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 اجلملة اإلمسية
İsim cümlesi 
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ائر بالخبر لواحق الضم لالخبر, ويتصحيث يأتي المبتدأ أوالً ثم يليه  وهي تتألف من مبتدأ وخبراجلملة اإلمسية :  

ً والمبتدأ يكون  ,الخبرية أو فعل الكينونة المطابق للمبتدأ   عنه. بما ينومنفصالً  أو  ضميراً شخصيا

     

 املبتدأ اخلرب اجلملة

 Çay soğuktur. soğuk çay .بارد الشاي

.غال الشاي  Çay pahalıdır. pahalı çay 

.معلم الرجل  Adam bir öğretmendir. bir öğretmen adam  

.معلمة املرأة  Kadın bir öğretmendir. bir öğretmen kadın 

.مجيلة البنت  Kız güzeldir. güzel kız 

 Çocuklar çalışkanlardır. çalışkanlar  çocuklar .جمتهدون األطفال

 Evler güzeldir. güzel evler .مجيلةاملنازل 
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.  

ث تمنح التركية حيية سماإلالجملة  يبالمبتدأ ف هوتربطالخبر ي نهاية ف يتأت يالت وهي الالحقة  " "الالحقة الخبرية   

 هذه الجملة صفة القطعية . 

"تتبع الحقة  اً أو ثقيالً خفيف ,بهاتتصل  يبحيث تخضع لصوت المقطع األخير للكلمة الت ,يالصوتالتوافق  واعدق  " 

شخص الثالث( وكذلك المفرد الغائب )ال وهي فقط تستخدم مع الشخص ).  (أو مستديراً  

 لجمع)الشخص السادس(.الشخص الغائب في حالة ا

 

 أمثلة منوعة
Bu kapıdır. هذا باب. 

Şu okuldur.  
َ
 .مدرسةتلك

O köprüdür.  
َ
 .جسرذاك

İşte  defterdir. هذا دفرت. 

Bu bir bahçedir. هذه حديقة. 

Şu bir penceredir. تلك نافذة. 

Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ama en 
büyük şehri İstanbul'dur. 

عاصمة تركيا هي أنقرة لكن أكرب مدينة هي 
 .إستانبول

Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağıdır.  جبال تركيا ىهو أعل ,جبل آرارات. 

En büyük gölü Van gölüdür. أكرب حبرية هي حبرية فان. 

Araba eskidir.  
 
  السيارة

 
 .قدمية

 dir- dır- dur- dür- tir- tır- tur - tür~الالحقة اخلربية  -2
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Okul kapalıdır.  
 
 مغلقة

 
 .املدرسة

Tavşan oradadır. هناك 
 
 .األرنب

Defter buradadır. هنا 
 
 .الدفرت

Erkek çocuk bir öğrencidir.  
 
 تلميذ

 
 .الولد

Kız güzeldir.  
 
 مجيلة

 
 .البنت
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 ةمن الحروف الساكنة الشديد بحرف  ).  (الكلمة التي تأخذ الحقة  انتهتإذا  -1 

 ( F – S – T – K – Ç – Ş – H – P )   ,    فإن حرف الـ(  d الساكن اللين في الالحقة الخبرية يتحول )إلى 

 ( (tir- tır- tur- tür وتصبح اللواحق: الشديدالساكن   ( t حرف الـ )

 
 مثال

Bu ağaçtır.            هذه شجرة. 

O Kâğıttır. ورقة تلك. 

Şu Kitaptır. كتاب ذاك. 

Burası sınıftır. هذا املكان صف. 

İşte gözlüktür. هذه النظارات. 

Oda açıktır. الغرفة مفتوحة. 

Ev büyüktür. املنزل كبري. 

 
ً المبتدأ  دائماً  -2 مجرداً ولهذا يمكن أن يكون  مبتدأ ويمثل الشخص  اسم مجرد ولكن التركيب اإلضافي كله يُعد اسما

 الثالث المفرد الغائب.

 مثال
Ali’nin babası memurdur. والد علي موظف. 
Bahçenin kapısı açıktır. باب احلديقة مفتوح. 
Ahmet’in odası temizdir. غرفة علي نظيفة. 
Türkçe dersi kolaydır. .درس اللغة الرتكية سهل 

  هامة  مالحظات
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أيضاً االسم الذي اتصلت به لواحق الملكية  يُعد مجرداً ويمكن أن يقع مبتدأ لخبر في جملة اسمية  ويمثل الشخص   -3

 المفرد الغائب ) الشخص الثالث(.
 

