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Almancada Yaygın Kullanılan 100 Fiil 

 

 VERB FİİL 

1.   sein olmak 

2.   haben sahip olmak 

3.   mögen beğenmek, dilemek 

4.   sollen -meli, -malı 

5.   können -e bilmek 

6.   wollen istemek 

7.   müssen zorunda olmak 

8.   dürfen -e izinli olmak 

9.   kommen gelmek 

10.   gehen (yaya) gitmek 

11.   fahren (araçla) gitmek, sürmek 

12.   wohnen ikamet etmek 

13.   arbeiten çalışmak 

14.   essen yemek 

15.   trinken içmek 

16.   danken teşekkür etmek 

17.   denken düşünmek 

18.   nehmen almak 

19.   geben vermek 

20.   fragen sormak 

21.   antworten cevap vermek 

22.   sprechen konuşmak 
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 VERB FİİL 

23.   brauchen ihtiyacı olmak 

24.   lesen okumak 

25.   hören dinlemek 

26.   ordnen düzenlemek 

27.   zahlen ödemek 

28.   kosten fiyatı olmak 

29.   lernen öğrenmek 

30.   lehren öğretmek 

31.   schreiben yazmak 

32.   suchen aramak 

33.   heißen adı olmak 

34.   öffnen açmak 

35.   schließen  kapamak 

36.   duschen duş almak 

37.   waschen yıkamak 

38.   bekommen elde etmek 

39.   kochen yemek pişirmek 

40.   schneiden kesmek 

41.   finden bulmak 

42.   leben yaşamak 

43.   wünschen dilemek 

44.   sehen görmek 

45.   wissen bilmek 

46.   kennen tanımak 



3/5 

 

 VERB FİİL 

47.   kennenlernen tanışmak 

48.   lachen gülmek 

49.   spielen oynamak, çalmak 

50.   gefallen hoşa gitmek, beğenmek 

51.   fliegen uçmak 

52.   schwimmen yüzmek 

53.   laufen koşmak 

54.   singen şarkı söylemek 

55.   planen planlamak 

56.   sagen söylemek 

57.   kaufen satın almak 

58.   stellen dik koymak 

59.   stehen dik durmak 

60.   liegen uzanmak 

61.   wiederholen tekrarlamak 

62.   frühstücken kahvaltı yapmak 

63.   bringen getirmek 

64.   sitzen oturmak 

65.   fernsehen televizyon izlemek 

66.   beginnen başlamak 

67.   feiern kutlamak 

68.   gratulieren  tebrik etmek 

69.   zeigen göstermek 

70.   besuchen ziyaret etmek 
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 VERB FİİL 

71.   es gibt var 

72.   schlafen uyumak 

73.   telefonieren telefon etmek 

74.   markieren işaretlemek 

75.   üben pratik yapmak 

76.   geben vermek 

77.   heiraten evlenmek 

78.   reisen seyahat etmek 

79.   fehlen eksik olmak 

80.   wandern doğa yürüyüşü yapmak 

81.   regnen yağmur yağmak 

82.   scheinen parıldamak 

83.   schneien kar yağmak 

84.   parken park etmek 

85.   rauchen sigara içmek 

86.   fotografieren  fotoğraf çekmek 

87.   bleiben kalmak 

88.   reservieren rezerve etmek 

89.   buchen yer ayırtmak 

90.   drucken batırmak 

91.   treffen rastlamak 

92.   tun yapmak 

93.   machen yapmak 

94.   duschen duş almak 
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 VERB FİİL 

95.   baden banyo yapmak, yıkanmak 

96.   dauern devam etmek, devamlı kalmak 

97.   lieben sevmek 

98.   reparieren tamir etmek 

99.   riechen koklamak 

100.   küssen öpmek 

101.   sterben ölmek 

102.   rufen bağırmak 
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