خواوذن
)?(-/
آیا (مگز) وخواٌم خواوذ؟
آیا وخواٌی خواوذ؟
آیا وخواٌذ خواوذ؟
آیا وخواٌیم خواوذ؟
آیا وخواٌیذ خواوذ؟
آیا وخواٌىذ خواوذ؟

)?(+/
آیا خواٌم خواوذ؟
آیا خواٌی خواوذ؟
آیا خواٌذ خواوذ؟
آیا خواٌیم خواوذ؟
آیا خواٌیذ خواوذ؟
آیا خواٌىذ خواوذ؟

آیىذي
)(-
وخواٌم خواوذ
وخواٌی خواوذ
وخواٌذ خواوذ
وخواٌیم خواوذ
وخواٌیذ خواوذ
وخواٌىذ خواوذ

خواٌم خواوذ
خواٌی خواوذ
خواٌذ خواوذ
خواٌیم خواوذ
خواٌیذ خواوذ
خواٌىذ خواوذ

)?(-/
آیا (مگز) وخواٌم خوابیذ؟
آیا وخواٌی خوابیذ؟
آیا وخواٌذ خوابیذ؟
آیا وخواٌیم خوابیذ؟
آیا وخواٌیذ خوابیذ؟
آیا وخواٌىذ خوابیذ؟

)?(+/
آیا خواٌم خوابیذ؟
آیا خواٌی خوابیذ؟
آیا خواٌذ خوابیذ؟
آیا خواٌیم خوابیذ؟
آیا خواٌیذ خوابیذ؟
آیا خواٌىذ خوابیذ؟

آیىذي
)(-
وخواٌم خوابیذ
وخواٌی خوابیذ
وخواٌذ خوابیذ
وخواٌیم خوابیذ
وخواٌیذ خوابیذ
وخواٌىذ خوابیذ

)(+
خواٌم خوابیذ
خواٌی خوابیذ
خواٌذ خوابیذ
خواٌیم خوابیذ
خواٌیذ خوابیذ
خواٌىذ خوابیذ

)?(-/
آیا (مگز) وخوابم؟
آیا وخوابذ؟
آیا وخوابیم؟
آیا وخوابىذ؟

)?(-/
آیا (مگز) وخواٌم رفت؟
آیا وخواٌی رفت؟
آیا وخواٌذ رفت؟
آیا وخواٌیم رفت؟
آیا وخواٌیذ رفت؟
آیا وخواٌىذ رفت؟

)?(+/
آیا خواٌم رفت؟
آیا خواٌی رفت؟
آیا خواٌذ رفت؟
آیا خواٌیم رفت؟
آیا خواٌیذ رفت؟
آیا خواٌىذ رفت؟

آیىذي
)(-

)(+

وخواٌم رفت
وخواٌی رفت
وخواٌذ رفت
وخواٌیم رفت
وخواٌیذ رفت
وخواٌىذ رفت

خواٌم رفت
خواٌی رفت
خواٌذ رفت
خواٌیم رفت
خواٌیذ رفت
خواٌىذ رفت

)(+

)?(+/

)?(-/
آیا (مگز) وخواوم؟
آیا وخواوذ؟
آیا وخواویم؟
آیا وخواوىذ؟

)?(+/

)?(+/

آیا بخواوم؟
آیا بخواوذ؟
آیا بخواویم؟
آیا بخواوىذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
وخواوم
وخوان
وخواوذ
وخواویم
وخواویذ
وخواوىذ

)(+
بخواوم
بخوان
بخواوذ
بخواویم
بخواویذ
بخواوىذ

)?(-/
آیا (مگز) ومی خواوم؟
آیا ومی خواوی؟
آیا ومی خواوذ؟
آیا ومی خواویم؟
آیا ومی خواویذ؟
آیا ومی خواوىذ؟

)?(+/
آیا دارم می خواوم؟
آیا داری می خواوی؟
آیا دارد می خواوذ؟
آیا داریم می خواویم؟
آیا داریذ می خواویذ؟
آیا داروذ می خواوىذ؟

