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 ضمائر الكينونة

Olmak Zamirler - To Be  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 

 

 .الضمير بين الحرف األخير والحقة (y) وقاية في حال كان الحرف األخير لالسم حرف صوتي نضع حرف  -1

في  نستغني عن الضمير المنفصل أنوجود الضمير المنفصل في بداية الجملة هي للتأكيد على معنى الجملة ويمكن  -2

كالحيوانات والجماد فال  للجمع لغير العاقلدون أن يتغير المعنى كما هي في الجداول أدناه أما بالنسبة  العمود األول

 .من الجملة (onlar )يمكننا حذف اسم اإلشارة 

حالة المثنى في اللغة التركية قليلة االستعمال فهم يستخدمون دوماً صيغة الجمع للعدد الذي يتجاوز الواحد لكن أحياناً  -3 

نضطر الستخدام صيغة المثنى في حاالت خاصة عندما نريد أن يكون تعبيرنا دقيقاً عن عدد األشخاص أو األشياء والتي 

 بالنسبة لصيغة المثنى تكون على الشكل التالي: ,هي موضوع  الحديث

 

 İkiniz Hastasınız Siz انمريض أنتما كالكما

 ikiniz öğrencisiniz Siz أنتما كالكما تلميذان

 İkisi Hastadır O هما مريضان

 ikisi öğretmendir O هما معلمان

 

وقليالً ما تستخدم هذه الصيغ في اللغة التركية حيث غالباً تستخدم حالة الجمع لذلك جميع األمثلة القادمة لن يوجد فيها 

 حالة التثنية .

التركية لذلك ستكون جميع األمثلة القادمة هي  كما تعلمنا في الدروس  األولى بأنه ال يوجد مذكر ومؤنث في اللغة -4

 تخاطب المذكر والمؤنث في حالتيه المفرد والجمع .

وهذه  (dir-dır-dur-dürفي حالة الشخص المفرد الغائب )الشخص الثالث( نستخدم مع الضمير الغائب الالحقة ) -5

ما يكون خبر الجملة يحتاج للتأكيد وهذا ما سأقوم الالحقة نكتبها وال نلفظها إال في حاالت خاصة في الجمل اإلسمية عند

بشرحه في الدروس القادمة في بحث " الجمل اإلسمية" . لذلك لن أقوم بكتابة هذه الالحقة إال في حاالت خاصة يتطلب 

معنى الجملة ذلك .وهذا األمر ينطبق على الضمير الغائب في حالة الجمع )الشخص السادس(  حيث الحقته تكتب في 

  .(dırlar- dirler(  أو )lardır – lerdirد الشكلين  )أح

 h, ç, f, s, t, k, p, şفي حال كان لدينا صفات أو أسماء منتهية باألحرف الصامتة :  -6

حيث تنطبق جميعها على حاالت يجب أن نقلب الحرف األخير حسب قواعد األحرف الصوتية التي درسناها سابقاً 

األزمنة لذلك ليس من داع ألن نشير إليها في كل مرة.ضمائر الكينونة في جميع   

   حول ضمائر الكينونة هامةمالحظات 
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k  ğ 

ç  c 

p  b 

 

 مثال

yanlış- مخطئ genç- شاب soğuk- بارد büyük - كبير  

yanlışım gencim soğuğum büyüğüm Ben 

yanlışsın gençsin soğuksun büyüksün Sen 

yanlış(tır) genç(tir) soğuk(tur) büyük(tür) O 

yanlışız genciz soğuğuz büyüğüz Biz 

yanlışsınız gençsiniz soğuksunuz büyüksünüz Siz 

yanlışlar(dır) gençler(dir) soğuklar(dır) büyükler(dir) Onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 

 

صل بالخبر في الجملة اإلسمية إلتمام المعنى وتأكيده .وتفيد معنى الكينونة في الجملة تالضمائر الخبرية هي لواحق ت

بق على هذه المقاطع تُط  وجميع قواعد األحرف الصوتية من قلب األحرف ووضع أحرف حماية وإسقاط اإلسمية . 

 ستخدم أيضاً مع الجمل الفعلية بجميع حاالتهاالضمائر تُ  القواعد. وهذهالضمائر ومن خالل األمثلة التالية سنجد تأثير هذه 

في دروس األفعال في نهاية هذا الجزء  الزمنية حيت تتصل بلواحق األفعال لتدل على الفاعل وسنشاهد هذه الضمائر

ماضي الزمن ال ,نبحث في هذا الفصل جميع حاالت الضمائر في األزمنة المختلفة )الزمن المضارع البسيط . وسالثاني 

الحالة الشرطية ( وكل حالة زمنية  –الزمن في المستقبل  ,أي الالشهودي الزمن الماضي الغيرفعلي ,الفعلي الشهودي

 حالة النفي مع االستفهام(. ,حالة النفي ,هامحالة االستف, سنقوم بشرح الحاالت األربع لها ) حالة اإليجاب

  

   

 

حالة اإلجياب -ضمائر الكينونة  يف حالة الزمن احلاضر   
im-ım-um-üm                          املتكلم للمفرد أنا  

 dir-dır-dur-dür  للمفرد الغائب هي -هو 

sin-sın-sun-sün                      
َ
 للمفرد املخاطب أنت   ,أنت

iz-ız-uz-üz للجمع املتكلم حنن 
siniz-sınız-sunuz-sünüz      

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

lar)dır(-ler(dir(                                      
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

 

   

 

 

 

 

   Present Tense Affirmative  I' am  ,الضمائر يف الزمن احلاضر يف حال اإلجياب   -1

 

 احلاضرالضمائر يف الزمن   -أوالً 
Şimdiki Zaman – Present Tense 
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evli      - متزوج   

Evliyim أنا متزوج ben 

Evlisin أنت متزوج sen 

Evli(dir)  هو متزوج o 

Evliyiz حنن متزوجون biz 

Evlisiniz أنتم متزوجون siz 

Evliler(dir) هم متزوجون onlar 

 

kötü - سيء eski - قديم tuzlu- مالح  

kötüyüm eskiyim tuzluyum ben 

kötüsün eskisin tuzlusun sen 

kötü(dür) eski(dir) tuzlu(dur) o 

kötüyüz eskiyiz tuzluyuz biz 

kötüsünüz eskisiniz tuzlusunuz siz 

kötüler(dir) eskiler(dir) tuzlular(dır) onlar 

Hasta  - مريض   

Hastayım أنا مريض ben 

Hastasın أنت مريض sen 

Hasta)dır) هو مريض o 

Hastayız حنن مريضون biz 

Hastasınız أنتم مريضون siz 

Hastalar )dır) هم مريضون onlar 

 مع الصفات -1
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

ucuz - رخيص sinir - عصبي Sakin - هادئ  

ucuzum sinirim sakinim ben 

ucuzsun sinirsin sakinsin sen 

ucuz(dur) sinir(dir) sakin(dir) o 

ucuzuz siniriz sakiniz biz 

ucuzsunuz sinirsiniz sakinsiniz siz 

ucuzlar sinirler(dir) sakinler(dir) onlar 

 

 

 

mühendis   -مهندس  

ben أنا مهندس mühendisim 

sen أنت مهندس mühendissin 

o هو مهندس mühendis 

biz حنن مهندسون mühendisiz 

siz أنتم مهندسون mühendissiniz 

onlar هم مهندسون mühendisler 

 

memur موظف -   

ben أنا موظف memurum 

sen  
َ
موظفأنت  memursun 

o  موظفهو  memur 

biz ونحنن موظف  memuruz 

siz أنتم موظفون memursunuz 

onlar هم موظفون memurlar 

 

 

 

 مع املهن -2
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profesör  بروفسور  -أستاذ-   

ben أنا أستاذ profesörüm           

sen أنت أستاذ profesörsün          

o هو أستاذ Profesör                    

biz حنن أساتذة profesörüz               

siz أنتم أساتذة Profesörsünüz        

onlar هم أساتذة Profesörler          

 

öğretmen  معلم  –أستاذ -  

ben أنا معلم öğretmenim    

sen أنت معلم öğretmensin     

o هو معلم öğretmen            

biz حنن معلمون öğretmeniz       

siz أنتم معلمون öğretmensiniz  

onlar هم معلمون öğretmenler  

 

 

 

   

burada-           هنا    

Ben buradayım                     أنا هنا 
Sen buradasın أنت هنا 
O burada ve o burada  هو هنا  
Biz buradayız حنن هنا 
Siz buradasınız أنتم هنا 

Onlar hepsi buradalar   ًهنا هم مجيعا 

 

 

 

 مع األماكن -3
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orada- هناك 

oradayım أنا هناك 
oradasın أنت هناك 
orada(dır) هو هناك 

oradayız حنن هناك 

oradasınız أنتم هناك 
oradalar(dır) هم هناك 

 

Köy- حقل 

köydeyim أنا يف احلقل 
köydesin أنت يف احلقل 
köyde(dir) هو يف احلقل 

köydeyiz حنن يف احلقل 

köydesiniz أنتم يف احلقل 
köydeler(dir) هم يف احلقل 

 

ev- بيت 
evdeyim                 البيتأنا يف 

evdesin                  أنت يف البيت 
evdeyiz                 حنن يف البيت 

evde                      هو يف البيت 

evdesiniz              أنتم يف البيت 

evdeler               هم يف البيت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 
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sınıf - صف 

sınıftayım              أنا يف الصف 
sınıftasın                أنت يف الصف 

sınıfta                     هو يف الصف 

sınıftayız               حنن يف الصف 

sınıftasınız           يف الصف أنتم 

sınıftalar               هم يف الصف 

 

 araba – سيارة 

arabadayım           أنا يف السيارة 

arabadasın             أنت يف السيارة 

arabada                  هو يف السيارة 

arabadayız             حنن يف السيارة 

arabadasınız         أنتم يف السيارة 

arabadalar            هم يف السيارة 

 

sinema – سينما 

sinemadayım         أنا يف السينما 

sinemadasın           أنت يف السينما 

sinemada                 السنيماهو يف 

sinemadayız         يف السينماحنن 

sinemadasınız        أنتم يف السينما 

sinemadalar           هم يف السينما 
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Almanya – أملانيا 
Almanya’dayım     أنا يف أملانيا 

Almanya’dasın      أنت يف أملانيا 

Almanya’da            هو يف أملانيا 

Almanya’dayız        حنن يف أملانيا 

Almanya’dasınız     أنتم يف أملانيا 

Almanya’dalar        هم يف أملانيا 

 

Japonya –   اليابان

Japonya’dayım        ابانيلاأنا يف 
Japonya’dasın         ابانيلاأنت يف 

Japonya’da           ابانيلاهو يف 

Japonya’dayız          ابانيلاحنن يف 

Japonya’dasınız    ابانيلاأنتم يف 

Japonya’dalar          ابانيلاهم يف 

 

Okul – مدرسة 

okuldayım                          أنا يف املدرسة 

okuldasın                            املدرسةأنت يف 

okulda                                 هو يف املدرسة 

okuldayız                            حنن يف املدرسة 

okuldasınız                         أنتم يف املدرسة 

onlar okulda- okuldalar      هم يف املدرسة 
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Ben Türk  تركي هو 
Ben Alman         أملاني هو 

Ben İtalyan        إيطايل هو 

Ben Kanadalı    من كنداهو 

Ben Amerikalı   أمريكي هو 

Ben İspanyol   إسبانيهو 

Ben Fransız   فرنسيهو 

Ben Rus           روسي هو 

Ben Mısırlı        مصريهو 

Ben Çinli          صينيهو 

Ben Suriyeli       سوري هو 

Ben Japonyalı  يابانيهو 
 

Biz Almanız  حنن أملان           
Biz İtalyanız           إيطالينيحنن  

Biz Rusuz            حنن روس 

Biz Türküz            حنن أتراك 

 

Siz Fransızsınız    أنتم فرنسيون 

Siz İtalyansınız           ونيلاأنتم إيط 

Siz Türksünüz            أنتم أتراك 

  

 

 مع اجلنسيات -4
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1-أمثلة منوعة   

Kaç yaşındayım? 

 ؟  عمريكم 
How old am I? 

Kaç yaşındasın? 

  ؟ عمرككم 
How old are you? 

Pazar günü oradayım. 

 . يف يوم األحدأنا هنا 
I'm here on Sunday. 

Bugün hastayım. 

 . مريض أنااليوم 
Today I am sick 

Aşkım çok güzelsin. 

 . اً جد مجيلة أنتحبيبتي 
You are very beautiful my dear! 

Bu adam doktor. 

 .طبيبهذا الرجل 
This man is a doctor. 

Hepimiz yeni öğrencileriz. 

 جدد. طالب مجيعاً  حنن
We are all a new students. 

Siz iyi futbolcusunuz. 

 .جيدون قدم كرة العبو أنتم
You are very good football players. 
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Bu çocuklar çok çalışkan. 

 .جداً  جمتهدونهؤالء األطفال 
These children are hardworking. 

Biz marttayız. 

 . يف شهر آذار حنن
We are in the month of Mars. 

Tabii, mayıs ayındayız. 

 .أيارحنن يف شهر طبيعي 
Of course, we are in the month of May. 

Ne zamandır Türkiye’desiniz? 

 ؟ تركياوأنت يف منذ مىت 
How long are you in Turkey? 

Bütün gün ofisteyim. 

 .املكتبيف  يومطوال الأنا 
I am all day in the office. 

Ev hanımıyım. 

 .منزلأنا ربة 
I am a Housewife. 

Altı senedir evliyim. 

.منذ ست سنوات متزوجة  

I have been married for six years. 

Ben güzel bir şehirdenim, ismi  "Ayden" . 
 .اجلميلة التي امسها " أيدن " أنا من املدينة

I am from beautiful city, which named "Ayden". 
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Ben şirketin müdürüyüm. 
 .الشركةأنا مدير 

I am the Manager of the company. 

 Bomba gibiyim. 
 أنا كالقنبلة.

I feel like I am the Bomb. 

Ben babayım. 

 .أنا أب
I am a father. 

