگون :Yixıqییخیق 

    خراب، ویران، سرنگون :Yixılganییخیلگن 
  دریده  پاره،: Yirtıq ییرتیق

   پاره، دریده، جِرخورده: Yirtılganییرتیلگن 
  )3فصل ،4بخشکلمه ترکی( القرمسیر،ییگ : Yeylāqییالق 
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  اعداد ترتیبی: فصل دوم

  
  

  دومفصل 
                                    

    اعداد ترتیبی                               
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   صفر:Sıfır = Sıfr صیفر= صیفیر
   یک :Bir یرب

   دو:  İkkiایکّی
   سه : Üçاوچ 

 چهار                                                                                                                                      : Dörtدؤرت 
  پنج  : Beşبش 

   شش: Āltıآلتی  
  ت  هف: Yeddıیدّی 

   هشت : Sekgızسکگیز 
   نه : Doqquzدوقّوز 

   ده : Onاون 
   یازده : On Birاون بیر

  دوازده  : On İkkiاون ایکّی 
  سیزده  :  On Üçاون اوچ 

   چهارده  : On Dörtاون دؤرت
   پانزده : On Beşاون بش 

   شانزده : On  Āltıاون آلتی  
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   هفده : On Yeddıاون یدّی 
   هجده : On Sekgızاون سکگیز 
   نوزده : On Doqquzاون دوقّوز 

   بیست : Yirmıییرمی 
  یک   بیست و: Yirmı Birییرمی بیر 

  ...دو،  بیست و: Yirmı İkki... ییرمی ایکّی
   سی  : Otuzاوتوز

  ... سی و یک،: Otuz Birاوتوز بیر 
   چهل:  Qirxقیرخ 

  ...، چهل و یک: Qırx  Birقیرخ بیر 
   پنجاه : Ellıالّی 

  ...، پنجاه ویک: Ellı Birی بیر الّ
   شصت : Āltmışآلتمیش 

  ...،یک  شصت و: Āltmış Birآلتمیش بیر 
   هفتاد : Yedmışیدمیش 

  ...،یک  هفتاد و: Yedmış Birیدمیش بیر 
   هشتاد: Haştādهشتاد 
     کـار ه  صـورت ترکـی بـ     ه  ترکان خارج از ایـران ایـن عـدد را بـ             ترکان آذری و   :نکته
   :برند می

   هشتاد: Seksānکسان س
   نود :  Doqsānدوقسان

  یک   نود و: Doqsān Birدوقسان بیر 
  ... نود و نه،:  Doqsān Doqquzدوقسان دوقّوز 

   صد :  Üz / Üsاوس/ اوز 
  ... ،یک  صد و: Üz Birاوز بیر 
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  صد و یازده  : Üz On Birاوز اون بیر
  ...صد و دوازده، :  Üz On İkkiاوز اون ایکی 

  ...،صد و بیست : Üz Yirmıیرمی اوز ی
  دویست   : İkki Üzایکّی اوز 
  سیصد   :  Üç Üzاوچ اوز 

   چهارصد:  Dört Üzدؤرت اوز 
   پانصد : Üz  Beşبش اوز 

   ششصد: Üz  Āltıآلتی اوز 
   هفتصد : Üz  Yeddıیدّی اوز 

   هشتصد : Üz  Sekgızسکگیز اوز 
   نهصد : Üz  Doqquzز اوزدوقّو

   هزار: Ming / Minمین / مینگ 
  ...،هزار  دو:  İkki Minایکّی مین 

   میلیون : Milyunمیلیون 
  ...، میلیارد: Milyārdمیلیارد 

  :مثال ترکیبی
    Ming doqquz üz مینگ دوقّوز اوز :نهصد هزار و

 )مین(ایکّی اوز آلتمیش مینگ  :دویست و شصت هزار
İkki üz Āltmış m ing (min)                                                    

ؤرت اوز الّـی  د     :هشت تومـان  هفتاد و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و
  آلتی مینگ ایکّی اوز یدمیش سکگیز تومن

  Dört üz ellı Āltı ming ikki üz yedmış sekgız tuman  
  Ellı(Allı) الّی :پنجاه

  Ellı beş  الّی بش:پنجاه و پنج
  Beş üz ش اوز ب:پانصد

  Beş üz beş  بش اوز بش:پنج پانصد و
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   Beş üz on بش اوز اون:ده پانصد و
   Beş üz on beş بش اوز اون بش:پانصد و پانزده

  Beş üz ellı بش اوز الّی:پنجاه پانصد و
  Beş üz ellı beşبش بش اوز الّی :پنج پانصد و پنجاه و

   Beş üz doqsān  بش اوز دوقسان:پانصد و نود
   Beş üz doqsān beş  بش اوز دوقسان بش:پنج نود و پانصد و
  Beş üz doqsān doqquz بش اوز دوقسان دوقّوز:نه و نود پانصد و
   بش اوز دوقسان دوقّوز مین :هزار نه و نود پانصد و

Beş üz doqsān doqquz min                                                     
   بش اوز دوقسان دوقّوز مین دوقّوز اوز:نه هزار و نهصد و نود پانصد و

                              Beş üz doqsān doqquz min doqquz üz                  
   Beş üz milyun بش اوز میلیون:پانصد میلیون

   Beş min بش مین:پنج هزار
   Beş min bir بش مین بیر:پنج هزار و یک

   Beş min ellı بش مین الّی:پنجاه پنج هزار و
   Beş min beş üz بش مین بش اوز:پانصد پنج هزار و

   Beş min beş üz ellı  بش مین بش اوز الّی:پنجاه پنج هزار و پانصد و
   بش مین بش اوز الّی دوقّوز  :پنجاه و نه پنج هزار و پانصد و
                              Beş min beş üz ellı doqquz                                       

   Beş milyun بش میلیون:پنج میلیون
  Beş milyun beş üz بش میلیون بش اوز:پنج میلیون و پانصد

 ش میلیـون بـش اوز  بـ  :پنج تومان  و پنجاه و   پنج هزار  پنجاه و  پنج میلیون و پانصد و    
  الّی بش مین الّی بش تومن

Beş milyun beş üz ellı beş min Ellı beş Tuman        
   Beş milyārd بش میلیارد :پنج میلیارد
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  ... ای از لغات زبان ترکی  گزیده: فصل سوم

  
  سومفصل 

                                         
    فارسی گـزیده ای از لغات زبان ترکی که به زبان                                     

  )ریشه یابیبا ذکر دالیل و (  وارد شـده است                                      
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فارسـی    بـه هـیچ وجـه شـامل همـه لغـات ترکـی راه یافتـه در              زیـر لغات   :نکته
جریان نگـارش ایـن       که در  ی است  از لغات مهم و پرکاربرد     ای  گزیده بلکه   باشد  مین

این زمینه می توانید به      جهت اطالعات بیشتر در    ؛باشد  میدم  کرکتاب به آنها برخورد     
  . یدکناین زمینه مراجعه  فرهنگ لغات معتبر فارسی و ترکی و یا کتب دیگر در

 " Bācı باجی" خواهر؛ برگرفته از کلمه ترکی :آبجی
 معنای بازکننـده،   به   "   آر :پسوند اسم فاعل  + بازکن  : آچ" مرکب از     : Āçārآچار  

  مفتاح لید،ک
 لبـاس  (چیـز     به معنای زیـر هـر      "  ار:  پسوند+  زیر   : آست" مرکب از  : Āstarآستر

  ...)و
  سرور  بزرگ ،:آقا

  چوب  کلبه ساخته شده از حصیر و:آالچیق
  )زیبایی زیاد کنایه از(درون ماه از اسامی افراد؛ به معنای درماه، :آیدا

  مانند ماه) 2 نورانی روشن،) 1 معنایبه  از اسامی افراد؛:آیدین
+ آب  : سـو  +  مـاه    : آی "  از اسامی افراد؛ به معنای ماهِ درآب، مرکـب از            :آی سودا 

  " در:دا
   "پـسوند جمـع  الر  + مـاه  : آی" مرکـب از ،  از اسـامی افـراد؛ بـه معنـای ماههـا        :آیالر

  )کنایه از زیبایی زیاد(
   نشستن: Oturmāq برگرفته از فعل اوتورماق:اتاق
  بـه معنـای مکـان نشـستن،     "پـسوند  آق   + بنـشین : اوتور" مرکب از    :)اوتراق( اتراق

  اقامت موقت
  نسل خاندان، دودمان،) 2 آتشدان) 1 :اجاق



  آشنایی با زبان ترکی خراسانی  / 238
  

  اؤردک :اردک
  تفریح رفتن) 2 لشکرگاه )1 :اردو
   شیر:اسالن
برگرفتـه از فعـل المـاق    ؛ " پـسوند اک + غربـال کـن  :  الـه "  غربـال، مرکـب از    :الک

Alamāq :و غربال کردن ...  
   بـوده کـه    Yolguاصـل یولگـو    برتـر؛ ایـن کلمـه در        بـرش داده شـده،      ی  نمونه :الگو

  .باشد می   به معنای کندن وچیدن نمونه ایی:Yolmāqفعلی یولماق  از مصدربرگرفته
   از اسامی افراد؛ به معنای رییس ایل، بزرگ ایل:المیرا
   ایل از اسامی افراد؛ به معنای نازِ:الناز

  نوعی غذا :اماج کماج
بـه  :  Ummāq از اسامی افراد؛ برگرفتـه از مـصدر فعلـی اومّـاق          : Umudاومود/ امید

  امید وآرزو داشتن معنای توقع،
 وسیله ای جهـت صـاف کـردن چـین و چـروک لبـاس؛ برگرفتـه از        ؛ اتو:  Ütuاوتو

را بـه آتـش     معنی چیزهای پشم دار و پـرزدار        ه   ب : Ütulāmāqماق  والمصدر فعلی اوت  
  )    متداول در ترکی آذری و استانبولی(آن از پرز و پشم مختصرگرفتن وصاف کردن

+  دراز :اوزون"  نـام یـک نمونـه مـاهی؛ مرکـب از     : Uzun Burunاوزون بـورون  
  " ماهی دماغ دراز=  دماغ :بورون
   اوغور، یمن: Oğur / Yuğurیوغور/ اوغور

  مرتع، چمن  سبزه زار،: Ölangاؤلنگ 
  قبیله  طایفه،:لای

  چنان  چنین و: Ela Belaاله، بله  
رگرفتـه   ب  محل فرورفتن؛   ؛ "پسوند اسم مکان  الق    + فرو شو : بات" مرکب از    :باتالق

   فروشدن:  Bātmāqفعلی باتماق از مصدر
  .هم خواهر هستند  هم زلف، نسبت دو یا چند مرد که همسرانشان با:باجناق
   نوعی شیرینی: Bāslıqباسلیق 
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مـشاغل   آخـر  سـرور؛ بـه   ریـیس،  مفهـوم سردسـته،  به سر؛  :  معنای لغوی  : Bāşıاشی  ب
  حکیم باشی آشپزباشی،: اضافه شده است

 چاقو؛ : "پسوند اسم ابزار آق+ بِبُر :بیچ"   مرکب از:  Biçāq / Piçāqپیچاق/ بیچاق
  .باشد میخود کلمه چاقو نیز برگرفته از بیچاق : توجه

   آرایش، زینت ؛"پسوند  اک+ آرایش کن: بز"  مرکب از: Bazakبزک 
  ظرف میان تهی  ظرف توخالی،؛"ظرف: قاب+ خالی: بوش"  مرکب از:بشقاب

 به معنای خفه کـردن؛ منظـور از    : Boğmāqریشه فعلی بوغماق    مشتق از  :بغض کردن 
ــه و   ــه گری ــالتی اســت ک ــو   آن ح ــدوه را درگل ــشانیم ان ــرو ن ــوغز ،ف ــه ب ــود کلم /  خ

  .باشد میمعنی گلو ه ب  Boğāz   /Boğzبوغاز
 از فعـل    برگرفتـه  ؛"پـسوند چـه   +  خفه کـن   :بوغ"  مرکب از    : Buğçā) بقچه( بوغچا  
سـر یـک پارچـه را بـه          اصطالح چهـار   به معنای خفه کردن و در     :  Boğmāqبوغماق

  .است) خفه کردن(هم فشردن ه بستن و ب ،همدیگر رساندن
  امیر سرور، سرکرده، )2 بزرگ )Bag / Beyg : 1بیگ / بگ 
  لقبی برای زنان سادات سرور؛  بزرگ،:بیگم

   بلبل: Bulbulبولبول
   اصطالحی قدیمی به معنای قباله ملک: Bunçāqبنچاق 

  بید  نوعی حشره،: Bid / Bitبیت / بید
  پرچم درفش،  علم،: Beyraqبیرق 

   بلدرچین: Bildirçinبیلدیرچین 
   نوعی شیرینی: Pāstilپاستیل 

  قسمت بخش،  سهم،: Pāyپای 
   گربه:پیشیگ
  میان تهی  خالی،:پوچ
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   فارس زبانها:تات
  نظیر جفت هر چیز،  لنگه،: Tāyتای 

  چپاندن    به معنای فروکردن،: Tepmāqبرگرفته از فعل تپماق   فروکردن؛: تپاندن
(      به معنای سعی کـردن : Allaşmāqسعی؛ برگرفته از فعل الّشماق کوشش، :تالش

  )و استانبولی ترکی آذری  متداول در
 آتشین که از آن گلولـه       یسالح) 2  )توپ بازی (مدور هر شی گرد و   ) Top : 1توپ  

  .شود گرد خارج 
  "پسون  اون+ دود : توت"  تنباکو، توتون؛ مرکب از: توتون

  سوراخ دار  پارچه نازک مشبک و: Torتور
  عروسی  جشن،: Toyتوی 
  بـه معنـای آهـن    Damır / Tamırریـ مت/ این کلمه همان دمیر از اسامی افراد؛ :تیمور
  باشد می

  آهو گوزن،  از اسامی افراد؛ به معنای:جیران
هـم  ه معنای به  اینجا ب  در: چال" جدال عملی یا لفظی؛ مرکب از        خورد، و  زد :چالش

 معانی آن برهم     جمله  که از  : Çālmāq ؛ برگرفته از فعل چالماق     "پسوند  ایش  + زدن  
  .باشد می  و نواختنزدن
  جلودار لشکر: Çāvuş وشچاو

 کـه یکـی از معـانی آن    :  Çāpmāqتاراج؛ برگرفتـه از فعـل چاپمـاق     غارت،:چپاول
  باشد میغارت کردن و تاراج کردن 

  سنگ چخماق، ازآالت سالحهای قدیمی:چخماق

 نوعی اصطالح جهت بیرون راندن حیوانات و طیور؛ برگرفته از : Çıxa )چیخه(چخه
  خارج شدن رون شدن،بی:  Çıxmāqفعل چیخماق

  کفگیر بزرگ  نوعی: Çamçaچمچه 
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  آلت دخانیاتی  چپق،؛ "پسوند اوق+ چؤپ "  مرکب از: Çopoqچؤپوق 
  موادآلوده وکثیف  چرک،: Çirk چیرک

 ؛  "  اوک  پـسوند +  چـورو  " چین خوردن، پوسـیدن؛ مرکـب از         :چروک، چروکیدن 
  .باشد می ... ومعنای پوسیدنه  ب: Çurrumāqبرگرفته از فعل چورّوماق

بـاال   بـه معنـای کـشیدن،   :  Çekmāqفش ساق بلند؛ برگرفته از فعل چکماقک :چکمه
 بـه ایـن   کفش را موقع پا کردن باید با دست به باال کـشید  چون این ؛باشد میکشیدن 

  .نام معروف شده است
  پای ناقص دست و :چالغ
  تین  ظرف حلبی،:چلک

   عادت مخصوص: Çamچم 
   چوبدست:Çomāq  چماق
  حفره، چاله  گودال،: Çuqqur چوقّور

ه پسوندی رایج در زبان ترکی که برای ساختن اسم فاعل و وابستگی مـشاغل بـ                :چی
  آبدارچی، بنگاه چی:  شده است واردزبان فارسی نیزبه کار می رود و 

   زن، بانو:خاتون
  لقبی برای سالطین وشاهان  :خان
   بانو :خانم
  بسیار فراوان،  زیاد،:خیلی
 بـه  :  Dāğıtmāqهم ریخته، ویرانه، پخش و پال؛ برگرفته از فعل داغیتماقه  ب:نداغو

  پراکنده کردن پالکردن، معنای پخش و
  نام نوعی پرنده:  درنا:  Durnāدورنا
 به معنای : Döşamāqرختخواب؛ برگرفته از فعل دؤشَماق  شک،ت :Döşak  کدؤش

  ستردن گ،پهن کردن چیزی را
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   رتیل: Dölmak دؤلمک
 بـرگ   را در کـه آن ... ووشـت  گ خوراکی مخلـوط از بـرنج،  :دلمه :Dolma  دولمه

بـه معنـای   : Doldurmāq برگرفتـه ار فعـل دولـدورماق    انگور و کلـم پـر مـی کننـد؛    
  پرکردن
  حال و لذت معنای شور و  اصطالحی در:دماغ/ داماغ

  واشـد ب میدرست  و صحیح معنای راست،ه ترکی ب زبان در  :  Düzدوز:  دوز بازی
صحیح قرار گیرند این کلمه      خط مستقیم و   در باید... این بازی تکه سنگها و     چون در 

  .شود میبه آن اطالق 
:  دوغ"  مرکـب از     ،به معنای کودکان هم زمـان متولـده شـده اسـت            :دوغلو=  دوقلو

واژه .( باشد  می به معنای زاییدن     : Doğmāq ؛ برگرفته از فعل دوغماق     "پسوند لو  +بزا
 اشـتباه     و لغـت دوقلـو بـه       باشـد   مـی از نظر دستوری اشـتباه      ...  و ه قلو، چهارقلو  های س 

  )فارسی فرض شده است
   مه غلیظ، بخار متصاعد شده از زمین: Dumān دومان
 رود کـه در  کـار مـی  ه چـای دیـشلمه بـ    صطالحی است کـه در ا :Dişlama  دیشلمه

 بـدین علـت کـه       ، درنظـر گرفتـه شـده اسـت        "چای قنـد پهلـو    "فارسی برای آن معنی   
بـه   وقتـی کـه درخـوردن چـای  قنـد را               و باشـد   مـی  "دندان گرفتن  "دیشلمه به معنی    
  .رود کار میه بنوشیم این اصطالح ب سپس چای را نگه داریم و دندان گرفته و

   مترجم:Dilmāc  دیلماج
آالت و سـالح ؛ برگرفتـه ار          اجسام مدور ریز داخل اجـزاء ماشـین        : Sāçma ساچمه

 که قابلیت پاشیده شدن و    ازآنجا    ( پاشیدن به معنی افشاندن،  :  Sāçmāqماقفعل ساچ 
  )نظر گرفته شده است افشاندن را دارا می باشند این اصطالح برای آن در

 قبـل از     کـه یـک روز    لـوازم آرایـشی مخـصوص        شیرینی جات و   : Sāçuq ساچوق
  .منزل داماد به منزل عروس می برند عروسی آنها را از



  243  /... ترکی زبان لغات از ای گزیده :سوم فصل
  

بپیچند؛ برگرفتـه    آن وسایلی را گذاشته و     دستمالی را گویند که در     : Sāruq ساروق
؛ باشـد  می ...  وهم پیچیدن پارچهه ب به معنای بستن و: Sārmāq از ریشه فعل سارماق 

  .تری دارد استانبولی کاربرد رایج ترکی آذری و این فعل در
عبـور کـرده    ض لشکرکه فرمانده از عر  واژه ای رایج درتشریفات نظامی:Sān سان 

؛ باشـد   مـی  "شـمارش کـردن    "می بیند که  معنای فارسی آن         "سان   "اصطالح   در و
  شمارش نمودن شمردن،:   Sānāmāqبرگرفته از ریشه فعلی ساناماق

   سنجاق: Sāncāq سانجاق
کـم    ؛ بـه معنـای  "کـم  : آز+ شـمار : سان" مرکب از   از اسامی افراد،:Sānāz  ساناز
  نظیر
   بلندی ساخته شده از آجر یا سنگ:Sakku / Sakkı  سکّی/ سکّو

  سمنو: Samanı سمنی

 بـه معنـای     : Supurmāq رُفتگر؛ برگرفته از ریـشه فعلـی سـوپورماق         : Supur سوپور
  رُفتن جاروکردن،

 ؛ معنـای آن     "آق   پـسوند + خبر،پرسـش : سور"   مرکب از  : Sorāqسراغ    /  سوراق
برگرفتـــه از ریـــشه فعلـــی ؛ باشـــد مـــیجویـــا شـــدن  و  خبـــر گـــرفتن:در فارســـی

  خبرگرفتن پرسیدن،:  به معنی: Sormāqسورماق
 از وسایلی که روی برف برآن سوار می شوند؛ برگرفته از ریـشه              : Surtmaسورتمه  

  ... و راندن،کشیدن  به معنای روی زمین چیزی را: Surmāqفعلی سورماق
 ؛»سوند اسم فاعل چـی بران، پ: سور « مرکب از: Surçu / Surçı  سورچی/ سورچو 

از ریـشه فعلـی      که گاری یا درشکه ای را برانـد؛ برگرفتـه             کسی :معنای دقیق فارسی  
  ...  وکردن رانندگی  به معنای: Surmāqسورماق
  »ستاره: اولدوز+ آب : سو «ستاره آبی؛ مرکب ازاز اسامی افراد؛   : Sulduzسولدوز

  از لوازم آرایش ،  سرمه: Surmaسورمه 
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   سرنا: Surnā سورنا
  تحفه  هدیه، :سوقات/ سوغات 
  کله شق یک دنده،  لجباز،: Sırtıq سیرتیق
   صدا دار سیلی:شاپاالق
   تازیانه:شالق

  هیاهو جنجال، غوغا، ازدحام،  شلوغ،:شولوق
   بره نر یک تاچهارساله را گویند: Şişakشیشَک 
: شـیش " کـب از     مر ،نام نوعی کباب  ؛  استانبولی و   ترکی آذری   برگرفته از  :شیشلیک

  .شود میچون این کباب را به سیخ می کشند به این نام خوانده  ؛" پسوند لیک+ سیخ
  جلد بعضی از اجسام پوشش و) 2 ظرف) 1 :قاب

معنـای  ه  بـ :  Qāblāmāq از ظروف آشپزی؛ برگرفتـه از ریـشه فعلـی قابالمـاق    :قابلمه
 . بیشتری دارد استانبولی رواجترکی آذری و  این فعل در؛انباشتن گنجاندن،

 ربـودن،کش رفـتن؛ برگرفتـه از ریـشه فعلـی قاپمـاق               :)مـصلی جعلـی   (  قاپیـدن  :قاپ
Qāpmāq: و  ربودن ...  