حال استمزاری
)(-
ومی خواوم
ومی خواوی
ومی خواوذ
ومی خواویم
ومی خواویذ
ومی خواوىذ

)(+
دارم می خواوم
داری می خواوی
دارد می خواوذ
داریم میخواویم
داریذ می خواویذ
داروذ می خواوىذ

حال استمزاری
)(-
ومی خوابم
ومی خوابی
ومی خوابذ
ومیخوابیم
ومی خوابیذ
ومی خوابىذ

)(+
دارم می خوابم
داری می خوابی
دارد می خوابذ
داریم میخوابیم
داریذ می خوابیذ
داروذ می خوابىذ

)?(-/
آیا (مگز) وخواوذم؟
آیا وخواوذی؟
آیا وخواوذ؟
آیا وخواوذیم؟
آیا وخواوذیذ؟
آیا وخواوذوذ؟

گذشتً سادي
)?(+/
آیا خواوذم؟
آیا خواوذی؟
آیا خواوذ؟
آیا خواوذیم؟
آیا خواوذیذ؟
آیا خواوذوذ؟

وخواوذم
وخواوذی
وخواوذ
وخواوذیم
وخواوذیذ
وخواوذوذ

گذشتً سادي
)?(+/
آیا خوابیذم؟
آیا خوابیذی؟
آیا خوابیذ؟
آیا خوابیذیم؟
آیا خوابیذیذ؟
آیا خوابیذوذ؟

وخوابیذم
وخوابیذی
وخوابیذ
وخوابیذیم
وخوابیذیذ
وخوابیذوذ

)(+

)(-

خواوذم
خواوذی
خواوذ
خواوذیم
خواوذیذ
خواوذوذ

خوابیذن

آیا بخوابم؟
آیا بخوابذ؟
آیا بخوابیم؟
آیا بخوابىذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
وخوابم
وخواب
وخوابذ
وخوابیم
وخوابیذ
وخوابىذ

)(+
بخوابم
بخواب
بخوابذ
بخوابیم
بخوابیذ
بخوابىذ

)?(-/
آیا (مگز) ومی خوابم؟
آیا ومی خوابی؟
آیا ومی خوابذ؟
آیا ومی خوابیم؟
آیا ومی خوابیذ؟
آیا ومی خوابىذ؟

)?(+/
آیا دارم می خوابم؟
آیا داری می خوابی؟
آیا دارد می خوابذ؟
آیا داریم می خوابیم؟
آیا داریذ می خوابیذ؟
آیا داروذ می خوابىذ؟

)?(-/
آیا (مگز) وخوابیذم؟
آیا وخوابیذی؟
آیا وخوابیذ؟
آیا وخوابیذیم؟
آیا وخوابیذیذ؟
آیا وخوابیذوذ؟

)(+

)(-

خوابیذم
خوابیذی
خوابیذ
خوابیذیم
خوابیذیذ
خوابیذوذ

رفته
)?(-/
آیا (مگز) وزوم؟
آیا وزود؟
آیا وزویم؟
آیا وزووذ؟

آیا بزوم؟
آیا بزود؟
آیا بزویم؟
آیا بزووذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
وزوم
وزو
وزود
وزویم
وزویذ
وزووذ

)?(-/
آیا (مگز) فکز وخواٌم کزد؟
آیا فکز وخواٌی کزد؟
آیا فکز وخواٌذ کزد؟
آیا فکز وخواٌیم کزد؟
آیا فکز وخواٌیذ کزد؟
آیا فکز وخواٌىذ کزد؟

)?(+/
آیا فکز خواٌم کزد؟
آیا فکز خواٌی کزد؟
آیا فکز خواٌذ کزد؟
آیا فکز خواٌیم کزد؟
آیا فکز خواٌیذ کزد؟
آیا فکز خواٌىذ کزد؟

آیىذي
)(-
فکز وخواٌم کزد
فکز وخواٌی کزد
فکز وخواٌذ کزد
فکز وخواٌیم کزد
فکز وخواٌیذ کزد
فکز وخواٌىذ کزد

