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açmak - öffnen

(ben) açtım (biz) açtık

(sen) açtın (siz) açtınız

(o) açtı (onlar) açtılar

ağlamak - weinen

(ben) ağladım (biz) ağladık

(sen) ağladın (siz) ağladınız

(o) ağladı (onlar) ağladılar

akşam yemeği yemek - zu Abend essen

(ben) akşam yemeği yedim (biz) akşam yemeği yedik

(sen) akşam yemeği yedin (siz) akşam yemeği yediniz

(o) akşam yemeği yedi (onlar) akşam yemeği yediler

almak - kaufen

(ben) aldım (biz) aldık

(sen) aldın (siz) aldınız

(o) aldı (onlar) aldılar

alışveriş yapmak - einkaufen

(ben) alışveriş yaptım (biz) alışveriş yaptık

(sen) alışveriş yaptın (siz) alışveriş yaptınız

(o) alışveriş yaptı (onlar) alışveriş yaptılar

alışverişe çıkmak - einkaufen gehen

(ben) alışverişe çıktım (biz) alışverişe çıktık

(sen) alışverişe çıktın (siz) alışverişe çıktınız

(o) alışverişe çıktı (onlar) alışverişe çıktılar

alışverişe gitmek - einkaufen gehen

(ben) alışverişe gittim (biz) alışverişe gittik

(sen) alışverişe gittin (siz) alışverişe gittiniz

(o) alışverişe gitti (onlar) alışverişe gittiler

anlamak - verstehen

(ben) anladım (biz) anladık

(sen) anladın (siz) anladınız

(o) anladı (onlar) anladılar

anlatmak - erzählen

(ben) anlattım (biz) anlattık

(sen) anlattın (siz) anlattınız

(o) anlattı (onlar) anlattılar
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aramak - suchen

(ben) aradım (biz) aradık

(sen) aradın (siz) aradınız

(o) aradı (onlar) aradılar

atmak - werfen

(ben) attım (biz) attık

(sen) attın (siz) attınız

(o) attı (onlar) attılar

bakmak - anschauen

(ben) baktım (biz) baktık

(sen) baktın (siz) baktınız

(o) baktı (onlar) baktılar

başlamak - anfangen

(ben) başladım (biz) başladık

(sen) başladın (siz) başladınız

(o) başladı (onlar) başladılar

beğenmek - gefallen

(ben) beğendim (biz) beğendik

(sen) beğendin (siz) beğendiniz

(o) beğendi (onlar) beğendiler

beklemek - warten

(ben) bekledim (biz) bekledik

(sen) bekledin (siz) beklediniz

(o) bekledi (onlar) beklediler

bilmek - wissen

(ben) bildim (biz) bildik

(sen) bildin (siz) bildiniz

(o) bildi (onlar) bildiler

binmek - einsteigen

(ben) bindim (biz) bindik

(sen) bindin (siz) bindiniz

(o) bindi (onlar) bindiler

bitmek - enden

(ben) bittim (biz) bittik

(sen) bittin (siz) bittiniz

(o) bitti (onlar) bittiler
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borç vermek - Geld leihen

(ben) borç verdim (biz) borç verdik

(sen) borç verdin (siz) borç verdiniz

(o) borç verdi (onlar) borç verdiler

boşalmak - frei werden

(ben) boşaldım (biz) boşaldık

(sen) boşaldın (siz) boşaldınız

(o) boşaldı (onlar) boşaldılar

bozmak - kaputtmachen

(ben) bozdum (biz) bozduk

(sen) bozdun (siz) bozdunuz

(o) bozdu (onlar) bozdular

bulmak - finden

(ben) buldum (biz) bulduk

(sen) buldun (siz) buldunuz

(o) buldu (onlar) buldular

bulunmak - sich befinden

(ben) bulundum (biz) bulunduk

(sen) bulundun (siz) bulundunuz

(o) bulundu (onlar) bulundular

bulu şmak - sich treffen

(ben) buluştum (biz) buluştuk

(sen) buluştun (siz) buluştunuz

(o) buluştu (onlar) buluştular

bırakmak - lassen

(ben) bıraktım (biz) bıraktık

(sen) bıraktın (siz) bıraktınız

(o) bıraktı (onlar) bıraktılar

çabuk olmak - sich beeilen

(ben) çabuk oldum (biz) çabuk olduk

(sen) çabuk oldun (siz) çabuk oldunuz

(o) çabuk oldu (onlar) çabuk oldular

çağırmak - einladen

(ben) çağırdım (biz) çağırdık

(sen) çağırdın (siz) çağırdınız

(o) çağırdı (onlar) çağırdılar




