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اإلشارة وضمائر أمساء  

Demonstrative Pronouns 
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لى أسماء اإلشارة وضمائر اإلشارة:وتقسم هذه األدوات حسب استعمالها أو موقعها بالجملة إ  

ارة عن أدوات تشير إلى االسم المشار إليه بحيث يكون اسم اإلشارة عب: هي أسماء اإلشارة

الجملة.المشار إليه موجودين ضمن  واالسم  

يكون المشار إليه موجوداّ صراحة في  أنبدون  المشار إليه: وهو يشير إلى ضمير اإلشارة

المشار إليه ويقوم بعمله ولذلك سميَّ بالضمير واألمثلة أدناه  االسمالجملة أي أنه ينوب عن 

 توضح الفرق بين اسم اإلشارة وضمير اإلشارة.

 

 

 

 

وللقريب وللبعيد وللمفرد والجمع: األشياء العاقلة وغير العاقلةوهي أدوات تستخدم لإلشارة إلى األشخاص أو  

ذكير والتأنيث وهي:على المشار إليه واليوجد فيها ت وعددها ثالثة وتأتي متقدمة  

للقريب المرئيهذه   –هذا  -1  

: للبعيد المرئي ذاك -2  

: للبعيد غير المرئي تلك  -ذلك  -3  

 

 İşaret Zamirleri - أمساء وضمائر اإلشارةب تعريف -1
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   أمساء اإلشارة على أمثلة

O hikâye احلكاية تلك  Bu kitap الكتاب هذا  
Bu kadın  املرأةهذه Bu bahçe احلديقة هذه 

Şu bay  
 
 الغرفةتلك  Şu oda السيد ذاك

Şu köprü اجلسر ذلك  Şu yol الطريق ذاك  
O kadın املرأة تلك O iş العمل ذاك 
O bay اذ 

 
  O bayan السيد ك

 
 السيدة تلك

O hayvanlar  حيواناتهذه Bunlar öğrenci  طالبهؤالء 
 

  اإلشارة  على ضمائر أمثلة

O gelmiş قد جاء هو.  
Sana bunu vermişim.  إياهلقد أعطيتك. 

Bunu aldım. هاشرتيت.  
Onlar gitmişler.  ذهبوا قد هم. 
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 تعريف:
جمع األسماء بعد وضع حرف جمع كما ت  د بحكم األسماء فهي ت  عَّ ضمائر اإلشارة ت  أسماء و 

اإلشارة يمكن أن نضيف إليها الحقة المفعول  وضمائر الحقة الجمع كما أن أسماء قبل nالحماية 

و كذلك   I – i   وكذلك الحقة المفعول به  dan -  den عول منهفوالحقة الم  da - deفيه 

وهذا الجدول أدناه يبين   nوذلك كما ذكرنا بعد وضع حرف الحماية  la –leالحقة المفعول معه 

 :ريقة اشتقاقات أسماء اإلشارةط

 

 

 

 

 Bu -  – Tekilللقريب  حالة املفرد للعاقل وغري العاقل  -1

 english عربي الصيغة اإلعرابية اسم اإلشارة

Bu   هذه -هذا  إشارةاسم this 

Buna   إىل هذه –إىل هذا  جر -مفعول إليه to this… 

Bunun  هذا   إضافة وتملك of this… 

Bunu  هذا    مفعول به this(object)… 

Bunda  عند هذا. عند هذه مفعول فيه ın/on/at this… 

Bundan  مِن هذا. من هذه مفعول منه from this… 

Bununla  إضافة مفعول معه+  
 
 …with this هذا. مع هذه مع

Bunlar هؤالء جمع these 

 

 

 

 

 

 

وحاالت أمساء اإلشارة:أنواع   
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 Bunlar -  Çoğul -  للقريب - حالة اجلمع للعاقل وغري العاقل -2

 للعاقل الصيغة اإلعرابية اسم اإلشارة
 لغري العاقل

 -نبات  –حيوان 
 مجاد

english 

Bunlar   هذه …هؤالء إشارةاسم these 

Bunlara   إىل هذه.. .إىل هؤالء.. جر -مفعول إليه. to these 

Bunların  هذه .هؤالء.. إضافة وتملك...  of these 

Bunları  هذه  .هؤالء.. مفعول به...  these (obj.) 