)(+
فکز خواٌم کزد
فکز خواٌی کزد
فکز خواٌذ کزد
فکز خواٌیم کزد
فکز خواٌیذ کزد
فکز خواٌىذ کزد

)?(-/
آیا (مگز) فکز وکىم؟
آیا فکز وکىذ؟
آیا فکز وکىیم؟
آیا فکز وکىىذ؟

)?(+/
آیا فکز کىم؟
آیا فکز کىذ؟
آیا فکز کىیم؟
آیا فکز کىىذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
فکز وکىم
فکز وکه
فکز وکىذ
فکز وکىیم
فکز وکىیذ
فکز وکىىذ

)?(-/
آیا (مگز) مىتظز وخواٌم ماوذ؟
آیا مىتظز وخواٌی ماوذ؟
آیا مىتظز وخواٌذ ماوذ؟
آیا مىتظز وخواٌیم ماوذ؟
آیا مىتظز وخواٌیذ ماوذ؟
آیا مىتظز وخواٌىذ ماوذ؟

)?(+/
آیا مىتظز خواٌم ماوذ؟
آیا مىتظز خواٌی ماوذ؟
آیا مىتظز خواٌذ ماوذ؟
آیا مىتظز خواٌیم ماوذ؟
آیا مىتظز خواٌیذ ماوذ؟
آیا مىتظز خواٌىذ ماوذ؟

آیىذي
)(-
مىتظز وخواٌم ماوذ
مىتظز وخواٌی ماوذ
مىتظز وخواٌذ ماوذ
مىتظز وخواٌیم ماوذ
مىتظز وخواٌیذ ماوذ
مىتظز وخواٌىذ ماوذ

)(+
مىتظز خواٌم ماوذ
مىتظز خواٌی ماوذ
مىتظز خواٌذ ماوذ
مىتظز خواٌیم ماوذ
مىتظز خواٌیذ ماوذ
مىتظز خواٌىذ ماوذ

)?(-/
آیا (مگز) مىتظز وماوم؟
آیا مىتظز وماوذ؟
آیا مىتظز وماویم؟
آیا مىتظزوماوىذ؟

)?(+/
آیا مىتظز بماوم؟
آیا مىتظز بماوذ؟
آیا مىتظز بماویم؟
آیا مىتظزبماوىذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
مىتظز وماوم
مىتظز ومان
مىتظز وماوذ
مىتظز وماویم
مىتظز وماویذ
مىتظز وماوىذ

)?(-/
آیا (مگز) وخواٌم خوابیذ؟
آیا وخواٌی خوابیذ؟
آیا وخواٌذ خوابیذ؟
آیا وخواٌیم خوابیذ؟
آیا وخواٌیذ خوابیذ؟
آیا وخواٌىذ خوابیذ؟

)?(+/
آیا خواٌم خوابیذ؟
آیا خواٌی خوابیذ؟
آیا خواٌذ خوابیذ؟
آیا خواٌیم خوابیذ؟
آیا خواٌیذ خوابیذ؟
آیا خواٌىذ خوابیذ؟

آیىذي
)(-
وخواٌم خوابیذ
وخواٌی خوابیذ
وخواٌذ خوابیذ
وخواٌیم خوابیذ
وخواٌیذ خوابیذ
وخواٌىذ خوابیذ

)(+
خواٌم خوابیذ
خواٌی خوابیذ
خواٌذ خوابیذ
خواٌیم خوابیذ
خواٌیذ خوابیذ
خواٌىذ خوابیذ

)?(-/
آیا (مگز) وخوابم؟
آیا وخوابذ؟
آیا وخوابیم؟
آیا وخوابىذ؟

)?(+/

)?(-/
آیا (مگز) وخواٌم خورد؟
آیا وخواٌی خورد؟
آیا وخواٌذ خورد؟
آیا وخواٌیم خورد؟
آیا وخواٌیذ خورد؟
آیا وخواٌىذ خورد؟

