
正誤表 

 

p. 28 一番上の  あれらは机です  → それらは机です 

p. 33 kiş → kişi 

p. 35 語彙 erkek と kız の間に o「彼女」 を挿入 

p. 39 表 sen の右列  -sin/sın/sün/sun → -sin/-sün/-sın/-sun 

Onlar insanlar. 彼ら／彼女ら／あれらは人間です。 → Onlar insanlar. 彼ら／彼女らは人間です。   

p. 48 練習 1 解答 anlıyor  → anlatıyor 

p. 52 私は走りたく → 私たちは走りたく 

p. 53 練習４-４ istemiyorum → istemiyoruz 

p.57 「teklif etmek、 telefon etmek、 yardım etmek」は、p. 56 の「名詞を伴う動詞１」へ移動 

p. 73 練習 1-10 解答 değiler → değiller 

p. 74 İyī → İyi 

p. 82 bakkala → bakkal 

delinakanlı → delikanlı 

p. 84 表 -medi/-medü/-madı/-madu → -medi/-madı/ 

p. 89 上の語彙 hâtâ → hatâ 

p. 93 練習 4-2 解答 Siz mühendis miydin? → Siz mühendis miydiniz? 

p. 103 hiçbir şey 何も～ない → 何も～ない （＋否定） 

p.104 annem → anne 

başarlı → başarılı 

-ce がある。4 母音活用をし、 → -ce がある。2 母音活用をし、 

p. 105 saatlece → saatlerce 

p. 113 練習 3-7 解答 gelecekte → トル 

p. 115 練習 4-5 解答 kotü → kötü 

p. 119 Siz hata yapmışsınız → Siz yazmışsınız. 

p. 123 Japonya'daymuş → Japonya'daymış 

p. 125 表 一番上の行の「起点格」×３  →  「対象格」 

p. 126 -i görwek → görmek 

p. 127 練習 4-4 解答 Sen ... misiniz?  →  misin? 

練習５ duymuştun → duymuşsun 

p. 132 karabalık → kalabalık 

p. 135 hoşuna gştmek → hoşuna gitmek 

p. 135 練習 2-3 解答 meşbur → meşhur 

p. 144 Alman Hastane'sine → Alman Hastanesi'ne 

p. 145 練習 2-2 解答 kalyorlarmış → kalıyorlarmış 

p. 146 「マルマラ海」 → 「美しい景色」 

p. 148 練習 3-9 解答 kaç defa hata yapıyor?  →  yaptı?  

練習 3-10 解答 On Sekiz → On sekiz 

p. 151 Yetişikinler → Yetişkinler 

p. 152 練習 2-3 語彙 yumruta →  yumurta  

練習 2-3 解答 yumrtadan  → yumurtadan 



p. 156 Camiine →  Camii'ne 

p. 163 hayatmızı → hayatımızı 

p. 164 練習 1-3 解答 gülümsiyordu →  gülümsüyordu 

練習 1-5 語彙, 解答 başarsız → başarısız 

練習 1-9 語彙 menşeat → manşet, 解答 manşeatteki → manşetteki 

p. 166 共同・手段格は l を…介在する → y を…介在する 

p. 167 練習 3-4 解答 Hepimiz biliyor ki  → Hepimiz biliyoruz ki  

p. 174 yolcn → yolcu 

p. 178 değerlendirmelisi.  → değerlendirmelisin. 

p. 179 olmal → olmalı 

ödemeliydi  → ödemeliydik 

p. 187 atıld →  atıldı 

p. 188 練習 1-3 解答 Arcımız → Aracımız 

p. 189 Başarlı →  Başarılı 

練習 2-4 語彙 boruç (borç- + 母音)  → borç (borc- + 母音), 解答 borucum -> borcum 

p. 190 anlamamaış →  anlamamış 

p. 191 Kemen →  Hemen 

p. 192 nohutlu dürüm da → nohutlu dürüm de 

p. 193 t şor → tişört 

p. 200 kahvaltı yampak → kahvaltı yapmak 

sabahleyn → sabahleyin  

p. 201 トルコ人 → ムスリム  

p. 202 buçak -> bıçak 

私たちにもう一杯 → 私にもう一杯 

p. 203 練習 2 6. 語彙 genken → gençken 

p. 205 右列 uygarluk → uygarlık 

p. 207 bakama- 眺められる -> 眺められない 

p. 208 20.2.１肯定 → 20.2.１肯定と疑問 

練習 1-9 解答 Dğal →  Doğal 

p. 210 練習 2 語彙 fotoğrafçekmek  →  fotoğraf çekmek 

p. 213 yağlı güreş トルコ相撲  → トル（重複）  

p. 216 kısıkanılıyorum → kıskanılıyorum 

p. 219 練習 2-3 解答 pencerenden →  pencereden 

p. 220 ①の「gitmek....」の列を②の「yapmak」の次の行に移動 

p. 228 gedin mi?  →  geldin mi? 

