
Anlamı Mastar Şimdiki 
Zaman 

Geçmiş 
zaman 

Sevmek   אֹוֶהב  ֶלֶאהֹוב 
 

 ָאָהב 
 

Geç kalmak  ריחִ אִ  ְמָאֶחר  ְלָאֶחר  

Gelmek  ָבא  ָבא  ָלבֹוא 

Seçmek  ָבָחר  בֹוֶחר  ִלְבחֹור 

Ziyaret etmek  ִביֶקר  ְמָבֶקר  ְלָבֶקר 

Rica etmek  ִביֶקש  ְמָבֶקש  ְלָבֶקש 

Pişirmek  ִביֶשל  ְמָבֶשל  ְלָבֶשל 

Yaşamak  ָגר ָגר ָלגּור 

Konuşmak  ִדיֶבר  ְמָדֶבר  ְלָדֶבר 

Bilmek  ָיָדע  יֹוֶדעָ  ָלָדָעת 

İnanmak  ֶהֶאִמין  ְמָאִמין  ְלֶהָאִמין 



Getirmek  ֶהִביא  ֶמִביא  ְלָהִביא 

Anlamak  יִן ֶמִבין  ְלָהִבין ב   ה 

Söylemek  יִד ָמִגיד  ְלָהִגיד ג   ה 

Varmak, 

ulaşmak 

יעִ  ָמִגיעָ  ְלָהִגיע   ג   ה 

Davet etmek  יִן ָמְזִמין  ְלָהְזִמין ְזמ   ה 

Karar vermek יִט ָמְחִליט  ְלָהְחִליט ְחל   ה 

Olmak  ָהָיִה  ִלְהיֹות 

Girmek  ְכָנִס ִנְכָנס  ְלִהיָכֶנס  נ 

Tanışmak  ִש ִלְפגֹוש  ָּפָגִש ּפֹוג 

Kalmak  ְשָאִר ְלִהיָשֶאר ְשָאִר נ   נ 

Tanımak  יר ְלָהִכיר יִר ָמכ  כ   ה 

Tavsiye 

etmek 

יץ ְלָהְמִליץ  יץ ָמְמל  ְמל   ה 



Açıklamak  יִר ְלָהְסִביר יִר ָמְסב  ְסב   ה 

Onaylamak, 

kabul etmek 

ים ְלָהְסִכים  יִם ָמְסכ  ְסכ   ה 

Bakmak  ְסָתכ ל ְלִהְסָתֶכל ִל מ  ְסָתכ   ה 

Tercih etmek  יףד ִעִָמִָ ְלָהָעִדיף יִף  ד  ע   ה 

Durdurmak  יק ְלָהְפִסיק יִק ָמְפס  ְפס   ה 

Rahatsız 

etmek 

יעִָ ְלָהְפִריעָ  יע ָמְפר  ְפר   ה 

Gerekmek  יְך ְלִהְצָטֶרך   ָצר 

Dinlemek  יִב ְלָהְקִשיב יִב ָמְקש  ְקש   ה 

Hissetmek  יִש ְלָהְרִגיש יִש ָמְרג  ְרג   ה 

Elde etmek יג יג ְלָהש ִ יִג ָמש   ש    ה 

Kullanmak  ש ְלִהְשָתֶמש ְשָתמ  ִש מ  ְשָתמ   ה 

Katılmak   ף ְלִהְשָתֶתף ְשָתת  ִף מ  ְשָתת   ה 



Başlamak יל ְלָהְתִחיל יִל ָמְתח  ְתח   ה 

Niyet etmek  ְתָכוו ן ְלִהְתָכוֶון ְתָכוו ן מ   ה 

Egzersiz 

yapmak 

ל ְלִהְתָעֶמל  ְתָעמ  ל מ  ְתָעמ   ה 

Telefon 

etmek 

ר ְלִהְתָקֶשר  ְתָקש  ִר מ  ְתָקש   ה 

Öğrenmek, 

okumak 

ד ִלְלמֹוד   ָלָמד לֹומ 

Hareket 

etmek 

ִזזִָ ָלזּוז  ִזזִָ   

Hatırlamak  ָזָכִר זֹוכ ר ִלְזכֹור 