Bunlarda  عند هذه. .عند هؤالء.. مفعول فيه.. ın/etc. these 

Bunlardan  مِن هذه .. .مِن هؤالء .. مفعول منه. from these 

Bunlarla  مع هذه . .مع هؤالء .. مفعول معه.. with these 

 

دناه:أاجلدول  األدوات يفواألشياء البعيدين نستخدم  لألشخاص شارةيف حال اإل  
 

 Şu  – Tekil –حالة املفرد للعاقل وغري العاقل للبعيد  -1

 english عربي الصيغة اإلعرابية اسم اإلشارة

şu   ذاك   إشارةاسم-  
 
تلك  that 

şuna   إىل ذاك  جر -مفعول إليه–  
 
إىل تلك  to that 

şunun  ذاك  إضافة وتملك-  
 
تلك  of that 

şunu تلك -ذلك  به مفعول  that (object) 

şunda  عند تلك –عند ذاك  مفعول فيه  ın/on/at that 

şundan  من تلك –من ذاك  مفعول منه  from that 

şunla  مع تلك –مع ذاك  مفعول معه  with that 
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 Şunlar   Çoğul - - وغري العاقل للبعيد للعاقل حالة اجلمع -2

 للعاقل اإلعرابيةالصيغة  اسم اإلشارة
 لغري العاقل

مجاد -نبات  –حيوان   
english 

şunlar  تلك-ذاك  أولئك اسم اشارة those 

şunlara   إىل ذلك ...  إىل تلك.. –إىل ذاك...  إىل أولئك... جر -مفعول إليه to those 

şunların  تلك  –ذلك ...  –ذاك ...  أولئك... إضافة وتملك of those 

şunları  تلك )مفعول به( –ذاك  أولئك... مفعول به those (obj) 

şunlarda  عند تلك ... –عند ذاك ...عند ذلك...  عند أولئك... مفعول فيه on those 

şunlardan  من تلك... –من ذلك... –من ذاك...  من أولئك... مفعول منه from those 

şunlarla  مع تلك... –مع ذاك...مع ذلك...  مع أولئك... مفعول معه with those 

 

 O - – Tekilحالة املفرد للعاقل وغري العاقل  -1

 english عربي الصيغة اإلعرابية اسم اإلشارة

o  تلك -ذلك  إشارةاسم that yonder  

ona   إىل تلك –إىل ذاك  جر -مفعول إليه to that 

onun  تلك -  ذاك  إضافة وتملك of that 

onu  تلك  -ذلك  مفعول به  that (object) 

onda  عند تلك –عند ذاك  مفعول فيه ın/on/at that 

ondan  من تلك –من ذاك  مفعول منه from that 

onunla  مع تلك –مع ذاك  مفعول معه with that 
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 Onlar  Çoğul -   - حالة اجلمع -2

 لغري العاقل للعاقل الصيغة اإلعرابية اسم اإلشارة
مجاد -نبات  –حيوان   

english 

onlar   تلك -ذاك  أولئك شارةإاسم those 

onlara   إىل تلك..  -إىل ذلك .. –إىل ذاك..  إىل أولئك... جر -مفعول إليه to those 

onların  تلك .. )إضافة( –ذلك ..  –ذاك ..  أولئك...   إضافة وتملك of those 

onları  تلك )  –ذاك  أولئك...   مفعول به those (obj) 

onlarda  عند تلك .. –عند ذاك ..عند ذلك..  عند أولئك... مفعول فيه on those 

onlardan  من تلك.. –من ذلك.. –من ذاك..  من أولئك... مفعول منه from those 

onlarla  مع تلك.. –مع ذاك..مع ذلك...  مع أولئك... مفعول معه with those 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يعقبهاجب أن ي كما ذكرنا سابقاً في فصل األسماء حالة الجمعفي أسماء وضمائر اإلشارة  