  ماست :قاتیق
مخلوط کردن، درهـم   :  Qātmāqدرهم؛ برگرفته از ریشه فعلی قاتماق       مخلوط، :قاتی
  .نمودن
  قطعه قطعه) 3 تکه بریده شده از میوه) 2 شکاف،درز) 1 :قاچ

؛ اصـطالحی جهـت     »پـسوند تـصغیر آق    + بگریـز  فـرارکن، : قـاچ «مرکـب از     :قاچاق
ــراری  ــاس ف ــازاً( اجن ــالف :مج ــانونی و خ ــاس غیرق ــی   ؛) اجن ــشه فعل ــه از ری برگرفت

  فرارکردن،گریختن:  Qāçmāqقاچماق
 فاعـل    پـسوند اسـم   +  آق  پسوند تـصغیر  +  فرارکن   بگریز، :قاچ « مرکب از  :قاچاقچی

  .خالف درگیراست ور اجناس غیر قانونی وام اصطالح فردی که در در ؛»چی
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ه  مجازاً بـ    ؛»پسوند فارسی  ای   + پسوند آق + بگریز فرارکن،: قاچ « مرکب از  :قاچاقی
  غیرقانونی معنای دزدکی و

   هندوانه:قارپوز
اصــــطالحی ســــاخته شــــده از ریــــشه فعلــــی  ؛درهــــم  مخلــــوط،:قاراشــــمیش

  یجاد شدنتداخل ا درهم برهم شدن، به معنی:  Qārışmāqقاریشماق
  نام پرنده :غاز/ قاز

  »پسوند اوق)+ قاچ( قاش « قاشق؛ مرکب از:قاشق
 ،وجود آید میگوینـد   ه   به حیوانی که از جفت شدن خر و اسب ب          : Qātır )قاطر(قاتیر

؛ برگرفتـه از ریـشه فعلـی        »پـسوند  ایـر    + آمیختـه کـن، مخلـوط کـن       : قات «مرکب از 
  به معنی آمیختن، ترکیب کردن:  Qātmāqقاتماق
؛ برگرفتـه از    »پـسوند فارسـی  ای     + آمیختـه کـن   : قات « مر کب از   ،...  و  آمیخته :قاتی

  کردنترکیب  ن،آمیخت:  Qātmāqریشه فعلی قاتماق
   ماشینیاجزا اصطالحی در ،درپوش  سرپوش،:قالپاق
  حقه باز  فریبکار،:قالتاق
  ضخیم : Qālın، برگرفته از کلمه قالین  فرش:قالی

  »پسوند چه+ فرش :یقال « مرکب از:قالیچه
   ممنوع:قدغن

؛ خـود کلمـه   »کـشک :قـوروت + سـیاه : قـره « مرکب از : Qara Qurut قره قوروت
  ؛کشک سیاهباشد میقوروت به معنای خشکاندن 

   قشنگ:قشنگ
؛ برگرفتـه از ریـشه      »پسوند  آر  + پیوست آمیختن،: قات « مرکب از  :)قَتَر/ قاتار= (قطار

قطار واگنهـا    که در از آنجا    ؛آمیختن هم پیوستن، ه  به معنای ب  :  Qātmāqفعلی قاتماق 
  .این اصطالح برای این وسیله رایج شده است هم پیوند می خورنده ب

  خادم عبد،  بنده،: )غالم/ قولی( قلی
  .جستن اسب را می گویند  نوعی حرکت و: Qolāç قالچ
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  شالق  تازیانه،:قمچی
  تر از شمشیر  سالح آهنی کوتاه:قمه
  عی پارچه سفید پرده ای نو: Qamız قمیز

   نی: Qamış قمیش
   قوچ: Qoçقوچ 

  چاالک نیرومند،  دالور،: Qoççāq قوچّاق
   قورباغه:)قورباغا(قورباغه
  بلع، بلعیدن )2  جرعه )1 :قورت

  استوار  محکم،: Qursقورص 
  ممنوعیت مکانی خلوت اجباری،  قرق،: Quruqقوروق 

  ) را به دیگران بفروشدکه زن خود کسی(  دیوث: Qurumsāq قورومساق
   نوعی پرنده شکاری:قوش

 ؛»پـسوند  اون +  پیوسـت کـن، همـراه کـن    :  Qoşقوش « مرکب از: Qoşun قوشون
پیوستن، :  Qoşmāq قوشماق  ؛ برگرفته از ریشه فعلی    )اصطالح نظامی (مجموعه افراد   
  همراه کردن

   قوطی، ظرف حلبی کوچک دربسته:قوطو
  بازو  زیربغل، زیر: Qoltuq قولتوق

کـه    یعنـی کـسی    ؛»چـوب : چمـاق + بـازو : قول «نیرومند؛ مرکب از    پرزور، :قولچماق
  .بازوهای قدرتمندی دارد

  »پسوند  دور+ بازو: قول«زورگو؛ مرکب از  :قولدور
ــوق پــسوند + بنــده: قلــی/ قــول«قلــق؛ مرکــب از  بنــدگی،  خــدمت،:  Qulluqقولّ

  »مصدرجعلی  لوق
پسوند مـصدر  +  بنده:قلی/ قول «چی؛ مرکب ازقلق  خدمتکار،:  Qulluqçuقولّوقچو

  »چی/ پسوند اسم فاعل  چو+ جعلی  لوق
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   ریگ نرم، تپه شنی نرم: Qum قوم
  . می بندند پارچه ای که نوزاد را درآن) 2 نام قسمتی از تفنگ) 1:  قنداق:قونداق
؛ برگرفته از ریشه فعلی قورمه ،ذخیره کنند  گوشتی که برشته و:  Qovurmaقوورمه
  تف دادن برشته کردن،:  Qovurmāqقوورماق
؛ » چـی   پسوند اسم فاعـل   + برش بده  ببر، : Qeyقی « قیچی، مقراض؛ مرکب از    :قیچی

  برش دادن، تکه تکه کردن بریدن،:  Qeymāqبرگرفته از ریشه فعلی قیماق
و هالک کـردن دسـته       کشتار: قیر « پرنده شکاری معروف، مرکب از     : Qırqı قیرقی
به معنای هالک کردن    :  Qırmāq؛ برگرفته از ریشه فعلی قیرماق     » قی پسوند  + جمعی

سـرعت زیـاد در هـالک کـردن پرنـدگان            و کشتار دسته جمعی؛  به خاطر چابکی و        
  .ضعیف، این نام به این پرنده اطالق شده است

هـم  ه بـ  هم فشردن،ه  ب: Qısmāqر در رفتن، برگرفته از فعل قیسماق  قس : Qısırقیسیر
  رفتن جمع کردن و در  خود رادر اصطالح  منقبض کردن؛ گ کردن،آوردن و تن
ــشقیریق ــار: Qışqırıq قی ــال، و  ج ــاهو، جنج ــداد؛ و داد هی ــشقیر«مرکــب از  بی : قی
 هیـاهو  :  Qışqırmāq برگرفتـه از ریـشه فعلـی قیـشقیرماق    ؛ »پـسوند  ایـق  + هیاهوکن
  راه انداختن بیداد و داد کردن،
 »پسوند مکانی الق+ زمستان: قیش «ب از سردسیر، مرک: Qışlāq قیشالق

  . رشته های نازک که از ابریشم می بافند: Qeytan قیطان
  . وسیله ای که مایعات را با آن داخل چیزی می ریزند:قیف
   شمشیر:قیلیچ
  خلق و خو شگرد، عادت مخصوص،  شیوه،:  Qılıq)قلق( قیلیق
 که در اینجا     است ش دادن خامه؛ معنای دیگر این لغت بر       سرشیر، : Qeymāq قیماق
  .باشد میمنظور ن
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:  Qeymāqاز انواع غـذا؛ برگرفتـه از ریـشه فعلـی قیمـاق             ،ریزشده  گوشت ریز  :قیمه
  تکه تکه کردن برش دادن،

  محکم  قایم،: Qayimَییم ق
مـضایقه    رضـایت داشـتن،  : Qimāqرگرفته از ریشه فعلی قییماقب :Qeymış  قیمیش
  نداشت روا دریغ نکردن، نکردن،

  نخ آ  نوعی گیاه معطر،:Kakıl Outo کاکوتی  =ککیل اوتو
   حیله گر، مکار: Kallāş کلّاش
  کندو : Kandı کندی
 :  Kötaklamāqتکلَمـاق ؤتنبیـه؛ برگرفتـه از ریـشه فعلـی ک     تـک، ک: Kötak کؤتک

  تنبیه کردن،کتک زدن
  پشته،کتل  گردنه،: Kötal کؤتل
  یفهطا دودمان،) 2 کشی،کوچ اسباب) Köç :1 کؤچ
  نابینا کور،:  Körکور

  کوزه: Küzaکوزه 
بیـانگر   ،دوسـتی  نـوعی اصـطالح در    ) 2پارچه  در  محل درز دوخت    ) Kök :1 کؤک

  .هم نزدیک هستنده دوخت در پارچه بدرز نفرکه همچون محل  صمیمیت دو
  کاه ته مانده پوشال،: Kulaş کولش

   کلنگ: Kulung کولونگ
   کمچه:  Kamçaکمچه

  مدد ری،کمک، یا: Kömakکؤمک 
  الزم  باید،: Garak گرک

+ آینـده :  Galanگلـن  «اسـلحه؛ مرکـب از    ابزاری در: Galan Gedanگلن گئدن 
  »رونده:  Gedanگئدن
  فرض ،حدس گمان، :  Gumānگومان
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   ابله،کودن: گیج
  ابعاد سه ضلعی نوعی اصطالح در) 2  روسری سه گوش) Laçak : 1 لچک

  ول  شل،:لق
  تفنگ رآلتی د،  ماشه:ماشا

   از انواع آهو:مارال
  . استچهارپای اهلی مفهوم حیوان وه  دراینجا ب:مال
   پستان:ممه

  .که زیور البسه هستند  منجوق؛ دانه های ریز بلورین: Mıncāq مینجاق
طرف دیگر آن چکش ماننـد       تبری که یک طرفش تیز و     :  تبرزین : Nāncāq نانجاق
  .است

   مادر:آنا/ ننه 
  خادم ه،گماشت  چاکر،:نوکر

پـسوند  + بخـواب : یـات "  ماشـین؛ مرکـب از       ی از اجزا  : Yātāqān) یاتاغان(یاتاقان
   خاص ومعادل( ؛  به معنای خوابیدن  : Yātmāq  برگرفته از ریشه فعلی یاتماق     ؛"آقان

  )فارسی  جهت این کلمه موجود نیست ساده ای در
  یقه  گریبان،:  Yaxa  /Yāxā یخه/  یاخا

  یراق ،برگ وسایل ساز و  آالت، ابزار:  Yārāqیاراق
  "خون:  قان+ زخم :  یارا" مرکب از  یرقان؛  زردی، :Yārāqānیاراقان 

 : Yārmāq ندم دو نیم شده؛ برگرفته از ریشه فعلی یارمـاق  گ بلغور،:  Yārmāیارما
  دوتکه کردن به معنای شکافتن،

  دهان وچانه  نوعی روسری برای پوشاندن گردن و  روبند،:  Yāşmāqیاشماق
  نافرمان  سرکش،:یاغی
  . ظرفی که غذای سگ وگربه را درآن بریزند و به آنها بدهند : Yālāqیاالق
  یواش رام، آ آهسته،:یاواش
   ابزارآالت ذخیره:یدک
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   "پسوند اسم فاعل  چی+ یدک" مرکب از فروشنده ابزار آالت ذخیره؛  :یدکچی
   گرم کردن غذا نوعی ظرف آهنی دسته دار برای نگه داشتن و:یغلوی
   نوعی نان نازک سنتی:یوخه/  یوخا

 یعنی اینکه پای راست ،صورت ضربدریه  نوعی راه رفتن اسب ب: Yurtma یورتمه
برداشته  جلو با پای چپ عقب و پای چپ جلو با پای راست عقب به زمین گذاشته و                

  پیش تاختن  با شتاب رفتن،: Yorumāq برگرفته از ریشه فعلی یوروماق؛ شود
 پـای راسـت جلـو بـا پـای      بـدین صـورت کـه   ،  نوعی راه رفتن اسب:  Yurğaیورغه

  .برداشته شود زمین گذاشته وه پای چپ عقب ب راست عقب و پای چپ جلو با
+ رفتن تند و باشـتاب : یورو «تاخت وتاز، یورش؛ مرکب از  هجوم،:  Yoruşیوروش
   رفتن، پیش تاختن باشتاب: Yorumāq  برگرفته از مصدر یوروماق؛» اوش پسوند

  گیاه یونجه؛ ایـن اصـطالح برگرفتـه از مـصدر فعلـی یورومـاق                :Yorunçā یورونچا
Yorumāq :         باشد و به اعتبار خصلت این        به معنای باشتاب راه رفتن و پیش تاختن می

  .گیاه که دارای رویش مکرر و مداوم است بدین نام خوانده شده است
مجـازاً  ) 2 می اندازند تا خیش را به آن ببندنـد        چوبی که برگردن گاو     ) Yuğ : 1یوغ  

رهایی از یوغ استعمار یعنی رهـایی از سـلطه و اسـارت        : اسارت؛ مثال  معنای سلطه، به  
  .استعمار
  Yuğurmāq برگرفته از ریـشه فعلـی یوغورمـاق    دم قوی هیکل و ورزیده؛آ :یوغور

  ورز دادن و سِرِشتن
:  Yemāq فتـه از ریـشه فعلـی یئمـاق     برگر؛عی گیـاه خـوردنی  نو :Yemlik  یئملیک
  تناول کردن خوردن،
 شب زفاف به خانه داماد برود؛  زنی که همراه عروس در:  Yengı)ینگی،ینگه(یئنگی
  .باشد می جدید نیز  وتازه  دیگر این لغت نو،معنای
روند؛ مرکـب   هوا که هنگام تابستان به آنجا می  منطقه خوش آب و:  Yeylāqییالق

  »پسوند مکانی الق+ ستانتاب: یای«از 
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  صورت مصدره ب گزیده ای از مهمترین افعال مهم زبان ترکی
  

ـ      :بخش سوم   طریقه ساخت مصدر در    :نکته مهم  صـورت  ه   فصل دوازدهـم؛  ب
  .     کامل توضیح داده شده است
  : اختصاری داخل پرانتزتوضیح مجدد واژگان

   مصدر ساده:)مص(
   مصدر مجهول شده:)م.مص(
بخـش   گونـه مـصادر در     طریقه ساخت ایـن    ؛واداری  مصدر سببی،  :)س.مص(

امتیازات مهم زبان ترکی    یکی دیگـر از      .سوم، فصل نهم توضیح داده شده است      
 .ختاز بیـشتر افعـال سـاده سـا         مـی تـوان آن را         کـه  استواداری   وجود افعال سببی،  

صـورت تـک کلمـه ای بـسیار      ه  زبان فارسی بـ   ه  گونه افعال ب   ترجمه ساده و روان این    
  . یا فعل بیان کردعبارتغالب چند  بایست ترجمه آنها را درمی مشکل است و 

*************  
  حمل کردن، انتقال دادن  بردن،:)مص (Āpārmāqآپارماق  

  نمنتقل شد  برده شدن،:)م.مص (Āpārılmāqآپاریلماق 
وسـیله کـسی    ه  بـ  ن،کـرد  بـه حمـل      ر وادا :)س.مـص  (Āpārtdırmāqآپارتدیرماق  
  چیزی را بردن

  پرت کردن افکندن،  انداختن،:)مص (Ātmāqآتماق 
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  افکنده شدن پرت شدن،  انداخته شدن،:)م.مص (Ātılmāq آتیلماق
 شتن به وادا پرت کردن،  وسیله کسی انداختن و   ه   ب :)س.مص (Ātdırmāqآتدیرماق  

  دنکرپرت 
  عـصبانی کـردن،  ):مـص ( Acıqlatmāq / Ācıqlātmāq  اجیقلتمـاق / آجیقالتماق

  خشمگین کردن
  عـصبانی شـدن،  ):م.مـص ( Acıqlanmāq/ Ācıqlānmāq  اجیقلماق/ آجیقالنماق

  خشمگین شدن

  افتتاح کردن شودن، گواکردن،  بازکردن،):مص (Āçmāqآچماق 
  افتتاح شدن ه شدن،گشود وا شدن،  بازشدن،):م.مص (Āçılmāqآچیلماق 

  دنکر به باز شتنوادا وسیله کسی گشودن،ه  ب):س.مص (Āçdırmāqآچدیرماق 
 دنبـال چیـزی گـشتن،     ه  بـ  جـستن،   جـستجو کـردن،    ):مـص  (Āxtārmāqآختارماق  

  بازرسی کردن تفتیش کردن،
تفتــیش شــدن،   مــورد جــستجو واقــع شــدن،:)م.مــص (Āxtārılmāqآختاریلمــاق 
  بازرسی شدن

وسـیله کـسی    ه  ب وسیله کسی جستجو کردن،   ه   ب ):س.مص (Āxtārtmāqآختارتماق  
  تفتیش کردن

  مایعات جاری شدن، روان شدن ):مص (Āxmāqآخماق 
   نامزد کردن):مص (Ādāxlāndırmāqآداخ الندیرماق 

   نامزد شدن ):م.مص (Ādāxlānmāqآداخ النماق 
نیمــه  ازهــم فاصــله دارکــردن،  ازهــم جــداکردن،):مــص (Ārālātmāq آرا التمــاق

  بازکردن، شکاف انداختن
هـم   از شـکاف دادن،  فاصـله انـداختن،    جـدا کـردن،  :)مص ( Ārālāmāqآراالماق 
  گشودن
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فاصـله   ازهـم فاصـله دارشـدن،       ازهـم جداشـدن،    ):م.مص (Ārālānmāq آرا النماق 
  نیمه بازشدن، شکاف برداشتن گرفتن،

   و موارد مشابه  پاک کردن وتمیز کردن حبوبات):مص (Ārtmāq) ارتماق(آرتماق 
مـوارد    پاک شدن وتمیز شدن حبوبـات و       ):م.مص (Ārtılmāq) ارتیلماق(آرتیلماق  

  مشابه 
دن حبوبـات   کرن به پاک    شت وادا ):س.مص (Ārtdırmāq)  ارتدیرماق(آرتدیرماق  

  موارد مشابه و
  تفریق کردن   کم کردن،کاهش دادن،کاستن،):مص ( Āzāltmāqآزالتماق
   کم شدن،کاسته شدن،کاهش یافتن ):م.مص (Āzālmāqآزالماق 

  دن کر وادار کردن به کاهش دادن و کم ):س.مص (Āzāltdırmāqآزالتدیرماق 
  آویختن آویزان کردن،)2 بارگذاشتن غذا)1 ):مص (Āsmāqآسماق 

  آویزان شدن   آویخته شدن،)2 بارگذاشته شدن غذا)1 ):م.مص (Āsılmāqآسیلماق 
  دردگرفتن ، دردکردن):مص (Āğrımāqآغریماق 

  زجر دادن درد دادن،  به دردآوردن،):مص (Āğrıtmāqآغریتماق  
 زاری کـردن،   گریـه کـردن،  ):مـص  (Āğlāmāq / Yiğlamāqییغلمـاق  / آغالمـاق 

  گریستن تضرع کردن،
 گریه انداختن، به  گریاندن،):مص (Āğlātmāq / Yiğlatmāqییغلتماق  / آغالتماق

  به گریه آوردن
 ):س.مــص (Āğlātdırmāq / Yiğlatdırmāqیرماق  ییغلتــد/ آغالتــدیرماق

  اشک کسی را درآوردن وادارکردن به گریه،گریاندن،
   سنگین کردن):مص(  Āğırlātmāq آغیرالتماق
   سنگین شدن ):م.مص ( Āğırlānmāq / Āğırlāmāqآغیرالماق / آغیرالنماق
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 نسفیدکاری کـرد  )2 رنگ سفیدزدن  سفید کردن، )1 ):مص (Āqārtmāqآقارتماق  
  تمیزکردن زدودن،) 4 صیقل دادن)3

) مفهـوم سـفیدی    در (تمیـز شـدن     ) 2 سفیدشـدن ) 1 ):م.مص (Āqārmāqآقارماق    
  رنگ پریدن  کنایه از رنگ باختن و)4 صیقل یافتن)3

 را صیقل دادن  بوسیله کسی سفید کردن و):س.مص ( Āqārtdırmāqآقارتدیرماق
  دنبه سفید کردن و صیقل دا واداشتن انجام دادن،

 ، نیرنـگ زدن  گـول زدن،   فریـب دادن،کلـک زدن،  ):مـص  ( Āllātmāq آلّاتمـاق 
  اغفال کردن

اغفـال   گـول خـوردن،     فریب خوردن،کلک خوردن،   ):م.مص (Āllānmāqآلّانماق  
  شدن
  بدست آوردن،کسب کردن گرفتن،  خریدن،):مص( Ālmāqآلماق

   دست آمدنه ب رفته شدن، گ خریده شدن،):م.مص (Ālınmāqآلینماق 
ن وادار کردن بـه خریـد     )2 بوسیله کسی خریدن  )1 ):س.مص (Āldırmāq آلدیرماق

  وسیله دیگری گرفتن ه ب به اجبار گرفتن،)3
  معاوضه کردن تعویض نمودن،  عوض کردن،):مص (Ālışdırmāq آلیشدیرماق

  سوگند خوردن  قسم خوردن،):مص (Ānd Duşmāqآنددوشماق 
  سوگند دادن کسی دن، قسم دا):مص (Ānd Bermāq آند بئرماق

   کسی به سوگند خوردنشتن وادا):س.مص (Ānd Berdırmāqآندبئردیرماق 
 حـالی شـدن،    ملتفـت شـدن،     درک کـردن،   ):مص (Ānglāmāq) آنالماق(آنگالماق
  فهمیدن

 تفهـیم کـردن،    کـردن،  حـالی   فهمانـدن،  ):مص (Ānglātmāq) آنالتماق(آنگالتماق
  ملتفت کردن 



  257  /مصادر :پنجم بخش
  

دن کــسی بــه کــر وادار):س.مــص (Ānglātdırmāq) آنالتــدیرماق(آنگالتــدیرماق
   فهماندن فهمیدن، با اجبار چیزی را به کسی

  معنای عربده کشیدنبه مجازاً )2 عرعر کردن االغ)1 ):مص (Ānqırmāqآنقیرماق 
معنای به عربده   به  مجازاً  )2  به عرعر انداختن االغ   )1 ):مص (Ānqırtmāqآنقیرتماق  

  فریاد انداختن کسی و
لگـدمال    پایمـال کـردن،  :)مص(Ayaqlamāq   / Āyāqlāmāqایقلماق/ اقآیاقالم
  کردن

  پایمـال شـدن،  :)م.مـص (Ayaqlanmāq   / Āyāqlānmāqایقلنمـاق / آیاقالنمـاق 
  لگدمال شدن

  تفکیک کردن  جدا کردن،):مص (Āyirmāqآییرماق 
  تفکیک کردن  جدا کردن،):مص (Āyrıtmāqآیریتماق 
  منفصل شدن تفکیک شدن، داشدن، ج):م.مص (Āyrılmāqآیریلماق 

  انتقال دادن  بردن،)باشد میمترداف فعل آپارماق (  ):مص ( Etmāqاتماق) 1
منتقـل   بـرده شـدن،  ) باشد میمترداف فعل آپاریلماق (   ):م.مص ( Etılmāqاتیلماق
  شدن

  نانجام داد  کردن،):مص (Elamāq  /Etmāq ائلماق/ اتماق ) 2
 واداشـتن کـسی بـه    ):س.مـص  (Elatdırmāq  / Etdırmāqائلتدیرماق/ اتدیرماق

  وسیله کسی کاری را انجام دادنه ب انجام کاری،
   انجام شدن هرکاری):م.مص (Edılmāq   /  Eyılmāqائدیلماق/ ائیلماق 
کنایه ) 2 به مایع تبدیل کردن حل کردن، ذوب کردن،)1 ):مص ( Arıtmāqاریتماق

  از الغر کردن
ذوب شـدن،حل شـدن،آب شـدن،به حالـت مـایع      )1 ):م.مـص  ( Arınmāqارینماق

  الغر شدن کنایه از)2. درآمدن جامدات
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بوسیله کسی ذوب کردن و به مایع تبـدیل  ) 1 ):س.مص ( Arıtdırmāqاریتدیرماق
  کنایه از سبب الغر شدن شخصی) 2 کردن جامدات

  نرم کردن خردکردن، پایمال کردن، مچاله کردن،  له کردن،):مص ( Ezmāqازماق
نـرم   خردشـدن،  پایمـال شـدن،   مچالـه شـدن،    له شـدن، ):م.مص ( Ezılmāqلماقازی

  شدن
  ... ومچاله کردن، وسیله کسی له کردنه  ب):س.مص ( Ezdırmāqازدیرماق

ـ  ) 2 کـردن  خرنمـایی  ادای خـر را درآوردن،  )1 ):مـص ( Eşşaglanmāqلنماق گاشّ
  حماقت کردن 