Geri dönmek  ִר ָלְחזֹור  ָחָזִר חֹוז 

Beklemek  ִה ְלָחכֹות יָכִה ְמָחכ   ח 

Aramak   שִ  ְלָחֶפש שִ  ְמָחּפ  יּפ   ח 

Düşünmek  ִב ָלְחשֹוב  ָחָשִב חֹוש 

Uçmak  ָטִס ָטִס ָלטּוס 



Hoşlanmak  נ ִה ֶליָהנֹות ָנִה ְנה   נ ה 

Yaratmak   ר ִליצֹור  ָיָצר יֹוצ 

Uyumak  ן ִלישֹון  ָיָשן ָיש 

Yazmak  ִב ִלְכתֹוב  ָכָתִב כֹות 

Giyinmek  ִש ִלְלבֹוש  ָלָבִש לֹוב 

Gitmek  ְִך ָלֶלֶכת  ָהָלְִך הֹול 

Öğretmek  ד ְלָלֶמד ד ְמָלמ  ימ   ל 

Ölmek  ת ָלמּות ת מ   מ 

Satmak  ָמָכר מֹוכ ר ִלְמכֹור 

Bulmak  א ִלְמצֹוא  ָמָצא מֹוצ 

Sürmek ִג ִלְנהֹוג  ָנָהִג נֹוה 

Seyahat 

etmek 

עִָ ִלְנסֹועָ  עָנסִָ נֹוס   



Denemek  ִה ְלָנסֹות יָסִה ְמָנס   נ 

Kazanmak   חִ  ְלָנֶצח חִ  ְמָנצ  יצ   נ 

Kapatmak   ִר ִלְסגֹור  ָסָגִר סֹוג 

Bitirmek, 

tamamlamak 

יי ם ְמָסי ים ְלָסֶיים   ס 

Çalışmak  ִד ָלָעבֹוד  ָעָבִד עֹוב 

Geçmek  ר ָלָעבֹור  ָעָבִר עֹוב 

Terk etmek  ִב ָלָעזֹוב  ָעָזִב עֹוז 

Yardım 

etmek 

 ָעָזר עֹוז ר ָלָעזֹור 

Cevap 

vermek 

 ָעָנִה עֹונ ִה ָלָענֹות 

Durdurmak  ר ָלָעצֹור  ָעָצר עֹוצ 

Düzenlemek  ְך ָלָערֹוך  ָעָרך עֹור 

Yapmak  ִה ָלָעשֹו ת ִה עֹוש    ָעש ָ



Açmak   חִ  ִלְפתֹוח  ָּפָתח ּפֹות 

Çıkmak א ָלֶצאת  ָיָצא יֹוצ 

Kabul etmek ִל ִל ְלָקב  ִל ְמָקב  יב   ק 

Kalkmak  ָקִם ָקִם ָלקּוִם 

Almak חִ  ָלָקָחת  ָלָקח לֹוק 

Satın almak ְקנֹות  ָקָנִה קֹונ ִה ל 

Okumak ְקרֹוא ִא ל   ָקָרִא קֹור 

İnmek ת ד  ד ָלר   ָיָרד יֹור 

Koşmak ָרץ ָרץ ָלרּוץ 

Yıkamak ְרחֹוץ ץ ל   ָרָחץ רֹוח 

İstemek  ְרצֹות ִה ל   ָרָצִה רֹוצ 

Sormak ְשאֹול ל ל   ָשָאל שֹוא 



Oturmak ִת ב  ִב ָלש   ָיָשִב יֹוש 

Oynamak ִק ח  ִק ְלש ָ ח  ִק ְמש ָ יח   ש  

Unutmak  ְִשכֹוח חִ  ל   ָשָכִח שֹוכ 

Göndermek  ְִשלֹוח חִ  ל   ָשָלח שֹול 

Ödemek ם ם ְלָשל  ל  ם ְמש  יל   ש 

Mutlu olmak  ִמֹוח ש ְ חִ  ל  מ    ש ָ

Duymak  ְִשמֹוע עִ  ל   ָשָמע שֹומ 

İçmek ְשתֹות ִה ל   ָשָתִה שֹות 

Vermek ת ן ָלת   ָנָתן נֹות 

 


