08.10.2013 (ocho de octubre de dos mil trece)

ispanyolca geniş zaman 2
AR

ER

IR

o

o

o

as

es

es

a

e

e

amos

emos

imos

áis

éis

ís

an

en

en

İspanyol dilinde kullanılan bütün fiiller yukarıda gördüğünüz üç çekimle
sona ermektedir.
Bunlar sırasıyla "-

ar", " -er", "-ir" bitimlilerdir.

PRESENTE DE İNDİCATİVO
Kullanıldığı yerler
Tekrar eden olaylar (her sabah, her hafta, her gün)
Tanımlar,Değişmeyen eylemlerde ( Su yüz derecede kaynar)
Planlı Gelecek (Yarın istanbul’a gidiyorum)
Anlatılar (tarihi olay ya da masalsı) (Kadın içeri girer, kral savaşa gider)
Şu an yapılan eylemler (Kiraz yiyorum, Portakal Sayıyorum)
-AR ile biten düzenli fiiller
-ER ile biten düzenli fiiller
-İR ile biten düzenli fiiller
-AR ile biten düzensiz fiiller
-ER ile biten düzensiz fiiller
-İR ile biten düzensiz fiiller
El raiz=KÖK

-ER ile biten düzenli fiiller
Fiil kökü+-o
-es
-e
-emos
-éis
-en
1. Vender (satmak)
Vend –er
Yo vendo
(Satıyorum)
Tu vendes
(Satıyorsun)
El/Ella Usted vende
(Satıyor)
Nosotros/as vendemos
(Satıyoruz)
Vosotros/as vendéis
(Satıyorsunuz)
Ellos/Ellas/Ustedes venden
(Satıyorlar)
*Vendemos nuestra casa por ciento mil euros.
* Evimizi 100.000 Tl’ye satıyoruz.
2. Aprender (öğrenmek)
Aprend-er
Yo Aprendo
Tu Aprendes
El/Ella Usted Aprende
Nosotros/as Aprendemos
Vosotros/as Aprendéis
Ellos/Ellas/Ustedes Aprenden

(öğreniyorum)
(Öğreniyorsun)
(Öğreniyor)
(Öğreniyoruz)
(Öğreniyorsunuz)
(Öğreniyorlar)

*Aprendemos español desde hace cuatro meses.
*4 aydır İspanyolca öğreniyoruz.
NOT: deste semptiempre (since)
deste hace cuatro años
(ago)

3. Responder (Yanıtlamak)
respond-er
Yo Respondo
Tu Respondes
El/Ella Usted Responde
Nosotros/as Respondemos
Vosotros/as Respondéis
Ellos/Ellas/Ustedes Responden

(yanıtlıyorum)
(Yanıtlıyorsun)
(Yanıtlıyor)
(Yanıtlıyoruz)
(Yanıtlıyorsunuz)
(Yanıtlıyorlar)

* Mi jefe no responde a de solicitud de vacationes.
*Patronum tatil talebime yanıt vermiyor.
4. Creer (inanmak)
Cre-er
Yo Creo
(İnanıyorum)
Tu Crees
(inanıyorsun)
El/Ella Usted Cree
(inanıyor)
Nosotros/as Creemos
(inanıyoruz)
Vosotros/as Creéis
(inanıyorsunuz)
Ellos/Ellas/Ustedes Creen
(inanıyorlar)
*no creo en los fantasman.
* Hayaletlere inanmıyorum..
5. Correr (Koşmak)
* Cada mañana , corro dos kilometros para estár sana
* Sağlıklı olmak için her sabah iki kilometre koşarım.
6.Sorprender(Şaşırmak)
* tus actos extraños(tuhaf) me sorprendes
* Senin bu tuhaf davranışların beni şaşırtıyor.

7.Romper (Kırmak, Bozmak, yırtmak)
*cuando le(ona) compramos un jugete(oyuncak) nuevo, rompe
enseguida(inmediatamente)
* Ne zaman ona yeni bir oyuncak alsak hemen kırıyor.
*¿quien rompe mi falda?
* eteğimi kim yırtıyor
8.VER (Görmek, izlemek)
* Cada mañana veo a Pedro en la parada.
* Her sabah otobüs durağında Pedro’yu görüyorum.
*Cada sábado, veo una pelicula española.
* Her cumartesi İspanyolca bir film izliyorum.
*Cada fin de semana vemos la telé en la casa con nuestros amigos.
*Her hafta sonu evde arkadaşlarımla birlikte televizyon
seyrediyoruz.