  ن  شخصی را خر کرد):س.مص( Eşşaglatmāq لتماق گاشّ
   کاشتن،کشت کردن ):مص ( Ekmāqاکماق

   کاشته شدن،کشت شدن):م.مص ( Ekılmāqاکیلماق
دن بــه کـر وادار )2 بوسـیله دیگـری کاشــتن  )1 ):س.مــص ( Ekdırmāqاکـدیرماق 

  کاشتن،کاراندن  
   خم کردن،کج کردن ):مص ( Egmāqاگماق

 شـدن، کنایه از دوال )2 خمیدن خم شدن،کج شدن،)1 ):م.مص ( Egılmāqاگیلماق
  برابرکسی  تعظیم کردن و سر فرود آوردن در

دن بـه خـم    کروادار وسیله دیگری خم کردن،ه  ب):س.مص ( Egdırmāqاگدیرماق
  به تعظیم واداشتن شدن،

 دست کاری کردن،سیخ کردن وسایل، ور رفتن با ):مص ( Elciklamāqالجیکلماق
  چیزی
  دنالک کر سرند کردن،  غربال کردن،):مص  ( Alamāqالماق
  الک شدن  سرند شدن،  غربال شدن،):م.مص ( Alanmāqالنماق
  شیر خوردن نوزاد   مکیدن و):مص ( Emmāqامّاق
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   مکیده شدن شیر از طریق پستان):م.مص ( Emılmāqامیلماق
  از طریق پستان...  شیر دادن به نوزاد و ):مص (  Emızdırmāqامیزدیرماق

  از طریق پستان ...داده شدن به نوزاد و شیر ):م.مص ( Emızdırılmāqامیزدیریلماق
  ماچ کردن بوسه زدن، بوس کردن،  بوسیدن،):مص ( Öpmāqاؤپماق

    در معرض بوس قرار گرفتن بوسیده شدن،):م.مص ( Öpulmāqاؤپولماق
 ن کـسی بـه بـوس   شـت تـشویق و وادا   بوسـاندن، ):س.مص ( Öpdurmāqاؤپدورماق

  کردن 
  روبوسی کردن  بوسیدن، همدیگر را ):مص ( Öpuşmāqاؤپوشماق
  به چرا بردن حیوانات   چریدن،):مص ( Otārmāqاوتارماق

   چریده شدن ):م.مص ( Otārılmāqاوتاریلماق
  به آتش کشیدن   آتش زدن،):مص ( Otlāmāqاوتالماق
  گرفتن   آتش):م.مص ( Otlānmāqاوتالنماق

تـش   بـه آ  وسـیله کـسی آتـش زدن،   ه  بـ ):س.مـص  ( Otlāndırmāqاوتالندیرماق
  کشانیدن 

  برنده شدن  مسابقه، و بردن بازی):مص( Utmāq اوتماق) 1
   باختن ):مص ( Utdurmāqاوتدروماق

  قورت دادن  بلعیدن،):مص ( Utmāqاوتماق) 2
  قورت داده شدن   بلعیده شدن،):م.مص ( Utulmāqاوتولماق
   نشستن):مص ( Oturmāqاوتورماق

   فعل نشستن حالت مجهول):م.مص ( Oturulmāqاوتورولماق
  ساکن کردن   نشاندن،):مص ( Oturtmāqاوتورتماق

   به نشستنیشخصدن کر وادار ):س.مص ( Oturtdurmāqاوتورتدروماق 
 خاموش کردن    ):مص ( Öçurtmāqاؤچورتماق
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   خاموش شدن ):م.مص( Öçmāqاؤچماق
   پرواز کردن،پریدن ):مص ( Uçmāqاوچماق) 1

  آوردن،پرواز دادن ه پرواز دربن، پراند):س.مص ( Uçurtmāqاوچورتماق
  سقف تخریب دیوار و  ریزش و):مص ( Uçmāqاوچماق) 2

سـقف را   وسیله کسی عمل تخریب دیـوار و ه  ب):س.مص ( Uçurtmāqاوچورتماق
  انجام دادن 
  ماساژ دادن مالش دادن،  مالیدن،):مص ( Oxālāmāqاوخاالماق
  ماساژ داده شدن  داده شدن،مالش   مالیده شدن،):م.مص ( Oxālānmāqاوخاالنماق
  شباهت داشتن   شبیه بودن،):مص ( Oxşāmāqاوخشاماق
  تشبیه کردن  مانند کردن،  شبیه کردن،):مص ( Oxşātmāqاوخشاتماق
  شبیه شدن   تشبیه شدن،):م.مص ( Oxşānmāqاوخشانماق

دن کـسی بـه شـبیه شـدن بـه      کـر  وادار ):س.مص ( Oxşātdurmāqاوخشاتدورماق
  چیزی 
  دن کرقرائت  مطالعه کردن،  خواندن،):مص ( Oxumāqقاوخوما

مطالعـه   ،   خوانـده شـدن  ):م.مص ( Oxulmāq/Oxunmāqاوخولماق / اوخونماق
  قرائت شدن  شدن،

 وادارکردن به ):س.مص ( Oxutmāq - Oxutdurmāq اوخوتدورماق-اوخوتماق
  .دن به مطالعه کراجبار  به تحصیل واداشتن، خواندن،
پنهان کـردن، روی چیـزی را    استتارکردن،  مستور کردن،):مص ( Örtmāqاؤرتماق
چیـز   روی هـر    بـر  ...شـاخه و   بـرگ،  ،پارچه چادر، مفهوم انداختن پتو،  به   ( پوشاندن

  )  دیگر
پوشـیده شـدن روی    استتارشـدن،   مـستور شـدن،  ):م.مـص  ( Örtulmāqاؤرتولماق

  )روی چیزی بر.. .ه و شاخ برگ، پارچه، چادر، انداخته شدن پتو،به مفهوم ( چیزی 
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بـا  پوشاندن روی چیـزی   ن به استتار وشت وادا):س.مص ( Örtdurmāqاؤرتدورماق
  ...شاخه و  برگ، پارچه، چادر، پتو،

  تعلیم یافتن  تعلیم دیدن و آموزش دیدن،  یادگرفتن،):مص ( Örganmāqاؤرگنماق
  دادن تعلیم  آموزش دادن، آموختن، دادن،  یاد):مص ( Örgatmāqاؤرگتماق

بـه اجبـار چیـزی را     ،ی واداشتنرییادگبه   ):س.مص( Örgatdırmāqاؤرگتدیرماق
  تعلیم دادن 
   دراز کردن ):مص ( Uzātmāq /İzātmāqایزاتماق/ اوزاتماق
   دراز کشیدن ):م.مص ( Uzānmāq /İzālmāqایزالماق /اوزانماق

وسـیله  ه  بـ ):س.مـص  ( Uzātdurmāq / İzātdırmāqایزاتـدیرماق / اوزاتدورماق
  کسی چیزی یا شخصی را دراز کردن 

  طوالنی کردن  طویل کردن،):مص( Uzunlātmāqاوزونالتماق
  طوالنی شدن   طویل شدن،):م.مص ( Uzunlānmāqاوزونالنماق
   سرفه کردن ):مص ( Öskurmāqاؤسکورماق
  به سرفه انداختن کسی  به سرفه واداشتن،):س.مص ( Öskurtmāqاؤسکورتماق
  ربودن  سرقت کردن،  دزدی کردن،):مص ( Oğurlāmāqاوغورالماق
بـه   سرقت شـدن،  ربوده شدن،  شدن،ده دزدی):م.مص ( Oğurlānmāqاوغورالنماق
  سرقت رفتن 

ه بــ دزدانیــدن،  بــه ســرقت دادن،):س.مــص ( Oğurlātdurmāqاوغورالتــدورماق
 وسیله دیگری سبب دزدیده شدن چیزی

  حمل کردن بار  بارزدن، بارکردن،):مص ( Üklamāqاوکلماق 
  حمل شدن بار بارشدن،  بارزده شدن،):م.مص ( Üklanmāqاوکلنماق

  بارکردن محموله  توسط دیگری بارزدن و):س.مص ( Üklatdırmāqاوکلتدیرماق
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تابیـدن مـو   )2 ریـسیدن )1 ):مـص  ( Ügürmāq/Üyürmāqاویورمـاق / اوگورمـاق 
   تنیدن)3 وگیسو

 ریـسیده شـدن  )1 ):م.مص ( Ügürulmāq/Üyürulmāqاویورولماق/ اوگورولماق
  تنیده شدن)3 تابیده شدن مو وگیسو)2

  به قتل رساندن  کشتن،):مص ( Öldurmāqاؤلدروماق
  به قتل رسیدن   کشته شدن،):م.مص ( Öldurulmāqاؤلدورولماق 

  درگذشتن  رحلت کردن، فوت کردن،  مردن،):مص ( Ölmāqاؤلماق
   شدن واقع بودن، گردیدن،  شدن،):مص ( Olmāqاولماق
  انتظار داشتن چشم داشت داشتن، توقع داشتن،  امید داشتن،):مص ( Ummāqاومّاق

  پا رفتن کودک  خزیدن، چهار دست و):مص ( Ömaglamāqاؤمگلماق
  پا رفتن   کمک به نوزاد جهت چهار دست و):مص ( Ömaglatmāqاؤمگلتماق

ــاق ــص ( Ömaglanmāqاؤمگلنم ــدن  ):م.م ــده ش ــل  ( خزی ــول فع  صــورت مجه
  )مگلماقاؤ

تکـه سـنگ و     قنـد،  (نـرم کـردن   کـردن،  له  خردکردن،):مص ( Ourmāqاوورماق
  )مشابه موارد

 سـنگ و  قنـد، (نـرم شـدن    لـه شـدن و    خردشدن،):م.مص ( Ourulmāqاوورولماق
  )مشابه موارد

  احیاء کردن    بیدارکردن،):مص ( Oyātmāqاویاتماق
  احیاء شدن   بیدار شدن،):م.مص ( Oyānmāqاویانماق

  احیاءکردن  بیدارکردن،):مص ( Oyāndurmāqاویاندورماق
  رقصیدن   بازی کردن،):مص ( Oynāmāqاویناماق
  رقصاندن  بازی دادن،):مص ( Oynātmāqاویناتماق
  رقصیده شدن   بازی داده شدن،):م.مص ( Oynānmāqاوینانماق
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 رقـصیدن،   بـه بـازی کـردن و   شـتن  وادا):س.مـص  ( Oynātdırmāqاویناتـدیرماق 
  ن کسی به بازیکردعوت د

صـاحب   شـدن،  خانه دار)1 ):مص(  Övlanmāq  /Öylanmāq اؤلنماق/ اؤیلنماق
  متاهل شدن )2 خانه شدن

خانــه )1 ):مــص ( Öylandırmāq / Övlandırmāqاؤلنــدیرماق/ اؤیلنــدیرماق
  برای شخصی همسر گرفتن  متاهل کردن، )2 صاحب خانه کردن دارکردن،

  مفقود شدن  دن، گم ش):مص ( İtmāqایتماق
  مفقودکردن   گم کردن،):مص ( İtirmāqایتیرماق
  وسیله کسی چیزی را گم کردن ه  ب):س.مص ( İtirtmāqایتیرتماق
   هل دادن ):مص ( İtalamāqایتَلَماق
   هل داده شدن ):م.مص ( İtalanmāqایتَلَنماق

  )... وقیچی چاقو،( تیز کردن وسایل):مص ( İti Latmāqایتی لتماق
  )... وقیچی چاقو،( تیز شدن وسایل):م.مص ( İti Lanmāqلنماقایتی 

   نوشیدن):مص ( İçmāqایچماق
   شدن ه نوشید):م.مص ( İçilmāqایچیلماق
  واداشتن کسی به نوشیدن  نوشانیدن،  نوشاندن،):س.مص ( İçirtmāqایچیرتماق

  دوست داشتن ) 2 طالب شدن طلب کردن، خواستن،)1 ):مص ( İstamāqایستَماق 
دوسـت داشـته   ) 2 خواسـته شـدن، مطلـوب شـدن    )1 ):م.مص ( İstanmāqایستَنماق

  شدن 
ــستَتماق خــود را دوســت داشــتنی کردن،واداشــتن بــه  )1 ):س.مــص ( İstatmāqای

  دادن  توی دل دیگری جا خود را) 2. خواستن خود
 معنـی مطـابق   ( رجوع شود به فعـل ایـستتماق  ):س.مص ( İstatdırmāqایستَتدیرماق

  ) آن است
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  استشمام کردن  بوییدن،  بوکردن،):مص ( İslamāqایسلَماق
   بوگرفتن ):مص ( İslanmāqایسلَنماق
  حرارت دادن داغ نمودن،  گرم کردن،):مص ( İsitmāqایسیتماق
  حرارت دیدن  داغ شدن،  گرم شدن،):م.مص ( İsinmāqایسینماق
  سوسوزدن نور  بصورت ضعیف درخشیدن،):مص ( İşārmāqایشارماق

   درخشیده شدن خفیف نور):م.مص ( İşārılmāqاریلماقایش
  مشغول بودن  شاغل بودن،  کارکردن،):مص( İşlamāqایشلَماق
 ، اسـتفاده شـدن،کار شـدن     مورد کـار قـرار گـرفتن،   ):م.مص ( İşlanmāqایشلَنماق

  مورد استعمال قرار گرفتن 
  کار انداختنه ب کار گرفتن،ه  ب):م.مص ( İşlatmāqایشلَتماق

  بهشتنوادا ، بیگاری کشیدن کار کشیدن،ه  ب):س.مص ( İşlatdırmāqتدیرماقایشلَ
  کار کردن
   شنیدن ):مص (  İşitmāqایشیتماق

  به گوش کسی رساندن  شنواندن،):س.مص ( İşitdırmāqایشیتدیرماق
  پرنورکردن روشن کردن،  نورانی کردن،):مص ( İşiqlatmāqایشیق لتماق

  پرنورکردن  نورانی کردن، تاباندن،  نور):مص ( İşiqlandırmāqایشیق لندیرماق
تابنـاک   درخـشیدن،  پرنورشدن،  نورانی شدن،):م.مص ( İşiqlanmāqایشیق لنماق

  شدن 
  جفت کردن)2 دوتاکردن) 1 ):مص ( İkkı latmāqایکّی لتماق
  جفت شدن)2 دوقسمت شدن دوتاشدن، )1 ):م.مص ( İkkı lanmāqایکّی لنماق

  قانع شدن  اعتمادداشتن، یقین کردن،  باورکردن،):مص ( İnānmāqاینانماق
کـــردن،  قـــانع متقاعـــدکردن،  باورانـــدن،):مـــص ( İnāndırmāqاینانـــدیرماق
  به باور رسانیدن معتقدساختن،
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  باور شدن  متقاعد شدن،  متیقن شدن،):م.مص ( İnānılmāqاینانیلماق
  ک کردنباری ظریف کردن،  نازک کردن،):مص ( İnçalatmāqاینچَلَتماق
  باریک شدن  ظریف شدن، نازک شدن، ):م.مص ( İnçalanmāqاینچَلَنماق

باریـک    بـه ظریـف کـردن و   شـتن  وادا):س.مـص  ( İnçalatdırmāqاینچَلَتدیرماق
  کردن 

ادعـای   قـیم شـدن،    ادعـای مالکیـت کـردن،   ):مـص  ( Aya Durmāqایه دورمـاق 
  زور صاحب شدن ه ب صاحب شدن،

  مالک شدن  زوره ب تصاحب کردن چیزی،):مص ( Aya lanmāqایه لنماق
بـه  ) 4 غرق شـدن )3 غوطه ورشدن)2 فروشدن فرورفتن،) 1 ):مص ( Bātmāqباتماق
  غروب کردن  مفهوم

 غوطـه ور ) 3 غرق کـردن )2 داخل کردن فروکردن،) 1 ):مص ( Bātırmāqباتیرماق
  ساختن 
  تماشاکردن نظرکردن، نگریستن،  نگاه کردن،):مص ( Bāxmāqباخماق

 مشاهده شدن، موردتماشا نگریسته شدن،  نگاه شدن،):م.مص ( Bāxılmāqیلماقباخ
  قرارگرفتن 
   مورد معاینه ومشاهده قرار دادن چیزی):س.مص ( Bāxdırmāqباخدیرماق
  دنکرصلح   آشتی کردن،):مص ( Bārışmāqباریشماق

  وفق دادن صلح دادن،  آشتی دادن،):مص ( Bārışdırmāqباریشدیرماق
لگدکوب )2 فروکردن فشردن، فشار آوردن، فشاردادن،)1 ):مص ( Bāsmāqباسماق
  مهرزدن  چاپ کردن،)3زیرگرفتن  کردن،

لگـدمال   )2 تـورفتن  فشرده شدن، فشارداده شدن،) 1 ):م.مص ( Bāsılmāqباسیلماق
  چاپ شدن )3 زیرگرفته شدن شدن،
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 پنهـان کـردن   دفـن کـردن و   زیرخـاک کـردن،  )1 ):مص ( Bāsdırmāqباسدیرماق
بـه  )5  روی تخم خوابانیـدن    مفهوم مرغ را  به  )4 به چاپ رسانیدن  )3 لگد مال کردن  )2

  مفهوم جفت گیری کردن حیوانات
انجـام    را»باسـدیرماق  « توسط دیگـری عمـل  ):س.مص ( Bāsdırtmāqباسدیرتماق

  )ترجمه روان آن به فارسی مشکل است ( دادن
حریف  مهارت داشتن، بودن، قادر بودن، بلد  توانستن،):مص ( Bāşārmāqباشارماق
  عهده کاری برآمدن  از شدن،

  ازسرگرفتن مطلب یاکاری آغازکردن،  شروع کردن،):مص ( Bāşlāmāqباشالماق
ازسرگرفته شدن مطلـب     شروع شدن،آغاز شدن،):م.مص ( Bāşlānmāqباشالنماق
  یا کاری

شـروع   سـرگرفتن و  اجبارنمودن بـه از ) 1 ):س.مص ( Bāşlātdırmāqباشالتدیرماق
  دعوت کردن به شروع کاری) 2کردن 

مفهـوم سـفت   بـه  )2 تعطیل کردن قفل کردن، بستن،)1 ):مص ( Bāğlāmāqباغالماق
  وصل کردن قطعات متصل کردن، سوارکردن قطعات برروی هم، کردن،

مفهوم به )2  قفل شدن تعطیل شدن، بسته شدن،)1 ):م.مص ( Bāğlānmāqباغالنماق
یـا   مسدود شدن ادامه کار   )3 وصل شدن  بهم ریخته، متصل شدن قطعات     سفت شدن، 

  چیزی
 مـسدود کـردن،    اجبـار نمـودن بـه بـستن،    ):س.مص( Bāğlātdırmāqباغالتدیرماق
  ...متصل کردن و کردن، قفل تعطیل کردن،

  سروصداکردن  دادکشیدن، دادزدن،   فریادزدن،):مص ( Bāğırmāqباغیرماق
 به فریـاد انـداختن کـسی،    رآوردن،د  دادکسی را):س.مص ( Bāğırtmāqباغیرتماق

  فریاد کسی را درآوردن 
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 اغماض کردن، آمرزیدن، عفوکردن، بخشیدن،)1 ):مص ( Bāğışlāmāqباغیشالماق
  پیش کش کردن  بخشش کردن، تقدیم کردن، هدیه کردن،)2 ازگناه کسی گذشتن

 آمرزیـده شـدن    عفوشـدن،  شـدن،  بخشیده)1 ):م.مص (Bāğışlānmāq باغیشالنماق
  پیش کش شدن  تقدیم شدن، یه شدن،هد)2

واسـطه    سبب بخـشش کـسی شـدن،   ):س.مص ( Bāğışlātdırmāqباغیشالتدیرماق
  سبب آمرزیده قرار گرفتن شخصی بخشش شدن،

  باختن   باخت دادن،):مص ( Bāydırmāqبایدیرماق
 بیــشترجهت حیوانــات و(پرورانــدن  پــرورش دادن،):مــص ( Becarmāqبئجَرمــاق
  ) رودکار میه پرندگان ب
  پروارشدن پرورانده شدن،  پرورش یافتن،):م.مص ( Becarılmāqبئجَریلماق

  دن چیزیکرپرداخت )2دادن )1 ):مص ( Bermāq / Vermāqوئرماق/  بئرماق
پرداخـت  )2 داده شـدن )1 ):م.مـص  ( Berılmāq / Verılmāqوئریلمـاق / بئریلماق

  شدن چیزی
 کـسی را بـه دادن   ):س.مـص  ( Berdırmāq / Verdırmāqوئردیرماق/ بئردیرماق

  چیزی مجبور کردن 
 سفت شدن محکم شدن، استوارشدن، سخت شدن،)1 ):مص ( Barkımāqبرکیماق

  آبدیده شدن )3 جامد شدن مفهوم غلیظ شدن مایعات،به )2
 سفت محکم کردن، استوار کردن، سخت کردن،)1 ):مص ( Barkıtmāqبرکیتماق

کنایـه از   )4 آبدیـده کـردن   )3  کـردن  جامـد  مفهوم غلیظ کـردن مایعـات،     به  )2 کردن
    و به فریاد آوردنبلند کردن صدای شخصی را

  زینت دادن  رایش کردن، آ آراستن،):مص ( Bazamāqبزماق
  به زیورآالت آراستن  تزیین کردن،  آرایش دادن،):مص ( Bazatmāqبزتماق
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 ووسیله کسی عمل آرایش را انجـام دادن  ه  ب):س.مص ( Bazatdırmāqبزتدیرماق
  به زیور آالت آراستن 

   قنداق کردن نوزاد):مص ( Belamāqبلَماق
   قنداق شدن نوزاد):م.مص ( Belanmāqبلَنماق
هـم   نظیـر بـودن،   مانندبودن، شباهت داشتن،  شبیه بودن،):مص ( Banzamāqبنزماق

  شکل بودن 
هم  تشبیه کردن ، مانندکردن، شبیه کردن،  شبیه ساختن،):ف( Banzatmāqبنزتماق

  کل کردن ش
ماننـد    توسط شخصی عمل شـبیه کـردن و  ):س.مص ( Banzatdırmāqبنزتدیرماق

  کردن را انجام دادن 
بـرای انـسان بکـار     ( مچاله شدن پژمردن،  کزکردن،):مص ( Buruşmāqبوروشماق
  پیچیدن خوده ب خود لولیدن،ه ب ،)می رود
   کمین کردن):مص ( Busmāqبوسماق

  مترصدشدن مترصد ماندن، رکمین قرار گرفتن، د):م.مص ( Busulmāqبوسولماق
 بیــرون ریخــتن)2 تخلیــه کــردن خــالی کــردن،)1 ):مــص ( Boşāltmāqبوشــالتماق

  لق کردن  شل کردن، سست کردن،)3
سـست   شـل شـدن،  )2 تخلیـه شـدن   خـالی شـدن،  )1 ):م.مص( Boşālmāqبوشالماق

  لق شدن  نرم شدن، شدن،
ــالتدیرماق ــ)1 ):س.مــص ( Boşāltdırmāqبوش  ... و یله کــسی خــالی کــردن بوس

   ... ون به خالی کردن چیزیشتوادا)2
تنـگ   مـسدودکردن و )3 غـرق کـردن  )2 خفـه کـردن  )1 ):مـص  ( Boğmāqبوغماق

  بستن  سرکیسه را جمع کردن و)4... نهر و  کردن جوی آب و
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فـشار   مفهـوم زیـر  بـه  )3 غرق شدن)2 خفه شدن)1 ):م.مص ( Boğulmāqبوغولماق
جمـع شـدن و بـسته    ) 5  د شدن و تنگ شـدن مـسیر جـوی آب   مسدو) 4  قرار گرفتن 

  شدن سرکیسه 
 غـرق کـردن،    توسـط دیگـری خفـه کـردن،    ):س.مص ( Boğdurmāqبوغدورماق