)?(+/
آیا خواٌم خورد؟
آیا خواٌی خورد؟
آیا خواٌذ خورد؟
آیا خواٌیم خورد؟
آیا خواٌیذ خورد؟
آیا خواٌىذ خورد؟

آیىذي
)(-
وخواٌم خورد
وخواٌی خورد
وخواٌذ خورد
وخواٌیم خورد
وخواٌیذ خورد
وخواٌىذ خورد

)(+

)?(-/
آیا (مگز) وخورم؟
آیا وخورد؟
آیا وخوریم؟
آیا وخوروذ؟

)?(+/

)(+
بزوم
بزو
بزود
بزویم
بزویذ
بزووذ

)?(-/
آیا (مگز) ومی روم؟
آیا ومی روی؟
آیا ومی رود؟
آیا ومی رویم؟
آیا ومی رویذ؟
آیا ومی رووذ؟

)?(+/
آیا دارم می روم؟
آیا داری می روی؟
آیا دارد می رود؟
آیا داریم می رویم؟
آیا داریذ می رویذ؟
آیا داروذ می رووذ؟

حال استمزاری
)(-
ومی روم
ومی روی
ومی رود
ومی رویم
ومی رویذ
ومی رووذ

دارم می روم
داری می روی
دارد می رود
داریم می رویم
داریذ می رویذ
داروذ می رووذ

حال استمزاری
)(-
فکز ومی کىم
فکز ومی کىی
فکز ومی کىذ
فکز ومی کىیم
فکز ومی کىیذ
فکز ومی کىىذ

)(+
دارم فکز می کىم
داری فکز می کىی
دارد فکز می کىذ
داریم فکز می کىیم
داریذ فکز می کىیذ
داروذ فکز می کىىذ

حال استمزاری
)(-
مىتظز ومی ماوم
مىتظز ومی ماوی
مىتظز ومی ماوذ
مىتظز ومی ماویم
مىتظز ومی ماویذ
مىتظز ومی ماوىذ

)(+
دارم مىتظز می ماوم
داری مىتظز می ماوی
دارد مىتظز می ماوذ
داریم مىتظز می ماویم
داریذ مىتظز می ماویذ
داروذ مىتظز می ماوىذ

حال استمزاری
)(-
ومی خوابم
ومی خوابی
ومی خوابذ
ومیخوابیم
ومی خوابیذ
ومی خوابىذ

)(+
دارم می خوابم
داری می خوابی
دارد می خوابذ
داریم میخوابیم
داریذ می خوابیذ
داروذ می خوابىذ

حال استمزاری
)(-
ومی خورم
ومی خوری
ومی خورد
ومی خوریم
ومی خوریذ
ومی خوروذ

)(+
دارم می خورم
داری می خوری
دارد می خورد
داریم می خوریم
داریذ می خوریذ
داروذ می خوروذ

)(+

)?(-/
آیا (مگز) وزفتم؟
آیا وزفتی؟
آیا وزفت؟
آیا وزفتیم؟
آیا وزفتیذ؟
آیا وزفتىذ؟

گذشتً سادي
)?(+/

)(+

)(-

آیا رفتم؟
آیا رفتی؟
آیا رفت؟
آیا رفتیم؟
آیا رفتیذ؟
آیا رفتىذ؟

وزفتم
وزفتی
وزفت
وزفتیم
وزفتیذ
وزفتىذ

گذشتً سادي
)?(+/
آیا فکز کزدم؟
آیا فکز کزدی؟
آیا فکز کزد؟
آیا فکز کزدیم؟
آیا فکز کزدیذ؟
آیا فکز کزدوذ؟

فکز وکزدم
فکز وکزدی
فکز وکزد
فکز وکزدیم
فکز وکزدیذ
فکز وکزدوذ

گذشتً سادي
)?(+/
آیا مىتظز ماوذم؟
آیا مىتظز ماوذی؟
آیا مىتظز ماوذ؟
آیا مىتظز ماوذیم؟
آیا مىتظز ماوذیذ؟
آیا مىتظز ماوذوذ؟