Bu gece misafirimizsin. 
 الليلة.أنت ضيفنا 

You are our guest this night. 

Biz komşuyuz. 
 .نحنن جريا

We are neighbors. 

Sen cazipsin. 
 .جذابةأنت 

You are attractive. 

Siz daha iyisiniz. 
 أحسن.أنت 

You are better. 
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 2-أمثلة منوعة 

Sen okulun müdürüsün. .أنت مدير املدرسة 

O arabanın şoförüdür. هو سائق السيارة. 

Ali’nin babasıyım. .أنا والد علي 

Mehmet’in annesiyim. .أنا والدة حممد 

Evin sahibiyiz. حنن أصحاب البيت. 

Siz arkadaşlarımsınız. أنتم أصدقائي. 

Ben sizin arkadaşınızım Amer.  عامرأنا صديقكم. 

Siz benim kardeşlerimsiniz. أنتم أخوتي. 

Babam sizin öğretmeninizdir. والدي هو أستاذكم. 

Siz bizim öğretmenizsiniz. أنتم أساتذتنا. 

Biz kitabın müellifiyiz. حنن مؤلفو الكتاب. 

Toplantının başkanısınız. أنتم رؤساء االجتماع. 

Yirmi yaşındayız.  سن العشرينحنن يف. 

Yol sonundasınız. أنتم يف نهاية الطريق. 

Ben öğretmeninim . مك
ِّ
 .أنا معل

Onlar Yusuf’un kardeşleridir. هم أشقاء يوسف. 
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Yatak odasındayım. أنا يف غرفة النوم. 

Çocukların bahçesindeyim. أنا يف حديقة األطفال. 

İmtihan odasındalar. االمتحان الطالب يف غرفة. 

Ben komşunum. أنا جارك. 

Ben  sizin komşunuzum. أنا جاركم. 

Siz benim komşumsunuz. أنتم جرياني. 

Biz komşunuzuz. حنن جريانكم. 

Sen kalbimsin. أنت قلبي. 

Sen kalbimdesin. أنت  يف قلبي. 

Sen benim sevgimsin. أنت حبي. 

Sen benim ruhumsun. أنت روحي. 

Sen benim hayatımsın. أنت حياتي. 

Bu ev benimdir. هذا املنزل يل. 

Bu ev senindir. هذا املنزل لك. 

O kitaplar sizindir.  هذه كتبكم. 
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miyim,mıyım,muyum,müyüm ? املتكلم للمفرد أنا  

misin,mısın,musun,müsün?   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

mi,mı,mu,mü  ?  للمفرد الغائب هي -هو 

miyiz ,mıyız,muyuz,müyüz ?                                         للجمع املتكلم حنن 

misiniz,mısınız,musunuz,müsünüz ?  
ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

 or mi,mı,mu,mü ? ~lar mı ?,~ler mi?  
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

  

 

  

ستخدم الصيغ التالية مع الحاالت المختلفة لنوع تُ ,أو االستفهام  في الزمن الحاضر وفي حالة السؤاللصياغة الضمائر 

 جمع غائب( ,مفرد غائب ,جمع مخاطب,مفرد مخاطب   ,مفرد جمع  ,الشخص )مفرد متكلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çabuk  - سريع   

çabuk muyum? ؟هل أنا سريع 

çabuk musun? ؟هل أنت سريع 

çabuk mu? ؟هل هو سريع 

çabuk muyuz?  ؟سريعونهل حنن 

çabuk musunuz? ؟هل أنتم سريعون 

çabuk mu? / çabuklar mı? ؟هل هم سريعون 

 

  

 ?  Present Tense Question – Am I  - الضمائر يف الزمن احلاضر يف حال االستفهام -2
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seninle – معك   

seninle miyim? ؟هل أنا معك 

seninle misin? ؟هل أنت معك 

seninle mi? ؟هل هو معك 

seninle miyiz? ؟هل حنن معك 

seninle misiniz? ؟ هل أنتم معك  

seninle mi? / seninleler mi? ؟ هل هم معك  

 

evli  - متزوج 
evli miyim? ؟هل أنا متزوج   

evli misin? ؟هل أنت متزوج   

evli mi? ؟هل هو متزوج   

evli miyiz? ؟هل حنن متزوجون   

evli misiniz? ؟هل أنتم متزوجون   

evli mi? / evliler mi? ؟ هل هم متزوجون   
 

güçsüz  -  ضعيف 

güçsüz müyüm? ؟ هل أنا ضعيف  

güçsüz müsün? ؟ هل أنت ضعيف  

güçsüz mü?  ؟ هل هو ضعيف  

güçsüz müyüz? ؟ هل حنن ضعفاء  

güçsüz müsünüz? ؟ هل أنتم ضعفاء  

güçsüz mü? / güçsüzler mi? ؟ هل هم ضعفاء  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

 ؟ جمتهدبرأيك إنسان  أناهل 

Sizce ben çalışkan mıyım? 

In your opinion, am I a hard working person? 

 ؟هل أنت سريع مثلي

Benim kadar hızlı mısın? 

Are you as fast as me? 

 ؟هل هذه الكأس مليئة

O bardak dolu mu? 

Is that glass full? 

 ؟حقاً  هل حنن سعداء

Gerçekten mutlu muyuz? 

Are we really happy? 

 ؟األول كبمع ح معاً  ما زلت هل

İlk aşkınızla hala birlikte misiniz? 

Are you still with your first love? 

 ؟إستانبولهل مصطفى وعائشة خارج 
Mustafa ve Ayşe İstanbul dışındalar mı? 

Are Mustafa and Ayshe out of Istanbul? 

  أناهل 
 
 م
ِّ
ق؟ح  Ben haklı mıyım? 

 والد علي؟
َ
 ?Sen Ali’nin babası misiniz هل أنت

 ?Biz şehirin merkizinde miyiz هل حنن يف مركز املدينة ؟

 ?Siz memur musunuz هل أنتم موظفون؟
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 ?Baban evde midir هل والدك يف البيت؟

 ?Kardeşim üzgün müdür هل أخوك حزين؟

 ?Çocuklar çalışkan mıdırlar هل األوالد جمتهدون؟

 صديقنا؟
َ
 ?Sen arkadaşımız mısın هل أنت
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değilim املتكلم للمفرد أنا  

değiliz للجمع املتكلم حنن 
değilsin   أنت , 

َ
 للمفرد املخاطب أنت

değilsiniz  
ْ
  -أنتم

َ
 باملخاطلجمع ل أنت

değil  للمفرد الغائب هي -هو 

değil/değiller  
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

 

 
  
ستخدم الصيغ التالية مع الحاالت المختلفة لنوع تُ ,لصياغة الضمائر في الزمن الحاضر وفي حالة النفي أو الجزم   

جمع غائب( : ,مفرد غائب ,جمع مخاطب,مفرد مخاطب  ,مفرد جمع  ,الشخص )مفرد متكلم   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çirkin  - قبيح 
 قبيحاً 

 
 çirkin değilim Ben أنا لست

 çirkin değilsin Sen أنت لست قبيحاً 

 çirkin değil(dir) O هو ليس قبيحاً 

 çirkin değiliz Biz حنن لسنا قبيحون

 çirkin değilsiniz Siz أنتم لستم قبيحون

 هم ليسوا قبيحون
çirkin değil/değiller  

Onlar 
(değillerdir/değildirler) 

 

 

 

 I'm not الضمائر يف الزمن احلاضر يف حال النفي أو اجلزم , -3
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Kısa  - قصري 
 قصرياً 

 
 kısa değilim Ben أنا لست

 kısa değilsin Sen أنت لست قصرياً 

 kısa değil(dir) O هو ليس قصرياً 

 kısa değiliz Biz حنن لسنا قصريين

 kısa değilsiniz Siz أنتم لستم قصريين

 هم ليسوا قصريين
kısa değil/değiller 

(değillerdir/değildirler) 
Onlar 

 

açık  - صريح 

 صرحياً 
 
 açık değilim Ben أنا لست

 açık değilsin Sen أنت لست صرحياً 

 açık değil(dir) O هو ليس صرحياً 

 açık değiliz Biz حنن لسنا صرحيني

 açık değilsiniz Siz أنتم لستم صرحيني

 هم ليسوا صرحيني
açık değil/değiller 

(değillerdir/değildirler) 
Onlar 
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 أمثلة منوعة

 
 
.  لكن أنا طالب معلماً  أنا لست  

Ben bir öğretmen değilim ama bir 

öğrenciyim. 

I am not a teacher but I am a student. 

.لالمتحانأنت غري مستعد   

Sınav için hazır değilsin. 

You are not ready for the exam. 

 عائشة ليست مغنية جيدة.

Ayşe iyi bir şarkıcı değil. 

Ayşe is not a good singer. 

ورصة ليست مدينة صغرية.ب  

Bursa küçük bir şehir değildir. 

Bursa is not a small city. 

حنن أبرياء. ,حنن لسنا مذنبون     

Biz suçlu değiliz, biz masumuz. 

We are not guilty, we are innocent. 

.أنتم سعداء , تعساءأنتم لستم   
Siz mutsuz değilsiniz, siz mutlusunuz. 

You are not unhappy, you are happy. 

 هذه احليوانات ليست متوحشة.
O hayvanlar vahşi değil. 

Those animals are not wild. 

.أنا لست جائعاً   
Ben aç değilim.  

I am not hungry. 
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.حنن لسنا أصحاب البيت  Evin sahibi değiliz. 

 .Sizin düşmanlarınız değildirler هم ليسوا أعداؤكم.

 صديقك
 
.أنا لست  Senin arkadaşın değilim. 

 
َ
 لست

َ
.أخي أنت  Benim kardeşim değilsin. 

.حنن لسنا طالبكم  Sizin öğrencisiniz değiliz. 

.أنتم لستم أقاربنا  Bizim Akrabamız değilsiniz. 

 يف بيتكم
 
.أنا لست  Sizin Evinizde değilim. 

.حنن لسنا يف غرفتك  Senin odanda değiliz. 

.أنتم لستم يف مكاني  Benim yerimde değilsiniz. 

 مدرس التاريخ
 
.أنا لست  Tarih hocası değilim. 

 مدير البنك
َ
 لست

َ
 .Bankanın müdürü değilsin أنت

.أخوك ليس صديقي  Kardeşin benim arkadaşım değildir. 

.أستاذكم ليس مؤلف الكتاب  Hocanız kitabın müellifi değildir. 

 .İstanbul’un havası sıcak değildir  .جو استانبول ليس حاراً 

.غرفة الطالب ليست نظيفة  Öğrencinin odası temiz değildir. 

.منزلنا ليس يف نهاية الشارع  Evimiz sokağın sonunda değildir. 
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.أمل رأسي ليس شديداً   Başımın ağrısı şiddetli değildir. 

.والد صديقك ليس تاجراً   Arkadaşının babası tüccar değildir. 

.نهاية طريقنا ليست واضحة  Yolumuzun nihayeti belli değildir. 

.نتيجة عملكم ليست سيئة  İşinizin neticesi fena değildir. 

.سيارة مدير املدرسة ليست معطلة  Okulun müdürünün arabası arızalı 

değildir. 

 يف داخل الغرفة
 
.أنا لست  Ben odanın içinde değilim. 

.حنن لسنا بائعني يف السوق  Biz pazarda satıcı değiliz. 

 لست طبيبًا يف مشفى
َ
.أنت  Sen hastanede doktor değilsin. 
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değil miyim?     املتكلم للمفرد أنا  

değil mi?  للمفرد الغائب هي -هو 

değil  misin?   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

değil miyiz? للجمع املتكلم حنن 
değil  misiniz ?  

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

değil mi  ? or değiller mi ?  
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

 

 

 

   يف الزمن احلاضر ويف حالة النفي مع اجلزم لصياغة الضمائر
 
ستخدم الصيغ التالية مع احلاالت املختلفة لنوع الشخص ,ت

:)مفرد متكلم , مفرد مجع ,  مفرد خماطب ,مجع خماطب, مفرد غائب, مجع غائب(   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

zengin  -غني 

؟ ألست أنا غنياً    zengin değil miyim? ben 

؟ألست أنت غنياً    zengin değil misin? sen 

؟اً هو غنيليس أ   zengin değil mi? o 

؟ألسنا حنن أغنياء   zengin değil miyiz? biz 

؟ألستم أنتم أغنياء   zengin değil misiniz? siz 

؟ليسوا هم أغنياءأ   zengin değil/değiller mi? onlar 

 

 

 

 

 

 ? Am I not  الضمائر يف الزمن احلاضر يف حال النفي مع االستفهام    -4
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 أمثلة منوعة

؟ألست أنا أقرب صديق لك  

Ben en yakın arkadaşın değil miyim? 

Am I not your best friend? 

 
َ
؟أنت يف هذه اللحظة يف أنقرة ألست  

Şu anda Ankara'da değil misin? 

Aren't you in Ankara at this momen ? 

 ثهذا ظلم ك 
ر
أليس كذلك ؟, جداً  ري   

Bu çok büyük bir haksızlık değil mi? 

Isn't this a very big injustice? 

؟ألسنا حنن متشائمون قليالً   

Biz, biraz kötümser değil miyiz? 

Aren't we a little pessimistic? 

؟ألستم جاهزون للشاطئ  

Plaj için hazır değil misiniz? 

Aren't you ready for the beach? 

   ؟أليس كذلك, أمريكان الفتاتني تلك
O kızlar Amerikalı değil mi? 

Aren't those tourists Americans? 

؟جدًا أليسوا كذلك  ا مجيلنينأرزو وبري    
Arzu ve Berna çok güzel değiller mi? 

Aren't Arzu and Berna very beautiful? 

؟ألسنا طالبًا يف الكلية   Biz fakültede öğrenci değil miyiz? 

 حارس البناء
َ
؟ألست  Sen binanın bekçisi değil misin? 
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؟أليس والدي معلماً   Babam öğretmen değil midir? 

 أنا يف داركم 
 
؟ألست  Ben sizin evinizde değil miyim? 