  ...نهر و بستن جوی آب و مسدود کردن و
هم خـوردن  ه مفهوم ببه )2 آلوده شدن،کثیف شدن)1 ):مص ( Bulāşmāqبوالشماق

  نظم 
ه مفهـوم بـ  بـه  )2 آلوده کردن،کثیف کـردن )1 ):مص ( Bulāşdırmāqبوالشدیرماق
  هم زدن نظم 

هـم زدن  ه مفهـوم بـ  بـه  ) 2 آلوده کردن،کثیف کـردن )1 ):مص ( Bulāmāqبوالماق
  نظم 

 گل آلـود کـردن،   ثیف کردن، ک آلوده کردن،):مص ( Bulāndırmāqبوالندیرماق
   آغشتن ،آغشته کردن

   آلود شدن گل  آلوده شدن،کثیف شدن،):م.مص ( Bulānmāqبوالنماق
  به پایان رسیدن  اتمام یافتن،  تمام شدن،):مص ( Bolmāqبولماق

  به پایان رساندن   تمام کردن،):مص ( Boldurmāqبولدورماق
نـصف   قـسمت کـردن،    تقسیم کردن،):مص ( Bölmāq(Belmāq))بئلماق(بؤلماق 
  تفکیک کردن بخش کردن، کردن،

قـسمت   ،  تقـسیم شـدن  ):م.مـص  ( Bölunmāq(Belınmāq))بئلینمـاق (بؤلونمـاق 
  تفکیک شدن، بخش شدن  نصف شدن، شدن،

  رنگ مالیدن  رنگ زدن،  رنگ کردن،):مص ( Boyātmāqبویاتماق
  رنگ خوردن  رنگی شدن،  رنگ زده شدن،):م.مص ( Boyānmāqبویانماق
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 رنـگ کـردن و   ،وسیله کسی رنگ زدنه  ب):س.مص ( Boyātdırmāqبویاتدیرماق
  رنگ مالیدن 

  باردارکردن   حامله کردن،):مص ( Boylātmāqقبویالتما
  باردارشدن   حامله شدن،):م.مص ( Boylānmāqبویالنماق) 1
گـردن   کنایـه از  دراز کـردن،  قـد   قدکـشیدن، ):مـص  ( Boylānmāqبویالنمـاق ) 2

  کشیدن
  امرکردن ) 3 تشریف آوردن)2 فرمودن)1 ):مص ( Buyurmāqبویورماق

فرمـوده  ) 1 ):م.مـص  ( Buyurulmāq = Buyrulmāqبویرولمـاق = بویورولمـاق 
  امر شدن ) 2 شدن

بـه  )2 نیـافت رشـدونمو   بزرگ شدن،)1 ):مص ( Böhögmāqبؤهؤیماق/ بؤهؤگماق 
  صاحب منزلت شدن مفهوم ارتقاء مقام یافتن، مهم شدن،

ی ارتقـا   صاحب منزلـت شـدن،  ):مص ( Böhöglanmāqبؤهؤیلنماق / بؤهؤگلنماق
  رور کردن غ ادعای بزرگی و مقام یافتن،

  دروکردن محصول ) 2 ...) وپارچه( برش دادن)1 ):مص ( Biçmāqبیچماق 
  درو شدن محصول) 2 ...) وپارچه( بریده شدن)1 ):م.مص ( Biçilmāqبیچیلماق

 توسـط ) 2  توسط دیگـری پارچـه را بریـدن   )1 ):س.مص ( Biçdırmāqبیچدیرماق 
  دیگری محصولی را درو کردن  

  چاقوزدن   چاقوکشی کردن،):مص ( Biçāqlāmāq)اقپیچاق الم(بیچاق الماق 
 چاقو خـوردن، چـاقو زده   ):م.مص ( Biçāqlānmāq) پیچاق النماق( بیچاق النماق 

  شدن 
    آزاد کردن مرخص کردن، ول کردن،  رها کردن،):مص ( Birāxmāqبیراخماق 

  زاد شدن  آمرخص شدن، ول شدن،  رهاشدن،):م.مص ( Birāxılmāqبیراخیلماق 
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ول کردن و  توسط دیگری رها کردن،)1 ):س.مص ( Birāxdırmāqراخدیرماق بی
  ول کردن و مرخص کردن واداشتن به رها کردن،)2دن مرخص کر

  عرق سـوز به مفهوم)2 طبخ شدن پخته شدن،)1 ):مص ( Bişmāq) پیشماق( بیشماق 
  اثر عرق زیاد  زیر بغل در سوخته شدن ران بچه وو 

  پخت وپز کردن  طبخ کردن،  پختن،):مص ( Bişirmāq) پیشیرماق(بیشیرماق
 پزانیدن، بوسیله دیگـری  ):س.مص ( Bişirtdırmāq) پیشیرتدیرماق(بیشیرتدیرماق 

  پز کردن  پخت و
  آشکار کردن دن،کرگاه  آ اطالع دادن،):مص ( Bildırmāqبیلدیرماق 

تفهـیم   ،آگـاه شـدن   ابالغ شـدن،  طالع یافتن، ا):م.مص ( Bildırılmāqبیلدیریلماق 
  شدن   
  توانستن  بودن، قادر)2 بلدبودن دانستن،)1 ):مص ( Bilmāqبیلماق 

آشـکار کـردن،    برمالکـردن،   معلـوم گردانـدن،  ):مص ( Bilindırmāqبیلیندیرماق 
  لودادن 
 آشکار شدن، هویدا شـدن،  معلوم شدن،  دانسته شدن،):م.مص ( Bilinmāqبیلینماق

  اطالع یافتن 
  پذیرفتن  برگزیدن، پسندکردن،  پسندیدن،):مص(  Bayanmāqبَیَنماق 

برگزیـده   مـورد پـسند قـرار گـرفتن،      پسند شـدن، ):م.مص ( Bayanılmāqبَیَنیلماق 
  پسندیده شدن  شدن،

   سبب شدن به اینکه کسی چیزی را بپسندد):س.مص ( Bayandırmāqبَیَندیرماق 
   ل مالیدن گ گل مالی کردن،):مص ( Pālçıqlāmāqپالچیق الماق 

 گـل انـدود   گل مالی شـدن،   گلی شدن،):م.مص ( Pālçıqlānmāqپالچیق النماق 
  گل آلود شدن  شدن،
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توزیـع کـردن و پخـش     قسمت کـردن،   تقسیم کردن،):مص ( Pāylāmāqپایالماق 
  سهم دادن  کردن،

  توزیع شدن  قسمت شدن،  تقسیم شدن،):م.مص ( Pāylānmāqپایالنماق 
 بـه گنـد    گنـد زدن،  گنـدکاری کـردن،   کنایـه از )1 ):مص ( Poxlāmāqپوخ الماق
  کاری کردن گه ) 2 کشاندن

کنایه از گنـدکاری شـدن، بـه گنـد کـشیده      )1 ):م.مص ( Poxlānmāqپوخ النماق 
  کاری شدن گه ) 2 شدن

 دن وکـر محـو  ) 2 مـشابه  مـوارد  نخ نخ کردن پارچـه و )1 ):مص ( Pozmāqپوزماق 
  مفهوم مختل کردن به )3 زدودن پاک کردن،

 محو شدن،) 2 موارد مشابه نخ نخ شدن پارچه و)1 ):م.مص ( Pozulmāqپوزولماق 
  مفهوم مختل شدن به )3 پاک شدن، زدوده شدن

 را انجـام  " پوزمـاق  " توسـط دیگـری عمـل    ):س.مص ( Pozdurmāqپوزدورماق 
  دادن 

  پف کردن   فوت کردن،):مص ( Pilamāqپیلَماق 
  پف شدن  دن، فوت ش):م.مص ( Pilanmāqپیلَنماق 

  توصیه کردن سپردن،  سفارش کردن،):مص ( Tāpşırmāqتاپشیرماق 
  توصیه شدن  سپرده شدن،  سفارش شدن،):م.مص ( Tāpşırılmāqتاپشیریلماق 

مفهـوم  بـه  )2 سـیلی زدن  تک زدن باکف دسـت، ک)1 ):مص ( Tāplāmāqتاپالماق 
  سرکوب کردن 

 سـیلی خـوردن   ف دسـت، کتک خوردن بـا کـ  )1 ):م.مص ( Tāplānmāqتاپالنماق
  مفهوم سرکوب شدن به )2

  کشف کردن  پیداکردن،  یافتن،):مص ( Tāpmāqتاپماق 
  کشف شدن  پیداشدن،  یافت شدن،):م.مص ( Tāpılmāqتاپیلماق 
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پیـداکردن را   وسیله دیگـری عمـل یـافتن و   ه  ب):س.مص ( Tāpdırmāqتاپدیرماق 
  انجام دادن 

  افکندن  پرت نمودن،  انداختن،):مص ( Tāşlāmāqتاشالماق 
  افکنده شدن  پرت شدن،  انداخته شدن،):م.مص ( Tāşlānmāqتاشالنماق 

  مفهوم بلد بودن به )2 آشناشدن شناختن،)1 ):مص ( Tānımāqتانیماق 
  آشناکردن  شناساندن،):مص ( Tānıtmāqتانیتماق 

 ه شـدن شخـصی یـا چیـزی،     باعث شناسـاند ):س.مص ( Tānıtdırmāqتانیتدیرماق 
  آشناکردن  ساختن، آشنا رفی کردن،مع

جمعی  هم شناساندن،ه ب نفر یا یک جمع را  دو):مص ( Tānışdırmāqتانیشدیرماق 
  هم آشنا کردن ه را ب

  رفتن مفهوم لوبه مجازاً ) 2 شناخته شدن)1 ):مص ( Tānınmāqتانینماق 
  شناسایی شدن   شناخته شدن،):م.مص ( Tānılmāqتانیلماق 

  تپاندن چپاندن، زور فرو کردن،ه  ب):مص ( Tepmāqتپماق 
  تپانده شدن  چپانده شدن، زور فروشدن،ه  ب):م.مص ( Tepılmāqتپیلماق 

 چپانـدن را   بوسـیله دیگـری عمـل فروکـردن و    ):س.مص ( Tepdırmāqتپدیرماق 

  انجام دادن 
  پایمال کردن   لگد کردن، زیر پاکردن،):مص ( Tepalamāqتپَلَماق 

  پایمال شدن  زیر پا شدن،  لگد شدن،):م.مص ( Tepalanmāqتپَلَنماق 
( جنـبش درآوردن و بـه حرکـت درآوردن           بـه  ):مـص  ( Terpatmāqترپَتماق 
  )موارد مشابه آن شاخه درخت،گهواره و درخت،

شـاخه درخـت    درخـت، (  بـه جنـبش درآمـدن    ):م.مـص  ( Terpanmāqترپَنمـاق  
  )،گهواره و موارد مشابه
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وسیله دیگـری بـه جنـبش درآوردن و    ه  ب):س.مص ( Terpatdırmāqترپَتدیرماق  
  ) و موارد مشابهشاخه درخت،گهواره درخت، (حرکت دادن

    شانه زدن مو  شانه کردن،):مص ( Taramāq / Dārāmāqداراماق / تَرَماق 
 شانه شدن و شانه خـوردن  ):م.مص ( Taralmāq / Dārālmāqدارالماق / تَرَلماق 

  مو 
ه بـ  : )س.مـص (         Taratdırmāq / Dārātdırmāq داراتـدیرماق  /تَرَتدیرماق

  وسیله دیگری موها را شانه کردن 
  شتاب کردن  عجله کردن، ):مص ( Talasmāqتلسماق 

 بـه  بـه عجلـه واداشـتن،    بـه عجلـه انـداختن،    ):س.مص ( Talasdırmāqتلسدیرماق 
  فهوم دست پاچه کردنمبه شتاب وادارکردن، 

 از فارســی وارد زبــان ترکــی " تــا "کلمــه ( تــا کــردن  ):مــص ( Talamāqتلمــاق 
  )خراسانی شده است

  تا شدن  ):م.مص ( Talanmāqتلنماق 
  خلقی کردن بد تشرزدن، ):مص ( Topulmāqتوپولماق 

  گرفتن  ):مص ( Tutmāqتوتماق 
  مفهوم گیر افتادن به  ) 2 گرفته شدن)1 ):م.مص ( Tutulmāqتوتولماق 

  توسط دیگری گرفتن  دستگیر کردن، ):س.مص ( Tutdurmāqتوتدورماق 
  سیرشدن  ):مص ( Toxālmāq(Toxolmāq )) توخ اولماق(توخالماق
  سیرکردن  ):مص ( Toxāltmāq(Toxetmāq )) توخ اتماق(توخالتماق
  بافتن  ):مص ( Toxumāqتوخوماق 

  بافته شدن  ):م.مص ( Toxulmāqتوخولماق 
توسط دیگـری بـافتن، وادارنمـودن بـه      ):س.مص ( Toxutdurmāqتوخوتدورماق 

  بافاندن بافتن،
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  ترش شدن، مزه ترشی به خود گرفتن ):مص(Turşālāmāqتورشاالماق 
تـرش کـردن   )1 ):مـص ( Turşātmāq /Turşālātmāq تورشاتماق/ تورشاالتماق 

  رویی کردن، اخم کردن ترش)2
  ترش شدن، تخمیر شدن ):مص(Turşumāqتورشوماق 

رو )2ترش گردانیدن، سبب تخمیر چیزی شـدن  )1 ):مص(Turşutmāqتورشوتماق 
  ترش کردن

  پاشدن بلند شدن، بپاخاستن،  برخاستن،):مص ( Turmāqتورماق 
  خاک کردن  گرد و وجود آوردن،ه غبار ب و  گرد):مص ( Tozlāmāqتوزالماق 

  خاکی شدن  غبار آلود شدن، گرد و):م.مص ( Tozlānmāqتوزالنماق 
  وجود آوردن ه غبار ب  گرد و):مص ( Tozlāndurmāqتوزالندورماق 
مفهـوم از  بـه  ) 2 بلنـدکردن  برخیزانـدن، )1 ):مص ( Tuğuzdurmāqتوغوزدورماق 

  خواب بلند کردن
   ریختن ):مص ( Tökmāqتؤکماق 

  کردن  ریزش  ریخته شدن،):م.مص ( Tökulmāqتؤکولماق 
  تنتوسط دیگری ریخ  ریزاندن،):س.مص ( Tökdurmāqتؤکدورماق 

   تاب دادن چیزی ):مص ( Tolāmāqتوالماق 
   تاب خوردن چیزی ):م.مص ( Tolānmāqتوالنماق 

فهـوم  بـه م ملتفـت شـدن،    متوجـه شـدن،    درک کـردن، ):مـص  ( Tuymāqتویماق 
  احساس کردن 

مطلــع کــردن،  بــا خبرکــردن،  آگــاه ســاختن،):مــص ( Tuydurmāqتویــدورماق 
  گرداندن مفهوم محسوس به  فهماندن، تفهیم کردن،

 لرزیـدن بـدن از   :مثال( جنبیدن، مرتعش شدن   لرزیدن،):مص ( Titirmāqتیتیرماق 
  )...سرما و 
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  مرتعش کردن  به لرزه انداختن،  لرزاندن،):مص ( Titiratmāqتیتیرَتماق 
 ...پــشم و هــم بــازکردن پنبــه و از حالجــی کــردن و)1 ):مــص ( Titmāqتیتمــاق 

   مو کندن گیسو و)3) مربوط به پرندگان( کردنبا منقار قطعه قطعه  دریدن و)2
دریده ) 2پشم  هم بازشدن پنبه و از حالجی شدن و)1 ):م.مص ( Titilmāqتیتیلماق 
  مو نده شدن گیسو وک)3 قطعه قطعه شدن با منقار شدن و

بوسیله دیگری  کردن، وسیله دیگری حالجیه  ب):س.مص ( Titdırmāqتیتدیرماق 
مـو را انجـام      بوسیله دیگری عمل کندن گیـسو و       ن با منقار،  قطعه قطعه کرد   دریدن و 

  دادن 
  فشار چیزی را به جایی فرو کردن، چپاندن   با):مص ( Tıxmāqتیخماق

  چپانده شدن  زور به جایی فرو شدن،ه  ب):م.مص  ( Tıxılmāqتیخیلماق 
زور جا کـردن  ه وسیله شخصی به  با اجبار یا ب):س.مص  ( Tıxdırmāqتیخدیرماق 

  و چپاندن 
  دوزندگی کردن   دوختن،):مص ( Tikmāqتیکماق 

   دوخته شدن):م.مص ( Tikilmāqتیکیلماق 
 دوزاندن، توسط دیگری عمل دوختن را انجام ):س.مص ( Tikdırmāqتیکدیرماق 

  دادن 
  غارت کردن )2تاختن  دویدن،)1 ):مص ( Çāpmāqچاپماق 

غارت شدن، تـارج   )2ته شدن تاخ دویده شدن،) 1 ):م.مص ( Çāpılmāqچاپیلماق 
  شدن

 دوانیــدن،) 1 ):س.مــص (Çāpırtmāq  /Çāpdırmāqچاپیرتمــاق / چاپــدیرماق
   تاراج و غارت قرار دادنمورد )2 سبب دویده شدن تازاندن،

  ترک برداشتن  ترک خوردن،  شکافتن،):مص ( Çātlāmāqچاتالماق 
  شکاف دادن   ترکاندن،):مص ( Çātlātmāqچاتالتماق 
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 از هم باز شدن چیزی یا جـایی،   ترک خوردن و):م.مص ( Çātlānmāqماق چاتالن
  شکاف برداشتن، درز برداشتن چیزی یا جایی

  نیش زدن  گزیدن،):مص (Çāxmāqچاخماق 
  نیش خوردن   گزیده شدن،):م.مص ( Çāxılmāqچاخیلماق 

 رفتن مایعات سر  لبریزشدن مایعات از محل خود،):مص ( Çāşmāqچاشماق 

 باعـث لبریـز   ):س.مـص  ( Çāşdırmāq/Çāşırtmāqچاشـیرتماق   / رماقچاشـدی  
  رفتن مایعات شدن شدن و سر

) 2 احــضارکردن فراخوانــدن، دعــوت کــردن،)1 ):مــص (Çāğırmāqچاغیرمــاق  
  صداکردن  صدازدن، ندادادن،

 احضار شـدن  فراخوانده شدن، دعوت شدن،)1 ):م.مص( Çāğırılmāqچاغیریلماق 
  شدن  صدا زده) 2

 هـم زدن ه بـ  مخلـوط کـردن و  ) 2 آهنگ زدن نواختن،)1 ):مص ( Çālmāqماق چال
  آن 

مخلوط شـدن  ) 2 آهنگ زده شدن نواخته شدن،)1 ):م.مص ( Çālınmāqچالینماق 
  هم خوردن آن ه ب و

اجبـار کـردن بـه    ) 2 توسط دیگری نـواختن )1 ):س.مص ( Çāldırmāqچالدیرماق 
  هم زدن آن ه ب ی واجبار کردن به مخلوط کردن چیز) 3 نواختن

  وزن کردن اجسام ) 2 کشیدن)1 ):مص (Çekmāqچکماق 
  وزن شدن اجسام) 2 کشیده شدن) 1 ):م.مص ( Çekılmāqچکیلماق 

 کشانیدن، بوسیله دیگری عمل کشیدن  و وزن ):س.مص( Çekdırmāqچکدیرماق 
  کردن را انجام دادن 

  افزودن  اضافه کردن، افزایش دادن،  زیاد کردن،):مص ( Çoxāltmāqچوخالتماق 
  اضافه شدن  افزوده شدن،  زیاد شدن،):م.مص ( Çoxālmāqچوخالماق 
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زیـاد   وسیله دیگری عمل افزایش وه  ب):س.مص ( Çoxāltdırmāqچوخالتدیرماق 
   به افزودن شتنوادا کردن را انجام دادن،

مفهـوم  بـه  )2چوروک شـدن   ،گندیدن پوسیدن،)1 ):مص ( Çurrumāqچورّوماق 
  شدن  فاسد

بـه  ) 2 چـوروک کـردن   پوسـاندن،گنداندن، )1 ):مـص  ( Çurrutmāqچوروتمـاق  
  مفهوم فاسد کردن 

نـوار، لبـاس     نخ نخ کردن و ریش ریش کـردن پارچـه،  ):مص ( Çozmāqچوزماق 
    ...و

 ریش ریـش شـدن پارچـه، لبـاس،      نخ نخ شدن و):م.مص ( Çozulmāqچوزولماق 
 ...نوار و

   چیزی را پیچیدن و پوشاندن)... شال و ،پارچه با ( ):مص ( Çulamāqچولَماق 
  )... شال و پارچه،ا ب(  پیچیده شده چیزی :)م.مص( Çulanmāqچولَنماق 

 روبرگردانـدن، پـشت و روکـردن، چرخانـدن    )1 ):مـص  ( Çoyurmāqچویورماق 
  مفهوم ترجمه کردن به )3تبدیل کردن )2

ــاق  ــص ( Çoyurulmāqچویورولم ــدن،)1 ):م.م ــشت ورو ش ــزی ب پ رگــشتن چی
  مفهوم ترجمه شدنبه )3 تبدیل شدن)2

ــاق  ــاق / چیخارم  آوردن، در )1 ):مــص( Çıxārmāq / Çıxārtmāqچیخارتم
     خـارج کـردن     بیـرون کـردن،    بیـرون کـشیدن،    بیرون بردن،  آوردن، بیرون درکردن،

  اخراج کردن )2
  اخراج شدن  خارج شدن،  بیرون شدن،):م.مص ( Çıxārılmāqچیخاریلماق 

  بیـرون کـردن،  : بوسیله دیگـری عمـل  ):س.مص (Çıxārtdırmāq  یخارتدیرماقچ
  را انجام دادن  ...درآوردن، درکردن و  بیرون آوردن، بیرون کشیدن،
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بیـرون   درشـدن،  درآمدن، بیرون آمدن، خارج شدن،)1 ):مص ( Çıxmāqچیخماق 
بـاال   کردن و صعود  )3 ... و ماه بیرون آمدن خورشید،   مفهوم طلوع کردن و   به  )2رفتن  

  جایی و فارغ التحصیل شدن  مفهوم قبول شدن دربه )4 مکانی رفتن از جایی و
،  بـه  کوبیـدن ) 2 کـسی را زدن  )چـوب نـازک    با() 1 ):مص ( Çırpmāqچیرپماق 

  مفهوم کتک زدن  
کوبیـده  ) 2 کتـک خـوردن   )چوب نازک با( ) 1 ):م.مص ( Çırpılmāqچیرپیلماق 

  مفهوم کتک خوردن به  ،شدن
کـسی را زدن، واداشـتن بـه     شخصی  توسط):س.مص ( Çırpdırmāqچیرپدیرماق 

  کوبانیدن  زدن،
  آن در زدن وکوباندن  خود را به این در و):مص ( Çırpınmāqچیرپینماق 
   تخمه شکستن ):مص ( Çırtmāqچیرتماق 
   عمل شکسته شدن تخمه ):م.مص ( Çırtılmāqچیرتیلماق 

  چنـگ انـداختن و خـراش انـداختن بـا نـاخن و      ):مص ( Çırmālāmāqچیرماالماق 
  پنجه 

 بـا نـاخن     چنگ خوردن و خراش خوردن):م.مص ( Çırmālānmāqچیرماالنماق 
  پنجه  و

ماسـیدن، بـاد    آمتـورم شـدن،   پـف کـردن،    ورم کـردن، ):مـص  ( Çışmāqچیشماق 
  کردن 

ا آستین کسی بـاد جـ   کنایه از در)2متورم کردن )1 ):مص ( Çışırtmāqچیشیرتماق 
   او مغرورکردنکردن و 