مىتظز وماوذم
مىتظز وماوذی
مىتظز وماوذ
مىتظز وماوذیم
مىتظز وماوذیذ
مىتظز وماوذوذ

گذشتً سادي
)?(+/
آیا خوابیذم؟
آیا خوابیذی؟
آیا خوابیذ؟
آیا خوابیذیم؟
آیا خوابیذیذ؟
آیا خوابیذوذ؟

وخوابیذم
وخوابیذی
وخوابیذ
وخوابیذیم
وخوابیذیذ
وخوابیذوذ

گذشتً سادي
)?(+/
آیا خوردم؟
آیا خوردی؟
آیا خورد؟
آیا خوردیم؟
آیا خوردیذ؟
آیا خوردوذ؟

وخوردم
وخوردی
وخورد
وخوردیم
وخوردیذ
وخوردوذ

رفتم
رفتی
رفت
رفتیم
رفتیذ
رفتىذ

فکز کزدن
)(+
فکز کىم
فکز که
فکز کىذ
فکز کىیم
فکز کىیذ
فکز کىىذ

)?(-/
آیا (مگز) فکز ومی کىم؟
آیا فکز ومی کىی؟
آیا فکز ومی کىذ؟
آیا فکز ومی کىیم؟
آیا فکز ومی کىیذ؟
آیا فکز ومی کىىذ؟

)?(+/
آیا دارم فکز می کىم؟
آیا داری فکز می کىی؟
آیا دارد فکز می کىذ؟
آیا داریم فکز می کىیم؟
آیا داریذ فکز می کىیذ؟
آیا داروذ فکز می کىىذ؟

)?(-/
آیا (مگز) فکز وکزدم؟
آیا فکز وکزدی؟
آیا فکز وکزد؟
آیا فکز وکزدیم؟
آیا فکز وکزدیذ؟
آیا فکز وکزدوذ؟

)(+

)(-

فکز کزدم
فکز کزدی
فکز کزد
فکز کزدیم
فکز کزدیذ
فکز کزدوذ

مىتظز ماوذن
)(+
مىتظز بماوم
مىتظز بمان
مىتظز بماوذ
مىتظز بماویم
مىتظز بماویذ
مىتظز بماوىذ

)?(-/
آیا (مگز) مىتظز ومی ماوم؟
آیا مىتظز ومی ماوی؟
آیا مىتظز ومی ماوذ؟
آیا مىتظز ومی ماویم؟
آیا مىتظز ومی ماویذ؟
آیا مىتظز ومی ماوىذ؟

)?(+/
آیا دارم مىتظز می ماوم؟
آیا داری مىتظز می ماوی؟
آیا دارد مىتظز می ماوذ؟
آیا داریم مىتظز می ماویم؟
آیا داریذ مىتظز می ماویذ؟
آیا داروذ مىتظز می ماوىذ؟

)?(-/
آیا (مگز) مىتظز وماوذم؟
آیا مىتظز وماوذی؟
آیا مىتظز وماوذ؟
آیا مىتظز وماوذیم؟
آیا مىتظز وماوذیذ؟
آیا مىتظز وماوذوذ؟

)(+

)(-

مىتظز ماوذم
مىتظز ماوذی
مىتظز ماوذ
مىتظز ماوذیم
مىتظز ماوذیذ
مىتظز ماوذوذ

خوابیذن

آیا بخوابم؟
آیا بخوابذ؟
آیا بخوابیم؟
آیا بخوابىذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
وخوابم
وخواب
وخوابذ
وخوابیم
وخوابیذ
وخوابىذ

)(+
بخوابم
بخواب
بخوابذ
بخوابیم
بخوابیذ
بخوابىذ

)?(-/
آیا (مگز) ومی خوابم؟
آیا ومی خوابی؟
آیا ومی خوابذ؟
آیا ومی خوابیم؟
آیا ومی خوابیذ؟
آیا ومی خوابىذ؟