؟ألستم يف حارج القرية  Siz köyün dışarıda değil misiniz? 

؟أليسوا هم أقاربنا  Onlar akrabamız değil midirler? 

 مدير املدرسة
 
؟ألست  Ben okulun müdürü değil miyim? 
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 اخلالصة
 Öğretmen - االسمتصريف 

 Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 

النفياجلزم أو  اإلجياب  السؤال مع النفي السؤال أو االستفهام 

Ben 
öğretmenim öğretmen değilim öğretmen miyim? öğretmen değil miyim? 

م أنا 
ِّ
عل
 
م ماً أنا  

ِّ
عل
 
 م
 
لست مهل  

ِّ
عل
 
؟ أنا م ماً  

ِّ
عل
 
 أنا م

 
؟ ألست  

Sen 
öğretmensin öğretmen değilsin öğretmen misin? öğretmen değil misin? 

 
َ
مأنت

ِّ
عل
 
م   

َ
ماً أنت

ِّ
عل
 
 م
َ
لست مهل  

ِّ
عل
 
؟ أنت م ماً  

ِّ
عل
 
 م
َ
 أنت

َ
؟ ألست  

O 
öğretmen öğretmen değil öğretmen mi? öğretmen değil mi? 

م هو
ِّ
عل
 
م ماً هو  

ِّ
عل
 
ليس م م هل  

ِّ
عل
 
؟هو م ماً  

ِّ
عل
 
؟أليس هو م  

Biz 
öğretmeniz öğretmen değiliz öğretmen miyiz? öğretmen değil miyiz? 

مونحنن 
ِّ
عل
 
م منيحنن ل 

ِّ
عل
 
سنا م مونهل  

ِّ
عل
 
؟حنن م مون  

ِّ
عل
 
؟ألسنا حنن م  

Siz 
öğretmensiniz öğretmen değilsiniz öğretmen misiniz? öğretmen değiller mi? 

مونأنتم 
ِّ
عل
 
م منيأنتم  

ِّ
عل
 
لستم م مونهل  

ِّ
عل
 
؟أنتم م مون 

ِّ
عل
 
؟ ألستم أنتم م  

Onlar 
öğretmen(ler) öğretmen değil(ler) öğretmen(ler) mi? gelmedi(ler) mi? 

مونهم 
ِّ
عل
 
م منيهم  

ِّ
عل
 
مل ليسوا م مون هل  

ِّ
عل
 
؟هم م مون 

ِّ
عل
 
؟ أليسوا هم م  
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الحالي أو المضارع في  عن الزمنفي الصيغة اإلخبارية والتي تعبر سبق أن تناولنا فعل الكينونة أو الضمائر الخبرية

 الجملة االسمية .واآلن سوف نتحدث عن بقية الصيغ األخرى لفعل الكينونة وهي صيغة الحكاية والرواية والشرط.

   

 

 

إذا اتصلت هذه الصيغة بالخبر فهي تدل على حدوث الخبر في الماضي وليس الحاضر كما هو الحال مع الصيغة 

غة الحكاية قد تكتب وهي تدل باألخص على معنى الماضي الشهودي لفعل الكينونة ولواحق صي ,اإلخبارية التي مرت بنا

في الزمن االت السابقة التي درسناها سابقاً سندرس جميع الح ,ال تتبع قواعد التوافق الصوتي  الخبر, عندئذعن  منفصلة

ونستخدم اللواحق التالية حسب نوع الشخص أو الحالة :,الحاضر ولكن في الزمن الماضي   

 

ben idim  
 
املتكلم للمفرد كنت  

sen idin  
َ
 للمفرد املخاطب كنت   -كنت

o idi  للمفرد الغائب كانت -كان 

biz idik ا
َّ
 للجمع املتكلم كن

siz idiniz بلجمع املخاطل كنتم 

onlar idiler للجمع الغائب كانوا 
 

 أمثلة
Ben edebiyat fakültesinde öğrenci idim. .طالبًا يف كلية اآلداب 

 
 كنت

Sen zengin idi.  ًغنيا 
 
.كنت  

Hava güzel idi.  ًكان اهلواء مجيال.  
Biz çalışkan idik. ا جمتهدين

َّ
.كن  

Siz meşgul idiniz  كنتم مشغولني.  

 Past Tense Affirmative  I was am  , الضمائر يف الزمن املاضي و يف حال اإلجياب  -1

 

  الضمائر يف الزمن املاضي  -ثانيًا 
  

Geçmiş Zaman - Past Tense 
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Çocuklar tembel idiler. كان األطفال كساىل.  
Babam bahçede idi. كان والدي يف احلديقة.  
Siz evin sahibi idiniz. .كنتم أصحاب املنزل 
Biz yolun ortasında idik. كنا يف وسط الطريق.  
Ali’nin babası tüccar idi.  ًكان والدي علي تاجرا.  

 

جب أن وفي هذه الحالة ي,أن لواحق صيغة الفعل الماضي لضمائر الكينونة كثيراً ما تُكتب متصلة بالخبر الذي قبلها  إال  

 يسقط الحرف الصائت الذي تبدأ به الالحقة ويجب أن تتبع قواعد التوافق الصوتي مع ما سبقها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

دائماً تسقط منها الحقة الجمع وتكون كالشخص الثالث: الحقة الفعل الماضي للشخص السادس )الغائب الجمع(  

Çocuklar hastaydılar 

أو    

Çocuklar hastaydı 

غم أنها ال تبدأ بحرف بين الحرف الصائت وأول الالحقة ر  yوإذا انتهى الخبر بحرف صائت يجب إضافة حرف

 على الشكل التالي: صائت

 

 

  

dim-dım-dum-düm    
 
املتكلم للمفرد أنا كنت  

din-dın-dun-dün  , 
َ
 كنت

َ
 للمفرد املخاطب أنت

di-dı    للمفرد الغائب هي كانت –هو كان 

dik-dık-duk-dük للجمع املتكلم حنن كنا 
diniz -dınız-dunuz-dünüz كنتم  

ْ
 بلجمع املخاطل أنتم

dılar-diler or ~lardı ,~lerdi  

dular-düler  كانوا 
ْ
 للجمع الغائب هم
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

okulda – يف املدرسة 

 
 
يف املدرسة أنا كنت  okuldaydım ben 

 okuldaydın sen أنت كنت يف املدرسة

 okuldaydı o هو كان يف املدرسة

 okuldaydık biz حنن كنا يف املدرسة

 okuldaydınız siz أنتم كنتم يف املدرسة

 okuldaydılar(okuldalardı) onlar هم كانوا يف املدرسة

  

 

 

Orada – هناك 

 
 
هناك أنا كنت  oradaydım ben 

هناكأنت كنت   oradaydın sen 

هناكهو كان   oradaydı o 

هناكحنن كنا   oradaydık biz 

هناكأنتم كنتم   oradaydınız siz 

هناكهم كانوا   oradaydılar(oradalardı) onlar 

 

güçsüz – ضعيف 

 
 
ضعيفاً  أنا كنت  güçsüzdüm ben 

ضعيفاً أنت كنت   güçsüzdün sen 

ضعيفاً هو كان   güçsüzdü o 

ضعفاءحنن كنا   güçsüzdük biz 

ضعفاءأنتم كنتم   güçsüzdünüz siz 

ضعفاءهم كانوا   güçsüzdüler(güçsüzlerdi) onlar 



 

 

141 

وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

الذي تبدأ به الالحقة إلى  dيُقلب الحرف  ç,f,h,k,p,s,ş,tإذا انتهى الخبر بحرف من الحروف الصامتة الثمانية 

 مثال: t الحرف

büyük – كبري 
 
 
كبرياً  أنا كنت  büyüktüm ben 

كبرياً أنت كنت   büyüktün sen 

كبرياً هو كان   büyüktü o 

كبارحنن كنا   büyüktük biz 

كبارأنتم كنتم   büyüktünüz siz 

كبارهم كانوا   büyüktüler(büyüklerdi) onlar 

 

çabuk – سريع 

  أنا
 
سريعاً  كنت  çabuktum ben 

سريعاً أنت كنت   çabuktun sen 

سريعاً هو كان   çabuktu o 

سريعنيحنن كنا   çabuktuk biz 

سريعنيأنتم كنتم   çabuktunuz siz 

سريعنيهم كانوا   çabuktular(çabuklardı) onlar 

 

Sarhoş – سكران 

 سكراناً أنا 
 
كنت  sarhoştum ben 

سكراناً أنت كنت   sarhoştun sen 

سكراناً هو كان   sarhoştu o 

سكراننيحنن كنا   sarhoştuk biz 

سكراننيأنتم كنتم   sarhoştunuz siz 

سكراننيهم كانوا   sarhoştular(sarhoşlardı onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

zayıf –  -ضعيف البنية    حنيل

 حنيالً أنا 
 
كنت  zayıftım ben 

حنيالً أنت كنت   zayıftın sen 

حنيالً هو كان   zayıftı o 

حنيلونحنن كنا   zayıftık biz 

حنيلونأنتم كنتم   zayıftınız siz 

حنيلونهم كانوا   zayıftılar(zayıflardı) onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

  

1. Biz çok küçüktük.   
 
2. Çocukken çok zayıftık.   
 
3. Saçlarımız uzundu.   
 

نحن كن ا صغار جدا.ً  -1  

عندما كنا صغاراً كنا نحيفين جدا.ً  -2  

شعرنا كان طويالً .  -3  

Önce    - قبل 

 
 
 
1. Şimdi emekliyiz.   
 
2. Ben 60 yaşındayım. Ablam 65 yaşında. 
 
3. Şimdi saçlarımız kısa ve beyaz  

اآلن نحن متقاعدين. -1  

سنة. 65سنة وأختي الكبيرة  60أنا عمري  -2  

اآلن شعرنا قصير وذو لون أبيض. -3  

Şimdi   -اآلن    
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

 .على الطاولة منذ قليل كان
biraz önce masadaydı. 

A little while ago, it was on the table. 

 .منذ قليل كان هنا

Biraz önce buradaydı. 

A little while ago, he was here. 

     .منذ قليل كان يف املنزل

Biraz önce evdeydi. 

A little while ago, he was at home. 

 
 
ىأما اآلن أر ىأعم كنت  

Kördüm, ama şimdi görüyorum. 

I was blind but now I see. 

. أنت كنت حنيف جداً ,من قديم   
Eskiden sen çok zayıftın. 

You were very thin in the past. 

.لفتاة يف املدرسة الثانوية كان حمباً مصطفى   
Mustafa orta okulda bir kıza âşıktı. 

Mustafa was in love with a girl in high school. 

مل يكن لدينا تلفزيون أبيض وأسود.,حنن بقدر ماكنا فقراء   

Biz o kadar fakirdik ki; siyah beyaz 

televizyonumuz bile yoktu. 

We were so poor that we did not even have a 

black and white TV. 

 أو كنتم(اليوم  ذلك
َ
 .O gün siz hastaydınız فيه مرضى الذي)كنت
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

That day you were sick. 

.اليوم كان األوالد هنا طوال  
Gün boyunca çocuklar buradaydı. 

The children were here all day long. 

  ؟اآلن ماذا حدث ,البارحة كانوا سعداء جداً 
Dün çok mutluydular, ne oldu şimdi. 

Yesterday they were happy, what happened 

now? 

قليالً  مريضاً  كان حممد هذا الصباح .  
Mehmet bu sabah biraz hastaydı. 

Mohammad was a little bit sick this morning. 

. نهيهأ مل أستطع أن, جداً  كثرياً كان األكل   
Yemek çok fazlaydı, bitiremedim. 

The food was just too much, I could not finish it. 

؟ كيف كانت احلفلة  
Konser nasıldı? 

The party how was it? 

.قليالً كانت طويلة   
Biraz uzundu. 

It was a little long. 

؟ البارحة أين كنت  
Dün neredeydin? 

Where were you Yesterday? 

 
 
.أنقرةيف  كنت  Ankara’daydım. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

I was in Ankara. 

.مل يكن , ال  
Hayır, yoktu. 

No, It was not. 

 

Adam zengin. 

Adam zengindi. 

.الرجل غني  

.كان الرجل غنياً   

Çocuk hasta. 

Çocuk hasta idi. 

.الولد مريض  

.كان الولد مريضاً   

Yolculuk eğlencelidir 

Yolculuk eğlenceli idi. 

متع
 
.السفر م  

.كان السفر ممتعاً   

Kız çocuğu fakirdir 

Kız çocuğu fakirdi. 

.ابنته فقرية  

.كانت ابنته فقرية  

Leyla bir öğretmendir 

Leyla bir öğretmendi. 

.ليلى معلمة  

.كانت ليلى معلمة  

İki çocuk küçük idi. الولدان كانا صغريان.  

İki öğretmen hastaydı. كان املعلمان مريضان.  

İki adam tacirdi.  تاجرين.كان الرجالن  

İki bayan evliydi. كانت السيدتان متزوجتني.  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

İki kız öğrenci yoktu. كانت التلميذتان غائبتني.  

Öğrenciler Amerikanlıydılar. كان املعلمون أمريكيني.  

Bayan öğretmenler Türk idiler. كانت املعلمات تركيات.  

Bayan mühendisler faaldiler. .كانت املهندسات نشيطتان 

O bakandı.  ًكان وزيرا.  

Bir yıl önce öğrenci idim.  ًطالبا 
 
.قبل سنة كنت  

Sevinçli idiler. كانوا مسرورين.  

O bayanlar sevinçliydiler. مسرورات 
َّ
.هذه السيدات كن  

İbn-i-Sina meşhur bir bilim adamıydı.  ًكان ابن سينا عاملًا مشهورا.  

Buradaydı. كانت هنا.  
Geçen sene neredeydin? Geçen sene 

Ankara’daydım. 
 يف أنقرة

 
 السنة املاضية؟ السنة املاضية كنت

َ
.أين كنت  

Ben dün hastaydım. مريضًا باألمس 
 
.كنت  

Sen okulda öğretmendin.  .معلمًا يف املدرسة 
 
 كنت

Babam terziydi.  ًكان والدي خياطا.  