   جیغ زدن، جیغ کشیدن ):مص ( Çığırmāqچیغیرماق 
   جیغ کسی را درآوردن، داد کسی را درآوردن ):مص(Çığırtmāq چیغیرتماق 
   چمیلک کردن، نیشکون گرفتن ):مص ( Çımıllamāqچیمیلّماق 
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   چمیلک شدن، چمیلک گرفته شدن ):م.مص ( Çımıllanmāqچیمیلّنماق 
  جویدن ):مص ( Çeynamāqچینَماق 

 جویده شدن    ):م.مص ( Çeynalmāqچینَلماق 

  اجبار کردن کسی به جویدن چیزی  ):س.مص ( Çeynatdırmāqچینَتدیرماق 
  ساکت کردن  ):مص ( Xaplatmāqخپلَتماق 
   ساکت شدن  ):مص( Xaplanmāq  Xaplamāg /خپلَنماق/ خپلَماق

  نحیف کردن   الغر کردن،):مص (Xorlātmāqخورالتماق 
نحیـف    الغـر شـدن،  ):م.مص(  Xorlāmāq / Xorlānmāqخورالنماق/ خورالماق

  شدن 
  خر و پف کردن درخواب ):مص ( Xurullāmāqخورولّاماق 
چـپ   خیره شـدن، )2صدای خرخر کردن چیزی )1 ):مص ( Xırıllamāqخیریلّماق 

  چپ نگاه کردن 
  پریدن ،پرش زدن جستن، ):مص ( Xızlamāqخیزلماق 

     به جستن و پرش زدنکردن وادار ):س.مص( Xızlatdırmāqزلتدیرماق خی
  تنگ کردن  ):مص ( Dārāltmāqدارالتماق
   تنگ شدن ):م.مص (Dārālmāq ( Dār Olmāq )) دار اولماق( دارالماق

 الفـه کـردن،   کحوصله کسی را سربردن،)1 ):مص ( Dārıxdırmāqداریخدیرماق 
  دلتنگ کردن)2 به ستوه آوردن

 کم حوصله شدن، کالفه شدن، حوصله سررفتن،)1 ):مص ( Dārıxmāqیخماق دار
  دلتنگ شدن)2 به ستوه آمدن

  سنگسار کردن، سنگ انداختن  :)مص ( Dāşlāmāqداشالماق 
   سنگسارشدن:)م.مص (Dāşlānmāqداشالنماق 
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هـم  ه ب ویران کردن،) 2 پخش کردن توزیع کردن،)1 ):مص ( Dāğıtmāqداغیتماق 
  متفرق ساختن و پراکنده کردن)4 پریشان کردن)3 پاش کردن ت وریخ ریختن،

هـم  ه بـ  ویران شـدن، )2 پخش شدن توزیع شدن،)1 ):م.مص ( Dāğılmāqداغیلماق 
  پراکنده شدن  متفرق شدن و)4 پریشان شدن)3 داغون شدن ریخته شدن،

 قطره قطره آمدن  چکه چکه نمودن، چکیدن، ):مص ( Dāmmāqدامّاق 

گفتگـو   صـحبت کـردن،   حـرف زدن،  سخن گفـتن،  ):مص ( Dānışmāqدانیشماق 
  سخنرانی کردن کردن،

ــشیلماق  ــص ( Dānışılmāqدانی ــدن،   ):م.م ــع ش ــورد گفتگــو واق ــورد بحــث   م م
  حرف زده شدن  قرارگرفتن، بحث شدن،

بـه   بـه حـرف آوردن،   به صحبت آوردن، ):س.مص ( Dānışdırmāqدانیشدیرماق 
  به حرف کشاندن گفتگو وادارکردن،

  پرورش دادن  تربیت کردن، ):مص ( Dargalamāqدرگَلَماق 
  پرورش یافتن  تربیت شدن ، تربیت یافتن، ):م.مص ( Dargalanmāqدرگَلَنماق 

جـستن چیزهـای ریـز از داخـل      ،چیـدن چیـزی از جـایی    ):مـص  ( Dermāqدرماق 
  حبوبات، چیدن دانه و شغالهای داخل حبوباتمانند جستن آ ؛چیزهای دیگر

 ماننـد جـستجو شـدن     ؛چیده شـدن چیـزی از جـایی    ):م.مص ( Derılmāqاق دریلم
  حبوبات  چیده شدن آشغالهای داخل حبوبات،

  حفره ایجاد کردن  سوراخ کردن، ):مص ( Dalmāqدلماق 
  حفره ایجاد شدن  سوراخ شدن، ):م.مص ( Dalınmāqدلینماق 
  توقف کردن متوقف شدن، )2 ایستادن، واستادن )1 ):مص ( Durmāqدورماق 

صـافی گذرانـدن    از) 2 زالل کـردن  صـاف و )1 ):مـص  ( Durultmāqدورولتماق 
  رقیق ترکردن مایعات )3 مایعات

  رقیق تر شدن)2  شفاف شدن مایعات زالل و)1 ):م.مص ( Durlmāqدورولماق 
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 نمک سود کردن، درنمک خواباندن،  نمک زدن،):مص ( Duzlātmāqدوزالتماق 
  شورانداختن 

   نمک زده شدن، درنمک خوابانده شدن مواد):م.مص ( Duzlānmāqق دوزالنما
 در وسیله کـسی عمـل نمـک زدن و   ه  ب):س.مص ( Duzlātdırmāqدوزالتدیرماق 

  نمک خوابانیدن مواد را انجام دادن 
درست کـردن، تعمیـر   )1 ):مص ( Düzaltmāq / Düzatmāqدوزتماق / دوزلتماق

مرتـب   مـنظم و  ) 4 قـد راسـت کـردن      ن،راست کـرد  )3 تهیه کردن  ساختن،)2 کردن
  کردن، به نظم آوردن، تنظیم کردن 

سـاخته شـدن، تهیـه    ) 2 درست شدن،تعمیر شدن)1 ):م.مص ( Düzalmāqدوزلماق 
بهتـر   بهبود یافتن و )5 منظم شدن  تنظیم شدن، )4 قد راست شدن   راست شدن، )3 شدن

  چیزی   شدن اوضاع هر
 "له شــخص دیگــری عمــل    بوســی):س.مــص ( Düzatdırmāqدوزتــدیرماق 

  )آن به فارسی مشکل است روان  ترجمه ساده و( را انجام دادن "دوزلتماق
  فره ایجاد نمودن ، ح سوراخ کردن):مص ( Döşmāqدؤشماق 

  حفره ایجاد شدن   سوراخ شدن،):م.مص ( Döşulmāqدؤشولماق 
 لحـاف،  سـفره،  (پهـن کـردن   کـردن و  فرشگستردن،  ):مص ( Döşamāqدؤشَماق 

  )... و رختخواب،پتو ش،فر
سـفره،  (پهـن شـدن    فـرش شـدن و  گسترده شـدن،   ):م.مص ( Döşalmāqدؤشَلماق 

   )... ولحاف، رختخواب
 پیـاده شـدن  )2 سـقوط کـردن   پـایین افتـادن،   ،افتـادن  )1 ):مص ( Duşmāqدوشماق 

  جا افتادن چیزی )5تنزل کردن  نزول کردن،)4 فرود آمدن)3
به زمـین گذاشـتن   )2 پیاده کردن پایین آوردن،)1 :)مص ( Duşurmāqدوشوروماق 

  بار و محموله 
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 درک کــردن، شــیر فهــم شــدن،   حــالی شــدن،):مــص ( Duşunmāqدوشــونماق 
  متوجه بودن، جا افتادن مطلبی  فهمیدن،

فهماندن، جا  شیرفهم کردن،  حالی کردن،):مص ( Duşundurmāqدوشوندورماق 
  انداختن مطلبی

قطعه قطعه   خردکردن،):مص ( Doğrātmāq  Doğrāmāq/دوغراتماق/ دوغراماق
  کردن، ریز ریز کردن 

  ریز ریز شدن  قطعه قطعه شدن،  خردشدن،):م.مص ( Doğrānmāqدوغرانماق 
 بوسـیله دیگـری عمـل خردکـردن و     ):س.مـص  ( Doğrātdırmāqدوغراتدیرماق 

  قطعه قطعه کردن را انجام دادن 
و طلوع مفهوم ظاهر شدن به )2ا آوردن به دنی زاییدن،)1 ):مص ( Doğmāqدوغماق 

  وجود آمدن و پدید آمدن ه مفهوم ببه )3  ماه خورشید وکردن 
بـه  ) 2  تولـد یـافتن   متولـد شـدن،   زاییده شدن،)1 ):م.مص ( Doğulmāqدوغولماق 

  مفهوم ظاهر شدن خورشید و ماه 
کمـک کـردن بـه امـر زاییـدن ،        زایانـدن، ):س.مـص  ( Doğdurmāqدوغدورماق 

  اشتن به زاییدن واد
مفهوم آرد کـردن وآسـیاب   به )2 ضربه زدن کوبیدن،)1 ):مص ( Dögmāqدؤگماق 

  که نوعی کوبیدن است  کردن
 ضربه خوردن، ضـربه زده شـدن   وبیده شدن،ک)1 ):م.مص ( Dögulmāqدؤگولماق 

  مفهوم آرد شدن وآسیاب شدن به )2
 را ضـربه زدن  توسـط دیگـری کوبیـدن و   )1 ):م.مص ( Dögdurmāqدؤگدورماق 
    را انجام دادنتوسط دیگری آرد کردن وآسیاب کردن)2 انجام دادن

   دگمه کردن، دگمه زدن، دگمه بستن ):مص ( Dügmalamāqدوگمَلَماق 
   دگمه خوردن، دگمه بسته شدن ):م.مص ( Dügmalanmāqدوگمَلَنماق 
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  ره انداختن  گ گره زدن،):مص ( Dügunlamāqدوگونلَماق 
   گره خوردن، گره زده شدن، گره افتادن ):م.مص ( Dügunlanmāqدوگونلَنماق 

  هم پیچیدن ه  پاپیچ کسی شدن، سربه سرگذاشتن، ب):مص ( Dolāşmāqدوالشماق 
 کسی را دست انداختن و سـر بـه سـر کـسی     ):مص ( Dolāşdırmāqدوالشدیرماق 

  شدن 
ــدیرماق  بــه ) 2 پیچانــدن چرخانــدن، گردانــدن،)1 ):مــص ( Dolāndırmāqدوالن

مین أمفهوم خرج کسی را دادن و هزینه زندگی کسی را ت          به  )3 گردش وتفریح  بردن   
   به قبل برگرداندن وضعیت)4کردن 

 بـه )2 پـیچ خـوردن   پیچیـدن،  چرخیدن، گردیدن،)1 ):مص ( Dolānmāqدوالنماق 
 مفهـوم روزگـار را گذرانـدن،      بـه   )4سرکـسی چرخیـدن      دور)3گشتن   گردش رفتن، 

  مفهوم دگرگون شدن و برگشتن اوضاع به )5 امرار معاش کردن
مملو کردن،  انباشته کردن، لبریزکردن،  پرکردن،):مص ( Doldurmāqدولدورماق 
  اشباع کردن 

  اشباع شدن  مملو شدن، انباشته شدن، لبریزشدن،  پرشدن،):مص ( Dolmāqدولماق 
  ن مه آلود شدن هوا، مه فراگرفتن آسما):مص ( Dumānlānmāqدومان النماق

   مه آلود کردن، مه آلود گرداندن ):مص ( Dumānlāndurmāqدومان الندورماق 
 چمباتمـه زدن، خـم شـدن بـه صـورت سـجده،       ):مـص  ( Dumbālmāqدومبالماق 

  لمبه شدنق
 بـه حالـت   ):مـص  ( Dumbāltmāq(Dumbātmāq ) ) دومباتمـاق (دومبالتمـاق  

  نی بدنسجده درآوردن شخصی، قلمبه کردن، برآمده کردن قسمت تحتا
  سیرگردانیدن   سیرکردن،):مص ( Doydurmāqدویدورماق 

   سیر شدن ):مص ( Doymāqدویماق 
   عرق کردن):مص ( Derlamāqدئرلَماق 
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   عرق کسی را درآوردن، به عرق انداختن کسی):مص ( Derlatmāqدئرلَتماق 
  بـا اجبـار عـرق کـسی را درآوردن و بـه      ):س.مص ( Derlatdırmāqدئرلَتدیرماق 

 مـشکل    بـا عبـارت کوتـاه         ترجمه ساده و روان افعال سببی به فارسـی         (رق انداختن   ع
  )است

  بیان کردن، بازگو کردن، اظهار کردن   گفتن،):مص ( Demāqدئماق 
  بازگو شدن  بیان شدن،  گفته شدن،):م.مص( Deyilmāqدئیلماق 

ار بـه حـرف آوردن، بـه اقـر      به سـخن آوردن، ):س.مص ( Dedırtmāqدئدیرتماق 
  زور حرف کشیدن ه ب واداشتن،
 هم خوردن دوه ب برخورد کردن،)1 ):مص ( Degmāq=Deymāqدیماق = دگماق
مفهـوم  به )4 بهای چیزی را داشتن مفهوم ارزش و به  )3به زمین خوردن    )2  چیز یا چند 

  تصادف کردن 
ه بـ )2 زمین خـورده شـدن  )1 ):م.مص ( Degılmāq=Deyılmāqدِیِلماق = دگیلماق

  مفهوم تصادف شدنبه )3چیز  یا چند  دوهم خوردن
 همانند حیوانـات بـه سـمت بـاال خزیـدن، چهـار       ):مص ( Dırmāşmāqدیرماشماق 

  پا ازجایی باال رفتن  دست و
 به خزیدن و چهار دسـت   کردن وادار):س.مص ( Dırmāşdırmāqدیرماشدیرماق 

  رفتن از جایی به سمت باال همانند حیوانات  پا و
زندگی بخـشیدن، حیـات    احیاء کردن،  زنده کردن،):مص ( Diriltmāqدیریلتماق 

  بخشیدن 
  احیاء شدن، جان گرفتن   زنده شدن،):م.مص ( Dirilmāqدیریلماق 
  گاز گرفتن دندان زدن، دندان گرفتن،  دندان کردن،):مص( Dişlamāqدیشلَماق 

   از خوردنگ  دندان گرفته شدن،):م.مص ( Dişlanmāqدیشلَنماق 
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عمـود درآوردن، سـیخ     به حالـت راسـت و  ):مص ( Diklandırmāqرماق دیکلَندی
 داشـتن،  عمود گذاشتن چیزی، برپا    شخ کردن، بلند کردن، به حالت راست و        کردن،

  مفهوم سربلند کردن  به 
شـخ شـدن،     راست و عمـود شـدن، سـیخ شـدن،    ):م.مص ( Diklanmāqدیکلَنماق 

  راست ایستادن 
زبـان  ه  زبـان زدن، بـ    )2کـردن    التماس اهش کردن، خو)1  ):مص (Dilamāqدیلَماق  
  آرزوکردن)3آوردن 

التمـاس   خـواهش و  )2 تکدی کـردن   گدایی کردن، )1 :)مص (Dilanmāqدیلَنماق  
  کردن

بـه  )2 بـه خـواهش و التمـاس وادارکـردن        )1 ):س.مص(Dilandırmāqدیلَندیرماق  
   واداشتنن گدایی

 از جـسارت کـردن و بـا تنـدی      به زبان آمـدن، کنایـه  :)مص ( Dillanmāqدیلّنماق 
  پرخاش کردن اعتراض کردن، سخن گفتن،
 صـدای کـسی را   به اعتـراض واداشـتن،  )1 ):س.مص(  Dillandırmāqدیلّندیرماق 
  به سخن آوردن ،به حرف کشیدن)2 درآوردن

  فروش رساندن ه ب  فروختن،):مص (Sātmāqساتماق 
  ن فروش رفته ب  فروخته شدن،):م.مص (Sātılmāqساتیلماق 

 معرض فروش گذاشتن، در  به فروش رسانیدن،):س.مص ( Sātdırmāqساتدیرماق 
  کسی فروختن  توسط

: آلمـاق +  فروشـی :سـاتین =  فعـل ترکیبـی   ):مـص  ( Sātın  Ālmāqساتین آلمـاق  
  پول خریدن  خریدن، بهای چیزی را دادن و خریدن، با خریدن؛ چیز فروشی را

  فشاندن، پاشیدن  پراکنده کردن، ا):مص( Sāçmāqساچماق 
  افشانده شدن  پاشیده شدن،  پراکنده شدن،):م.مص ( Sāçılmāqساچیلماق 
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 توسـط دیگـری   ):س.مـص ( Sāçdırmāq / Sāçırtmāqساچیرتماق / ساچدیرماق
  پراکنده کردن را انجام دادن  عمل افشاندن و

نگهـداری کـردن،   )1 ):مـص  ( Sāxlāmāq / Sāxlātmāqسـاخالتماق  / ساخالماق
مفهـوم  بـه   )3بازداشـتن    متوقـف کـردن،    نگهداشـتن، )2 حفظ کردن  کردن،محافظت  

  ممانعت کردن و جلوگیری کردن 
 حفظ شـدن  محافظت شدن، نگهداری شدن،)1 ):م.مص ( Sāxlānmāqساخالنماق 

  جلوگیری شدن ممانعت شدن،)3 نگهداشته شدن متوقف شدن،)2
حفـظ   ن وتوسـط کـسی نگهداشـت   )1 ):س.مـص  ( Sāxlātdırmāqسـاخالتدیرماق  

  ...توسط کسی  متوقف گردانیدن و)2 کردن
کنایـه از  ) 2زرد کردن، بـه رنـگ زرد درآوردن   )1 ):مص ( Sārāltmāqسارالتماق 

  افسرده کردن و پژمرده کردن 
بـه زردی گراییـدن، بـه رنـگ زرد      زرد شـدن، )1 ):م.مـص  ( Sārālmāqسـارالماق 
  ن و پژمرده شدن افسرده شد رنگ پریدن، کنایه از رنگ باختن،)2 درآمدن

ضـعیف   عـاجز کـردن،   متزلزل کردن،  سست کردن،):مص ( Sāssıtmāqساسیتماق 
  درآوردن  ازپا کردن،

ضـعیف   متزلـزل شـدن، نـاتوان شـدن،      سست شدن،):م.مص ( Sāssımāqساسیماق 
  درآمدن  ازپا عاجز شدن، شدن،

   دوشیدن شیر):مص ( Sāğmāqساغماق 
  ده شدن شیر دوشی):م.مص  (Sāğılmāq ساغیلماق

  توسط دیگری شیر را دوشیدن   دوشاندن،):س.مص ( Sāğdırmāqساغدیرماق 
جـا کـردن بـه داخـل      فـرو کـردن،   داخل کردن چیزی،)1 ):مص ( Sālmāqسالماق 
 را نفـر  مفهـوم دو  به  )3) ... و رختخواب عکس،(افکندن   مفهوم انداختن و  به  )2 چیزی

  به جان هم انداختن 
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بـه  ) 2 فروشدن و داخـل شـدن چیـزی بـه جـایی     ) 1 ):م.مص ( Sālınmāqسالینماق 
  )... ورختخواب عکس،(مفهوم انداخته شدن و افکنده شدن 

 داخـل کـردن و   توسط دیگـری جـا کـردن،   )1 ):س.مص ( Sāldırmāqسالدیرماق 
افکنــدن را انجــام  توســط دیگــری عمــل انــداختن و )2 فروکــردن چیــزی بــه جــایی 

  به جان هم انداختن چند نفر  وبه تعرض )3) ... ورختخواب عکس،(دادن
مفهـوم بـه حـساب    بـه  )2شـمارش کـردن    شـمردن، )1 ):مـص  ( Sānāmāqساناماق 
  مورد توجه قرار دادن  آوردن و
مفهـوم مـورد   بـه  )2شمارش شـدن   شمرده شدن،)1 ):م.مص ( Sānālmāqسانالماق 

  به حساب آمدن  توجه قرار گرفتن و
 ...)و بذر تخم، ب،آ(افشاندن  پاشیدن و):مص ( Sepmāqسپماق 

  )...      وبذر تخم، آب،(افشانده شدن  پاشیده شدن و):م.مص ( Sepılmāqسپیلماق 
ــپدیرماق    توســط شــخص دیگــری عمــل پاشــیدن و ):س.مــص ( Sepdırmāqس

  پاشانیدن   را انجام دادن،)... وبذر تخم، آب،(افشاندن
آویـزان کـردن   )2وگستردن چیزی از جایی  پهن کردن)1 :)مص ( Sermāqسئرماق 
  بند  طناب و البسه از

پهــن شــدن وگــسترده شــدن چیــزی از جــایی )1 :)م.مــص ( Serılmāqســئریلماق 
  بند  آویزان شدن البسه از طناب و)2

 از جــا  بــه وحــشت انــداختن، دفعــه یــک):مــص ( Seskandırmāqســسکندیرماق 
  مفهوم ترساندن به پراندن، 

  یکه خوردن  اپریدن، وحشت کردن، ازج):مص ( Seskanmāqسسکنماق 
  صدا زدن   صدا کردن،):مص ( Saslamāqسسلماق 

ــه صــدا  صــدای چیــزی را درآوردن،)1 ):مــص ( Saslandırmāqســسلندیرماق  ب
  مفهوم نواختن به )2ن ورددرآ
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  مفهوم نواخته شدنبه ) 2به صدا درآمدن )1 ):م.مص ( Saslanmāqسسلنماق 
سـیراب    آبیـاری کـردن،  ):مـص  ( Suārmq(Suqārmāq)) سـوقارماق (سـوارماق  

  باغات  کردن، آبرسانی کردن مزارع و
 آبیـاری شـدن،   ):م.مـص  ( Suārılmāq(Suqārılmāq)) سوقاریلماق( سواریلماق

  سیراب شدن 
  رُفتن جارو زدن،  جارو کردن،):مص ( Supurmāqسوپورماق 

 جارو زده شدن، جارو خوردن،  جارو شدن،):م.مص ( Supurulmāqسوپورولماق 
   شدن فتهر

  ن به جارو کردن شت وادا):س.مص ( Supurtdurmāqسوپورتدورماق 
  فرو کردن، چپاندن  زور چیزی را جاکردن وه  ب):مص ( Soxmāqسوخماق 

  زور جا شدن، چپانده شدن ه شدن،ب زور فروه  ب):م.مص ( Soxulmāqسوخولماق 
 بـه زور  دن،دنبال خود چیـزی را بـا اجبـار کـشان    ه  ب):مص ( Surrātmāqسورّاتماق 
  دنبال خود کشیدنه چیزی را ب
زور ه بـ  دنبـال چیـزی یـا شخـصی بـا اجبـار و      ه  ب):م.مص ( Surrānmāqسورّانماق 

  کشیده شدن 
 مفهـوم شـخم زدن زمـین   بـه  )2 نراندن،رانندگی کرد)1 ):مص ( Surmāqسورماق 

  دنبال چیزی ه مفهوم سوق دادن ببه )3
 شخم زده شدن و)2شدن، رانده شدن رانندگی )1 ):م.مص ( Surulmāqسورولماق 

  دنبال چیزی ه سوق داده شدن ب)3شخم خوردن زمین 
توسط دیگری عمل رانـدن و راننـدگی را   )1 ):س.مص ( Surdurmāqسوردورماق 

توسـط دیگـری   ) 3 توسط دیگری عمل شخم زدن زمین را انجـام دادن     )2 انجام دادن 
  کسی یا چیزی را به جایی سوق دادن

  پرس و جوکردن  پرسیدن، سوال کردن، ):مص ( Sormāqسورماق 
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مواخـذه   مورد سوال و پرسیده شدن، سوال شدن، ):م.مص ( Sorulmāqسورولماق 
  قرار گرفتن 
 پـرس و  پرسـش کـردن،   پرسـیدن،  سوال کردن،)1 ):مص ( Soruşmāqسوروشماق 
  کردن  بازجویی کردن، مواخذه)2 جو کردن

ات و بـازجویی کـردن، مواخـذه    تحقیقـ  ):مـص  ( Soruşdurmāqسوروشـدورماق  
  کردن، سوال پیچ کردن