-İR ile biten düzenli fiiller
Fiil kökü+-o
-es
-e
-imos
-ís
-en

5. Vivir(Yaşamak)
Viv –ir
Yo vivo
(Yaşıyorum)
Tu vives
(Yaşıyorsun)
El/Ella Usted vive
(Yaşıyor)
Nosotros/as vivimos
(Yaşıyoruz)
Vosotros/as vivis
(Yaşıyorsunuz)
Ellos/Ellas/Ustedes viven
(Yaşıyorlar)
* Vivo en Ankara.
6. Escribir (yazmak)
escrib_ir
* Cada fin de semana Maria escribe una carta a sus padres.
* Hafta sonu Maria ailesine bir mektup yazdı.
7. Abrir (Açmak)
abr_ir
* Abrimos la ventana.
*Pencereyi açıyoruz.
8. Cubrir(Kaplamak)
Cubr_ir
*Los nubes cubren el cielo.
*Gökyüzünü bulutlar kaplıyor.
9. Asistir( Asiste Etmek) (en ile kullanılır)
Asist_ir
* Esta tarde no asistimos en renuión.
*Bu öğleden sonra toplantıya katılmıyoruz.

10. Subir (Tırmanmak, Çıkmak, dağa çıkmak)
Sub_ir
* cada marzo subimos a la montana de Ağrı.
* Her martta ağrı dağına çıkarız.
* cuando subo las escaleras cuento(Contar/saymak) los numeros en
español.
*Merdivenlerden çıkarken ispanyolca sayı sayarım.
11. Recibir (Teslim almak, çekmek ,uğurlamak)
recib_ir
* cada semana recibo una rosa roja de alguien misterioso.
* Her hafta sonu gizemli birinden kırmızı bir gül alırım.
12. Partir (Ayırmak, Bölmek)
Part_ir
* La madre parte la tarta en tres para sus hijos.
* Anne çocukları için turtayı üçe bölüyor.
13. Compartir (Bir mekanı paylaşmak)
compart_ir
* comparto mi oficina con un homre antipatico y basto.
* Ofisimi suratsız kaba bir adamla paylaşıyorum.
14. Describir (Tarif Etmek)
describe_ir
* El Policia describe los turistas el camino del museo
* Polis turistlere müzenin yolunu tarif ediyor.
15. Decidir (Karar Vermek)
Decid_ir
* A partir de ahora decidimos a hablar solomente español
* Bundan böyle ispanyolca derslerinde sadece ispanyolca konuşmaya
karar veriyoruz.
16. Descubrir (Keşfetmek)
descubr_ir

* Cada verano descubro Nuevas lugares y nuevas personas durante las
vacaciones.
* Her yaz tatili süresince yeni yerler ve yeni insanlar keşfederim.

ALGUNOS ADVERBIOS TEMPORALES
Cümlelerde kullandığımız adverbler(belirteç, zarf)
Cada diaher gün
Cada nocheher gece
Cada Domingoher pazar
Cada mesher ay
Cada añoher yıl
Cada fin de semanaher hafta sonu
Cada mañanaher sabah
Cada vez Her defasında
A veces bir kez
Dos veces a la semana  haftada iki kez
Una vez al añoYılda bir kez
Tres veces al mes ayda üç kez
Cuatro veces al diagünde dört kez
Por la nocheakşamleyin
Por la tardeöğlenleyin
Por la mañanasabahleyin
Todos los diasher gün
Todos los mañanasher sabah
Todas noches her gece
Todas tardesher öğlen
-a las 10
A la una
debir yerden
a el(al)
“a” prepozisyonu bir kişiye karşı yapılan tüm eylemlerde kullanılır.

PARA(in order to) + İNF  -mek için
Para dormir uyumak için
para consantrar  konsantre olma için
Para hablarkonuşmak için
Para estár sanosağlıklı olmak için
Tener exitobaşarılı olmak
Por sebebi ile
Para amavıyla
perofakat,ama
comogibi
siempredaima
nuncanever(hiç)
generalmente  genel olarak
raramentenadir olarak
regularmentedüzenli olarak

por esobu yüzden
nosbize
sujicienteyeterince
hablar por telefonotelefonla konuşmak
hablar con ellakonuş onunla
LAS ESTACİONES (MEVSİMLER)
Primaverailkbahar
Veranoyaz
Otoñosonbahar
İnviernokış
LAS DIAS DE SEMANA
Lunespazartesi
martes Salı
miercoles Çarşamba
jueves Perşembe
viernes Cuma
sábado cumartesi
domingo Pazar

*?que dia es hoy?
*Tengo es nueve de mayo de sáabado
*Hoy es uno de mayo de 2009
*Hoy es uno de mayo
LOS MESES DEL AÑO
EneroOcak
febreroşubat
Marzomart
Abrilnisan
Mayomayıs
Juniohaziran
Juliotemmuz
Agostoağustos
SeptiempreEYLÜL
Octubreekim
Noviembrekasım
Diciembrearalık
*18 de noviembre de 1945
*11 de octubre de 2013