Biz Tıp Fakültesindeydik. .كنا طالبًا يف كلية الطب 

Siz sevinçliydiniz.  مسرورين.كنتم  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

Çocuklar zekiydiler. كان األطفال أذكياء.  

Biz bahçedeydik. كنا يف حديقة املنزل.  

Ben bu arabanın sahibiydim. صاحب هذه السيارة 
 
.كنت  

Kardeşim okulun müdürüydü. كان أخي مدير املدرسة.  

Siz Ali’nin odasındaydınız. .كنتم يف غرفة علي 

Ben o öğrencinin öğretmeniydim. .معلم ذلك الطالب 
 
 كنت

Odanın kapısı açıktı. .كان باب الغرفة مفتوحًا 

Evin bahçesi genişti. .كانت حديقة املنزل واسعة 

Biz doktorlardık. .كنا أطباء 

Onlar mühendistiler. .كانوا مهندسني 

Ben muhtaçtım.  ًحمتاجا 
 
.كنت  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

[miydim, mıydım, muydum, müydüm] ? املتكلم للمفرد أنا  

[miydi, mıydı, muydu, müydü]?  للمفرد الغائب هي -هو 

[miydin, mıydın, muydun, müydün] ?   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

[miydik, mıydık, muyduk, müydük] ? للجمع املتكلم حنن 
[miydininz, mıydınıız, muydunuz, müydünüz] ?      

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

[miydi, mıydı, muydu, müydü]  
 ,miydiler, mıydılar, muydular] أو:

müydüler]                                         

 
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

 

 

 

التالية :لصياغة الضمائر في الزمن الماضي وبصيفة االستفهام نستخدم اللواحق التالية وكما هو مبين أدناه باألمثلة   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hasta – مريض 

؟ هل أنا كنت مريضاً    hasta mıydım? Ben 

 hasta mıydın? Sen   ؟اً هل أنت كنت مريض

؟هل هو كان مريضاً    hasta mıydı? O 

؟ ضىمر اهل حنن كن   hasta mıydık? Biz 

؟هل أنتم كنتم مرضى   hasta mıydınız? Siz 

؟هل هم كانوا مرضى   
hasta mıydı?  

Onlar 
hasta mıydılar? 

 

 

 

 ?  Past Tense Question – Was I  ,الضمائر يف الزمن املاضي يف حال االستفهام  -2
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

okulda – يف املدرسة 

 okulda mıydım? Ben  ؟هل أنا كنت يف املدرسة

 okulda mıydın? Sen  ؟هل أنت كنت يف املدرسة

 okulda mıydı? O  ؟هل هو كان يف املدرسة

 okulda mıydık? Biz  ؟هل حنن كنا يف املدرسة

 okulda mıydınız? Siz  ؟يف املدرسة أنتم كنتمهل 

؟هل هم كانوا يف املدرسة  
okulda mıydı?  

Onlar 
okulda mıydılar? 

 

iyi  خبري  -جيد-   

؟ خبريهل أنا كنت   iyi miydim ? Ben 

؟  خبريهل أنت كنت   iyi miydin ? Sen 

؟  خبريهل هو كان   iyi miydi ? O 

؟ خبري هل حنن كنا   iyi miydik ? Biz 

؟  خبري أنتم كنتمهل   iyi miydiniz ? Siz 

؟  خبريهل هم كانوا   
iyi miydi ?  

Onlar 
iyi miydiler ? 

 

kötü – سيئ    

؟سيئاً هل أنا كنت   kötü müydüm ? Ben 

؟ سيئاً هل أنت كنت   kötü müydün ? Sen 

؟ سيئاً هل هو كان   kötü müydü ? O 

؟ سيئني هل حنن كنا   kötü müydük ? Biz 

؟ سيئني أنتم كنتمهل   kötü müydünüz ? Siz 

؟ سيئنيهل هم كانوا   
kötü müydü ? 

Onlar 
kötü müydüler? 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 أمثلة منوعة

  هل
 
؟ بقدر مجال هذه املرأة التي يف الصورة أنا فعالً  كنت   

Ben gerçekten bu resimdeki kadın kadar 

güzel miydim? 

Was I really as pretty as the woman in the 
picture? 

 
َ
  هل كنت

ً
؟ على الفيس بوك البارحة مساء   

Dün akşam Facebook'ta mıydın? 

Were you on Facebook last night? 

؟تلفون والدك مقفل كان هل   

Babanın telefonu kapalı mıydı? 

Was your father's phone off? 

؟ هل كنا معك يف نفس املدرسة  

Biz seninle aynı okulda mıydık? 

Were we in the same school with you? 

 مريضاً 
َ
 ؟يوم الثالثاء  هل كنت

Siz Salı günü hasta mıydınız?  

Were you sick on Tuesday? 

؟ كان العبون كرة القدم تعباننيهل  ترى يا ,حنن خسرنا  

Yenildik. Acaba futbolcular yorgun 

muydu? 

We lost. Do you think that the football players 
were tired? 

 ؟أصدقاؤكم هل كانوا سكرانني من بعد احلفلة 

Arkadaşların partiden sonra sarhoş 

muydular? 

Were your friends drunk after the party? 

 ?Siz geçen yıl İstanbul’da mıydınız هل كنتم يف استانبول العام املاضي ؟
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

؟هل كان أمحد يف املنزل البارحة 
ً
مساء   Dün akşam Ahmet evde miydi? 

 ?Dün sabah hava güzel miydi هل كان اجلو  مجيالً البارحة صباحًا؟

 ?Sen fakir miydin هل أنت كنت فقريًا؟

 ?O zamanda küçük müydük هل كنا يف ذلك الوقت صغارًا؟

 ?Akşamda hava soğuk miydi هل كان اجلو باردًا يف املساء؟

كنتم متعبني؟هل   Siz yorgun muydunuz? 

 ?Çalışkan mıydılar هل كانوا جمتهدين؟

 ?Bahçede kimse var mıydı هل كان يوجد أحد يف احلديقة؟

 ?Ali arabanın sahibi miydi هل كان علي صاحب السيارة؟

 أنت سائق السيارة؟
َ
 ?Arabanın sürücüsü sen miydin هل كنت

بالشارع؟أمل يكن أحد   Sokakta kimse yok muydu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

153 

وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

değildim املتكلم للمفرد أنا  

değildi   للمفرد الغائب  هي -هو 

değildin   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

değildik اجلمع لمتكلمل حنن  

değildiniz  
ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

değildi /değildiler  
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

 

 

 

لصياغة الضمائر في الزمن الماضي وفي حالة النفي أو الجزم  ,تستخدم الصيغ التالية مع الحاالت المختلفة لنوع 

جمع غائب( : ,مفرد غائب ,جمع مخاطب,مفرد مخاطب   ,مفرد جمع  ,الشخص )مفرد متكلم   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

kötümser  متشائم 

 kötümser değildim Ben أنا مل أكن متشائماً 

 kötümser değildin Sen أنت مل تكن متشائماً 

 kötümser değildi O هو مل يكن متشائماً 

نيحنن مل نكن متشائم  kötümser değildik Biz 

نيأنتم مل تكونوا متشائم  kötümser değildiniz Siz 

نيهم مل يكونوا متشائم  kötümser değildi, değildiler Onlar 

 

 

 

 

 

 I'was not , الضمائر يف الزمن املاضي يف حال النفي أو اجلزم -3

 



 

 

154 

وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

evli  متزوج-  

 evli değildim Ben أنا مل أكن متزوجاً 

مل تكن متزوجاً أنت   evli değildin Sen 

 evli değildi O هو مل يكن متزوجاً 

نيحنن مل نكن متزوج  evli değildik Biz 

نيأنتم مل تكونوا متزوج  evli değildiniz Siz 

نيوا متزوجهم مل يكون  evli değildi(~ler) Onlar 

 

iyi  خبري  -جيد-   

خبريأنا مل أكن   iyi değildim Ben 

خبريأنت مل تكن   iyi değildin Sen 

خبريهو مل يكن   iyi değildi O 

خبريحنن مل نكن   iyi değildik Biz 

خبريأنتم مل تكونوا   iyi değildiniz Siz 

خبريهم مل يكونوا   iyi değildi(~ler) Onlar 

 

yoksul   فقري-  

 yoksul değildim Ben أنا مل أكن فقرياً 

 yoksul değildin Sen أنت مل تكن فقرياً 

 yoksul değildi O هو مل يكن فقرياً 

 yoksul değildik Biz حنن مل نكن فقراء

 yoksul değildiniz Siz أنتم مل تكونوا فقراء

 yoksul değildi(~ler) Onlar هم مل يكونوا فقراء
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

 .يف حلظة الزلزال أنا مل أكن يف القرية
Deprem anında köyde değildim. 

I wasn' t i the village at the moment of the 
earthquake. 

 قبل.أنت مل تكن هكذا من 

Sen eskiden böyle değildin. 

You were not like this before. 

.هذا الفندق مل يكن سيئاً   

Bu otel fena değildi. 

This hotel was not bad. 

.حنن مل نكن عدوانيني بشكل كاف يف اللعبة  
Maçta yeterince saldırgan değildik. 

We were not aggressive enugh in the game. 

 .نتم مل تكونوا شجعان بقدرنا حننأ
Siz bizim kadar cesaretli değildiniz. 

You were not as brave as we were. 

الصف.م مل يكونوا يف نفس ائهذا التو  
O ikizler aynı sınıfta değildi. 

Those twins were not at the same class. 

. من هنغاريا واكان , طاقم الطائرة مل يكن تركياَ   

Uçağın pilotları Türk değildiler. 

Macarlardı. 

The pilots of the plane were not Turks. They 
were Hungarians. 

املنزل.منذ قليل مل يكن يف   
Biraz önce evde değildi. 

He just was not in the House. 
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.منذ قليل مل يكن هنا  
Biraz önce burada değildi. 

He  just wasn't here. 

. ال مل نكن  
Hayır, değildik. 

No ,we weren't. 

 
 
  ,إىل البقال  ذهبت

 
لكنها مل تكن جيدة . ,البهارات  رأيت  

Bir bakkala gittim. Bibere baktım, ama iyi 

değildi. 

I went to the grocery store.  I looked at Pepper, 
but it  was not very well. 

.هم مل يكونوا مسرورين البارحة  Onlar dün mutlu değildiler. 
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değil miydim? املتكلم للمفرد أنا  

değil miydin?   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

değil miydi?  للمفرد الغائب هي -هو 

değil miydik? للجمع املتكلم حنن 
değil miydiniz ?  

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

değil miydi  ? or 

değil miydiler? 
 
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

  

  

 

 

 

تستخدم الصيغ التالية مع الحاالت المختلفة لنوع , لصياغة الضمائر في الزمن الماضي وفي حالة النفي مع الجزم 

جمع غائب( : ,مفرد غائب ,جمع مخاطب,مفرد مخاطب   ,مفرد جمع ,الشخص )مفرد متكلم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 güzel  مجيل-   

؟ مل أكن مجيالً أنا أ   güzel değil miydim? Ben 

؟أنت أمل تكن مجيالً    güzel değil miydin? Sen 

؟أمل يكن مجيالً  هو  güzel değil miydi? O 

؟نيمل نكن مجيلحنن أ   güzel değil miydik? Biz 

؟نيمجيلأنتم أمل تكونوا    güzel değil miydiniz? Siz 

؟نيمجيلهم أمل يكونوا    güzel değil miydi(~ler)? Onlar 

 

 

 

 

 ? Was not I     املاضي يف حال النفي مع االستفهامالضمائر يف الزمن  -4
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 uzun  طويل-   

 أنا أَ 
َ
 ل
ْ
؟ أكن طويالً  م  uzun değil miydim? Ben 

 أنت أَ 
ْ
؟ تكن طويالً  مل  uzun değil miydin? Sen 

 أَ  هو
ْ
؟ يكن طويالً  مل  uzun değil miydi? O 

؟ يلنيحنن أمل نكن طو  uzun değil miydik? Biz 

؟ يلنيتكونوا طوأنتم أمل   uzun değil miydiniz? Siz 

؟ يلنيهم أمل يكونوا طو  uzun değil miydi(~ler)? Onlar 

 

 

 kısa  قصري-   

 أنا أَ 
َ
 ل
ْ
؟قصرياً أكن  م  kısa değil miydim? Ben 

 أنت أَ 
ْ
؟ قصرياً تكن  مل  kısa değil miydin? Sen 

 أَ  هو
ْ
؟ قصرياً يكن  مل  kısa değil miydi? O 

؟ قصريينحنن أمل نكن   kısa değil miydik? Biz 

؟ صريينقأنتم أمل تكونوا   kısa değil miydiniz? Siz 

؟ قصريينهم أمل يكونوا   kısa değil miydi(~ler)? Onlar 
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 أمثلة منوعة

 ها ؟ أنا أمل أكن حبك الوحيد

Ben senin tek aşkın değil miydim ha? 

Hey, wasn't I the only love of your life? 

 ؟البارحة أمل تكن يف منطقة السلطان أمحد
Dün Sultanahmet'te değil miydin? 

Weren't you at Sultan Ahmed yesterday? 

 ؟جارتكمهذه البنت  أمل تكن قدمياً 

Eskiden o kız komşunuz değil miydi? 

That girl was not your neighbor in the past. 

 ؟ مسأيوم  عائلة حىتحنن  أمل نكن ؟لذي حدثا ما

Ne oldu? Biz, düne kadar bir aile değil 

miydik? 

What happened? Weren't we a family until 
yesterday? 

 ؟ضد هذا الزواجأنتم  أمل تكونوا

Siz bu evliliğe karşı değil miydiniz? 

You were not you against this marriage. 

هؤالء الناس أمل يكونوا سعداء مع مثل هذه املعيشة أو مل 
 ؟يكونوا

Bu insanlar böyle yaşamakla mutlu 

muydular yoksa değil miydiler? 

Those people, with such this life, were they 
happy or were they not? 

 ؟يف السجن  هم أمل يكونوا

Onlar hapiste değil miydi? 