 پرسـش شـدن   پرسیده شدن، سوال شدن،)1 ):م.مص ( Soruşulmāqسوروشولماق 
  مواخذه شدن بازجویی شدن،)2

ه آب چیزی را بـ  بکش کردن مواد، آازصافی گذراندن، ):مص ( Süzmāqسوزماق 
  وسیله صافی جدا کردن 

  بکش شدن، گرفته شدن آب مواد آشدن،تصفیه  ):م.مص ( Süzulmāqسوزولماق
صـافی گذرانـدن    وسیله دیگـری عمـل از  ه ب ):س.مص ( Süzdurmāqسوزدورماق 

  وآبکش کردن مواد را انجام دادن 
  ) ... ودرخت نهال، گیاه،( ریشه درآوردن از ):مص ( Suqurmāqسوقورماق 

 درخـت  ،نهال ، گیاه  (ریشه کشیده شدن از ):م.مص ( Suqurulmāqسوقورولماق 
  ) ...و

محل دوخـت   شکافتن درز و و  چاک دادن، پاره کردن):مص ( Sökmāqسؤکماق 
  ...لباس و

 شکافته شـدن درز و   وپاره شدن،  چاک خوردن):م.مص ( Sökulmāqسؤکولماق 
  ...محل دوخت لباس و 

پـاره   وسیله دیگری عمـل چـاک دادن ،  ه  ب):س.مص ( Sökdurmāqسؤکدورماق 
  محلی را انجام دادن   وشکافتن درز کردن و

   دشنام دادن، ناسزا گفتن، فحش دادن:)مص (  Sögunmāqسؤگونماق 
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   مُک زدن، ساک زدن  ):مص ( Sumurmāqسومورماق 
سـاک زده شـدن، مُـک      مُـک زده شـدن،  ):م.مص ( Sumurulmāqسومورولماق 

  خوردن 
بـه   را..) . وجـو  گنـدم، (بـاد دادن، خـرمن     خـرمن را ):مـص  ( Sourmāqسوورماق 

  سمت هوا انداختن 
  به هوا انداخته شدن خرمن   باد داده شدن و):م.مص ( Sourulmāqسوورولماق 

 گفـتن،  ، اظهـار کـردن    صحبت کـردن، بیـان کـردن،   ):مص ( Söylamāqسؤیلماق 
  سخن گفتن 

اظهـار   گفتـه شـدن،   بیـان شـدن،    صـحبت شـدن،  ):م.مص ( Söylanmāqسؤیلنماق 
  شدن، سخن گفته شدن 

بـه   ن،واداشـتن   به سخن گفتن و صـحبت  ):س.مص ( Söylatdırmāqیرماق سؤیلتد
  صحبت کشاندن

  )... و پوست بدن پوست میوه جات،(جداکردن   کندن و):مص ( Soymāqسویماق 
 پوسـت میـوه جـات،   (جـدا شـدن     کنـده شـدن و  ):م.مص ( Soyulmāqسویولماق 
  ]... وپوست بدن

 وادار) 2 گـری پوسـت کنـدن   توسـط دی )1 ):س.مـص  ( Soydurmāqسویدورماق 
  ... وپوست بدن میوه جات، ن به پوست کندنکرد

بدوبیراه گفتن، بدگویی کردن، دشـنام    ناسزاگفتن،):مص ( Sögunmāqسؤگونماق 
  دادن 

   مدفوع کردن، ریدن:)مص( Siçmāq سیچماق 
   ریده شدن:)م.مص(Siçilmāq سیچیلماق 

واداشـتن بـه   ) 1 :)س.مـص (Siçirtmāq / Siçdırmāq سیچدیرماق  / سیچیرتماق 
 کنایه از به گند کشاندن کاری )2 به ریدن انداختن مدفوع کردن و ریدن،
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 فشارگذاشتن، چالنـدن و  در فشاردادن،، هم فشردنه ب)1 ):مص ( Sıxmāqسیخماق 
بـه   مضیقه قـرار دادن،  فشار و در گذاشتن، مفهوم درتنگنابه )2آب کشی کردن البسه  

  ستوه آوردن 
 ، فـشار قـرار گـرفتن     در،هـم فـشرده شـدن   ه بـ )1 ):م.مـص  ( Sıxılmāq سـیخیلماق 

 نکـرد کنایه از کِـز     )3 مضیقه گذاشتن  در درتنگنا قرار گرفتن،  )2چالنیده شدن البسه    
  جمع کردن است  که آن نیز نوعی خود را فشردن و

  جاشدن   گنجیدن،):مص  ( Sığmāqسیغماق 
  را در زور چیـزی ه گنجانیـدن، بـ    گنجاندن،):س.مص ( Sığdırtmāqسیغدیرتماق 

  جا دادن  جایی جاکردن و
، نکـرد نزدیکـی جنـسی    جمـاع کـردن،    مجامعت کردن،):مص ( Sikmāqسیکماق
   گاییدن

  شدن گاییده  مجامعت شدن، :)م . مص ( Sikilmāqسیکیلماق
 به مفهـوم گـورش را گـم    ،نوعی توهین:  مجازاً)1 :)مص ( Sikdırmāqسیکدیرماق

= لمـه سـیکدیر     ک( سی  عمـل جنـ     مفعول واقـع شـدن در      : اصلی لغت  معنای) 2 کردن
  ) بده برواینکهگم کن؛ اما معنی لغوی آن یعنی  گورت را: Sikdır = Siktır سیکتر 

گیـری   گـرد    تکانـدن و ):مـص  ( Silkmāq  /Silkalamāq سـیلکماق / سـیلکَلَماق 
  )... وپتو البسه،  فرش،(کردن

 البـسه،   فرش،(ه شدن وگردگیری شدن تکانید:)م.مص ( Silkalanmāqسیلکَلَنماق 
  )...  وپتو

   به وسیله دیگری تکاندن وگردگیری کردن):س.مص(Silkalatmāqسیلکلتماق 
  شاش کردن شاشیدن،  ادرار کردن،):مص(Simāq سیماق 

   شاشیده شدن ):م.مص(Siyilmāq سییلماق 
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 واداشـتن، ار بـه ادر  ):س.مـص (Sidırtmāq   Sidırmāq /سیدیرتماق / سیدیرماق
  شاشاندن

   شکاندن):مص ( Sindırmāqسیندیرماق 
  ترک برداشتن اجسام، شکسته شدن  خرد شدن و  شکستن،):مص ( Sinmāqسینماق 

با آخرین لقمه پـاک   قابلمه را با انگشت یا  ته بشقاب و):مص ( Siyirmāqسییرماق 
  ) تاین زمینه موجود نیس فارسی در  فعل خاصی در( دنکرتمیز  کردن و

قابلمه با انگشت یا آخرین لقمه پاک   ته بشقاب و):م.مص ( Siyirılmāqسییریلماق 
  ) این زمینه موجود نیست فارسی در فعل خاصی در( تمیز شدن  شدن و

   دور چیزی چرخیدن وتاب خوردن ):مص ( Fırlānmāqفیرالنماق 
 ثابـت  دور یک محور،  به چرخش درآوردن):مص ( Fırlāndırmāqفیرالندیرماق 

  به حرکت درآوردن، تاب دادن چیزی دور یک محور ثابت 
 بـرای   بیشتر( گاز گرفتن)2 قاپیدن ربودن، چنگ زدن،)1 ):مص ( Qāpmāqقاپماق 
  )حیوانات
 (گاز گرفته شدن)2 قاپیده شدن چنگ زده شدن،)1 ):م.مص ( Qāpılmāqقاپیلماق 

  )بیشتر برای حیوانات
  دوالّ کردن   تاکردن،):مص ( Qātlāmāqقاتالماق

  دوالّ شدن  تاشدن،):م.مص ( Qātlānmāqقاتالنماق 
 را دوالّ کـردن   توسط دیگری تاکردن و):س.مص ( Qātlāndırmāqقاتالندیرماق 
   انجام دادن

  هم زدن ه ب شور زدن و)2 میختن آمخلوط کردن،)1 ):مص ( Qātmāqقاتماق 
ه شور داده شدن و ب)2 آمیخته شدن مخلوط شدن،)1 ):م.مص ( Qātılmāqقاتیلماق 

  هم خوردن چیزی 
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آمیختن و  وسط دیگری عمل مخلوط کردن،ت ):س.مص ( Qātdırmāqقاتدیرماق 
  هم زدن را انجام دادن  ه ب

  درمجـازاً ) 3 دویدن)2 رفتن در گریختن، فرار کردن،)1 ):مص ( Qāçmāqقاچماق 
 Āğzından Söz Qāçdı آغزیندن سؤز  قاچدی )الف :زیرمفاهیم با  " پریدن"معنای

 کنایـه از (رنگـش پریـد  :  Rangı Qāçdıرنگـی قاچـدی   )از دهانش حرف پرید؛ ب: 
  خوابم پرید :  Yuxum Qāçdıیوخوم قاچدی )؛ ج)باخت  رنگش رااینکه

 تـاختن، دوانـدن  )2 ریزانـدن  گفـراری دادن، )1 ):س.مص ( Qāçırtmāqقاچیرتماق 
  )باال مثال  درمفاهیم ذکر شدهبا ( پراندن)3

کوفتن با بار معنـایی فروکـردن   )2کوبیدن، ضربه زدن )1 ):مص ( Qāxmāqق قاخما
  ... ونظیر میخ به دیوار چیزی به جایی؛

رفـتن   کوبیـده شـدن و فـرو   )2 میخ کوب شـدن )1 ):م.مص ( Qāxılmāqقاخیلماق  
  چیزی به جایی 

مـشکی   ، سـیاه کـردن  )1 ):مص ( Qārāltmāq / Qaraltmāqقرلتماق / قارالتماق 
  کردن  تاریک)2 کردن

 مشکی شـدن  سیاه شدن،)1 ):م.مص ( Qārālmāq / Qaralmāqقرلماق / قارالماق
  تاریک شدن )2

 ردن، کفرتوت پیرکردن، ):مص ( Qārrıtmāq / Qarrıtmāqقرّیتماق / قارّیتماق 
  مسن کردن

مـسن   فرتوت شـدن،   پیرشدن،):مص ( Qārrımāq / Qarrımāqقرّیماق/ قارّیماق
  شدن

معنـای  بـه   مجازاّ  )2 هم آمیخته شدن   با درهم شدن، )1 ):مص  (Qārışmāqقاریشماق
 کـار کـسی دخالـت کـردن       ه  بـ )3 چیـزی  درگیرشدن بـا   دخیل شدن و   سرگرم شدن، 

  متشنج شدن اوضاع)4
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درگیـر  ) 2 کـردن  آمیختـه  درهم کردن، )1 :)س.مص (Qārışdırmāqقاریشدیرماق
  متشنج کردن اوضاع)4 کاری دخالت دادنه کسی را ب)3 کردن چیزی با چیزی دیگر

حفاری  حفره ایجاد کردن،)2  )دیوار زمین،(حفرکردن)1 ):مص ( Qāzmāqقازماق 
 محکـم بـدن    ناندکنایه از خار)4 مفهوم حک کردن وکنده کاری کردن به  )3 کردن

  حد زخم شدن  در
ــاق  ــص ( Qāzılmāqقازیلم ــاری    ح)1 ):م.م ــدن، حف ــر ش ــدن، حف ــاد ش ــره ایج ف

  دن وکنده کاری شدن  حک ش)2 )دیوار زمین،(شدن
 توسط دیگری حفاری کـردن، حفـر کـردن   )1 ):س.مص ( Qāzdırmāqقازدیرماق 

  دستور حفاری جایی را دادن )2وکنده کاری را انجام دادن 
  خراشیدن بدن   خاراندن،):مص ( Qāşlāmāqقاشالماق 

  خارش گرفتن   خاریدن،):م.مص ( Qāşlānmāqقاشالنماق 
 تحریـک کـردن    بـه خـارش انـداختن،   ):س.مص ( Qāşlāndırmāqقاشالندیرماق 

  پوست جهت خارییدن 
روی هم مرتب کردن و چیـدن  )1 ):مص ( Qālāmāq / Qalamāqقلماق / قاالماق
  تل انبار کردن )2 اجسام

 روی هـم چیـده شـدن،   )1 ):م.مـص  ( Qālānmāq / Qalanmāqقلنماق / قاالنماق
کنـار هـم قـرار       ن اجـسام،  روی هـم قـرار گـرفت       گذاشته شدن و مرتب شدن اجـسام،      

  انبوه شدن  تل انبار شدن،)2 گرفتن اجسام
مفهـوم  بـه  )3 بـاقی مانـدن  )2 ماندن ماندن، باز ماندن، جا)1 ):مص ( Qālmāqقالماق 

  مفهوم اقامت کردن به )4 خسته شدن
نفـس   خـسته کـردن، مانـده کـردن و از    )1 ):س.مـص  ( Qāldırtmāqقالـدیرتماق  

   شدنجایی صی از جا ماندن شخسبب)2انداختن 
  کردن، خونین نمودن   خونی):مص ( Qānātmāqقاناتماق 
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 خـونی شـدن، خـونریزی    ):م.مـص  ( Qānālmāq / Qānāmāqقانامـاق  / قانالماق
  کردن، خون جاری شدن

ــدیرماق  ــه خــون آمــدن  )1 ):س.مــص ( Qānātdırmāqقانات ســبب )2واداشــتن ب
  خونریزی شدن 

پوسـت بـدن   (جسمی سستن جزعی از جداکردن وگ):مص ( Qopārmāqقوپارماق 
  )... ویا رنگ دیوار

 توســط دیگــری عمــل جــدا کــردن ):س.مــص ( Qopārtdırmāqقوپارتــدیرماق
  )...پوست بدن یا رنگ دیوار و(وگسستن جزعی از کل را انجام دادن

پوسـت بـدن یـا    (جداشـدن جزعـی ازکـل     کنده شـدن و ):مص ( Qopmāqقوپماق 
  جسمش ازگسسته شدن جزعی ،)...رنگ دیوار و

  تمام کردن  پایان دادن،):مص ( Qutārmāq قوتارماق 
   پایان یافتن، تمام شدن):مص ( Qutārılmāq قوتاریلماق 
  مسن کردن   پیرکردن،):مص ( Qocāltmāqقوجالتماق 

   پیرشدن، مسن شدن ):مص ( Qocālmāqقوجالماق  
   بغل کردن، درآغوش گرفتن ):مص ( Qucāqlāmāqقوجاق الماق 

گرفتـه شـدن ،    درآغـوش   بغـل شـدن،  ):م.مـص  ( Qucāqlānmāq النماق قوجاق
  درآغوش کشیده شدن 

 همــدیگر رابغــل کــردن، همــدیگر را ):مــص ( Qucāqlāşmāqقوجــاق الشــماق 
  درآغوش گرفتن 

   رهایی دادن، نجات دادن، خالص دادن):مص ( Qurtārmāqقورتارماق
  خالص شدن  ،رهاشدن  نجات یافتن،):م.مص ( Qurtulmāqقورتولماق 
ـ  کٍـرم زده شـدن،  ):مص ( Qurtlānmāqقورتالنماق  ، خـی شـدن   کرم گذاشـتن،  کٍ
   فاسد شدن
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 سـیخ کـردن،   ):مـص  ( Qurdālāmāq / Qurculāmāqقورداالماق/ قورجوالماق
  دست کاری کردن، انگولک کردن، و ررفتن با چیزی 

یخ سـ )1 ):م.مص ( Qurdālānmāq/ Qurculānmāqماقنقورداال/ قورجوالنماق
جـای خـود جنبیـدن و وول         مفهـوم در  به  )2شدن، دست کاری شدن، انگولک شدن       

  خوردن 
 ترسیدن، بیم داشتن، خوف و هـراس داشـتن، واهمـه    ):مص ( Qorxmāqقورخماق 

  وحشت داشتن  داشتن، پروا داشتن،
خـوف    ترسـاندن، تهدیـد کـردن، بـه هـراس و     ):مـص  ( Qorxutmāqقورخوتماق 

  وحشت انداختن به  انداختن، بیم دادن،
   خشک کردن، خشکاندن ):مص ( Qurrutmāqقورّوتماق 
   خشک شدن، خشکیدن ):مص ( Qurrumāqقورّوماق 
مفهوم به )2 ملحق کردن، پیوست کردن، همراه کردن)1 ):مص ( Qoşmāqقوشماق 

  مخلوط کردن 
مفهـوم  بـه  )2 ملحق شدن، پیوستن، همراه شدن)1 ):م.مص ( Qoşulmāqقوشولماق 

  شدن مخلوط 
بـه  )2 دادن، گـوش دادن  گـوش فـرا  )1 ):مـص   ( Qullāq  Āsmāqقوالق آسـماق  

  مفهوم اطاعت کردن
  ضیافت دادن  مهمان کردن،):مص(Qonāqlāmāqقوناق الماق 

   مهمان شدن):مص(Qonāqlānmāqقوناق النماق 
 به مهمانی دعوت شدن، بـه ضـیافت و     ):مص(Qonāqlāndırmāqقوناق الندیرماق   
  نجشن دعوت کرد

مجازاً ) 2 )... وحشرات، هواپیما پرندگان،(فرود آمدن)1 ):مص ( Qunmāqقونماق 
  سفر   درگزیدنمنزل  مفهومبه 
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  برشته کردن   تف دادن،):مص ( Qovurmāqقوورماق 
روغن سرخ   تف داده شدن، تف خوردن، در):م.مص ( Qovurulmāqقوورولماق 

  برشته شدن شدن،
  رافراشتن، بلند کردن و برخیزاندن، باال بردن  ب):مص ( Qovzātmāqقووزاتماق 
 برافراشته شدن، بلند شدن و برخاستن، باال برده ):م.مص ( Qovzānmāqقووزانماق 

  شدن  
 به بلند کـردن و برخیزانـدن چیـزی یـا       ):س.مص(Qovzātdırmāq قووزاتدیرماق 
  فردی واداشتن 

طرد کـردن، ازخـود   )1  ):مص ( Quvālāmāq / Qoylāmāqقویالماق / قوواالماق
  تازاندن  مفهوم فراری دادن وبه )3 دنبال چیزی کردن)2 دور کردن راندن و

طـرد شـدن،   ) 1 ):م.مـص  ( Quvālānmāq / Qoylānmāqقویالنماق / قوواالنماق
  مفهوم فراری داده شدن به )3 تعقیب شدن)2 رانده شدن، مطرود شدن

 :)س.مـص  ( Quvālātdırmāq / Qoylātdırmāqقویالتـدیرماق / قوواالتدیرماق
   ... وبا اجبار و تعقیب کردن دن به از خود راندن، طرد کردن نمووادار

وصل شدن، یکی شـدن، متحـد شـدن،      ادغام شدن،):مص ( Qovuşmāqقووشماق 
  پیوستن 

 متحـد   هـم ادغـام نمـودن،   ه چیـز را بـ    دو):مـص  ( Qovuşdurmāqقووشدورماق 
  چیز  هم رساندن دوه کردن، متصل کردن، ب

   گذاشتن، نهادن، قرار دادن، گذاردن ):مص ( Qoymāqقویماق 
 گذاشته شدن، نهاده شدن، قـرار داده شـدن، قـرار    ):م.مص ( Qoyulmāqقویولماق 

  گرفتن 
گذاشـتن و قـرار دادن چیـزی،    اجبـار کـردن بـه     ):مص ( Qoydurmāqقویدورماق

  توسط کسی گذاشتن و قرار دادن 
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  تحریک کردن   برانگیختن،):مص ( Qıcıqlāmāqقیجیق الماق 
 برانگیخته شدن، تحریـک شـدن، قلقلـک    ):م.مص ( Qıcıqlānmāqقیجیق النماق 

  داده شدن، به چِندِش آمدن 
 بـه چِنـدِش   ،واداشـتن  به تحریک ):س.مص ( Qıcıqlāndırmāqقیجیق الندیرماق 

  آوردن 
 فــرا دعــوت کــردن،)2 کــردن زدن،صــدا صــدا)1 ):مــص ( Qıçırmāqقیچیرمــاق 

  خواندن
 دعـوت شـدن،  )2 شدن زده شدن، صدا صدا)1 ):م.مص ( Qıçırılmāqقیچیریلماق 

  خوانده شدن  فرا
   قلقلک دادن، قلقلک کردن ):مص ( Qıdıqlāmāqقیدیقالماق 

   قلقلک شدن، به قلقلک آمدن ):م.مص ( Qıdıqlānmāqقیدیقالنماق 
   تراشیدن مو):مص ( Qırxmāqقیرخماق 

  تراشیدن شدن مو  ):م.مص(  Qırxılmāqقیرخیلماق 
 توسط دیگری عمل تراشیدن مـو  ، تراشاندن مو):س.مص ( Qırxıtmāqقیرخیتماق 

  را انجام دادن 
نـابود  ) 2 کـشتار جمعـی   هـالک کـردن دسـته جمعـی،    )1 ):مص ( Qırmāqقیرماق 

  گسستن، قطع کردن، جداکردن ) 3 کردن، ریشه کن کردن
نابود  ریشه کن شدن،) 2 ، تلف شدنهالک شدن)1 ):م.مص ( Qırılmāqقیریلماق 

  گسسته شدن، قطع شدن، نوعی بریده شدن ) 3 شدن
   کـف زمـین، تـه   (سـطحی  تراشیدن و زدودن چیـزی از   ):مص ( Qıramāqقیرَماق 
  )فارسی جهت این امر موجود نیست  فعل خاصی در(؛ )... وقابلمه

 کـف  ( یکـف چیـز   و زدوده شـدن  تراشـیده شـدن   ):م.مص ( Qıralmāqقیرلماق 
  ) فعل خاصی در فارسی جهت این امر موجود نیست(؛ )...زمین، ته  قابلمه و
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 نـاخن کـشیدن و   ،چنگ زدن، چنـگ انـداختن   ):مص ( Qırmālāmāqقیرماالماق 
  خراشیدن 

 چنـگ خـوردن، چنـگ انداختـه شـدن، بـا       ):م.مص ( Qırmālānmāqقیرماالنماق 
  ناخن خراشیده شدن 

بـه  ) 2 سرخ کردن، بریـان کـردن، برشـته کـردن    )1 ):مص ( Qızārtmāqقیزارتماق 
  سرخ شدن او ن کسی وانداخت خجالتبه کنایه از )3آوردن چیزی  رنگ سرخ در

بـه رنـگ   )2 سرخ شدن، بریان شـدن، برشـته شـدن   )1 ):مص ( Qızārmāqقیزارماق 
 سـرخ شـدن صـورت      برافروخته شدن و   خجالت کشیدن و   کنایه از )3 آمدن سرخ در 

بـه  )6 مفهوم رسیدن میـوه جـات     به  )5 شاداب بودن صورت   نداختن و کنایه از گل ا   )4
  نظر رسیدن ه مفهوم از دور نور و روشنایی ب

توسـط دیگـری سـرخ کـردن، بریـان       ):س.مـص  ( Qızārtdırmāqقیزارتـدیرماق  
شـرمنده کـردن     کردن، برشته کردن، به رنگ سرخ درآوردن، به خجالت انـداختن و           

   شدنکسی
  گرم کردن، داغ کردن، حرارت دادن  ):مص ( Qızdırmāqقیزدیرماق 
  گرم کردن، داغ کردن، حرارت دادن ): مص ( Qızzıtmāqقیزّیتماق 

گرم شدن، داغ شـدن،  )1 ):م.مص( Qızzımāq / Qızzınmāq  قیزّینماق / قیزّیماق
مفهـوم بـه تـب وتـاب       بـه   )3شـهوتی شـدن      کنایه از حَشَری شـدن و     )2 حرارت دیدن 

  افتادن 
) 3  نـوع منقـبض کـردن     از:فـشردن )2 منقـبض کـردن  )1 ):مص ( Qısmāqقیسماق 