د هذه الضمائر مبتدأً أو فاعالً:ع  حيث ت   ,مشار إليه  
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   - Çoğul  صيغة اجلمع  -أمثلة على أمساء اإلشارة 

Şunlar defter(dir)  دفاترتلك Bunlar kitap(tır)  كتبهذه  

Onlar adam(dır)  رجالأولئك Bu kadınlar(dır)  نساءهذه  
 

   = صيغة اجلمعأمثلة على ضمائر اإلشارة

Bunlar geldi  هؤالءجاء  Bununla geldim  
ُ
معهأتيت  

Şunlar yazdı  كتبواأولئك Onları gördüm همشاهدت 
Bunun gibi yoktur مثلهيوجد  ال Onlar yapacaklar  سيعملونأولئك 

حالة اإلفراد: مع وضع ضمائر اإلشارة فيلجمع المشار إليه  الجمع نلجأولهذا إذا أردنا استخدام   

 

   - Çoğul  اجلمع مع األمساء يف حالة أمثلة على أمساء اإلشارة 

O ödevler  الوظائفتلك Bu arabalar  سياراتهذه  

Şu evler  البيوتتلك Şu odalar  الغرفتلك  
 من تجريد أو مفعولية أو مضاف إليه سما سابقاً بأنها تمر بكل حاالت االاإلشارة كما ذكرنضمائر 

.وال تقع مضافا    

حيث يكون الضمير مبتدأً أو فاعالً: حالة التجريد: -1  

 

     حالة التجريد  -أمثلة على أمساء اإلشارة 

O pahalı(dır).  مرتفع السعرذلك Bu temiz(dir)  نظيفهذا  
Bunlar zeki(dir)  أذكياءهؤالء Şu çalışkan (dır).  جمتهدذلك  
 Bu yiyior  يأكلهذا Şunlar Mühendis(tir)  مهندسونهؤالء  

 Bunlar içiyor  يشربونهؤالء Şunlar öğrenci(dir)  تالميذهؤالء  
أو   -منه  –فيه   -إليه  –اإلشارة  مفعوالً به  حالة المفعولية : حيث يمكن أن يكون ضمير -2

 معه
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فاصالً بين الحقة المفعول وضمائر اإلشارة  nالوقاية  حالة المفعول به :ويجب وضع  حرف -أ

 المفردة

 حالة املفعول به  -أمساء اإلشارة  أمثلة على

Bunları gördüm   
ُ
  Bunu gördüm هؤالءرأيت

ُ
 هذارأيت

Şunları gördüm  
ُ
أولئكرأيت  Şunu gördüm  

ُ
ذاكرأيت  

Onları   gördüm  
ُ
أولئكرأيت  Onu   gördüm  

ُ
ذلكرأيت  

الوقاية  للفصل بين الضمير المفرد والحقة  nحالة المفعول إليه: يدخل أيضاً الحرف   -ب 

 المفعول إليه:

 

 حالة املفعول إليه  - أمساء اإلشارة أمثلة على

Bunlara  baktım   
ُ
 إىل  Buna baktım هؤالءإىل  نظرت

ُ
 هذانظرت

Şunlara  baktım   إىل 
ُ
أولئكنظرت  Şuna baktım ن 

ُ
ذاكىل إظرت  

Onlara    baktım  إىل 
ُ
أولئكنظرت  Ona   baktım  إىل 

ُ
ذلكنظرت  

رغم أن الالحقة هنا تبدأ بحرف  nحالة المفعول فيه: ويلحق بالضمير المفرد حرف الوقاية   -جـ 

  صامت:

 حالة املفعول فيه  -أمساء اإلشارة  أمثلة على

Bunlarda  kaldım   
ُ
  Bunda kaldım هؤالء عندأقمت

ُ
 هذا يفأقمت

Şunlarda  kaldım   
ُ
أولئك عندأقمت  Şunda kaldım  

ُ
ذاك يفأقمت  

Onlarda    kaldım  
ُ
أولئك عندأقمت  Onda   kaldım  

ُ
ذلك يفأقمت  

رغم أن  nحالة المفعول فيه: ويلحق بالضمير المفرد حرف الوقاية  حالة المفعول منه:  - د

 الالحقة هنا تبدأ بحرف صامت:

 منهحالة املفعول   -أمساء اإلشارة  أمثلة على

Bunlardan  aldık  هؤالء أخذنا من Bundan aldık هذا أخذنا من 
Şunlardan   aldık  أولئك أخذنا من  Şundan aldık ذاك أخذنا من  
Onlardan     aldık أولئك خذنا منأ  Ondan   aldık ذلك أخذنا من  
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بين الصائتين  مع ضمائر اإلشارة المفردة  nوتفصل  حرف الوقاية  حالة المضاف إليه:  -هـ

 فقط:

 

 حالة املضاف إليه  -أمساء اإلشارة  أمثلة على

Bunların  kitabı  هؤالء كتاب Bunun  kitabı  هذاكتاب 
Şunların   kitabı  أولئك كتاب  Şunun  kitabı ذاك كتاب  
Onların     kitabı أولئك كتاب  Onun    kitabı ذلك كتاب  

ما أ يتصل بالضمائر  المفردة إال بعد وضعها في حالة المضاف إليه ال حالة المفعول معه:  -و

   : دخول الحقة المضاف إليه أوالً حالة الجمع فال يلزم 

 

 حالة املفعول معه  -أمساء اإلشارة  أمثلة على

Bunlarla  konuştum   مع 
ُ
 مع   Bununla  konuştum هؤالءحتدثت

ُ
 هذاحتدثت

Şunlarla   konuştum  مع 
ُ
أولئك حتدثت  Şununla  konuştum مع 

ُ
ذاك حتدثت  

Onlarla     konuştum  مع 
ُ
أولئكحتدثت  Onunla    konuştum مع 

ُ
ذلك حتدثت  

) من أجل  –( kadar –) قّدّر  –( gibi –األمر نفسه يتكرر إذا جاءت األدوات التالية : )مثل 

– için  فيجب وضع هذه الضمائر في حالة  المضاف إليه أوالً: ,( بعد ضمائر اإلشارة  المفردة 

 

 اتصال أمساء اإلشارة يف حلة اإلضافة مع كلمات أخرىأمثلة على 
Bunun gibi yok(tur). مثل هذا يوجد ال. 

Şunun gibi yok(tur). مثل ذاك يوجد ال. 

Onun gibi bizde var(dır). مثل ذلك يوجد لدينا. 

Bunun kadar güzel(dir). هذا بقدر مجيل. 

Onun kadar uzak(tır). ذلك بعيد بقدر. 
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Bunun için geldim. ألجل 
ُ
 .هذا أتيت

Şunun için geldim.  
ُ
 .ذاك ألجل أتيت

Onun için gitti.  
 
 .ذلك من أجل ذهب

 

 

 

  

 

  ستعمل للمذكر والمؤنث معا ً ت   شارةاإل أسماء جميع -1

 يهإلويكون المشار  مفرداً  ىقبل يب ,مباشرة  يهإللحقه المشار  إذا شارةاإل اسمجمع  ال يجوز -2

 ً  مثل:اللغة العربية  عكس جمعا

 

 

 للجمادأما بالنسبة  ,بالنسبة للعاقلالمفرد أو الجمع يمكن استخدام الفعل بصيغة  مع األفعال -3

المفرد يجب أن نستخدم الفعل بصيغة والحيوانات  

 

 

 

 صح  غلط

النساء هؤالء  
Bunlar kadınlar 

  

Bu kadınlar 

These women  These women 

السادة أولئك  
Onlar baylar 

  
O baylar 

Those gentlemen  Those gentlemen 

 
 
بيوت تلك  

Şunlar evler  Şu evler 

Those houses Those houses 

 مالحظات هامة: 
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اإلنسان -للعاقل    

اوجاؤ هؤالء  

Bunlar  - geldi - geldiler 

They came 

كتبوا أولئك  

Onlar- yazdı - yazdılar 

They wrote 

 

 

 

نبات -حيوان  –لغري العاقل   

  اخليول تركض تلك 
O atlar koşuyor. 