Those people were not in jail. 
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 اخلالصة 
 Hasta - االسمتصريف 

 Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 

 السؤال مع النفي السؤال أو االستفهام اجلزم أو النفي اإلجياب

Ben 
hastaydım hasta değildim hasta mıydım hasta değil miydim 

 مريضًا أنا 
 
كنت مل أكن مريضاً أنا    مريضاً هل  

 
؟ أنا كنت  أنا أمل أكن مريضًا ؟ 

Sen 
hastaydın hasta değildin hasta mıydın hasta değil miydin 

 
َ
 مريضاً أنت

َ
كنت   

َ
مل تكن مريضاً أنت  هل  

َ
 كنت

َ
؟ مريضاً  أنت   

َ
  أمل تكن مريضًا ؟ أنت

O 
hastaydı hasta değildi hasta mıydı hasta değil miydi 

كان مريضاً  هو مل يكن مريضاً هو   ؟هو كان مريضًا هل   ؟هو أمل يكن مريضاً    

Biz 
hastaydık hasta değildik hasta mıydık hasta değil miydik 

كنا مريضنيحنن  ني نكن مريضحنن مل  ؟حنن كنا مريضنيهل   ؟ حنن أمل نكن مريضني   

Siz 
hastaydınız hasta değildiniz hasta mıydınız 

hasta değil 

miydiniz 

نيكنتم مريضأنتم  مل تكونوا مريضنيأنتم   ؟هل أنتم كنتم مريضني  ؟أنتم أمل تكونوا مريضني   

Onlar 

hastalardı 

hastaydı(lar) 

hasta değillerdi 

hasta değildi(ler) 

hastalar mıydı 

hasta mıydı(lar) 

hasta değiller 

miydi 

hasta değil 

miydi(ler) 

كانوا مريضنيهم  مل يكونوا مريضنيهم   ؟ وا مريضنيهم كانهل   ؟ هم أمل يكونوا مريضني   
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 أنه أي ,يدل على حدث وقع في الماضي و لكني لم أراه بنفسي بل هناك من رواه ليالزمن الماضي غير الشهودي  : 

 نابليون بونابرت كان قصيرا ""بأن  لك قيل ,أو " محمد تزوج في أمريكا "قيل لك بأنإذا  غير مؤكد وقوعه . مثالً  حدث  

ً ربما يكون هذا ا  أو ربما ال . لخبر المنقول صحيحا

 .في القصص والروايات واألحاديث المنقولة بين الناس جداً  هذا الزمن ستخدميُ و

 

 

 

 

إذا اتصلت هذه الصيغة بالخبر فهي تدل على حدوث الخبر في معنى الزمان الماضي النقلي ولواحق صيغة الرواية قد   

كتب منفصلة عن الخبر وهنا ال تتبع قواعد التوافق الصوتي على النحو التالي:تُ   

 

غري الشهودي مع الضمائر الحقة الزمن املاضي  
Ben imişim  

 
املتكلم للمفرد كنت  

Sen imişsin  
َ
 للمفرد املخاطب كنت   -كنت

O İmiş   للمفرد الغائب كانت -كان 

Biz imişiz ا
َّ
 للجمع املتكلم كن

Siz imişsiniz بلجمع املخاطل كنتم 

Onlar İmişler للجمع الغائب كانوا 
 

 

 

 

 

 

 Belirsiz Geçmiş Zaman ، الضمائر يف الزمن املاضي غري الشهودي و يف حال اإلجياب  -1

  Past dubitative Affirmative - was supposed to be / heard that it was 

 

  الالشهودي الضمائر يف الزمن املاضي  -ثانيًا 
  Belirsiz Geçmiş Zaman - Past dubitative Affirmative 
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 أمثلة
Ben o günde meşgul imişim. مشغوالً يف ذلك اليوم 

 
.كنت  

Sen geçen sene hasta imişsin. .مريضًا يف السنة املاضية 
َ
 كنت

Yemek tatlı imiş. .كان الطعام لذيذًا 

Biz çok yorgun imişiz. .كنا تعبانني جدًا 

Siz tembel imişsiniz. .كنتم كساىل 

Çocuklar sevinçli imişler. طفال مسرورين.ن األاك  

Ben işte imişim. .يف العمل 
 
 كنت

Ben hastanede imişim. يف املشفى 
 
 كنت

Ali evin sahibi imiş. .صاحب املنزل 
ر
 كان علي

Biz  evin bahçesinde imişiz.  
َّ
ا يف حديقة املنزل.كن  

Siz Edebiyat Fakültesinde öğrenci 
imişsiniz. 

 
َّ
اآلداب.ا طالبًا  يف كلية كن  
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تتبع  وهنا يجب أن ,تُكتب متصلة بالخبر الذي قبلها إال أن لواحق فعل الكينونة في هذا الزمن الماضي النقلي كثيراً ما

 بعد أن يسقط الحرف الصائت الذي تبدأ به الالحقة  بالشكل التالي:ي قواعد التوافق الصوت

 

 لواحق ضمائر صيغة الرواية
mişim,mışım,müşüm,muşum                                    املتكلم للمفرد أنا  

mişsin,mışsın,müşsün,muşsun  
َ
 للمفرد املخاطب أنت   ,أنت

miş,mış,müş,muş  للمفرد الغائب هي -هو 

müşüz,muşuz, mişiz ,mışız للجمع املتكلم حنن 

mişsiniz,mışsınız,müşsünüz,muşsunuz  
ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

mişler,mışlar,müşler,muşlar or 

lermiş , larmış, 
 
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

وفي حال انتهاء الخبر بحرف صائت يفصل بين الحرف الصائت وبداية الالحقة بحرف الوقاية رغم أنها ال تبدأ هذه 

 الالحقة بحرف صائت مثالً:

 

 okulda  يف املدرسة-   

أني يف املدرسة وقيل أو على ما يبد  okuldaymışım Ben 

أنك يف املدرسة وقيل أو على ما يبد  okuldaymışsın Sen 

أنه يف املدرسة وقيل أو على ما يبد  okuldaymış O 

أننا يف املدرسة وقيل أو على ما يبد  okuldaymışız Biz 

 okuldaymışsınız Siz قيل أو على ما يبدو أنكم يف املدرسة

ما يبدو أنهم يف املدرسةقيل أو على   okuldaymış(okuldaymışlar) Onlar 
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ليس من الضروري وضع الترجمة الحرفية للزمن الماضي الالشهودي بأحد العبارات) قيل أو يقال أو  مالحظة هامة:

يبدو ...(ولكن المهم بأن معنى الجملة يجب أن يُفهم بأنه كالم منقول أو مسموع وقيل عن قال وفي أغلب األحيان  ى ماعل

ولكن أنا وضعت الترجمة بهذه الصيغة للتذكير بزمن الصيغة  توضع الترجمة كما هي في الزمن الماضي الفعلي البسيط 

 حيث يمكن أن نستبدل الترجمة بالتالي :

 O okuldaymış  

 هو في المدرسة 

 ما( وهذاmişؤكد لسماعه الالحقة )مُ  غيرنقول أورف من صيغة العبارة بأنه كالم مالشخص المستمع للحديث يعولكن 

وتشابه هذه الصيغة في اللغة العربية . سنشاهده في بحث األزمنة الفعلية للزمن الماضي الالشهودي في دروس قادمة 

 الشامية كما هو موضح في المثال أدناه وعذراُ منكم ألني كتبَت الحوار باللهجة العامية ولكنوبالتحديد في اللهجة العامية 

 ( في اللغة التركية mişحيث الكلمات الملونة باللون األحمر هي التي تعادل الالحقة ) توضيح فقطلل

 أحيانا يتم الحوار التالي بين شخصين : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وينه أحمد ؟

 بالمدرسة . يمكنما بعرف 

 إنو اليوم ماراح عل المدرسة ,  )قيل(آل 

 طيب وينه لََكَن؟

 )ربما( راح لعند أبوه على المحل.بركي 

 ) قيل لي( ماراح لعند أبوه . آلولي

 )ربما( إجا . يمكنها اندق الباب , 
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 evde  يف البيت-   

 evdeymişim Ben قيل أو على ما يبدو أني يف البيت

على ما يبدو أنك يف البيتقيل أو   evdeymişsin Sen 

 evdeymiş O قيل أو على ما يبدو أنه يف البيت

 evdeymişiz Biz قيل أو على ما يبدو أننا يف البيت

 evdeymişsiniz Siz قيل أو على ما يبدو أنكم يف البيت

 evdeymiş(evdeymişler) Onlar قيل أو على ما يبدو أنهم يف البيت

 

 zengin غني-   

 zenginmişim Ben قيل أو على ما يبدو أني غني

 zenginmişsin Sen قيل أو على ما يبدو أنك غني

 zenginmiş O قيل أو على ما يبدو أنه غني

 zenginmişiz Biz قيل أو على ما يبدو أننا أغنياء

 zenginmişsiniz Siz قيل أو على ما يبدو أنكم أغنياء

يبدو أنهم أغنياء قيل أو على ما  zenginmiş(zenginmişler) Onlar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mutsuz غري سعيد-  

 mutsuzmuşum Ben قيل أو على ما يبدو أني غري سعيد

 mutsuzmuşsun Sen قيل أو على ما يبدو أنك غري سعيد

 mutsuzmuş O قيل أو على ما يبدو أنه غري سعيد

 mutsuzmuşuz Biz قيل أو على ما يبدو أننا غري سعيدين

 mutsuzmuşsunuz Siz قيل أو على ما يبدو أنكم غري سعيدين

 mutsuzmuş(mutsuzmuşlar) Onlar قيل أو على ما يبدو أنهم غري سعيدين
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 أمثلة منوعة

 .عندما كنت صغرياً  جداً  كنت خجوالً لرأي والدي  اً وفق

Babama göre küçükken çok 

utangaçmışım. 

According to my father, I was very shy when I 
was a kid. 

 
َ
  املشروعتعمل هذا  أكيد أنت بينما كنت

َ
 .سكران كنت

Elbette bu projeyi yaparken 

sarhoşmuşsun. 

Surely, you were drunk when you did this 
project. 

 جامع أصبحت بعد فيما ,كنيسةكانت  قدمياً آيا صوفيا 
 .واآلن متحف

Ayasofya eskiden bir kiliseymiş, sonra 

cami olmuş ve şimdi müzedir. 

Ayasofya was originally a church, and then 
became a mosque and now it is a museum. 

 .لكن مل نتقابل أبداً كنا على نفس السفينة 

Aynı gemideymişiz ama hiç 

karşılaşmadık. 

We were on the same boat but we did not meet 
at all. 

 
 
 .جداً حزينون كنتم  بأنكم مسعت

Duydum ki, çok üzgünmüşsünüz. 

I heard that you were very sad. 

 فيينا.كانوا يف  أوالد عميكان العام املاضي 

Geçen yıl kuzenlerim Viyana'daymışlar. 

Last year my cousins were in Vienna. 

 .ما نوعاً كانت صعبة  األسئلة هذه املرة

Bu sefer sorular biraz zormuş. 

This time the questions were a little difficult. 
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كانت على ما يبدو البارحة  ,التلفونتكلمت مع أمي على 
.مريضة  

Telefonda annemle konuştum, dün biraz 

hastaymış. 

I spoke to my mother on the phone and 

apparently, she felt sick yesterday. 

.بارداً الطقس على ما يبدو  , أه  

Aaa! Hava soğukmuş. 

Oh, the weather seems to be cold. 

.جداً  مجيلةأمسرتدام  تما مسعبالنسبة إىل   

Duyduğuma göre Amsterdam çok 

güzelmiş. 

From what I heard Amsterdam is realy nice. 

 يف املنزل.تعرف أين علي؟ نعم قد كان  هل
Biliyor musun Ali nerede? Evet, evdeymiş.   

Did you know when Ali is? Yes he is at home. 
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miymişim,mıymşım ,muymuşum,müymüşüm ?           املتكلم للمفرد أنا  

miymişsin,mıymışsın,muymuşsun,müymüşsün?   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

miymiş,mıymış,muymuş,müymüş?  للمفرد الغائب هي -هو 
miymişiz ,mıymışız,muymuşuz,müymüşüz? للجمع املتكلم حنن 
miymişsiniz,mıymışsınız,muymuşsunuz,müymüşsünüz ?  

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

miymiş , mıymış,muymuş,müymüş ? or                                        

miymişler,mıymışlar,muymuşlar,müymüşler ?                                                                  

 

 
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

 
 

 

 

 

 

 نستخدم اللواحق التالية مع الضمائر في هذا الزمن كما هو مبين  أدناه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta  - مريض 

 
 
 hasta mıymışım? Ben ؟ضاً مريهل قيل أو هل يبدو أني كنت

 
َ
 كنت

َ
 hasta mıymışsın? Sen ؟ضاً مريهل قيل أو هل يبدو أنك

 hasta mıymış? O ؟ضاً مريهل قيل أو هل يبدو أنه كان 

 hasta mıymışız? Biz ؟مرضى  هل قيل أو هل يبدو أننا كنا

 hasta mıymışsınız? Siz   ؟ ضىمرهل قيل أو هل يبدو أنكم كنتم 

 ?hasta mıymış ؟ هل قيل أو هل يبدو أنهم كانوا مرضى
hasta mıymışlar? 