  گذاشتن  تنگنا منگنه و در)4  ازنوع منقبض کردن:تنگ کردن
نـوع    از:تنگ شدن فشرده شدن و)2 منقبض شدن)1 ):م.مص ( Qısılmāqقیسیلماق 

تنگنـا   تحـت فـشار و    )4پناه بردن درگوشـه ای       مفهوم جمع شدن و   به  )3 منقبض شدن 
  جمع کردن وکِز دادن   خود را ایدرگوشه)5 قرار گرفتن
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تحـت    توسـط دیگـری عمـل منقـبض کـردن،     ):س.مص ( Qısdırmāqقیسدیرماق 
  را انجام دادن ... فشار قرار دادن و

   جیغ کشیدن، هیاهو کردن، قشقرق نمودن  ):مص ( Qışqırmāqقیشقیرماق 
  راه انداختن ه درآوردن، قشقرق ب   جیغ کسی را):مص ( Qışqırtmāqقیشقیرتماق 

  ...) وگوسفندان(  مدفوع کردن رمه ها : Qeyıqlāmāqقیقالماق 
  درآوردن، پشم درآوردن  شدن، مو  مودار):مص ( Qıllānmāqقیلّانماق 

 جابجـا کـردن، تکـان دادن چیـزی      جنبانـدن، ):مـص  ( Qımırlātmāqقیمیرلتماق 

  ازجایی
ـ (  Qımırlanmāq /Qımırlamāqقیمیرلنماق/ قیمیرلماق جُـم  ،  جنبیـدن ):م.صم

  خوردن، درجایش تکان خوردن، وول خوردن، لولیدن 
 برگشت دادن، پـس فرسـتادن و برگردانـدن، ارجـاع     ):مص ( Qaytarmāqقیترماق 

  به عقب برگرداندن مسترد کردن، دادن، عودت دادن، اعاده کردن، استرداد دادن،
ه شـدن، مـسترد    برگشت داده شدن، پس فرستاد):م.مص( Qaytarılmāqقیتریلماق

  شدن، ارجاع شدن، اعاده شدن، به عقب برگردانده شدن 
مراجعـه کـردن، بازگـشتن، رجـوع کـردن،        برگـشتن، ):مـص  ( Qaytmāqقیتمـاق  
  بازآمدن
بـه  ) 2 جوشیدن، به جـوش آمـدن، بـه غلیـان آمـدن     )1 ):مص ( Qaynamāqقَینَماق 

  بدنمفهوم جوش زدن پوست 
  به جوش آوردن، به غلیان آوردن دن، جوشان):مص ( Qaynatmāqَینَتماق ق

 توســط دیگــری چیــزی را جوشــاندن، ):س.مــص ( Qaynatdırmāqقَینَتــدیرماق 
  جوشانیدن 

 سرزنش کردن، مالمـت کـردن، سـرکوفت زدن، خُـرده     ):مص ( Qinamāqقینَماق 
  مذمت کردن  گرفتن،
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 ســرزنش شــدن، مالمــت شــدن، طعنــه خــوردن،  ):م.مــص ( Qinanmāqقینَنمــاق 
  ت خوردن، خُرده گرفته شدن  سرکوف
  )با قیچی(  بریدن):مص ( Qeymāqقیماق 

  )با قیچی(  بریده شدن):م.مص ( Qeyılmāqقییلماق 
 دریـغ نکـردن، بارضـایت چیـزی را دادن، راضـی شـدن،       ):مـص  ( Qimāqقییمـاق  

  مضایقه نکردن، خساست نکردن، ازته دل چیزی را بخشیدن رواداشتن،
قطعه قطعه کردن با چـاقو  )2 قطع کردن ریدن با چاقو،ب)1 ):مص ( Kesmāqکسماق 
   مسیر آب و مسدود کردنبریدن، مفهوم بند آوردنبه )3 ...و اره و

قطعه قطعه شـدن بـا چـاقو و    )2 بریده شدن باچاقو)1 ):م.مص ( Kesılmāqکسیلماق 
   مسیر آب و مسدود شدنمتوقف شدن ،مفهوم بند آمدنبه )3 ...اره

 بریدن، قطعه قطعه کـردن   عمل توسط دیگری):س.مص ( Kesdırmāqکسدیرماق 
   را انجام دادن، قطع کردن، بند آوردن مسیر آب...با چاقو و اره 

  )شدت با(پرت کردن  افکندن و):مص ( Kafkāllāmāqکفکالّاماق 
 بـا (     پـرت شـدن چیـزی     شـدن و ه افکنـد ):م.مص ( Kafkāllānmāqکفکالّانماق 

  )شدت
  کتک کاری کردن، تنبیه کردن   کتک زدن،):مص(  Kötaklamāqکؤتکلماق

 کتک خـوردن، کتـک کـاری شـدن، تنبیـه      ):م.مص ( Kötaklanmāqکؤتکلنماق 
  شدن 

 )2 کوچ کردن، مهاجرت کردن، نقـل مکـان کـردن   )1 ):مص ( Köçmāqکؤچماق 
  اسباب کشی کردن 

 کوچاندن،کوچانیدن،کوچ دادن، بـه کـوچ   ):س.مص ( Köçurtmāqکؤچورتماق 
  به اسباب کشی شخصی  شتن، وادادادنن و مهاجرت تواداش
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درمفهـوم  ) 2ضایع کردن، هدر دادن، ازبین بردن )1 ):مص ( Körlāmāqکؤرالماق 
  چال کردن  معنایبه مجازاً )3 پاک کردن امحا کردن و
) 2ضـایع شـدن، هـدر رفـتن، ازبـین رفـتن       )1 ):م.مـص  ( Körlānmāqکؤرالنمـاق  

  چال شدن معنایبه مجازاً )3پاک شدن  درمفهوم امحا شدن و
   چاق شدن، فربه شدن، پروار شدن ):مص ( Kökalmāqکؤکَلماق 

   چاق کردن، فربه کردن، پروار کردن ):مص ( Kökaltmāq کؤکَلتماق 
   سایه کردن، سایه دارکردن ):مص ( Kölgalamāqکؤلگه لَماق 

   سایه شدن، سایه دارشدن ):م.مص ( Kölgalanmāqکؤلگه لَنماق 
  وجود آوردنه  سایه انداختن، سایه ب):مص ( Kölgalandırmāqلگه لََندیرماق کؤ

   کمک کردن، یاری کردن):مص (   Kömaklamāqکؤمکلَماق
یـاری وکمـک شـدن، مـورد امـداد قـرار        ):مـص  (   Kömaklanmāqکؤمکلَنمـاق 

    گرفتن
) 3 سـپری شـدن  )2 عبـور کـردن   ردشـدن،  گذشـتن، )1 ):مـص  ( Keçmāqکئچماق
صـرفنظر کـردن، چـشم      )4 عفو کـردن، اغمـاض کـردن       معنای بخشیدن و  ه  بگذشتن  

  مفهوم نفوذکردن و رسوخ کردن به )4 پوشی کردن
سپری کردن، گذراندن )2 عبور دادن، ردکردن)1 ):مص ( Keçırtmāqکئچیرتماق 

  چیز را داخل هم کردن  ، دوکردنمفهوم توی هم فرو به )3
    داشتن  برداشتن، ور):مص ( Kıtarmāq / Göturmāqگوتورماق/ کیترماق

برداشــته  )1 ):م.مـص  ( Kıtarılmāq /Göturulmāqگوتورولمـاق / کیتریلمـاق 
  مفهوم عصبانی شدن و برانگیخته شدن به )2 داشته شدن شدن، ور

 دست پاچه شدن، سردرگم شدن، هل شدن و گـیج  ):مص ( Kırıxmāqکیریخماق 
  شک افتادن  شدن، به شبه و
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کـردن،  و گیج  دست پاچه کردن، سر درگم ):مص ( Kırıxdırmāqکیریخدیرماق 
  شک انداختن  هل کردن، به شبه و

  مراجعه کردن  رفتن،):مص ( Getmāqگتماق 
   رفته شدن، طی شدن ):م.مص ( Gedılmāq / Geyılmāqگئیلماق/گئدیلماق 

   آوردن ):مص ( Gatırmāqگتیرماق 
   آورده شدن ):م.مص ( Gatırılmāqگتیریلماق 

   خمیازه کشیدن ):مص ( Garrışmāqشماق گرّی
  به تفریح بردن، به گـردش بـردن، گـردش دادن،    ):مص ( Gazdırmāqگزدیرماق 

  گرداندن 
 گـردش کـردن، گـشتن، گـشت زدن     تفـریح کـردن،  )1 ):مـص  ( Gazmāqگزماق 

  تفتیش کردن  معنای جستجو و به گردیدن گشتن و)2
 ردش کـردن، بـه گـردش رفـتن    تفریح کـردن، گـ  )1  ):مص ( Gazınmāqگزینماق 

  تفتیش کردن  درمعنای جستجو و: گشتن و گردیدن)2
   آمدن ):مص ( Galmāqگلماق 

   خاییدن، جویدن، به دندان کشیدن):مص ( Gamırmāqگمیرماق 
   خاییده شدن، جویده شدن ):م.مص ( Gamırılmāqگمیریلماق 

  ادگلو زدن  آروغ زدن، ب):مص ( Gagirmāq / Gayirmāqگییرماق/ گگیرماق 
  قوی کردن، پرزورکردن    نیرومند کردن،):مص ( Güclandırmāqگوجلندیرماق

تقویت  قوی شدن، پرزور شدن،  نیرومند شدن،):م.مص ( Güclanmāqگوجلنماق 
  شدن 

   نشان دادن، نمایش دادن، نمایان کردن ):مص ( Görsatmāqگؤرستماق 
 یـده شـدن، نمایـان شـدن،     نـشان داده شـدن، د  ):م.مص ( Görsanmāqگؤرسنماق 

  مشاهده شدن، ظاهرشدن
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 دادن و   نـشان  عمـل  توسـط دیگـری  ):س.مـص  ( Görsatdırmāqگؤرستدیرماق 
    را انجام دادننمایان کردن
مفهـوم انجـام   بـه  )2 دیدن، مشاهده کـردن، نگریـستن  )1 ):مص (Görmāq  گؤرماق

  عهده کاری برآمدن  دادن کاری و از
دیـده شـدن،   )1 ):م.مـص  ( Görulmāq   Görunmāq /گؤرولمـاق / گؤرونمـاق 

  مفهوم انجام یافتن کاری به )2 معرض دید قرار گرفتن مشاهده شدن، ظاهر شدن، در
بـه  )2همدیگر را دیدار کردن و مالقات کـردن  )1 ):مص ( Göruşmāqگؤروشماق 

  مفهوم روبوسی کردن 
 (  بـه آن آسمان یا صـداهایی شـبیه  یدن  صدای غرّ):مص ( Gurullāmāqگورولّاماق

  )گوروم
 به غرّش آمدن آسمان یا صداهایی شـبیه بـه   ):م.مص ( Gurullānmāqگورولّانماق

  )گوروم(  آن
مراقب بودن، مواظب بودن، پاییدن، هـوای کـسی   )1 ):مص ( Gözlamāqگؤزلماق 
  مفهوم منتظر بودن، انتظار کشیدن به )3 راه بودنه چشم ب)2 را داشتن

 حراسـت شـدن، هـوا    وپاییده شـدن، مراقـب   )1 ):م.مص ( Gözlanmāqگؤزلنماق 
  مفهوم انتظار داشتنبه )3 راه ماندنه چشم ب)2 داری شدن
 شـدن  کبود مفهومبه  )2 سبز شدن  رُستن، روییدن،)1 ):مص (Gögarmāqگؤگرماق  

  به رنگ سبز درآمدن)3
 کبـودکردن  مفهـوم بـه   )2 سـبز کـردن    رویاندن،)1 ):مص (Gögartmāqگؤگرتماق  

  درآوردنبه رنگ سبز )3
  خندیدن، تبسم کردن، لبخند زدن  ):مص ( Gulmāqگولماق 
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خنداندن، )1: )س.مص ( Guldurtmāq/Guldurmāqگولدورماق / گولدورتماق
 را مـسخره و   خـود کـه    ایـن کنایـه از )2 خندانیدن، به خنده آوردن، به خنده انداختن      

  ملعبه دیگران کردن 
کنایـه  ) 2  گل کردن، شکفتن گلهاگل انداختن، )1 ):مص ( Gullanmāqگولّنماق 

  مفهوم با گل تزیین شدن به )3 سرخ شدن گونه ها از
  صدای طنین انداختن جسمی   کوبیده شدن و):مص ( Gumbullāmāqگومبولّاماق 

خاک کـردن هرچیـزی، بـه خـاک      زیر)2 دفن کردن)1 ):مص ( Gömmāqگؤمّاق 
  چال کردن )3سپردن 

زیرخاک شدن، به خاک سپرده )2 ن شدندف)1 ):م.مص ( Gömulmāqگؤمولماق 
  چال شدن )3 شدن

اعـزام کـردن، پـست     فرستادن، ارسال کـردن، )1 ):مص ( Göndarmāqگؤندرماق 
  مفهوم تبعید کردن به )2 کردن

فرستاده شدن، ارسال شدن، اعزام شـدن،  )1 ):م.مص ( Göndarılmāqگؤندریلماق 
  مفهوم تبعید شدن به )2 پست شدن
  )حیوانات( نشخوار کردن):مص ( Govuşmāqگؤوشماق 
   گشاد کردن):مص ( Genglatmāqگئنگلتماق 
   گشادشدن):م.مص ( Genglanmāqگئنگلنماق 

توسـط دیگـری چیـزی را گـشاد     )1 ):س.مـص  ( Genglatdırmāqگئنگلتدیرماق 
  باعث گشاد شدن چیزی گردیدن )2کردن 

    داخل شدن، تورفتن، واردشدن  ):مص ( Girmāqگیرماق 
مفهوم شـناکردن،آبتنی کـردن،   به داخل شدن، مجازاً  ):مص ( Girinmāqماقگیرین

  داخل آب شدن 
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: ، به تن کردن البسه؛  توجـه )البسه وکفش(  پوشاندن):مص ( Gidirmāqگیدیرماق 
  باشد میکاربرد معنایی این فعل فقط برای البسه وکفش 

کـاربرد  :  ؛ توجه، به تن کردن البسه)البسه وکفش(  پوشیدن):مص ( Gimāqگیماق 
  .باشد میمعنایی این فعل فقط برای البسه وکفش 

   پوشیده شدن البسه وکفش، ملبس شدن):م.مص ( Giyilmāqگییلماق 
   چُرت زدن، خواب آلود بودن ):مص ( Murgulamāqمورگولماق 
   سوارکردن ):مص ( Mindırmāqمیندیرماق 

   سوارشدن ):مص ( Minmāqمینماق 
   تن به سواری دادن):م.مص ( Minilmāqمینیلماق 
  مفهوم نواختن آهنگ به )2زدن )1 ):مص ( Vurmāqوورماق 

  مفهوم نواخته شدن به )2 زده شدن)1 ):م.مص ( Vurulmāqوورولماق 
    واداشتنزدن به)2 وسیله دیگری زدنه ب)1 ):س.مص ( Vurdurmāqووردورماق 
جـار   وبانـگ  ) 1 ):مـص  ( Hārāglāmq / Hārāylāmāqهارایالماق/  هاراگالماق

  استمداد خواستن، کمک طلبیدن  )2زدن  زدن، فریاد کشیدن، محکم صدا
 ):م.مــص ( Hārāglānmāq / Hārāylānmāqهارایالنمــاق/ هاراگالنمــاق

   استمداد خواستن )2 فریادکشیده شدن، جارکشیده شدن، محکم صدا زده شدن)1
نایـه از وحـشت   ک)2 رمیـدن،رم نمـودن حیوانـات   )1 ):مـص  ( Hürkmāqهورکماق

  کردن
بـه وحـشت انـداختن    )2 رم دادن رمانـدن، )1 ):س.مص ( Hürkütmāqهورکوتماق

  حیوانات
پیچاندن ) 2  )... وگیسو، رشته های نخ( تابیدن بافتن و)1 ):مص ( Hörmāqهؤرماق 

  مو و گیسو
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 گیـسو، رشـته هـای نـخ    ( تابیده شدن  بافته شدن و):م.مص ( Hörulmāqهؤرولماق 
  )...و

درسـت   مفهوم ساختن وبه )2 چسباندن چیزی به جایی)1 ):مص ( Yāpmāq یاپماق
  کردن 

دیگــری را )2 توســط دیگــری چــسباندن)1 ):س.مــص ( Yāpdırmāqیاپــدیرماق 
  ساختن  مجبور به انجام کاری کردن و

   چسبیدن):مص ( Yāpışmāqیاپیشماق 
ن، وصـل کـرد   متـصل کـردن،  )2 چـسباندن )1 ):مص ( Yāpışdırmāqیاپیشدیرماق 
  ضمیمه کردن  الصّاق کردن،

متصل شدن، الـصّاق  )2 چسبانده شدن)1 ):م.مص ( Yāpışdırılmāqیاپیشدیریلماق 
  شدن، ضمیمه شدن 

  مفهوم بستری شدن به )2 خسبیدن خفتن، خوابیدن،)1 ):مص ( Yātmāqیاتماق 
   خوابیده شدن، خسبیده شدن ):م.مص ( Yātılmāqیاتیلماق 

بـه  )2 خواباندن، خوابانیدن، بـه خـواب کـردن   )1 ):س.صم ( Yātırtmāqیاتیرتماق 
  مفهوم بستری کردن 

مفهـوم  بـه  )3 روشـن کـردن  )2 آتـش زدن  سـوزاندن، )1 ):مص ( Yāxmāqیاخماق 
  میل به غذا داشتن   اشتهاء و

آتـش زدن   وسیله دیگری عمل سوزاندن وه  ب):س.مص ( Yāxdırmāqیاخدیرماق 
  را انجام دادن 
   نزدیک کردن):مص(Yāxınlātmāqیاخین التماق 
ـ (         Yāxınlānmāq /Yāxınlāmāqیـاخین النمـاق   /یـاخین المـاق    : )م.صم

  به مفهوم صمیمی و خودمانی شدن)2نزدیک شدن )1
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کـسی، بـه یـاد      یاد کردن، به خاطر آوردن چیـزی یـا  ):مص ( Yādlāmāqیادالماق 
  آوردن 

  چیزی ه شدن کسی یاخاطر آورده  یادشدن، ب):م.مص ( Yādlānmāqیادالنماق 
 زخم شدن، زخمـی شـدن، مجـروح شـدن، جراحـت      ):مص ( Yārālmāqیارالماق 
  برداشتن 

   زخم کردن، زخمی کردن، مجروح کردن ):ف( Yārāltmāqیارالتماق 
وجـود آوردن، ایجـاد   ه بـ )2 آفریدن، خلـق کـردن  )1 ):مص ( Yārātmāqیاراتماق 

  کردن، ابداع کردن
 وجـود آمـدن،  ه بـ )2 آفریده شـدن، خلـق شـدن   )1 ):م.مص ( Yārānmāqیارانماق 

  ابداع شدن  ایجاد شدن،
 برازنده بودن، درخور بـودن، شایـسته بـودن، زیبنـده     ):مص ( Yārāşmāqیاراشماق 

  بودن، مناسب بودن 
 برازنده کردن، درخورکردن، شایسته کردن، ):مص ( Yārāşdırmāqیاراشدیرماق 

  زی برای چیز دیگرجور کردن چی زیبنده کردن، مناسب کردن و
صالحیت داشتن، مفید بودن، شایسته چیـزی یـا کـاری     ):مص ( Yārāmāqیاراماق 

  درد خوردن،کفایت کردن ه بودن، الیق چیزی بودن، ب
  شقّه کردن  شکافتن، چاک دادن،)2 ترکاندن)1 ):مص ( Yārmāqیارماق 

شـقّه   ، شکافته شدن، شکاف برداشـتن )2 ترکیدن)1 ):م.مص ( Yārılmāqیاریلماق 
  شدن

  لیف کردن، تحریر کردن أ نوشتن، نگاشتن، ت):مص ( Yāzmāqیازماق 
 نوشـته شـدن، نگاشـته شـدن، تـالیف شـدن، تحریـر        ):م.مص ( Yāzılmāqیازیلماق 

  شدن 
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بـه   کـردن  ، اجبار واداشتن نویساندن، به نوشتن):س.مص ( Yāzdırmāqیازدیرماق 
  نوشتن

   کردن، به رنگ سبز درآوردن رنگ  سبز):مص ( Yāşıllāmāqیاشیلّاماق
  رنگ شدن، به رنگ سبز درآمدن  سبز):م.مص ( Yāşıllānmāqیاشیلّانماق 
 روغنـی کـردن، چـرب    ):مـص  ( Yāğālāmāq / Yāğlātmāqیاغالتماق/ یاغالماق

  کاری کردن  کردن، روغن
کـاری    روغنی شدن، روغن مـالی شـدن، روغـن   ):م.مص ( Yāğlānmāqیاغالنماق 

  شدن، چرب شدن 
  بوسـیله دیگـری روغـن زدن، چـرب     ):س.مـص  ( Yāğlātdırmāqیاغالتـدیرماق  
  کاری کردن را انجام دادن  کردن و روغن

   باریدن ):مص ( Yāğmāqیاغماق 
   بارانیدن، به بارش انداختن ):س.مص ( Yāğdırmāqیاغدیرماق 

   لیسیدن، لیس زدن ):مص ( Yālāmāqیاالماق 
  ده شدن، لیس زده شدن  لیسی):م.مص ( Yālānmāqیاالنماق 

   به لیسیدن چیزی، لیساندن  وادارکردن):س.مص ( Yālātdırmāqیاالتدیرماق 
التمـاس کـردن، تمنـاکردن، بـه       خـواهش کـردن،  ):مـص  ( Yālvārmāqیالوارماق 
  افتادن  دست وپا

   خواهش شدن، التماس شدن، تمنا شدن):م.مص ( Yālvārılmāqیالواریلماق 
 تمنـا  و سـبب   ،واداشـتن  بـه خـواهش کـردن    ):س.مص ( Yālvārtmāqیالوارتماق 

  پا انداختن کسی ، به دست و شدنکردن التماس
   فحاشی کردن، بدوبیراه گفتن):مص ( Yāmānlāmāqیامان الماق 

بـه  )2 و بیراه شنیدن، فحاشی شـنیدن  دب)1 ):م.مص ( Yāmānlānmāqیامان النماق 
  مفهوم بدتر و وخیم تر شدن زخم وجراحت
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بـه  )4 روشـن کـردن  )3 آتـش زدن )2 سـوزاندن )1 ):مص ( Yāndırmāqاق یاندیرم
  مفهوم به سوزش آوردن جراحت 

مفهـوم بـه   بـه  )4روشن شـدن  )3 آتش گرفتن)2 سوختن)1 ):مص( Yānmāqیانماق 
  سوزش افتادن جراحت

  هم رسیدن، نایل شدن ه  رسیدن، ب):مص ( Yetmāqیتماق 
    رساندن، رسانیدن):مص ( Yetırmāqیتیرماق 
  هم رسیدن، نایل شدن ه  رسیدن، ب):مص ( Yetışmāqیتیشماق 

   رساندن، رسانیدن ):مص ( Yetışdırmāqیتیشدیرماق 
  خوراکی داشتن  داشتن، هوس غذا و  ویار):مص ( Yeriglamāqیریگلماق 

ــ ):مــص ( Yubātmāqیوباتمــاق  ــه ت انــداختن، لفــت دادن،  خیرأ معطــل کــردن، ب
  کِش دادنموضوعی را 

 خیر انداختن ، لفـت دادن، أ معطل کردن، به ت):مص ( Yubāndırmāqرماق یوباندی
  ش دادنموضوعی را کِ

 معطل شـدن، تـاخیرکردن، درنـگ کـردن، کِـش      ):م.مص ( Yubānmāqیوبانماق 
  افتادن موضوعی
  خواب شدن   بی):مص ( Yuxsuzlānmāqیوخسوزالنماق 
  خواب کردن   بی):مص ( Yuxsuzlātmāqیوخسوزالتماق 