)?(+/
آیا دارم می خوابم؟
آیا داری می خوابی؟
آیا دارد می خوابذ؟
آیا داریم می خوابیم؟
آیا داریذ می خوابیذ؟
آیا داروذ می خوابىذ؟

)?(-/
آیا (مگز) وخوابیذم؟
آیا وخوابیذی؟
آیا وخوابیذ؟
آیا وخوابیذیم؟
آیا وخوابیذیذ؟
آیا وخوابیذوذ؟

)(+

)(-

خوابیذم
خوابیذی
خوابیذ
خوابیذیم
خوابیذیذ
خوابیذوذ

خوردن

خواٌم خورد
خواٌی خورد
خواٌذ خورد
خواٌیم خورد
خواٌیذ خورد
خواٌىذ خورد

آیا بخورم؟
آیا بخورد؟
آیا بخوریم؟
آیا بخوروذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
وخورم
وخور
وخورد
وخوریم
وخوریذ
وخوروذ

)(+
بخورم
بخور
بخورد
بخوریم
بخوریذ
بخوروذ

)?(-/
آیا (مگز) ومی خورم؟
آیا ومی خوری؟
آیا ومی خورد؟
آیا ومی خوریم؟
آیا ومی خوریذ؟
آیا ومی خوروذ؟

)?(+/
آیا دارم می خورم؟
آیا داری می خوری؟
آیا دارد می خورد؟
آیا داریم می خوریم؟
آیا داریذ می خوریذ؟
آیا داروذ می خوروذ؟

)?(-/
آیا (مگز) وخوردم؟
آیا وخوردی؟
آیا وخورد؟
آیا وخوردیم؟
آیا وخوردیذ؟
آیا وخوردوذ؟

)(-

)(+

آیىذي
)(-

)(+

)?(+/

حالت امز و درخواست
)(-
وگویم
وگو
وگویذ
وگوییم
وگوییذ
وگویىذ

)?(-/
آیا (مگز) وخواٌم گفت؟
آیا وخواٌی گفت؟
آیا وخواٌذ گفت؟
آیا وخواٌیم گفت؟
آیا وخواٌیذ گفت؟
آیا وخواٌىذ گفت؟

)?(+/
آیا خواٌم گفت؟
آیا خواٌی گفت؟
آیا خواٌذ گفت؟
آیا خواٌیم گفت؟
آیا خواٌیذ گفت؟
آیا خواٌىذ گفت؟

وخواٌم گفت
وخواٌی گفت
وخواٌذ گفت
وخواٌیم گفت
وخواٌیذ گفت
وخواٌىذ گفت

خواٌم گفت
خواٌی گفت
خواٌذ گفت
خواٌیم گفت
خواٌیذ گفت
خواٌىذ گفت

)?(-/
آیا (مگز) وگویم؟
آیا وگویذ؟
آیا وگوییم؟
آیا وگویىذ؟

آیا بگویم؟
آیا بگویذ؟
آیا بگوییم؟
آیا بگویىذ؟

)?(-/
آیا (مگز) خستً وخواٌم شذ؟
آیا خستً وخواٌی شذ؟
آیا خستً وخواٌذ شذ؟
آیا خستً وخواٌیم شذ؟
آیا خستً وخواٌیذ شذ؟
آیا خستً وخواٌىذ شذ؟

)?(+/
آیا خستً خواٌم شذ؟
آیا خستً خواٌی شذ؟
آیا خستً خواٌذ شذ؟
آیا خستً خواٌیم شذ؟
آیا خستً خواٌیذ شذ؟
آیا خستً خواٌىذ شذ؟

آیىذي
)(-
خستً وخواٌم شذ
خستً وخواٌی شذ
خستً وخواٌذ شذ
خستً وخواٌیم شذ
خستً وخواٌیذ شذ
خستً وخواٌىذ شذ

)(+
خستً خواٌم شذ
خستً خواٌی شذ
خستً خواٌذ شذ
خستً خواٌیم شذ
خستً خواٌیذ شذ
خستً خواٌىذ شذ