Onlar 

 

 

 

 

 الضمائر يف الزمن املاضي غري الشهودي يف حال االستفهام -2

Past Dubitative Question - Is it said that I was? 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

evde  - يف البيت 

 
 
 evde miymişim? Ben ؟يف البيت هل قيل أو هل يبدو أني كنت

 كنت يف البيت  
َ
 evde miymişsin? Sen ؟هل قيل أو هل يبدو أنك

 evde miymiş? O ؟يف البيت  هل قيل أو هل يبدو أنه كان 

 evde miymişiz? Biz ؟يف البيت  هل قيل أو هل يبدو أننا كنا

 evde miymişsiniz? Siz ؟يف البيت هل قيل أو هل يبدو أنكم كنتم 

 ؟يف البيت هل قيل أو هل يبدو أنهم كانوا 
evde miymiş?  

evde miymişler? 
Onlar 

 

Orada -  هناك 

 orada mıymışım? Ben ؟هل قيل أو هل يبدو أني كنت هناك 

 كنت هناك 
َ
 orada mıymışsın? Sen ؟هل قيل أو هل يبدو أنك

 orada mıymış? O ؟هل قيل أو هل يبدو  أنه كان هناك 

 orada mıymışız? Biz ؟ هل قيل أو هل يبدو  أننا هناك

 orada mıymışsınız? Siz ؟أنكم كنتم هناكهل قيل أو هل يبدو 

 ؟هل قيل أو هل يبدو أنهم كانوا هناك 
orada mıymış?  

orada mıymışlar?  
Onlar 

 

Kötü -  سيء 

 kötü müymüşüm? Ben هل قيل أو هل يبدو أني كنت سيئاً  

 كنت
َ
 kötü müymüşsün? Sen ؟  سيئاً  هل قيل أو هل يبدو أنك

 kötü müymüş? O ؟   يبدو أنه كان سيئاً هل قيل أو هل 

 kötü müymüşüz? Biz ؟ و هل يبدو أننا كنا سيئنيهل قيل أ

 kötü müymüşsünüz? Siz ؟ل قيل أو هل يبدو أنكم كنتم سيئني ه

  ?kötü müymüş ؟ قيل أو هل يبدو أنهم كانوا سيئني هل

kötü müymüşler?  
Onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

  هل عندما كنت صغرياً 
 
؟ماما , شريراً  كنت   

Küçükken yaramaz mıymışım anne? 

When I was a kid, was I naughty mom? 

  هل
َ
؟ احملق الوحيد يف هذه املناقشة كنت  

Bu tartışmada tek haklı sen miymişsin? 

Were you the only one right in this dispute? 

؟ احلادثة بهذه األهمية تلك معقولهل  ,يا  

Şu olay bu kadar önemli miymiş yahu? 

Hey, come on! Was that incident so important? 

 حنن عميان كناهل  , شاهدوا ذلك. يا بأنفسهم هم مجيعاً 

 ؟

Hepsini kendileri görmüş ya. Kör 

müymüşüz biz? 

All of them saw it. Were we blind? 

 
َ
مسينًا حقًا يف املاضي. هل كنت  

Eskiden gerçekten şişman mıymışsınız? 

Is it true that you were fat in the past? 

متطوعني يف األوملبياد "إرول "هل كان أوالد عم  
Erol'un kuzenleri Olimpiyatta gönüllü 

müymüşler? 

Were Erol's cousin's volunteers at the Olympic 
Games? 

  ؟قفلي حتت الطاولة كان هل ,يف النهاية 

Nihayet kilitlerim masanın altında 

mıymış? 

Finally, were my lock under the table? 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 

 

 

 

 

 الشهودي في حال النفي نستخدم اللواحق التالية الضمائر في الزمن الماضي غيرلصياغة 

 مع الضمائر في هذا الزمن كما هو مبين  أدناه :

 

 

değilmişim املتكلم للمفرد أنا  

değilmişiz للجمع املتكلم حنن 
değilmişsin  

َ
املخاطب للمفرد أنت   ,أنت  

değilmişsiniz  
ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

değilmiş  للمفرد الغائب هي -هو 

değilmiş ,  yoksa ,değilmişler      
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

 

 

şehirde  يف املدينة-  

قال أو ال يبدو أني 
 
يف املدينةمل ي  şehirde değilmişim Ben 

قال أو ال يبدو أنك 
 
املدينةيف مل ي  şehirde değilmişsin Sen 

قال أو ال يبدو أنه 
 
يف املدينةمل ي  şehirde değilmiş O 

قال أو ال يبدو أننا 
 
يف املدينةمل ي  şehirde değilmişiz Biz 

قال أو ال يبدو أنكم 
 
يف املدينةمل ي  şehirde değilmişsiniz Siz 

قال أو ال يبدو أنهم 
 
يف املدينةمل ي  şehirde değilmiş(-ler) Onlar 

 

 

  الضمائر يف الزمن املاضي غري الشهودي يف حال النفي  -3

  
Past Dubitative Negative  

               (Was supposed not to be / heard that it was not) 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

iyi  خبري  -جيد-   

قال أو ال يبدو أني 
 
خبريمل ي   iyi değilmişim Ben 

قال أو ال يبدو أنك 
 
خبريمل ي  iyi değilmişsin Sen 

قال أو ال يبدو أنه 
 
خبريمل ي  iyi değilmiş O 

قال أو ال يبدو أننا 
 
خبريمل ي  iyi değilmişiz Biz 

قال أو ال يبدو أنكم 
 
خبريمل ي  iyi değilmişsiniz Siz 

قال أو ال يبدو أنهم 
 
خبريمل ي  iyi değilmiş(-ler) Onlar 

 

 

 

özgür طليق  ,حر-  

قال أو ال يبدو أني حر 
 
 özgür değilmişim Ben  مل ي

قال أو ال يبدو أنك حر
 
 özgür değilmişsin Sen مل ي

قال أو ال يبدو أنه 
 
حرمل ي  özgür değilmiş O 

قال أو ال يبدو أننا أحرار 
 
 özgür değilmişiz Biz مل ي

قال أو ال يبدو أنكم أحرار  
 
 özgür değilmişsiniz Siz مل ي

قال أو ال يبدو أنهم أحرار  
 
 özgür değilmiş(-ler) Onlar مل ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

173 

وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

.سيئاً  طالباً ال أبدو بالنسبة لرأي املعلم   

Öğretmene göre, kötü bir öğrenci 

değilmişim. 

According to the teacher, I was not a bad 
student 

.كذلكال تبدو اعتربتك كصديق لكن   
Dost sanmıştım ama dost değilmişsin. 

I considered you as a friend but you were not. 

هذا زوجتي عملت فحص احلمل لكن النتيجة كانت سالبة. 
حامل ال تبدوهي  يعني  

Karım gebelik testi yaptı ama negatif 

çıktı. Demek ki hamile değilmiş. 

My wife did a pregnancy test. The result was 
negative. So she was not (is not) pregnant. 

سعيدون يف حياتنا .حنن على ما يبدو لسنا   

Hayatımızdan memnun değilmişiz! 

We were not satisfied with our life. 

.ال يبدوا أنكم جاهزون لكن أنتم ,حنن كنا جاهزون   

Biz hazırdık da siz hiç hazır değilmişsiniz. 

We were ready but you were not. 

أصدقائي مل يكونوا يف  أنعلى ما يبدو  ,يوم أمس 
 استانبول.

Dün arkadaşlarım İstanbul'da değilmişler 

Yesterday my friends were not in Istanbul. 

.عميانال يبدوا أنهم املتسولون  ذلك  

Şu dilenciler kör değilmiş. 

Those beggars were not blind. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 

 

 

ي نستخدم اللواحق التالية مع الضمائر ف االستفهاملصياغة الضمائر في الزمن الماضي غير الشهودي في حال النفي +   

 :هذا الزمن كما هو مبين  أدناه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zengin   -غني 

قال أو أمل يبدو أني غني
 
 zengin değil miymişim? Ben ؟ أمل ي

قال أو أمل يبدو أنك  غني 
 
 zengin değil miymişsin ? Sen    ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أنه غني
 
 zengin değil miymiş ? O   ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أننا أغنياء 
 
 zengin değil miymişiz ? Biz    ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أنكم أغنياء  
 
 zengin değil miymişsiniz ? Siz    ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أنهم أغنياء
 
؟أمل ي    zengin değil miymiş(-ler)? Onlar 

  

 

        الضمائر يف الزمن املاضي غري الشهودي يف حال النفي + االستفهام  -4

  

 
değil miymişim املتكلم للمفرد أنا  

değil miymişsin                     أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

değil miymiş  للمفرد الغائب هي -هو 

değil miymişiz              للجمع املتكلم حنن 
değil miymişsiniz             

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

değil miymiş ,yoksa ,değil miymişler  
ْ
  -هم

َ
غائبللجمع ال هن  

                                                        

 

 
 

Past Dubitative (Belirsiz Geçmiş Zaman) - Negative Question  

               (Is it said that I was not?) 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

iyi  خبري  -جيد-   

قال أو أمل يبدو أني 
 
 iyi değil miymişim? Ben ؟   خبريأمل ي

قال أو أمل يبدو أنك
 
؟  خبري أمل ي     iyi değil miymişsin? Sen 

قال أو أمل يبدو أنه 
 
؟ خبريأمل ي     iyi değil miymiş? O 

قال أو أمل يبدو أننا 
 
؟ خبريأمل ي     iyi değil miymişiz? Biz 

قال أو أمل يبدو أنكم 
 
؟ خبريأمل ي     iyi değil miymişsiniz? Siz 

قال أو أمل يبدو أنهم 
 
؟ خبريأمل ي     iyi değil miymiş(-ler)? Onlar 

 

 

 

Tembel    -كسول 

قال أو أمل يبدو أني
 
 tembel değil miymişim? Ben ؟ كسول أمل ي

قال أو أمل يبدو أنك كسول
 
 tembel değil miymişsin? Sen    ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أنه كسول
 
 tembel değil miymiş? O   ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أننا كسولني
 
 tembel değil miymişiz? Biz   ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أنكم كسولني
 
 tembel değil miymişsiniz? Siz   ؟أمل ي

قال أو أمل يبدو أنهم كسولني
 
 tembel değil miymiş(-ler)? Onlar ؟أمل ي
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

؟أحب هذا الرجل كنأ أمل    
Ben bu adama âşık değil miymişim? 

Wasn't I in love with this man? 

؟وتر)هاكرز( يف العامليأفضل قرصان كومب تكنأمل    

Eskiden dünyanın en iyi bilgisayar 

korsanı değil miymişsin? 

Weren't you the best hacker of the world in the 
past? 

؟يف خطابه رئيس الوزراء صادقاً  يبدو أن أال   

Açıklamada başbakan samimi değil 

miymiş? 

Wasn't the prime minister sincere in his 
statement? 

مقارنة  اخلمس السنوات املاضية يف أكثر غناً أال تبدو أنك 
   ؟مع اليوم

Beş yıl önce bugüne göre daha zengin 

değil miymişsin? 

Weren't you more rich 5 years ago - compared 
to now? 

؟املاضيطالبي العام  مل تكونواأ   

Siz geçen yıl benim öğrencilerim değil 

miymişsiniz? 

Weren't you my students last year? 

؟أفالطون و فيثاغورث يونانيني يكنأمل    

Eflatun ve Pisagor Yunan değil 

miymişler? 

Weren't Eflatun and Pythagoras Greek? 

 ؟يف الصف   ي كانواإبراهيم وعل يكن أمل ,البارحة

Dün İbrahim ve Ali sınıfta değil miymiş? 

Weren't İbrahim and Ali in class yesterday? 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 اخلالصة
 Hasta - االسمتصريف 

 Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 

 السؤال مع النفي السؤال أو االستفهام اجلزم أو النفي اإلجياب

Ben 
hastaymışım hasta değilmişim hasta mıymışım hasta değil miymişim 

مريضاً  قيل بأني قال بأني مريضاً  
 
؟ اً هل قيل بأني مريض مل ي   

 
 قال بأني مريضاً أمل ي

Sen 
hastaymışsın hasta değilmişsin hasta mıymışsın hasta değil miymişsin 

مريضاً  قيل بأنك قال بأنك مريضاً  
 
؟اً بأنك مريضهل قيل  مل ي   

 
 مريضًا أمل ي

َ
  قال بأنك

O 
hastaymış hasta değilmiş hasta mıymış hasta değil miymiş 

مريضاً  قيل بأنه قال بأنه مريضاً  
 
؟اً هل قيل بأنه مريض مل ي   

 
قال بأنه مريضًا؟أمل ي  

Biz 
hastaymışız hasta değilmişiz hasta mıymışız hasta değil miymişiz 

مريضون بأنناقيل  قال بأننا مريضون 
 
  هل قيل بأننا مريضون؟ مل ي

 
قال بأننا مريضون؟أمل ي  

Siz 
hastaymışsınız hasta değilmişsiniz hasta mıymışsınız 

hasta değil 

miymişsiniz 

قال بأنكم مريضون قيل بأنكم مريضون
ر
قال بأنكم أ هل قيل بأنكم مريضون؟ مل ي

 
مريضون؟مل ي  

Onlar 
hastaymış(lar) hasta değilmiş(ler) hasta mıymış(lar) 

hasta değil(ler) 

miymiş 

هم مريضوننقيل بأ قال بأنهم   
 
مريضونمل ي مريضون ؟ قيل بأنهمهل     

 
مريضون ؟قال بأنهم أمل ي  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 

  

 لصياغة الضمائر في الزمن المستقبل نستخدم اللواحق التالية مع الضمائر في هذا الزمن كما هو مبين  أدناه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yavaş   -بطيء 

 yavaş olacağım Ben أنا سأكون بطيئاً 

 yavaş olacaksın Sen أنت ستكون بطيئاً 

سيكون بطيئاً هو   yavaş olacak O 

بطيئنيحنن سنكون   yavaş olacağız Biz 

بطيئنيأنتم ستكونون   yavaş olacaksınız Siz 

بطيئنيهم سيكونون   yavaş olacak/olacaklar Onlar 

 

 

 

 

       حالة اإلجياب –الضمائر يف الزمن املستقبل  -1

Gelecek Zaman - Future tense Affirmative - I will be 

 
olacağım املتكلم للمفرد أنا  

olacaksın   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

olacak  للمفرد الغائب هي -هو 
olacağız املتكلم للجمع حنن  

olacaksınız  
ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

olacak/olacaklar  
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

                                                        

 

 
 



 

 

179 

وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

Doktor  طبيب-  

صبح طبيباً أنا سأ  doktor olacağım Ben 

صبح طبيباً أنت ست  doktor olacaksın Sen 

صبح طبيباً سي هو  doktor olacak O 

صبح أطباءحنن سن  doktor olacağız Biz 

صبحون أطباءأنتم ست  doktor olacaksınız Siz 

صبحون أطباءهم سي  doktor olacak/olacaklar Onlar 

 

İstanbul'da   -يف إستانبول 

إستانبولأنا سأكون يف   İstanbul'da olacağım Ben 

إستانبولأنت ستكون يف   İstanbul'da olacaksın Sen 

إستانبولهو سيكون يف   İstanbul'da olacak O 

إستانبولحنن سنكون يف   İstanbul'da olacağız Biz 

إستانبولأنتم ستكونون يف   İstanbul'da olacaksınız Siz 

إستانبولهم سيكونون يف   İstanbul'da olacak/olacaklar Onlar 

 

Orada   -هناك 

هناكأنا سأكون   orada olacağım Ben 

هناكأنت ستكون   orada olacaksın Sen 

هناكهو سيكون   orada olacak O 

هناك حنن سنكون  orada olacağız Biz 

هناكأنتم ستكونون   orada olacaksınız Siz 

هناك هم سيكونون  orada olacak/olacaklar Onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

األسبوع القادم. أزمريسأكون يف   
Gelecek hafta İzmir'de olacağım. 

