
XOMUSAİŞİ / ALIŞTIRMALAR

Örnekte olduğu gibi kelimelere ait olan resmi bul, 
telaffuzu dinle, kelime ile eşleştir!

c, ç, çh
Her soruyu 1 puan üzerinden değerlendirip başarını tesbit edebilirsin.
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Baş harfleri verilmiş kelimelere ait olan resmi bul, 
telaffuzu dinle, kelimeyi eşleştirip yazımı tamamla! 
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cıle, ciran, cor, çhem, çhêr, çım, çite, çor



Canbaz

Ceket

Cıle

Cor

Çare

Çerme

Çıla

Çite

Paç

Mamekiye Ağzı Telafuz örnekleri:
C harfinden sonra (a-e-ı-o-u) kalın sesli harfleri gelirse (dz) olarak okunur.
Ç harfinden sonra (a-e-ı-o-u) kalın sesli harfleri gelirse (ts) olarak okunur.
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Resimlerin kelime anlamını telaffuzu dinleyerek «e» 
veya «ê» harfini getirerek tamamla!
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Resimlerin kelime anlamını telaffuzu dinleyerek bul ve 
eksik olan  harfi yazarak tamamla!
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Resimlerin kelime anlamını telaffuzu dinleyerek bul, 
eşleştir ve eksik olan  harfi yazarak tamamla!

k, kh, q

Bahis/konu

Aldanma/kanma

la

la

ra

na

na

r ere

la

ra

rre e



Örnekte olduğu gibi kelimelere ait olan resmi bul, 
telaffuzu dinle, kelime ile eşleştir!
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Hangi harfin eksik olduğunu telaffuzu dinleyerek bul 
ve eşleştir!
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Telafuzu dinle, çizgileri takip ederek kelimenin yerini 
bul ve aşağıda verilen kelimelerden doğru olanı 

yerine yaz!
r, rr

Pere: para, perre: kanat, mere: fare, merre: bel, sere: 

kafa, serre: yıl, zur: yalan, zurr: şaşı



Telafuzu dinle, doğru harfi ekleyerek kelimeyi 
tamamla! 
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HERFLER ZAZACA TÜRKÇE ALMANCA
C/c canbaz cambaz akrobat, Seiltänzer

ceket ceket Jacke

cerde dağ eteği Fuß des Berges

cênıke kadın Frau

cêraene gezmek, dolaşmak spazieren gehen

cêv cep Tasche

cıle yatak Bett

cipe cip SUV, Geländwagen

ciran komşu Nachbar

cor yukarı oben

cün döven Dreschdiele, Tenne

Ç/ç çar dört vier

çare alın Stirn

çarşi çarşı Markt, City

çerde otlak Weide

çerme deri Leder

çê ev Haus

çêneke kız Mädchen

çıla çıra Öllampe

çım göz Auge

çite başörtüsü Kopftuch

çor uyuz Krätze
çüye sopa Stock

Çh/çh çhem nehir Fluss

çhep sol links

çhêr kahraman Held

E/e des on zehn

germ sıcak warm

merde ölü Leiche

Ê/ê dês duvar Mauer, Wand

gêrmi çorba Suppe

mêrde koca Mann

G/g gal (kerdene) atılmak sich stürzen auf

gem yular Halfter

gone geven Tragant ähnläche Pflanze

Ğ/ğ ğêal hayal Phantasie

ğem umur Wichtigkeit

ğaiz durgun lustlos

ğızıke bal teknesi Honigbehälter



X/x xal dayı Onkel

xaiz olgunlaşmamış meyve ungewaschenes Obst

xam acemi ungebildet

xızıke hıçkırık Schluckauf

xone tekir Tabby

K/k kal çiğ, pişmemiş roh

kanê? Nerede? Wo?

kar iş Arbeit

kef köpük Schaum

kerre pas Rost

kêf keyif Laune

Kh/kh khan eski alt

khal yaşlı alter Mann

khanê eskidirler... … sind alt.

kherre sağır kız, kadın taube Mädchen, Frau

P/p paç bez Lappen

pele yaprak Blatt

pıt, pıt çıt (sesi) Knack Geräusch

pu! Tüh! pfui

Ph/ph phaç öpücük Kus

phêle dalga Welle

phıt bebek Säugling

phu baykuş Eule

rr mere fare Maus

merre bel Spaten

pere para Geld

perre kanat Feder

sere kafa Kopf

serre yıl Jahr

zur yalan Lüge

zurr şaşı scheel

T/t tam eksiksiz vollständig

ton ton Tonne

tüye dut Maulbeere

Th/th tham tat Geschmack

thon ilik Knochenmark

thüye baykuş Kauz

v/V deve deve Kamel

vare kar Schnee

w/W dewe köy Dorf

ware Yayla Sommerweide

Q/q qal (kerdene) bahs etmek erwähnen
qan (kerdene) ikna etmek, aldatmak überzeugen, trügen
qar kahır Kummer
Qem Kamer’in kısaltılmış hali Abkürzung von Qemer
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