)?(-/
آیا (مگز) خستً وشوم؟
آیا خستً وشود؟
آیا خستً وشوییم؟
آیا خستً وشووذ؟

)?(+/
آیا خستً شوم؟
آیا خستً شود؟
آیا خستً شوییم؟
آیا خستً شووذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
خستً وشوم
خستً وشو
خستً وشود
خستً وشویم
خستً وشویذ
خستً وشووذ

)?(-/
آیا (مگز) تعزیف وخواٌم کزد؟
آیا تعزیف وخواٌی کزد؟
آیا تعزیف وخواٌذ کزد؟
آیا تعزیف وخواٌیم کزد؟
آیا تعزیف وخواٌیذ کزد؟
آیا تعزیف وخواٌىذ کزد؟

)?(+/
آیا تعزیف خواٌم کزد؟
آیا تعزیف خواٌی کزد؟
آیا تعزیف خواٌذ کزد؟
آیا تعزیف خواٌیم کزد؟
آیا تعزیف خواٌیذ کزد؟
آیا تعزیف خواٌىذ کزد؟

آیىذي
)(-
تعزیف وخواٌم کزد
تعزیف وخواٌی کزد
تعزیف وخواٌذ کزد
تعزیف وخواٌیم کزد
تعزیف وخواٌیذ کزد
تعزیف وخواٌىذ کزد

)(+
تعزیف خواٌم کزد
تعزیف خواٌی کزد
تعزیف خواٌذ کزد
تعزیف خواٌیم کزد
تعزیف خواٌیذ کزد
تعزیف خواٌىذ کزد

)?(-/
آیا (مگز) تعزیف وکىم؟
آیا تعزیف وکىذ؟
آیا تعزیف وکىیم؟
آیا تعزیف وکىىذ؟

)?(+/
آیا تعزیف کىم؟
آیا تعزیف کىذ؟
آیا تعزیف کىیم؟
آیا تعزیف کىىذ؟

حالت امز و درخواست
)(-
تعزیف وکىم
تعزیف وکه
تعزیف وکىذ
تعزیف وکىیم
تعزیف وکىیذ
تعزیف وکىىذ

)(+
بگویم
بگو
بگویذ
بگوییم
بگوییذ
بگویىذ

)?(-/
آیا (مگز) ومی گویم؟
آیا ومی گویی؟
آیا ومی گویذ؟
آیا ومی گوییم؟
آیا ومی گوییذ؟
آیا ومی گویىذ؟

)?(+/
آیا دارم می گویم؟
آیا داری می گویی؟
آیا دارد می گویذ؟
آیا داریم می گوییم؟
آیا داریذ می گوییذ؟
آیا داروذ می گویىذ؟

دارم می گویم
داری می گویی
دارد می گویذ
داریم می گوییم
داریذ می گوییذ
داروذ می گویىذ

حال استمزاری
)(-
خستً ومی شوم
خستً ومی شوی
خستً ومی شود
خستً ومی شویم
خستً ومی شویذ
خستً ومی شووذ

)(+
دارم خستً می شوم
داری خستً می شوی
دارد خستً می شود
داریم خستً می شویم
داریذ خستً می شویذ
داروذ خستً می شووذ

حال استمزاری
)(-
تعزیف ومی کىم
تعزیف ومی کىی
تعزیف ومی کىذ
تعزیف ومی کىیم
تعزیف ومی کىیذ
تعزیف ومی کىىذ

)(+
دارم تعزیف می کىم
داری تعزیف می کىی
دارد تعزیف می کىذ
داریم تعزیف می کىیم
داریذ تعزیف می کىیذ
داروذ تعزیف می کىىذ

)(+

)?(-/
آیا (مگز) وگفتم؟
آیا وگفتی؟
آیا وگفت؟
آیا وگفتیم؟
آیا وگفتیذ؟
آیا وگفتىذ؟

)(-

خوردم
خوردی
خورد
خوردیم
خوردیذ
خوردوذ

آیا گفتم؟
آیا گفتی؟
آیا گفت؟
آیا گفتیم؟
آیا گفتیذ؟
آیا گفتىذ؟

گذشتً سادي
)?(+/
آیا خستً شذم؟
آیا خستً شذی؟
آیا خستً شذ؟
آیا خستً شذیم؟
آیا خستً شذیذ؟
آیا خستً شذوذ؟