Next week I will be in Izmir. 

أنت ستكونني يف قلبي. دائماً   
Her zaman kalbimde olacaksın. 

You will always be in my heart. 

.غدا" سيكون الطقس ممطراً   

Yarın hava yağmurlu olacak. 

Tomorrow the weather will be rainy. 

ساراي. غالطهيف  أنا أعتقد بأن أخي سيكون ناجحاً   

İnanıyorum ki, kardeşim Galatasaray'da 

başarılı olacaktır. 

I believe that my brother will be successful in 
Galatasaray. 

.سنكون منفتحني لألفكار اجلديدة  

Yeni fikirlere açık olacağız. 

We will be open to new ideas. 

.جداً  أنيقةمع هذه احلقيبة ستكونني   

Bu çanta ile çok şık olacaksınız. 

You will be very elegant with this bag. 

 .يف اليوم لطالب سيكونون يف املدرسة ملدة ست ساعاتا

Çocuklar günde altı saat okulda olacak. 

The children will be at school for 6 hours a day. 

سيكونون يف نفس الطائرة. كوالدي ووالدت  

Babam ve annen aynı uçakta olacaklar. 

My dad and your mom will be in the same 
plane. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

       حالة السؤال أو االستفهام –الضمائر يف الزمن املستقبل  -2

Future tense Question - Will I be? 

 

 
olacak mıyım? املتكلم للمفرد أنا  

olacak mısın?   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

olacak mı?  للمفرد الغائب هي -هو 

olacak mıyız? للجمع املتكلم حنن 
olacak mısınız?  

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

olacak mı ? /olacaklar mı ?  
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن

                                                        

    

 

 

ي هذا فلصياغة الضمائر في الزمن المستقبل وفي حالة السؤال أو االستفهام نستخدم اللواحق التالية مع الضمائر    

 :الزمن كما هو مبين  أدناه

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Okulda  يف املدرسة-  

؟هل أنا سأكون يف املدرسة   okulda olacak mıyım? Ben 

؟هل أنت ستكون يف املدرسة   okulda olacak mısın? Sen 

؟يف املدرسة نهو سيكوهل    okulda olacak mı? O 

؟هل حنن سنكون يف املدرسة   okulda olacak mıyız? Biz 

؟يف املدرسة نهل أنتم ستكونو   okulda olacak mısınız? Siz 

؟يف املدرسة نهل هم سيكونو   
okulda olacak mı? / 

olacaklar mı? 
Onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

Genç  شاب-  

؟هل أنا سأكون شاباً    genç olacak mıyım? Ben 

 genç olacak mısın? Sen    ؟اً هل أنت ستكون شاب

؟شاباً  نهو سيكوهل    genç olacak mı? O 

؟هل حنن سنكون شبابا ً   genç olacak mıyız? Biz 

؟ستكونون شباباً هل أنتم    genç olacak mısınız? Siz 

؟شباباً  سيكونونهل هم    genç olacak mı? / olacaklar mı? Onlar 

 

Evli  متزوج-  

؟ متزوجاً  سأكون هل أنا  evli olacak mıyım? Ben 

؟هل أنت ستكون متزوجاً   evli olacak mısın? Sen 

؟ سيكون متزوجاً  هل هو  evli olacak mı? O 

؟ جنيهل حنن سنكون متزو  evli olacak mıyız? Biz 

؟ نيمتزوج ستكونونهل أنتم   evli olacak mısınız? Siz 

؟ نيمتزوج سيكونونهل هم   evli olacak mı? / olacaklar mı? Onlar 

 

Orada  هناك-  

؟ هناك أنا سأكونهل   orada olacak mıyım? Ben 

؟ هل أنت ستكون هناك   orada olacak mısın? Sen 

؟ هناك  نهو سيكوهل   orada olacak mı? O 

؟ هل حنن سنكون هناك   orada olacak mıyız? Biz 

؟  ستكونون هناكهل أنتم   orada olacak mısınız? Siz 

؟ هناك سيكونونهل هم   orada olacak mı? / olacaklar mı? Onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

 ؟صاحلة  هل سأكون أماً 

İyi bir anne olacak mıyım? 

Will I be a good mother? 

 ؟معي هل ستكون دائماً 

Her zaman benimle olacak mısın? 

Will you always be with me? 

 ؟البلدية اسةرئل مرشحاً  علي حسيصبهل 

Ali belediye başkanlığı için aday olacak 

mı? 

Will Ali run for Mayor? 

 
ً
 ؟وعلماً  يف املستقبل هل ستكونون أكثر ذكاء

Gelecekte daha akıllı ve bilgili olacak 

mıyız? 

Will we be smarter and more educated in the 
future? 

يف أنقرة يف يوم الرابع من  (نون)أو ستكو نستكوهل 
 ؟نيسان

Dört Nisan'da Ankara'da olacak mısınız? 

Will you be in Ankara on the 4th of April? 

طالبنا جاهزون لإلجابة على هذه األسئلة هل سيكون 
 ؟الصعبة

Öğrencilerimiz bu zor soruları 

cevaplamaya hazır olacaklar mı? 

Will our students be ready to answer these 
difficult questions? 

هل ستكون أسناني مجيلة وبيضاء مثل  , عندما أكرب
 ؟ يأميا  ,ك أسنان

Büyüyünce benim dişlerim de senin 

dişlerin kadar beyaz ve güzel olacak mı 

anne? 

When I grow up, will my teeth be as white and 
nice like yours mom? 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 

 

من كما في هذا الزلصياغة الضمائر في الزمن المستقبل وفي حالة النفي أو الجزم نستخدم اللواحق التالية مع الضمائر 

 :هو مبين  أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kör  أعمى-  

ىأنا لن أكون أعم  kör olmayacağım Ben 

ىأنت لن تكون أعم  kör olmayacaksın Sen 

ىعمأهو لن يكون   kör olmayacak O 

 kör olmayacağız Biz حنن لن نكون عميان

 kör olmayacaksınız Siz أنتم لن تكونوا عميان

 kör olmayacak/olmayacaklar Onlar هم لن يكونوا عميان

 

 حالة النفي أو اجلزم –الضمائر يف الزمن املستقبل  -3

Future tense Negative - I will not be 

 

    
olmayacağım املتكلم للمفرد أنا  

olmayacaksın   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

olmayacak  للمفرد الغائب هي -هو 

olmayacağız للجمع املتكلم حنن 
olmayacaksınız  

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

olmayacak/olmayacaklar  
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

Güçsüz  عاجز -ضعيف -  

 güçsüz olmayacağım Ben أنا لن أكون ضعيفاً 

تكون ضعيفاً  أنت لن  güçsüz olmayacaksın Sen 

 güçsüz olmayacak O هو لن يكون ضعيفاً 

 güçsüz olmayacağız Biz حنن لن نكون ضعفاء

 güçsüz olmayacaksınız Siz أنتم لن تكونوا ضعفاء

 güçsüz olmayacak/olmayacaklar Onlar هم لن يكونوا ضعفاء

 

köyde - القرية 
القريةأنا لن أكون يف   köyde olmayacağım Ben 

 köyde olmayacaksın Sen أنت لن تكون يف القرية

 köyde olmayacak O هو لن يكون يف القرية

 köyde olmayacağız Biz حنن لن نكون يف القرية

 köyde olmayacaksınız Siz أنتم لن تكونوا القرية

 köyde olmayacak/olmayacaklar Onlar هم لن يكونوا القرية

 

Mühendis - مهندس 

مهندسَا ناجحاً أنا لن أكون   başarılı Mühendis olmayacağım Ben 

 başarılı Mühendis olmayacaksın Sen مهندسَا ناجحاً أنت لن تكون 

 başarılı Mühendis olmayacak O مهندسار ناجحاً  هو لن يكون

مهندسني ناجحنيحنن لن نكون   başarılı Mühendis olmayacağız Biz 

مهندسني ناجحنيأنتم لن تكونوا   başarılı Mühendis olmayacaksınız Siz 

مهندسني ناجحنيهم لن يكونوا   
başarılı Mühendis 

olmayacak/olmayacaklar 
Onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

 أنا لن أكون معك بعد اآلن. ,افرتقنا حنن 

Ayrıldık. Artık seninle olmayacağım. 

We broke up. I will not be with you anymore. 

  
َ
 .ار سعيد بدوني لن تكون أبداً أنت

Bensiz asla mutlu olmayacaksın. 

Without me, you will never be happy. 

 مطار اخلريف كافية.أهذا العام لن يكون 

Bu yıl, sonbahar yağmuru yeterli 

olmayacak. 

This year the autumn rainfall will not be 
enough. 

 يف أي وقت جاهزون مائة باملائة. وال لن نكون

Hiçbir zaman yüzde yüz (%100) hazır 

olmayacağız. 

We will never be 100% ready. 

 .يف الطريق GPSلن تكونوا ضائعني بوجود نطام 
Yol bilgisayarı ile kayıp olmayacaksınız. 

With a GPS, you will never be lost. 

اليوم لن يكونوا يف املدرسة يف يوم ,بعض من أصدقائي 
 .االمتحان

Bazı arkadaşlarım sınav günü okulda 

olmayacak. 

Some of my friends will not be at school on the 
day of the exam. 

 أوالدي لن يكونوا يف املطار.
Çocuklarım havaalanında olmayacaklar. 

My children will not be at the airport on time. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

  

 

 

نستخدم اللواحق التالية مع الضمائر في هذا الزمن مع النفي  االستفهاملصياغة الضمائر في الزمن المستقبل وفي حالة  

 :كما هو مبين  أدناه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genç - شاب 

؟شاباً أنا ألن أكون    genç olmayacak mıyım? Ben 

؟ شاباً أنت ألن تكون    genç olmayacak mısın? Sen 

؟ شاباً هو ألن يكون    genç olmayacak mı? O 

؟شباباً حنن ألن نكون    genç olmayacak mıyız? Biz 

؟ شباباً أنتم ألن تكونوا    genç olmayacak mısınız? Siz 

؟شباباً هم ألن يكونوا   
genç olmayacak mı? / 

olmayacaklar mı? 
Onlar 

 

 

 حالة االستفهام مع النفي –الضمائر يف الزمن املستقبل  -4

 Future Tense Negative Question - Will not I be? 

 

   
olmayacak mıyım? املتكلم للمفرد أنا  

olmayacak mısın?   أنت , 
َ
 للمفرد املخاطب أنت

olmayacak mı?  للمفرد الغائب هي -هو 

olmayacak mıyız? للجمع املتكلم حنن 
olmayacak mısınız?  

ْ
  -أنتم

َ
 بلجمع املخاطل أنت

olmayacak mı? yoksa 

olmayacaklar mı? 
 
ْ
  -هم

َ
 للجمع الغائب هن
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

  - La   Le –مع 

؟أكون معكأنا ألن    seninle olmayacak mıyım? Ben 

؟ يأنت ألن تكون مع   benimle olmayacak mısın? Sen 

؟هو ألن يكون معك    seninle olmayacak mı? O 

؟حنن ألن نكون معك    seninle olmayacak mıyız? Biz 

؟ هأنتم ألن تكونوا مع   onunla olmayacak mısınız? Siz 

؟ ههم ألن يكونوا مع  
onunla olmayacak mı? / 

olmayacaklar mı? 
Onlar 

 

 - İstanbulاستانبول 

؟أنا ألن أكون يف استانبول  İstanbul'da olmayacak mıyım? Ben 

؟أنت ألن تكون يف استانبول    İstanbul'da olmayacak mısın? Sen 

؟هو ألن يكون يف استانبول    İstanbul'da olmayacak mı? O 

؟حنن ألن نكون يف استانبول    İstanbul'da olmayacak mıyız? Biz 

؟أنتم ألن تكونوا يف استانبول    İstanbul'da olmayacak mısınız? Siz 

؟هم ألن يكونوا يف استانبول   
İstanbul'da olmayacak mı? / 

olmayacaklar mı? 
Onlar 

 

 

Doktor   -طبيب 

 doktor olmayacak mıyım? Ben   ؟طبيباً   أنا ألن أكون

 doktor olmayacak mısın? Sen   ؟طبيباً أنت ألن تكون 

؟طبيباهو ألن يكون    doktor olmayacak mı? O 

؟أطباءحنن ألن نكون    doktor olmayacak mıyız? Biz 

 doktor olmayacak mısınız? Siz   ؟أطباءأنتم ألن تكونوا 

؟أطباء هم ألن يكونوا  
doktor olmayacak mı? / 

olmayacaklar mı? 
Onlar 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة

 ؟قضايا احملاسبة من أنا ألن أكون مسؤوالً  حماسبة.أنا خريج 

Ben muhasebe mezunuyum. Muhasebe 

konularından sorumlu olmayacak mıyım? 

I am an accounting graduate. Won't I be 

responsible for accounting issue? 

 ؟ألن تكون صديقي بعد األن  تأن 

Sen artık benimle arkadaş olmayacak 

mısın? 