  ، از پا انداختن خسته کردن):مص(Yormāq ماقیور
  درآمدن  پا  خسته شدن، از):م.مص ( Yorulmāqیورولماق 
  شتاب، هروله رفتن  راه رفتن با ):مص ( Yorumāq / Yerımāqیریماق / یوروماق 

 مثالً(آوردن، سِرِشتن، وَرز دادن در   به حالت خمیر):مص ( Yuğurmāqیوغورماق 
  ) دندا ماست خشک را ورز
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ــه حالــت ورز درآمــدن،):م.مــص ( Yuğurulmāqیوغورولمــاق سرشــته شــدن   ب
توسط دیگـری ورز دادن و بـه حالـت خمیـر      ):س.مص ( Yuğurtmāqیوغورتماق 
   را انجام دادندرآوردن

 :)مــص ( Yoğānlātmāq(Yoğunlātmāq )) یوغــون التمــاق( یوغــان التمــاق
  ستبرکردن )4 صدامفهوم بَم کردن به )3 درشت کردن)2 کلفت کردن)1

 /  Yoğānlānmāq )یوغـون المـاق  (یوغان المـاق ) / یوغون النماق(یوغان النماق

Yoğānlāmāq ) چـاق   فربه شدن و کنایه از)3 درشت شدن)2 کلفت شدن)1 ):مص
  مفهوم بَم وکلفت شدن صدابه )4  شدن

گـسیل  )2 اعـزام کـردن، ارسـال کـردن     فرسـتادن، )1 ):مـص  ( Yollāmāq یولّاماق 
  راه انداختن، بدرقه کردن )3 ن، روانه کردنداشت

 فرســتاده شــدن، اعــزام شــدن، ارســال شــدن)1 ):م.مــص ( Yollānmāqیولّانمــاق 
  بدرقه شدن )3 گسیل شدن،روانه شدن)2

 ) و  مـوارد مـشابه   گیاهـان ،گیـسو  پـر،   مو، پـشم، (کندن)1 ):مص ( Yolmāqیولماق
  چیدن گیاهان مزرعه )2

  و گیاهـان  پَـر،  گیـسو،  پـشم،  کنـده شـدن مـو،   )1 :)م.مص ( Yolunmāqیولونماق 
  چیده شدن گیاهان )2موارد مشابه 

  شستن، شستشو دادن  ):مص ( Yumāqیوماق 
  شسته شدن  ):م.مص ( Yuyulmāqیویولماق 

    واداشتنبه شستشو دادن، به شستن شویاندن، ):س.مص ( Yudurtmāqیودورتماق 
 سـاده تـر    یهـم رسـاندن و بـه عبـارت     هبـ  برهم نهادن و)1 ):مص ( Yummāqیومّاق 

 : ماننـد  چیـز شـبیه هـم      جمـع کـردن دو    )2. دهان،کف دست، وشبیه آنها    بستن چشم، 
  لبها، چشمها،کف دست دهان،
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بـسته شـدن چـشمها، دهـان،      برهم نهاده شـدن و  ):م.مص ( Yumulmāqیومولماق 
  شبیه آنها لبها،کف دست و

    لوله کردن نخ و شبیه آنکالف کردن، گ ):مص ( Yumāqlāmāqیوماقالماق 
به کالف تبدیل شدن، به صـورت کـالف    ):م.مص ( Yumāqlānmāqیوماقالنماق 

  و گلوله درآمدن نخ و شبیه آن
  غلتناندن، غلت دادن  ):مص ( Yumālātmāqیوماالتماق 
بـه  )2غلتیـدن، غلـت خـوردن، غلـت زدن     )1 :)م.مص ( Yumālānmāqیوماالنماق 

  رو زدنمفهوم معلّق زدن، پشتک وا
   سبک کردن، وزن چیزی را کم کردن ):مص ( Yungullatmāqیونگولّتماق 
  کم شدن   سبک شدن، وزن):م.مص ( Yungullanmāqیونگولّنماق 

  ... و   حجاری کردن، خراطی کردن، رنده کردن چوب):مص ( Yonmāqیونماق 
  حجاری شدن، خراطی شـدن، رنـده شـدن چـوب    ):م.مص ( Yonulmāqیونولماق 

  ...و
گلوله کردن و گـرد   ):مص ( Yuvālātmāq / Yuvālāmāqیوواالماق/ یوواالتماق

  ، مدوّرکردن )خمیر و شبیه آن(کردن
، )شـبیه آن  خمیـر و (گلوله شدن وگـرد شـدن   ):م.مص ( Yuvālānmāqیوواالنماق 

  مدوّر شدن و دایره شدن 
آب کـشیدن و آب   ):مـص  ( Yixālāmāq / Yāxālāmāqیاخالمـاق / ییخاالمـاق  

 خاصی در فارسـی بـرای ایـن  امـر موجـود              فعل( ا آنه شستناز  گرداندن ظروف پس    
  )نیست

آب کـشیده   ):م.مـص  ( Yixālānmāq / Yāxālānmāqیاخاالنمـاق / ییخاالنمـاق 
در فارسی  برای  ایـن امـر موجـود           فعل خاصی   ( ها آن شسته شدن  شدن ظروف پس از   

  )نیست
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 اب کردن و ویران کـردن بناهـا  خر)2به زمین انداختن )1 ):مص ( Yixmāqییخماق 
  سرنگون کردن، فرو افکندن به زمین )3

سـرنگون  ) 2 افتادن به زمـین، بـه زمـین خـوردن    ) 1 ):م.مص ( Yixilmāqییخیلماق 
  خراب شدن و ویران شدن بناها)3 شدن و فروافتادن به زمین، واژگون شدن

 مـسبب توسط دیگـری بـه زمـین انـداختن،     )1 ):س.مص ( Yixdırmāqییخدیرماق 
  ویران کردن بناها توسط دیگری خراب کردن و)2  شدنهزمین خورد

  جِردادن پاره کردن، دریدن، ):مص ( Yirtmāqییرتماق 
  پاره شدن، دریده شدن، جِر خوردن  ):م.مص ( Yirtilmāqییرتیلماق 

 و پـاره کـردن   هدراندن، درانیـدن، باعـث دریـد    ):س.ف( Yirtdırmāqییرتدیرماق 
  شدن

تـضرع   ، گریه کردن، گریستن ):مص  ( Yiğlamāq / Āğlāmāqالماقآغ/ ییغلماق
  کردن 

 گریانــدن، بــه گریــه ):مــص(  / Āğlātmāq  Yiğlatmāq آغالتمــاق/ ییغلتمــاق
  انداختن، به گریه آوردن 

 بـه گریـه   ):س.مص( Yiğlatdırmāq / Āğlātdırmāqآغالتدیرماق / ییغلتدیرماق
  سی شدن  کباعث گریه  ،واداشتن
 جمـع آوری کـردن، جمـع کـردن، گـردآوری کـردن      )1 ):مـص ( Yiğmāqییغماق 

  اجسام هم آوردن اشخاص و دور)3 روی هم انباشتن، روی هم توده کردن)2
رد گآمدن، گرد) 2 جمع شدن، جمع آوری شدن) 1 ):م.مص ( Yiğilmāqییغیلماق 

توده شدن،  ) 4 منقبض کردن  جمع کردن و   خود را ) 3هم جمع شدن     آمدن، دور  هم
  ...مفهوم پایان یافتن مراسم و به )5 بار شدن، انباشته شدن، انبوه شدنان

،  به جمـع کـردن و گـردآوری کـردن    شتن وادا):س.مص ( Yiğdırmāqییغدیرماق 
  ...منقبض گردن، توده کردن و
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جمـع و جـور   )2 جمع شـدن، دور هـم گـرد آمـدن    )1 ):مص ( Yiğişmāqییغیشماق 
  نمچاله شد مفهوم چروکیده وبه )3 شدن

جمع آوری کردن، گردآوری  جمع کردن،)1 ):مص ( Yiğişdırmāqییغیشدیرماق 
هـم آوردن    دور)3روی هـم انبـار کـردن، تـوده کـردن             روی هـم انباشـتن،    )2 کردن

  اشخاص و اجسام
 جمع آوری شـدن، گـردآوری شـدن   )1 ):م.مص ( Yiğişdırılmāqییغیشدیریلماق 

  انباشته شدن، روی هم توده شدن  )2
  زدن  بادکردن، باد،باد کردن  پر):مص ( Yellamāq / Yellatmāqیئلّتماق/ یئلّماق
  خوردن باد شدن،  باد،شدن باد  پر):م.مص ( Yellanmāqیئلّنماق
  ناول کردن  ت خوردن،):مص ( Yemāqیئماق

 کنایه از ساییده شدن و)2 خورده شدن، تناول شدن)1 ):م.مص ( Yeyılmāqیئیلماق
  خورده شدن اجسام

 خوراندن،خورانیـدن، بـه خـوردش دادن، غـذا     ):س.مص ( Yedırtmāqاق یئدیرتم
  دادن با اجبار
 نهـایی شـستن    پوشاک قبل از   البسه و خیساندن   ):مص (Yivindırmāqییویندیرماق  

  )فارسی جهت این امر موجود نیست فعل خاصی در( آنها
از پوشـاک قبـل     البـسه و  و خیس شدن نم کشیدن):م .مص ( Yivinmāqییوینماق 

  )فارسی جهت این امر موجود نیست فعل خاصی در( آنهانهایی شستن 
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  گزیده ای از ضرب المثلهای ترکی خراسانی

 
                                                                 آتدان دوشدو اشّگه میندی 

Ātdān Duşdu Eşşaga Mindı  
دسـت دادن و بـه     موقعیت خـوب را از  (به خر سوار شد از اسب پیاده شد و  

  )دنبال کار بیهوده رفتن
                                                                   آج آدامین ایمانی یوخدو

Āc  Ādāmın  İmānı  Yoxdu   
  .آدم گرسنه ایمان ندارد
   Āc Qārınā   Acı Ayrān                  آج قارینا ، اجی ایران

که نیاز شخصی به درستی برآورده نشود        موقعی در( شکم گرسنه و دوغ تلخ      
  )گفته می شود

                                                                                     آختاران تاپار
Āxtārān  Tāpār             

  .جوینده یابنده است
  آرام آتین یامان تپیشی باردو 

Ārām Ātın Yāmān Tepışı Bārdu                                  
  .اسب آرام لگد بدی دارد 

 Āz Dānış  Nāz Dānış                          ناز دانیش آز دانیش،
  )وگزیده گوی چون در کم گوی:معادل(صحبت کن نازبا  کن،کم صحبت 
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             آشاقادا اوتورمیدی یوخاری دا  یئر تاپمیدی
 Āşāqādā  Oturmeydı Yuxārıdā  Yer Tāpmeydı                        

   .باال هم جایی پیدا نمی کند در  درپایین نمی نشیند و
                                        آغرومییَن باشا دستمال باغالما

 Āğrumian  Bāşā   Dastmāl   Bāğlāmā    
   .   به سری که درد نمی کند دستمال نبند

                                             آنقیران اشّگین باشینا وورالّان 
 Ānqırān  Eşşagin  Bāşınā  Vurāllān      

   .نند می ز    به سرخری که عرعر کند
           آی بولوتین دالسیندا قالماس

 Āy Bulutın  Dālsındā   Qālmās  
   .ماه پشت ابر  نمی ماند 

  اشّگ شواشّگدی پاالنی عوض لنیب 
Eşşag  Şu Eşşagdı  Pālānı  Āvazlanıb                                       

   . پاالنش عوض شده است،خرهمان خراست
     کئچدی ) رپودنکؤ(اشّگی کؤپرودن 

   Eşşagı  Köprudan (Körpudan)  Keçdı                                    
  .خرش ازپل گذشت 

  سو دامّیدی ) الینّن(الیندن
Elından(Elınnan) Su Dāmmeydı                                               

       . ازدستش آب نمی چکد
  ادیاؤزگه نین الینن ایالن توت

 Özganın Elınan  İlān Tutādı                   
خطـر را بـه گـردن دیگـری          کـار پـر    کنایه از (گیرد    مار می   با دست دیگری   
  )انداختن

  اوزو تیکَدی ،اوزو بیچَدی
Özu Tikadı    Özu Biçadı  

   .خودش می دوزد خودش می برّد،  
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      الیم بوش اوزوم قارا  
Elım Boş Üzüm Qārā                                                               

  )خجالت از نداشتن کنایه از شرمندگی و(دستم خالی و رویم سیاه 
 الی دوزسوز دو

 Elı Duzsuzdu                                                                           
   .دستش بی نمک است 

   دیشلسین  الین ایشلسین ، آغزین
Elın İşlasın Āğzın Dişlasın  

تا دهانت بتوانـد غـذا      فعالیت کن   :  منظور (دستت کار کند، دهانت دندان کند     
  )بخورد

  ) آغالماس(اؤزو ییخیلَن ییغلَمس
Özu Yixılan  Yiğlamas(Āğlāmās)                                              

  ) خود کرده را چاره نیستدلمعا(خودش بیفتد گریه نمی کندشخصی که 
 اینگ آلمامیش آخور قییردی

İnag  Ālmāmış  Āxur  Qayiradı 
  . آخور درست می کند،هنوز گاو نخریده 

  یون یوخدو ایکّی سانی تندور دوزتدی)اؤیونده(اؤینده
Övında(Öyunda) Yun Yoxdu İkkı Sānı Tondur Düzatadı                                         

طمع  کنایه از آدم حریص و    (تا تنور درست می کند     درخانه اش آرد ندارد دو    
   )کار

 بیرتکین اولماس) بارماق( بش بیرماق
                              Beş Bırmāq (Bārmāq) Bir   

Takın Olmās   
   .پنج انگشت مثل هم نمی شوند

  باهارین هاواسی ؛  ار  خاتینین داعواسی
Bāhārın  Hāvāsı ’  Er Xātının Dāvāsı  

شـوهر   سـت کـه دعـوای زن و    امنظور این( دعوای شوهر و زن     هوای بهاری؛ 
  )شوهر دعواکنند ابلهان باور کنند معادل زن و ،هم مثل هوای بهاری ناپایدار است
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  بیزیم باشبیزنن سلمانلیق اؤرگنمه
Bizim  Bāşbiznan Salmānlıq Örganma                                     

  .نگیر یاد) آرایشگری( با سر ما سلمانی
  الین سسی یوخدو بیر

 Bir Elın Sası Yoxdu                                          
   .یک دست صدا ندارد

  بو ال سینسین کی دوزو یوخدو
 Bu El Sinsin Kı Duzu Yoxdu                
   .این دست بشکند که نمک ندارد

                                    له بیر چوغوندرقازانا ، بله بیر ب
  Bela Bir Qāzānā   Bela  Bir Çuğundar  

   .چنین دیگی، چنین چغندری می خواهد
                            )    واردو(تاپیبسان دئیسن  قیلی  باردو

Tāpıbsān   Deysan  Qılı  Bārdu (Vārdu) 
ه و ایرادگـرفتن از لطـف      کنایـه از خُـرد    (مـو دارد     گویی یم پیدا کرده ای و     
   )انجام شده

  توخ آجدان خبری یوخدو
 Tox  Ācdān  Xabarı  Yoxdu                        

  .سیر از گرسنه خبر ندارد
   توی دن سورا ناقارا

Toydan  Sorā Nāqārā                                           
 فرصـت کـاری تـازه        بعد از پایان   به مفهوم   ( زدن) آهنگ(بعد ازعروسی نقاره  

  )به فکرآن باشیم
  تا یئل گلمَسین شخه ترپنمیدی

   Tā Yel Galmasın Şaxa Terpanmeydı   
معـادل تـا نباشـد چیزکـی مـردم نگوینـد             (نیاید شاخه نمـی جنبـد     ) نسیم( تاباد

  )هاچیز
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    اولونجک خمیری یاپ تندور داغ 
Tondur  Dāğ  Oluncak Xamırı Yāp                                      

  .تا تنور داغ است خمیر را بچسبان
 یوگور) اوزوندن( بویور آردوندان چاغایا 

Çāğāyā   Buyur  Ārdundān (Üzündan) Yügür 
  -  تاکار را انجام دهد-به بچه امر کن و از دنبالش هم برو  

  چاالدان چیخدی چوقّورا  دوشدو
  Çālādān  Çıxdı  Çuqqurā  Duşdu        

    )به چاه افتد معادل ازچاله درآمد و (چاله درآمد و به گودال عمیق افتاد از
  بیزی کلپسه ،  - دی-خلقی ایالن چاخا

Xalqı  İlān  Çāxā -dı-   Bizı Kalpasa                                    
   . مارمولک ما را،   مردم را مار می گزد

 غا یتیشمیدی آدام آداما یتیشدیداغ دا
Dāğ  Dāğā  Yetışmeydı  Ādām  Ādāmā  Yetışadı 

       .کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد
  اوغورو توتما) قونشین( توت؛ قونشون) محکم(زاتین مکم

Zātın Makam Tut Qonşun(Qonşın) Oğuru Tutmā      
  .نگیردزد  همسایه ات را    اموالت رامحکم بگیر و

 بال گلر    ) اوزاتساین( سؤزو ایزاتسَین    
Sözu İzātsayn(Uzātsāyn) Balā Galar                               

  .)شر می آورد(کش بدهی بال می آید حرف را  
  سؤزین دوزونو چاغادان سوروش   

Sözın  Düzünu  Çāğādān  Soruş                                               
  بچه بپرس را از) صحیح (سخن راست

    الین ساخال ؛ مجلیس ده دیلین )  سوفرا دا (  سورفا دا 
    Surfādā (Sufrādā ) Elın Sāxlā  Maclısda  Dilin 

  .مجلس زبانت را درسفره دستت را نگه دار و در
   اهللا دان برکت      ،حرکت) سنّن ( سندن 

 Sandan(Sannan) Harakat  Āllāh dān  Barakat                   
  .خدا برکت تو حرکت  از از
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  باشا دو، عقیل یاشا  دوگولدو
   Aqıl  Yāşā   Döguldu   Bāşādu             

      .است) فکر(  به سر،عقل به سن وسال نیست
   قارا کچک آقارماس

Qārā  Keçak   Āqārmās                                      
    .شود می سفید ن،نمد سیاه

  قورت دن  چوپان  اولماس
   Qurtdan  Çopān   Olmās                                                                
آدم حیلـه گـر انتظـار خـوبی نداشـته         از یعنی اینکـه  (شود  میگرگ چوپان ن   از

   )باش
 قورتنَن ایت رفیق اولسا، وای قویونالرین حالینا   

Qurtnan İt Rafıq Olsā Vāy  Qoyunlārın  Hālınā 
   .اگر گرگ و سگ با هم رفیق شوند، وای به حال گوسفندها

  قورخان گؤزَه چؤپ دوشَر
 Qorxān  Göza  Çöp  Duşar                                                             

  )می آیدسرت  ازهر چیزی بترسی بر: معادل( به چشم ترسو چوب می افتد
  دیشین آغرودو چک، پیس اولدو کؤچ) قونشین(قونشون 

Köç  Dişin  Āğrudu Çek  Qonşun  Pis Oldu  
   . دندانت درد گرفت بکش،همسایه ات بد شد کوچ کن

  گلین سن ایشیت   ، )دئیرَم(قیزیم سنه دئیمن 
 Qızım Sana Deyman( Deyram)  Galın San İşit             

بـه در مـی گویـد تـا دیـوار      : معـادل (  عـروس تـو بـشنو      ،یمدخترم بتو می گـو    
  ).بشنود

  قیزیل آلما کؤر الینه دوشر
              Qızıl Ālmā  Kör Elına Duşar            

  ..دست آدم کور می افتده سیب سرخ ب
  قیل قمچیَه قوّتدی

  Qıl  Qamçia  Quvvatdı                                          
   .مو هم به ریسمان قوت است یک تار
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                 قویونو قورتا  تاپشیرما 
 Qoyunu  Qurtā  Tāpşırmā 

  .گوسفند را به گرگ نسپار
 قصاص قیامته قالمیدی 

Qasās Qiyāmata Qālmeydı                                                           
  قصاص به قیامت نمی ماند 

  سو چوقّورو                                                          کؤر کؤرو تاپار،
   Kör Köru Tāpār  Su Çuqquru               

بوتر با کبوتر باز با باز   کنـد   ک:معادل(، آب گودال را     کند  میکورکور را پیدا    
  )همجنس با همجنس پرواز

                                            کول دن توردو ؛ کولّوگ ده  اوتوردو 
   Kuldan Turdu Kullugda Oturdu  

چالـه درآمـد و در       از:  معادل (خاکستر برخاست  و در تل خاکستر  نشست           از
  )چاه افتاد

  کهنه خرمن سوورما
 Köhna Xarman  Sourmā                                                       

از :  معـادل  ؛ه گذشـته را تکـرار نکـن       دحرفهای بیهو یعنی اینکه   ( خرمن کهنه  باد نده     
   )...یاد مکن او دی که گذشت از

  کهنه دوشمن دوست اولماس
 Köhna  Duşman  Dost Olmās                                                          

  .دشمن قدیمی  دوست  نخواهد شد
   اؤزگیه  باخماس،گوزگیه باخان

 Güzgia  Bāxān  Özgia  Bāxmās                                                     
و رفتـار   دقت به امـور   : منظور( به دیگران نگاه نخواهد کرد     ،به آینه نگاه کننده   

   )خود کردن و عیب جویی دیگران را نکردن
   قارنو توخدو،گؤزو آجدو

 Gözu  Ācdu   Qārnu  Toxdu                      
   .شکمش سیر است چشمش گرسنه و
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 ؛ دوستین کهنه سی  )یاخشیدی(هر زاتین تزّه سی  یاخچیدی
Har  Zātın  Tazzası  Yāxçıdı  Dostın Köhnası                            

    ).بهتر است(چیزی تازه اش خوب است ولی دوست کهنه و قدیمی اش هر
 قوونو اشّگ ییدی ) یاخشی( اخچیی

Yāxçı (Yāxşı ) Qounu Eşşag Yeydı                                                     
  .خربزه خوب را خر می خورد

 یامانلیقـه یـاخچیلیق  ارکیـشینین        ،یاخچیلیقه یاخچیلیق هر کیشینین ایشیدیر    
  ایشیدیر 

Yāxçılıqa Yāxçılıq  Har Kişının İşidır Yāmānlıqa Yāxçılıq 
Arkişının İşidır                         

برابـر بـدی کـار     خوبی در برابر خـوبی کـار هـر مـردی اسـت، امـا خـوبی در       
  .جوانمرد است

  یخ اوستونده توز آختارادی
 Yax  Üstunda  Toz  Āxtārādı                     

  )ب در هاونگ می کوبد آ:معادل(غبار می گردد روی یخ دنبال گرد و
 یوخدو یدّی دگیرماندا بیر قیسیم یونو 

Yeddı  Degirmāndā  Bir Qisim Yunu Yoxdu 
هفـت آسـمان یـک       در: معادل(آرد ندارد   )پیمانه(هفت آسیاب یک مشت    در

 ).ستاره ندارد
 )اوزات(یورقانیَه گؤره آیاقین ایزات

Yorqānia  Göra  Āyāqın  İzāt ( Uzāt )                              
   ).کن پایت را اندازه گلیمت دراز:  معادل( به اندازه لحافت پایت را دراز کن

 یئر برک  اولسا ؛ سیقیر سیقردن گؤرَدی 
Yer Bark Olsā  Sıqır  Sıqırdan Göradı                          

 از انجـام کـاری      یعنی اینکه ( سخت باشد گاو ازگاو می بیند      زمین که سفت و   
  )انداختن آن به گردن دیگری ناتوان بودن و
  خان آدام دان  قورخیئره با

  Yera  Bāxān   Ādāmdān  Qorx                                                  
  )به زیر بترس ازآدم سر: معادل(که به زمین نگاه می کند بترس آدمی  از
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