p. 230 練習 1-5 解答 içiki  →  içki 

練習 1-6 解答 konuşumak  →  konuşmak 

p. 231 練習 2-5 解答 ayırmak → ayrılmak 

p. 232 diş fırçalırım →  diş fırçalarım 

p. 234 İnsan....... gelişimesine → gelişmesine 

p. 235 練習 3-3 解答 öğrenciyiken  →  öğrenciyken 

練習 3-8 解答 başar →  başarı 



p. 237 練習 4-1 解答 unutmışsın →  unutmuşsun 

p. 238 右列 ateş 熱 → トル （重複） 

p. 244 語彙 tazgah →  tezgah 

uyar  → uyarı 

inirli → sinirli 

p. 245 vak/kala → var/kala 

p. 246 17 分です。 →  13 分です。 

9 時 42 分  →  9 時 32 分 

Saat on bire çeyrek kala 11 時 45 分に →  10 時 45 分に 

p. 247 23.1.3 の idaremize → dairemize 

p. 252 練習 1-4 解答 mantıksızsır  →  mantıksızdır 

p. 254 練習 2-5 解答 onlar  → onların 

p. 255 24.2 動名詞と格助詞接尾辞 →動名詞と格接尾辞 

p. 256 bizim avlayabilemizi  → bizim avlayabilmemizi 

dokunmandan → oynamandan 

練習 3-1 解答 bıkmanına → bırakmana 

p. 260 bulmamalıyız →  bulmalıyız 

p. 261 İnsanın...... olamasından → olmasından 

davarandı → davrandı 

p. 263 yoruldım → yoruldum 

p. 264 Otoyolda ....... arabayı → araba 

p. 271 mükkemmeldi  →  mükemmeldi 

Senin yapatığın iş →  yaptığın 

yazarı →  yazar 

p. 272 練習 2-4 解答 diyebilir → denebilir 

p. 273 hahikatini  →  hakikatini 

p. 274 Teşvikiye Camii'de  → Teşvikiye Camii'nde 

練習 3-5 解答 kapcı →  kapıcı 

p. 275 練習 4-2 解答 davlanmak  →  davranmak 

p. 277 練習 6-4 解答 ne dersiniz →  ne dersin 

p. 285 練習 1-2 語彙 -den nefretmek  → -den nefret etmek, 解答 kahrettiğin → nefret ettiğin 

練習 2-1 解答 Doğu Anadolu'nda  → Doğu Anadolu'da 

練習 2-5 解答 mezkezinde → merkezinde 

練習 2-6 解答 yerleşmeya → yerleşmeye 

p.286 Patron unuz → Patronunuz 

形動詞接尾辞 -ecek は、人称接尾辞の付属の仕方なども含めて、その活用は未来形と同じ形を取る。  

→ 形動詞接尾辞 -ecek は、人称表示は形動詞では所有接尾辞、動詞未来形では人称接尾辞による。 

p. 287 başarlı  → başarılı 

ummuyorum → umuyorum 

語彙 hüemet → hürmet 

p. 288 練習 4-4 語彙 öüğt → ögüt 

yapmakfa → yamakta 



p. 289 gazetercilerin → gazetecilerin 

練習 5-1 解答 eser  → eserin 

練習 5-2 語彙, 解答 taşmakta  → taşımakta 

p. 292 benim Japon olup olmadığını → benim Japon olup olmadığımı 

p. 293 練習 7-3 解答 sorumuyoruz →  sormuyoruz 

練習 7-5 解答 alışamayacağını  →  alışamayacağımı 

p. 294 Senin ...... varacağı zaman → varacağın zaman 

p. 295 girdğimizden bu yana  →  girdiğinizden bu yana 

kilomtre → kilometre 

p. 295 hissdiyorum  → hissediyorum 

p. 296 çalıştğı →  çalıştığı 

p. 297 yazdığnı → yazdığınız 

練習 1-6 解答 sevmedğim →  sevmediğim 

p. 298 練習 1-11 彼にとって → 私にとって 

語彙 açşı  → aşçı 

練習 2-5 解答 sordu → sordum 

練習 2-7 解答 gerektiğinini → gerektiğini 

p. 301 ona öpebilsek mi?  →  ona öpebilsem mi? 

p. 303 練習 2-1 解答 istersen  → isterseniz 

p. 306 練習 3-5 私たちの → 私たちのイスタンブルにある 

p. 312 語彙 şair teskiresi  → tezkiresi 

p. 313 語彙 güfta → güftar  

 


