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ترکیــه کــه بــه منزلــه پلــی در بیــن کشــورهای شــرق و غــرب 
ــا  ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــل ق ــب مل ــون توجــه اغل ــه کان ــرار گرفت ق
اهــداف آموزشــی، بازرگانــی، توریســتی،اقامت و ســرمایه گــذاری 
بــه آنجــا مــی رونــد. همــراه بــا داشــتن آب و هــوای خــوب ،آثــار 
تاریخــی، تنــوع غذایــی و مردمانــی میهماندوســت عوامــل مهــم 

و موثــر بــر ایــن حرکــت مــی باشــند.
ــان  ــرای خارجی ــتانبولی ب ــی اس ــان ترک ــی زب ــه آموزش مجموع
شــامل نــکات فرهنگــی، افــکار عمومــی، طــرز زندگــی روزمــره 
بــوده، بــا توجــه بــه گســترش روابــط بیــن کشــورها بــا 
آخریــن متــد آمــوزش زبــان تهیــه شــده بنابرایــن زبــان آمــوزان 
عزیز)دانشــجویان، کارفرمایــان، بازرگانــان و...( بــا اســتفاده از این 
مجموعــه در مدتــی معقــول بــه ایــن زبــان و نــکات گرامــری آن 

مســلط خواهنــد شــد.
موسســه زبــان مهــر کــه در دســترس قــراردادن منابــع آمــوزش 
زبــان هــای خارجــی در ایــران همــواره پیشــگام بــوده بــا توجــه 
ــدام  ــد اق ــوآوری جدی ــک ن ــه ی ــود ب ــه مشــکالت موج ــه هم ب
کــرده و بــرای تســهیل زبــان آمــوزی شــما خواننــدگان گرامــی 
واژه نامــه فارســی همــراه بــا تلفــظ صحیــح واژه هــا را در 

مقدمه
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ــرار داده. ــان ق اختیارت
مجموعــه A1-A2 بخــش مقدماتــی و پایــه، B1-B2 در حــد 
ــن مجموعــه  ــی مــی باشــند. ای ــا عال ــی ،+/C1 پیشــرفته ی میان
ــری، بخــش  ــکات گرام ــی، ن ــامل روخوان دارای دوازه بخــش ش
شــنیداری، ســرگرمی و یادگیــری، تمریــن ، خودآزمایــی و واژه 
نامــه مــی باشــند کــه بــا توجــه بــه اســتاندارهای زبــان آمــوزی 

ــد. ــه شــده ان ــای آموزشــی تهی ــن روش ه ــا و بهتری اروپ
بــا آرزوی موفقیــت روزافــزون ایــن موسســه فرهنگــی بــا 
مدیریــت جنــاب آقــای رضا جیرانپور چشــم بــه راه پیشــنهادات 

ــی هســتیم. ــدگان گرام ــادات شــما خوانن و انتق

میرجمال جاللی زنوز
سوناز جاللی زنوز

 jalalijamalzonooz@gmail.com
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تیتر های دروس

Üniteبخش
Beceriتوانایی

Hazırlık çalışmasıفعالیت برای آمادگی
 Okumaخواندن

گفتگوهای زیر را به ترتیب 
بنویسیم.

Aşağıdaki diyaloğu 
sıralayalım.

گفتگوهای مشابه را مشخص 
کنیم 

Aşağıdaki ifadeleri 
eşleştirelim.

گفتگوهای زیر را تکمیل 
کنیم.

Aşağıdaki diyaloğu 
tamamlayalım.

گفتگوها را با شکل های 
کناری مطابقت بدهیم. 

Yandaki ifadeleri 
resimlerle Eşleştirelim.  

به شکل ها نگاه کنیم و جمله 
ها را شماره گذاری کنیم.

Yandaki resimlere 
bakalım ve cümleleri 
numaralandıralım

متن را گوش کنیم و جاهای 
خالی را پر کنیم.

Metni dinleyelim. 
Boşlukları dolduralım.

YAZMAنوشتن
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KONUŞMAحرف زدن
در جاهای خالی واژه های نو 

بنویسیم.
Aşağıdaki boşluklara 
yeni kelimeler yazalım.

حروف مخلوط شده را مرتب 
کرده واژه بنویسیم.

Aşağıdaki karışık 
harfleri düzenleyelim 
ve kelimeleri yazalım.

.Dinleyelim ve yazalımگوش کنیم و بنویسیم.
جمله هایی شبیه مثال 

بنویسیم.
Örneklerdeki gibi 
cümleler oluşturalım.

واژه های زیر را در جای 
مناسب قرار دهیم.

Aşağıdaki kelimeleri 
uygun boşluklara 
yerleştirelim.

واژه های زیر را در حالت 
جمع بنویسیم.

Aşağıdaki kelimeleri 
çoğul yapalım.

جمله های زیر را شبیه مثال 
تکمیل کنیم.

Aşağıdaki cümleleri 
örneklerdeki gibi 
tamamlayalım.

به جوابهای زیرسوال مناسب 
بنویسید.

Aşağıdaki cevaplara 
uygun sorular yazınız.

به تصویرهای زیر نگاه کنیم. 
نام آنها را حدس بزنیم.

Aşağıdaki resimlere 
bakalım. Eserleri 
tahmin edelim.
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KÜLTÜRDEN KÜLTÜREاز فرهنگی به فرهنگ دیگر

به نقشه نگاه کنیم. نام 
کشورها را بنویسیم.

Haritaya bakalım. 
Ülkeleri örnekteki gibi 
yazalım.

 EĞLENELİMسرگرم شویم و بیاموزیم.
ÖĞRENELİM

?NELER ÖĞRENDİKچه چیزهایی یاد گرفتیم؟
انتخاب درست را نشان 

دهیم.
Doğru seçeneği 
işaretleyelim.

ÖZ DEĞERLENDİRMEخود آزمایی
KELİME LİSTESİلیست واژه ها



A1

واژه نامه کتاب ترکی استانبولی بخش اول
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 ad (isim)اسم، نام
  ağaçدرخت

 alkolالکل
Almanyaکشور آلمان

 anneler günüروز مادران)روز مادر(
  arabaاتومبیل، ماشین

  arkadaşدوست
 avukatوکیل دادگستری

Avusturyaکشور اتریش
azکم

 babaبابا، پدر
bahçeباغچه
  balıkماهی

Birinci Bölümün Kelime listesi

لیست واژه های بخش اول

نام ها
İSİMLER
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bankaبانک
bardakلیوان

bayآقا
bayanخانم
 bayramعید

 bebekنوزاد، کودک
beyآقا، بیک

 biletبلیت
bilgisayarکامپیوتر

 bulaşıkظرفهای کثیف
 büroدفتر کار

büyükبزرگ
camiمسجد

cetvelخط کش، جدول
 cevizگردو
 çamaşırلباس

çantaکیف، ساک
çarşıمرکز خرید، بازار


