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سسسیز دئیه ایکی 
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  بؤلونر.

 

 

 

 

 

 :آشاغیداکیالر ( حرفلرVokalسسلی ) -

 a, ə, e, ı, i, o,ö, u, ü 

آچیق اولماسی ایله  یولونون حرفلر آغیزداکی هاوا Vokal)  سسلی )

ب ی( حرفلر هاوا یولونون تیخانKonsonantسسسیز ) ،ایفاده اوالرکن

 واسیطه سی ایله ایفاده اولونار. آچیلماسی



 

 

 

 

 

 

 :آشاغیداکیالر ( حرفلرKonsonantسسسیز ) -

b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, x, y, z 

 اقوروپ و بؤلوگهایکی حرفلر اؤز آراالریندا ( Konsonant)سسسیز  -

 بؤلونر:

 stimmlose Konsonanten)  ) حرفلر اولمایان سسسی  -1

 stimmhafte))حرفلر اؤزلرینده سس باریندیرمیش سسسیز -2

Konsonanten  

 ی ایکی بؤلوک و قوروه ائدرکن سسسیز حرفلربو محمدتقی زهتابی 

و اؤزلرینده  ؛ "کار" stimmlose Konsonante))  "سسی اولمایان حرفلری

ویوروق: . اورادا اوخالری "جینگیلتیلی" آدالندیرمیشمیشسس باریندیر

اولور" ینگیلتیلیجلیمیزین سسسیزلری یا کار، یا دا "دی
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. غرب 

 یندیل) Reibelautدیلچیلیک ادبیاتینی مطالعه ائتدیکده آلمان دیلینده "



یارانمیش سس("  سونوچ و نتیجه سینده سورتولمک ، یوخساسیوریلمک

ایفاده سینه توش گلیریک. دئمک، محمدتقی زهتابی روس ادبیاتی 

دئییملری گونئی سی ایله آذربایجان تورکچه سینه یانسیمیش بو واسیطه 

آذربایجان تورکلری ده باشا دوشسونلر داها دا مرکب بیر وضعیته 

"دیل، میتولوژی و تلگرام قوروپالریندان اوالن دوچار ائتمیش. 

"ائتیمولوژی
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ا بعضی پایالشیمالر پایالشدیغیمدا بعضی آدلی بیر قوروه 

رزه دوشونجه آیریلیغی اورتایا چیخدیغی اوچون بو یازی گرافیکاسی او

دوستالر اؤز گؤروشلرینی محمدتقی زهتابی نین بیلگیلرینه 

اساسالندیردیقالری و اوسته کی دئییملری اورتایا سوردوکلری اوچون 

مسئله نین اوزرینه گئده رک گونئی آذربایجان توپلومو و اجتماعیتی 

ت وئرمک داها دا یاخشی اوالر اوچون بیرینجی الدن بیلگی و معلوما

داها آرتیق بیلگی الده ائتمک اوچون آلمان دیلینده  دئیه دوشوندوم.

یازدیغیم آذربایجان تورکچه سی نین "قاراداغ، موغان و زنگان" آغیز 

و لهجه لری نین آراشدیرماسی آدلی کتابیمدان گئنیش بیلگی و معلومات 

آالبیلجکلرینی اومورام
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ده کی دیلچیلیک ادبیاتیندان غرب بئله لیکله. 

ئتمگی دیلیمیزدکی سسسیز حرفلر ایله تانیش اانسانالری فایداالناراق 

  .بیر تکلیف دئیه قبول ائتدیم

 

 

 



 : (stimmlose Konsonanten) سسی اولمایان حرفلر -1.1

 پ، ت، چ، خ،  س، ش، ف، ک، ه.

ده اوالن ایکی دوداقال ایفاتیخانیب آچیلماسی و  یولونون آغیزدا هاوا  پ:

 حرف؛ اؤرنک "آپارماق" کلمه سینده. سسی اولمایان

ی ایله دیشلر واسیطه ستیخانیب آچیلماسی و  هاوا یولونونآغیزدا ت: 

 ؛ اؤرنک "تک" کلمه سینده.حرف ایفاده اوالن سسی اولمایان

 نین ایفاده سی (ts)/tş تیخانیب آچیلماسی ایلهآغیزدا هاوا یولونون چ: 

 .ه سیندهاؤرنک "چیراق" کلم

هاوا یولونون دارالماسی اولماقال  ار کیمیقایاوسته  ،دیلین آرخاسیخ: 

 .کلمه سینده حرف؛ اؤرنک "اوخ" سسی اولمایانایفاده اوالن ایله 

 ایفاده اوالندیشلرین قیسیلماسی و هاوا یولونون دارالماسی ایله س: 