Won't you be my friend anymore? 

 ؟ تكون األمور هنا كما كانت قدمياً ألن 

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? 

 Nothing will ever be the same the way it was 

before. 

   ؟نكون  أو لن ؟معاً  هل سنكون

Birlikte olacak mıyız, yoksa olmayacak 

mıyız? 

Will we be together or not? 

 ؟تكون يف البيت املساء ألنهذا 

Bu akşam evde olmayacak mısınız? 

Won't you be home tonight? 

 ؟يف املدرسة غداً  كامل املعلمون ألن يكون

Yarın bütün öğretmenler okulda 

olmayacak mı? 

Won't all the teachers be at school tomorrow? 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

ألن يكون رئيس الوزراء ورئيس   ,األسبوع القادم 
؟اجلمهورية يف أنقرة  

Gelecek hafta Başbakan ve 

Cumhurbaşkanı Ankara'da olmayacaklar 

mı? 

Won't the Prime minister and the President of 

the Republic be in Ankara next week? 

 هل ستصبح متقاعدًا بعد مخس سنوات ؟

 نعم سأصبح متقاعدًا.

5 yıl sonra emekli olacak mısın? 

 Evet, emekli olacağım. 

 

 اخلالصة
 مسرور - mutlu – تصريف الصفة

 Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 

 السؤال مع النفي السؤال أو االستفهام اجلزم أو النفي اإلجياب

Ben 
mutlu olacağım mutlu olmayacağım mutlu olacak mıyım? mutlu olmayacak mıyım? 

مسروراً أنا سأكون   أكون مسرورًا ؟ هل أنا سأكون مسرورًا ؟ أنا لن أكون مسروراً  
ْ
ن
َ
 أل

Sen 
mutlu olacaksın mutlu olmayacaksın mutlu olacak mısın? mutlu olmayacak mısın? 

 ستكون مسروراً 
َ
 لن تكون مسروراً  أنت

َ
 ستكون مسرورًا  أنت

َ
 تكون مسرورًا ؟ هل أنت

ْ
ن
َ
 أل

O 
mutlu olacak mutlu olmayacak mutlu olacak mı? mutlu olmayacak mı? 

سيكون مسرورًا؟هل هو  هو لن يكون مسروراً  هو سيكون مسروراً   يكون مسرورًا؟ 
ْ
ن
َ
 أل

Biz 
mutlu olacağız mutlu olmayacağız mutlu olacak mıyız? mutlu olmayacak mıyız? 

 نكون مسرورين ؟ هل حنن سنكون مسرورين؟ حنن لن نكون مسرورين حنن سنكون مسرورين
ْ
ن
َ
 أل

Siz 
mutlu olacaksınız mutlu olmayacaksınız mutlu olacak mısınız? mutlu olmayacak sınız? 

 تكونوا مسرورين ؟ هل أنتم ستكونوا مسرورين؟ أنتم لن تكونوا مسرورين أنتم ستكونون مسرورين
ْ
ن
َ
 أل

Onlar 
mutlu olacak(lar) mutlu olmayacak(lar)) mutlu olacak(lar) mı? mutlu olmayacak(lar) mı? 

مسرورينهم لن يكونوا  هم سيكونوا مسرورين ؟لن يكونوا هم مسرورينأ هل هم سيكونوا مسرورين؟   
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 

 

 وتتطلب بعدها جملة أخرى تمثل جواب الشرط. ,سميةصل لواحق هذه الضمائر بالجملة اإلتت

 

يف حالة اإلجياب  -1   
sam , sem Ben 

san , sen Sen 

sa , se O 

sak , sek Biz 

sanız , seniz Siz 

Larsa , Lerse onlar 

 

يف حالة اإلجياب – -1   

 مجلة امسية مجلة شرطية

 أنا حبالة حسنة iyiysem iyiyim إذا أنا حبالة حسنة
 خفيف

َ
خفيفأنت  hafifsen hafifsin إذا أنت  

 أنتم خفيفون hafifseniz hafifsiniz إذا انتم خفيفون
 هو تركي o Türk’se o türk إذا هو تركي

 حنن جيدون iyiysek iyiyiz إذا كنا جيدون

 إذا هم أتراك
Türk’seler yoksa  

Türkler هم أتراك 
Türk’lerse 

 

 

 

 

 

  الضمائر يف احلالة الشرطية  - خامساً 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 أمثلة منوعة
Ben zenginsem muhtaca yardım ederim. أساعد احملتاج, أكن غنياً  إن. 

Sen memursan çok çalışacaksın.  ستعمل كثرياً إن تكن موظفًا. 

Hava sıcaksa evden çıkmam. ال أخرج من الدار, حاراً اجلو  إذا كان. 

Biz tembelsek başarılmayacağız.  ال ننجحإن نكن كساىل.  

Siz doktorlarsanız hastalara bakınız. راعوا املرضى أطباء إن تكونوا. 
Onlar yorgunsalar – yorgunlarsa 
,yatsınlar 

 .فليسرتحيوا إذا كانوا متعبني

Meyve temizse, ondan alırım. اشرتي منها نظيفةالفاكهة  كانت إذا. 

Oda boşsa, temizleyin. نظفها خالية الغرفة إذا كانت. 

Ben küçüksem, büyüklere hürmet 
gösterim 

  إذا
 
 احرتم الكبري اً غريص كنت

Bu film güzelse ben de seyretmek 
isterim. 

أريد مشاهدته. أنا أيضاً  مجيالً هذا الفيلم  كان إذا  

Lütfen mümkünse bugün gelin  ًتعال اليوم .إذا ممكن  لطفا  

Yorgunsan, dışarı çıkmayalım. دعنا ال خنرج خارجاً  , تعبان تنأ إذا.  

Mehmet işsizse o kadar çok para 
harcamayı bıraksın. 

فليرتك صرف املال بهذا  عمل بدونحممد  كان إذا
 القدر.

Eğer bir kadın güzelse zaten, makyaj 
yapmaz 

.فال تستعمل املكياج مجيلةاملرأة باألساس  كانت إذا  
 

 الالحقة ال تبدأ بحرف صائت :رغم أن  yوإذا انتهى بحرف صائت يُفصل بينهما  بحرف الوقاية 

 

Ben hastaysam, doktora gideceğim.  ًمريضا 
 
 سأذهب إىل الطبيب.  إذا كنت

Sen hocaysan, çocuklara riayet et.  اهتم باألطفال , علماً مإذا كنت. 
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Kapı kapalıysa onu aç.  قم بفتحه. مغلقاً الباب إذا كان 

Biz güçlüysek, bu daha iyidir.  هذا أفضل نكن أقوياءإن. 

Siz neşeliyseniz, seviniriz. نفرح لكم سعداء تكونوا إن. 

 :var- yok تتصل صيغة الشرط لفعل الكينونة بكلمتي  

 

 var - yokاحلالة الشرطية مع 

Sınıfta öğrenci varsa ,gelirim. طالب بالصف آتي. موجود كان إذا 

Evin bahçesi varsa, daha güzel olur. للبيت حديقة يكن أمجل. كان إذا 

Bizde arkadaşlar varsa yardımlaşırız. نتعاون ,لدينا أصدقاء كان إذا. 

Benim param varsa, sana veririm. سأعطيك ,لدي نقود يكن إن. 

Evde kimse yoksa, girime. ال تدخل ,باملنزل أحد يكن مل إن. 

Sende kardeş yoksa, ben senin 
kardeşinim. 

 .فأنا لك أخ)فأنا أخوك( ,لك أخ  يكن مل إذا

Sizde kitap yoksa, bunu alın. خذوا هذا.,لديكم كتاب  يوجد إذا ال 

Cesaretin varsa yüreğin varsa gel.  ًتعال. ,إذا كان لديك قلب  ,إذا كنت شجاعا 

Televizyonunuz yoksa, maçı 
seyredemezsiniz. 

مل يكن لديك تلفزيون فلن تستطيع أن تشاهد إذا 
 .اللعبة

Vaktim yoksa, sizi ziyaret etmem.  فلن أزورك. ,إذا مل يكن لدي وقت  

Paramız yoksa gidemeyiz إذا مل يكن معنا نقود ال نستطيع أن نذهب. 
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نفييف حالة ال  -2  
değilsem Ben 

değilsen Sen 

değilse O 

değilsek Biz 

değilseniz Siz 

değilseler 
Onlar 

değillerse 

 

 

 أمثلة
 أنا حبالة حسنة değilsem İyi  İyiyim إذا أنا لست حبالة حسنة

 خفيفاً 
َ
 لست

َ
 أنت خفيف değilsen Hafif  Hafifsin إذا أنت

 أنتم خفيفون değilseniz Hafif  Hafifsiniz إذا أنتم لستم خفيفون

 هو تركي değilse O Türk  O Türk إذا ليس تركي

 حنن جيدون değilsek İyi  iyiyiz إذا كنا لسنا جيدون

 إذا هم ليسوا أتراك

değilseler   
Trük  

Türkler هم أتراك değillerse 

değilse Türkler  
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 أمثلة

Ben hasta değilsem, gelirim.  سآتي ,إن مل أكن مريضًا 

Sen öğrenci değilsen, çalış  فاعمل. ,إن مل تكن طالبًا 

O zengin değilse, fakirdir.  ًفهو فقري. إن مل يكن غنيا 

Biz meşgul değilsek, geleceğiz.  سنحضر.,إن مل نكن مشغولني 

Siz sadık değilsiniz, size kızarız.  نغضب منكم. ,إذا مل تكونوا صادقني 

Onlar evde değilseler, bahçededirler. إذا مل يكونوا يف املنزل فهم يف احلديقة. 

Ben Fakültede değilsem, evde olurum.  سأكون يف املنزل.,إن مل أكن يف الكلية 

Sen arabanın sahibi değilsen, kimindir.  فلمن هي؟ ,إن مل تكن صاحب السيارة 

Çok aç değilsen sonra yemek yiyelim.  دعنا نأكل فيما بعد ,ائعًا كثريًا ج مل تكنإذا أنت  

İyi ki beni uyardın. Değilse… من اجليد أنك نبهتني أو حذرتني وإال... 

İyi hava değilse bu gemi yolculuk 
edebilir. 

فهذه السفينة تستطيع  الطقس سيئاً  مل يكنإذا 
 .إكمال الرحلة

Ayşe şişman değilse neden perhiz 
yapsın? 

عائشة مسينة فلماذا تعمل محية؟ تكنمل إذا   

 )الشخص السادس( يُفض ل أن تكون مثل الشخص الثالث. الحقة الشرط للشخص الغائب للجمع

 

 مثال

Bu çocuklar tembelseler ,çalışsınlar. إذا كان األطفال كساىل فليجتهدوا. 

Bu çocuklar tembelse ,çalışsınlar.  صيغة مفضلة(إذا كان األطفال كساىل فليجتهدوا (. 
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 وبين الالحقة الشرطية في حال المخاطب الكينونةريق بين الحقة ضمير يجب التف -1

 الحظ هاتين الجملتين في أمثلة الجدول السابق:

 

 الحقة شرطية

 

 الحقة ضمري الكينونة

hafifsen خفيف 
َ
 خفيف أنت hafifsin إذا أنت

hafifseniz إذا أنتم خفيفون hafifsiniz أنتم خفيفون 

 

 اخلالصة
 مسرور - mutlu – تصريف الصفة

 Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 

 السؤال مع النفي السؤال أو االستفهام اجلزم أو النفي اإلجياب

Ben 

mutlusam mutlu değilsem اليوجد اليوجد 

 
 
مسروراً إذا كنت مسروراً  أنا مل أكنإن    اليوجد اليوجد 

Sen 

mutlusan mutlu değilsen اليوجد اليوجد 

 
َ
مسروراً إذا كنت   

َ
مسروراً مل تكن  إنأنت  اليوجد اليوجد 

O 

mutlusa mutlu değilse اليوجد اليوجد 

مسروراً إذا كان  هو مسروراً  إن مل يكن   اليوجد اليوجد 

Biz 

mutlusak mutlu değilsek اليوجد اليوجد 

ا
َّ
مسرورين إذا كن مسرورين حنن إن مل نكن   اليوجد اليوجد 

Siz 

mutlusanız mutlu değilseniz اليوجد اليوجد 

 أنتم إن مل تكونوا إذا كنتم مسرورين
 اليوجد اليوجد مسرورين

Onlar 

mutlusalar mutlu değilseler اليوجد اليوجد 

مسرورينإذا كانوا  هم مسرورين مل يكونوا إن   اليوجد اليوجد 

 

 مالحظة هامة
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 الزمن احلاضر

I'm sick hastayım أنا مريض 
I'm not sick hasta değilim  مريضاً أنا لست  
Am I sick? hasta mıyım? ؟ريض هل أنا م   
Am I not sick? hasta değil miyim?  ؟مريضًا ألست أنا   

 

 الزمن املاضي
I was sick hastaydım  مريضاً أنا كنت  

I wasn't sick hasta değildim ريضاً أنا مل أكن م  

Was I sick ?   hasta mıydım? ؟ اً هل أنا كنت مريض  

Wasn't I sick hasta değil miydim?  ؟ مريضاً أنا أ مل أكن  

 

املستقبلالزمن   

I will be sick hasta olacağım  مريضاً أنا سأكون  

I will not be sick hasta olmayacağım    مريضاً أنا لن أكون  

Shall I be sick? hasta olacak mıyım?  ؟ مريضاً هل أنا سأكون  

Shall not I be sick? hasta olmayacak mıyım?  ؟مريضاً أنا ألن أكون  

 

 غري الشهودي الزمن املاضي

I have been sick  hastaymışım مريضاً  ما يبدو كنت ىأنا عل  

I haven't been sick  hasta değilmişim ست مريضاً أنا على ما يبدو ل  

Have I been sick? hasta mıymışım? ؟  مريضاً ما يبدو  هل أنا على  

Haven't I been sick? hasta değil miymişim? ؟ مريضاً أمل أكن   أنا على ما يبدو  

 To BE  -لضمائر الكينونةملخص سريع 