These horses are running 

القطط تأكل هذه  
Bu kediler yiyor. 

These cats are eating. 

النباتات تنمو هذه   
 Bu bitkiler büyüyor. 

 These plants is growing. 
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 أمثلة منوعة

Onlar benim arkadaşlarım. 

 .أصدقائي أولئك
 

 
These my friends. 

Onlar Mavi ev. 

.زرقاءبيوت  هذه  These blue houses. 

Şu ne? 

؟ تلك ما  ؟ هذهما   

What that? 

O bir gazete. 

جريدة. تلك  

 

This is a newspaper. 

Şu adama bakın! 

الرجل! ذاك إىل انظر  
Look at that man! 
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  االستفهامالجمل االستفهامية مع أدوات اإلشارة نضع اسم اإلشارة قبل أداة  لصياغة -1

ne? – kim ? 

Şu okul . 

.املدرسة تلك  That school. 

Şu okullar. 

.املدارس كتل  
 

That schools. 

Bu kitabı okuyorum ama 
anlayamıyorum. 

الكتاب , لكن أنا ال أستطيع أن أفهم. هذاأنا أقرأ   

I read this book ,but I don’t understand it. 

Bu gece misafirimizsin 

الليلة . هذه أنت ضيفنا  
You our guest tonight. 

Bu maç çabuk biter.  

 .املباراة تنتهي بسرعة هذه
This match finish quickly. 

 استخدام أمساء اإلشارة مع أدوات االستفهام
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 على أمساء اإلشارة أمثلة منوعة
Bu nedir? Bu bir beyaz kedi 

 .قطة كبرية هذه ؟ هذهما 
 

What is this? 

This is a white cat. 

Bunlar nedir? Bunlar yeşil elma. 

 خضراء اتتفاح هذه ؟ )للجمع( ؟ماهذه 
 

What are these? 
These are green apples. 

O kim? O bir öğretmen 

 
ْ
ن
ّ
 .معلمذاك  هذا ؟م

Who is he?  

That a teacher 

Onlar kim? O genç kızlar 

 ؟أولئكمن 
 .بنات صغريات أولئك

Who are those ? 
Those are young girls. 

Şunlar ne? O evler 

 بيوت. تلك (للبعيد) ؟ أولئكما 
 

What are those? 
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قبل أداة اإلشارة في حاالت خاصة لتدل على التأكيد عن الشيء  االستفهامنضع إشارة  أنيمكن 

 الذي تسأل عنه:

 Ne bu?  Bu ne? هذا ؟ ما 
Ne bu? Bu çanta هذه ؟ هذه حقيبة ما 

 : مع أدوات اإلشارة  mi – mı – mü – mu))  االستفهام استخدام أداة -2

ستخدم مع األسماء واألفعال وسنقوم بشرحها الحقاً ت   التي االستفهامداوت هي من أهذه األدوات 

 هنا فقط سنشرح القسم الذي يتعلق بأدوات اإلشارة :,في دروس قادمة 

 

 

 

 أمثلة

قلم ؟ هذاهل   
.قلم هذانعم   

Bu bir kalem mi(dir)?  

Evet, Bu bir kalem(dir). 

Is it a pen? 

Yes, It's a pen. 

؟فنجان  هذاهل    
قلم . هذا ,ال  

Bu bir fincan mı(dır)? 

Hayır,bu bir kalem(dir). 

Is it a cup ? 

No, It's a pen. 