 . حرف؛ اؤرنک "سن" کلمه سینده سسی اولمایان

اوالن سسی آرخاسینا یاخینالشماقال ایفاده  یشلردیلین اوست دش: 

 حرف؛ اؤرنک "شهر" کلمه سینده. اولمایان

ایفاده اوالن  ایلهدوداقالر  و دیشیولونو داراتماقال  آغیزدا هاواف: 

 حرف؛ اؤرنک "هفته" کلمه سینده.  سسی اولمایان



تیخانیب داماق و دیل واسیطه سی ایله یولونونون  آغیزدا هاواک: 

حرف؛ اؤرنک "کال  ونان سسی اولمایانآچیلماسی ایله ایفاده اول

 )نارس(" کلمه سینده.

 ونان سسی اولمایانقیرتالقدا هاوا یولونون دارالماسی ایله ایفاده اوله: 

 حرف؛ اؤرنک اوالراق "هارا" کلمه سینده.

 stimmhafte) حرفلر اؤزلرینده سس باریندیرمیش سسسیز -1.1

Konsonanten) : 

 ب، ج، د، ر، ز، ژ، گ، ق، غ، ل، م، ن، و، ی.

 

 ایکی دوداقالیولونون تیخانیب آچیلماسی ایله بیرلیکده  آغیزدا هاواب: 

؛ اؤرنک "بابا" کلمه ایفاده اوالن اؤزونده سس باریندیران سسسیز حرف

 .سینده

ایفاده لری نین  (dz)آغیزدا هاوا یولونون تیخانیب آچیلماسی ایله ج: 

 اؤرنک "جوجه" کلمه سینده. ؛س باریندیرمیش سسسیز حرفاؤزونده س

آغیزدا هاوا یولونون تیخانیب آچیلماسی و دوداقال ایفاده اوالن د: 

 سسسیز حرف؛ اؤرنک "آدام" کلمه سینده.

آغیزدا هاوا یولونون دؤنه دؤنه تیخانیب آچیلماسی ایله اؤزونده سس ر: 

 ه سینده.باریندیرمیش سسسیز حرف؛ اؤرنک "قارداش" کلم



سیوریله رک دیشلر ایله تؤرنمیش و دیل ز: هاوا یولونو داراتماقال 

 اؤزونده سس باریندیرمیش سسسیز حرف.

بو ژ: ش حرفی نین اؤزونده سس باریندیرمیش بیر واریانتی ساییالر. 

؛ طبیعتدن آلینمیش سسلرده و خاریجی کلمه لرده ایشله نرسس دیلیمیزده 

 کلمه لرینده.اؤرنک "قیژیلتی، ژورنال" 

نین ایفاده سی ایله  (gy)آغیزدا هاوا یولونون تیخانیب آچیلماسی ایله گ: 

 اؤرنک "گؤزل" کلمه سینده.اؤزونده سس باریندیرمیش سسسیز حرف؛ 

اغین آرخاسیندا ایفاده ق: آغیزدا هاوا یولونون تیخانیب آچیلماسی ایله دام

نک "قارداش" اولونان، اؤزونده سس باریندیران سسسیز حرف؛ اؤر

 کلمه سینده.

آغیزدا هاوا یولونون دیلچک واسیطه سی ایله تیخانیب، آچیلماسی و غ: 

اؤزونده سس باریندیران حرف؛ اؤرنک  ورولمک ایلهسداماغا دیلچگین 

 "اوغالن" کلمه سینده.

دیشلره توخونماقال اؤزونده سس باریندیران سسسیز  نین دیلین یانیل: 

 مه سینده.کل ماق"لحرف؛ اؤرنک "او

، اؤزونده سس باریندیران سسسیز م: ایکی دوداق و بورونال ایفاده اوالن

 ی" کلمه سینده.م"ها حرف؛ اؤرنک



ن: دیلین اوست دیشلره توخونماسی ایله بوروندا ایفاده اوالن، اؤزونده 

 .کلمه سینده "نسس باریندیران سسسیز حرف؛ اؤرنک "اوغال

ایله تیخانیب  اقالر واسیطه سیو: آغیزدا هاوا یولونون دیش و دود

آچیلماسی و سیوریلمه سی ایله ایفاده اولونان، اؤزونده سس باریندیران 

 سسسیز حرف؛ اؤرنک "وورماق" کلمه سینده.

سیوریلمه سی ایله اؤزونده سس باریندیران  نی: دیلین داماغین اؤنوند

 سسسیز حرف؛ اؤرنک "یاری" کلمه سینده.

 

 18.06.1019ایشیق سؤنمز، 
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