خستً وشذم
خستً وشذی
خستً وشذ
خستً وشذیم
خستً وشذیذ
خستً وشذوذ

گذشتً سادي
)?(+/
آیا تعزیف کزدم؟
آیا تعزیف کزدی؟
آیا تعزیف کزد؟
آیا تعزیف کزدیم؟
آیا تعزیف کزدیذ؟
آیا تعزیف کزدوذ؟

تعزیف وکزدم
تعزیف وکزدی
تعزیف وکزد
تعزیف وکزدیم
تعزیف وکزدیذ
تعزیف وکزدوذ

خوابیدن
فکر کردن

منتظر ماندن
خوابیدن
خوردن

گفتن

)(+
وگفتم
وگفتی
وگفت
وگفتیم
وگفتیذ
وگفتىذ

خواندن
رفتن

گفته
حال استمزاری
)(-
ومی گویم
ومی گویی
ومی گویذ
ومی گوییم
ومی گوییذ
ومی گویىذ

گذشتً سادي
)?(+/

معنی Anlam /

گفتم
گفتی
گفت
گفتیم
گفتیذ
گفتىذ

خسته شدن

تعریف کردن

مصدر Mastar /
Okumak
Yatmak
Gitmek
Düşünmek
Beklemek
Uyumak
Yemek
Söylemek
Yorulmak
Anlatmak

خستً شذن
)(+
خستً شوم
خستً شو
خستً شود
خستً شویم
خستً شویذ
خستً شووذ

)?(-/
آیا (مگز) خستً ومی شوم؟
آیا خستً ومی شوی؟
آیا خستً ومی شود؟
آیا خستً ومی شویم؟
آیا خستً ومی شویذ؟
آیا خستً ومی شووذ؟

)?(+/
آیا دارم خستً می شوم؟
آیا داری خستً می شوی؟
آیا دارد خستً می شود؟
آیا داریم خستً می شویم؟
آیا داریذ خستً می شویذ؟
آیا داروذ خستً می شووذ؟

)?(-/
آیا (مگز) خستً وشذم؟
آیا خستً وشذی؟
آیا خستً وشذ؟
آیا خستً وشذیم؟
آیا خستً وشذیذ؟
آیا خستً وشذوذ؟

)(+

)(-

خستً شذم
خستً شذی
خستً شذ
خستً شذیم
خستً شذیذ
خستً شذوذ

تعزیف کىم
تعزیف که
تعزیف کىذ
تعزیف کىیم
تعزیف کىیذ
تعزیف کىىذ

www.facebook.com/turkishschool
info@turkishschool.ir

تعزیف کزدن
)(+

@turkishschool.ir

)?(-/
آیا (مگز) تعزیف ومی کىم؟
آیا تعزیف ومی کىی؟
آیا تعزیف ومی کىذ؟
آیا تعزیف ومی کىیم؟
آیا تعزیف ومی کىیذ؟
آیا تعزیف ومی کىىذ؟

)?(+/
آیا دارم تعزیف می کىم؟
آیا داری تعزیف می کىی؟
آیا دارد تعزیف می کىذ؟
آیا داریم تعزیف می کىیم؟
آیا داریذ تعزیف می کىیذ؟
آیا داروذ تعزیف می کىىذ؟

)?(-/
آیا (مگز) تعزیف وکزدم؟
آیا تعزیف وکزدی؟
آیا تعزیف وکزد؟
آیا تعزیف وکزدیم؟
آیا تعزیف وکزدیذ؟
آیا تعزیف وکزدوذ؟

)(-

0098 21 444 52 867

)(+
تعزیف کزدم
تعزیف کزدی
تعزیف کزد
تعزیف کزدیم
تعزیف کزدیذ
تعزیف کزدوذ

0098 901 323 63 63