املعلم هنا؟ ذلك هل  

.املعلم هناك ذلكال   

O Öğretmen burada mı(dır)? 

Hayır,O öğretmen orada(dır). 

Is a teacher here? 

No,the teacher there. 

املدينة كبرية؟ تلك هل  

.املدينة كبرية تلك نعم  

Şu Şehir büyük mü(dür)? 

Evet, O şehir büyük(tür). 

Is a city big ? 

Yes, that city is a big. 

Bu… mı(dır)? 
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طاولة؟ تلكهل   

.طاولة تلكنعم   

Şu bir masa mı(dır)? 

Evet,bu bir masa(dır). 

Is that a table? 

Yes,that is a table. 

 

معلمة؟ تلك هل  

.ةمعلم تلكنعم   

O, bir bayan öğretmen mi(dir)? 

Ever,O bir bayan öğretmen(dir). 

Is she a female teacher? 

Yes,She is a teacher. 

 

 

 

 يلي:نعيد األمثلة السابقة مع نفي الجواب كما 

 

 أمثلة

 

قلم؟هذا  هل  
,قلما  هذا ليس  ,ال  
.هذه مسطرة   

Bu bir kalem mi)dir(?  

Hayır,bu bir kalem değil(dir).Bu 

cetvel(dir). 

Is it a pen? 

No, Itsn't a pen .It's a ruler 

 

فنجان؟هذا  هل  
,هذا ليس فنجان ,ال  
قلم.هذا    

Bu bir fincan mı(dır)? 

Hayır, bu bir fincan değil(dir), bu bir 

kalem(dir). 

Is it a pen? 

No, Itsn't a cup ,It's a pen. 

 استخدام أمساء اإلشارة يف حالة االستفهام وحالة النفي معا     
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املعلم هنا؟ هل  

املعلم  ,املعلم ليس هنا ,ال
.هناك  

Öğretmen burada mı(dır)? 

Hayır, öğretmen burada değil(dir). 

öğretmen orada(dır). 

Is a teatcher here? 

No,the teacher isn't here. The teacher there. 

 

املدينة كبرية؟ هل  

 ,كبريةاملدينة ليست  ,ال
.املدينة صغرية  

Şehir büyük mü(dür)? 

Hayır, şehir büyük değil(dir),şehir 

küçük(tür). 

Is a city big? 

No, the city isn't a big. It's a small. 

 

تلك طاولة؟ هل  

ذلك  ,طاولةليست  تلكال 
 كرسي

Şu bir masa mı(dır)? 

Hayır,Şu bir masa değil(dir) , Şu 

sandalye(dir). 

Is that a table? 

Hayır, that isn't a table. That is a chair. 

 

؟تلك معلمة هل  

 ذاك ,معلمةتلك ليست  ,ال
.معلم  

O, bir bayan öğretmen mi(dir)? 

Hayır,o bir bayan öğretmen değil(dir). 

O erkek öğretmen(dir) 

Is she a female teacher? 

No, She isn't a female teacher. He is a male 

teacher 

 

 

يمكن لبعض أدوات وأسماء اإلشارة أن تنوب عن األسماء المشار إليهم وتحل محلهم في الجملة  

ونسمي هذه األدوات  بدون أن يكون هناك اسم مشار إليه موجود في الجملة وتعطي نفس المعنى

 ضمائر اإلشارة
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 هي:وهذه األدوات ذكرنا ذلك في بداية الدرس  اإلشارة كمابضمائر 

 Bu, Şu, O, Bunlar, Şunlar, Onlar, Öteki, Beriki, Bura, şura, Ora 

 إشارةاسم تكون صفة  اإلشارةضمائر  جاء بعدذا إو

 

اإلشارة أمثلة على ضمائر  

Şunlara bak. 

.أولئك إىل انظر  
Look at those! 

Şunların arkadaşları. 

أولئك الناس()... أصدقاء   

The friends of those [people]. 

Şunların okulu. 

.أولئك مدرسة  

The school of those . 

Şunu al. 

.تلك خذ – ذاك خذ  
Take that. 

Şunu istemiyorum. 

.تلك ال أريد – ذاك أريد ال  
I do not want that. 

Şunları al. 

. أولئك خذ  
Take those. 

Şunlarda kalıyorum. كأولئ ندع أقيم. 
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I stay at those. 

Dün onlarla sinemaya gittim. 

 
ُ
.ءهؤال مع البارحة ذهبت  

Yesterday I went to the cinema with them. 

Bunların kitabın okudum. 

 
ُ
.همكتاب قرأت  

I read their book. 

Bununla konuştum. 

 
ُ
.معه حتدثت  

I talked with him 

Şunlarla görüştük. 

 
ُ
.معهم تقابلت  

I met with them. 

Bunun gibi yoktur. مثله يوجد ال.  

Şunun gibi yoktur. ذاك مثل يوجد ال.  

Onun gibi bizde vardır. مثله عندنا يوجد.  

Onlarla anlaştık. معهم تفاهمنا.  

Buraya onunla gel. هناك إىل معه تعال.  

Bunun yerine şunu ver. هذه من بدال   تلك أعطني.  

Bunun ölçüsü ne kadar? ؟هذه قياس هو كم  
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Bu bizim en büyük sevincimiz. ىالكرب فرحتنا هذه. 

Şunu hala almadılar. األن حلد تلك يأخذوا مل. 

Onlarda düzensizlikler var. استقرار عدم لديهم هم. 

Ötekini sen yaz. اكتبها أنت األخرى أو البقية. 

Böylesi görülmemiştir. مل  
ُ
 .لهمث هداشي

Buranın yazı bir başka olur.  خمتلف ءشي( املكان هذا يف أي) هناصيف.  

Kapının şurası kırılmış. هنا من مكسور الباب.  

O pahalıdır. (غال)السعر مرتفع ذلك. 

Bu bitmiş. انتهى هذا. 

Bunlar yiyorlar. يأكلون هؤالء. 

O içiyor. يشرب هو. 

Şu çalışkan. جمتهدة تلك. 

Şunlar doktordur. أطباء هؤالء. 

Bunları dikkatlice sar. بعناية هؤالء احزم. 

Bunlar şahsı eşyalarımdır. 
 .الشخصي الستعمايل األشياء هذه
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 عاقلاللغيرن استعملت إو لألشخاصتكون ضمائر  )األشخاص(استعملت هذه الكلمات للعاقل  إذا

 مثال: إشارةتكون ضمائر  جماد( –)حيوانات 

O memleketlerine gittiler. (Şahıs zamiri) 

 .بلدتهم إىل هم ذهبوا  

 (للعاقل)شخصيهنا استخدمت كضمير 

Onlar yıkanmadan salataya doğranmaz.   

 ! غسليف السلطة بدون  هذه مال تفر

(عاقل غير) إشارة استخدمت كضمير هنا  

 

    

 السبب الرتمجة صح غلط
Onlar kuşlar mı? Onlar kuş mu?      طيور؟هل هذه  

 ler+ bunlar~ ال يجتمع

Bunlar Araplar mı?   Bunlar Arap mı?  عرب؟هل هم  
Bunlar öğrenciler Bu öğrenciler هؤالء طالب 
Onlar İngilizler Onlar İngiliz  إنكليز أولئك  

Onlar İngilizler mi? Onlar İngiliz mi?  إنكليز؟هل هم  
Şunlar köpekler Şu köpekler كالب ذاك  
Onlar bulutlar O bulutlar تلك غيوم 
Şu ne? Şu gazete 

Nerede şu gazete? 

Şu ne? O bir gazete 

Nerede o gazete? 

جريدة تلك تلك؟ ما  
اجلريدة؟ تلك أين  

        şuوليس  oالجواب يكون 

 

  - O - ONLAR  مالحظات حول استخدام

 مالحظات هامة 