 مثال
Benim baban memurdur. والدي موظف. 
Senin baban mühendistir.  مهندس.والدك 
Bizim babamız öğretmendir. .والدنا معلم 
Babanız hoş adamdır. .والدكم إنسان طيب 

 
4-  ً ً  ولهذا فالمبتدأ إما أن يكون ضميراُ شخصيا  أو اسماً قد اتصلت به لواحق الملكية ,منفصالً أو اسماً أو تركيباً إضافيا

 كما في األمثلة التالية:
 

 مثال
Ben çalışkanım. أنا جمتهد. 
Sen öğretmensin. معلم 

َ
 .أنت

Ev güzeldir. املنزل مجيل. 
Ali’nin evi güzeldir. .منزل علي مجيل 
Arkadaşımın evi yakındır. .منزل صديقي قريب 
Babam arabası çok eskidir. .سيارة والدي قدمية جدًا 
Öğretmenimiz kitabı çok faydadır.  جداً كتاب أستاذنا مفيد 
Babam hastası çok tehlikelidir.  ًمرض والدي خطري جدا 

 
إما أن يكون اسماً أو صفة  كما هو في األمثلة السابقة . وقد يكون اسماً  جمع وهويُ أما الخبر فيبقى مفرداً دائماً  وال  -5

للشخصين األول  بين الحقة  المفعول فيه  وبين لواحق الكينونة y وتفصل حرف الوقاية ,اتصلت به الحقة  المفعول فيه 

 والرابع :
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 مثال
Ben evdeyim. أنا يف البيت. 
Sen bahçedesin. .يف احلديقة 

َ
 أنت

Biz okuldayız. .حنن يف املدرسة 
Siz pazardasınız. .أنتم يف السوق 
Onlar yoldadırlar. .هم يف الطريق 
O işindedir.  عمله.هو يف 

6-  ً بين نهاية التركيب اإلضافي)الحقة المضاف(  yحيث يفصل حرف الوقاية  ,ويصح أن يكون الخبر تركيباً إضافيا

 وبين الحقة الكينونة للشخصين األول والرابع.

 مثال
Onlar Yusuf’un kardeşleridir. هم أشقاء يوسف. 
Ben öğretmeninim. مك

ِّ
 .أنا معل

Siz bizim öğretmenimizsiniz. أنتم أساتذتنا. 
Babam sizin öğretmeninizdir. والدي هو أستاذكم. 
Yol sonundasınız. أنتم يف نهاية الطريق. 
Siz benim kardeşlerimsiniz. أنتم أخوتي. 
Siz benim kardeşlerimsiniz. أنتم أخوتي. 
Ben sizin arkadaşınızım Amer أنا صديقكم عامر. 
Siz arkadaşlarımsınız. أنتم أصدقائي. 
Evin sahibiyiz. حنن أصحاب البيت. 
Mehmet’in annesiyim. .أنا والدة حممد 
Ali’nin babasıyım. .أنا والد علي 
O arabanın şoförüdür. هو سائق السيارة. 
Sen okulun müdürüsün. .أنت مدير املدرسة 
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ق فعل وتعقبها لواح ,اتصلت  باالسم  االحقة المفعول فيه بالتركيب اإلضافي كموبطبيعة الحال يمكن أن تتصل  -7

 الكينونة وبذلك يكون الخبر تركيباً إضافياً قد اتصلت به الحقة المفعول فيه:

 
 مثال

Çocukların bahçesindeyim. أنا يف حديقة األطفال. 
Yatak odasındayım. أنا يف غرفة النوم. 
Yol sonundasınız. أنتم يف نهاية الطريق. 
Mehmet lokantadadır.  .حممد يف املطعم 
Öğrenciler okulun içindedir. التالميذ يف داخل املدرسة. 
İşçiler fabrikadadırlar. .العمال يف املصنع 

 مثال: ,كما يمكن أن يكون الخبر تركيب ملكية  -8

 

 مثال
Ben senin arkadaşınım. صديقك أنا. 
Ben öğretmeninizim. .أنا معلمكم  
Siz öğretmenimizsiniz. أنت معلمنا. 
Ben öğrencinisinizim. أنا تلميذكم. 
Biz öğretmensiniziz. حنن أساتذتكم. 
Siz kardeşlerimsiniz. .أنتم إخوتي 
Ben komşunum. أنا جارك. 
Ben sizin komşunuzum. أنا جاركم. 
Siz benim komşumsunuz. أنتم جرياني. 
Biz komşunuzuz. حنن جريانكم. 

ين الحرفين للفصل ب yويجوز أن تتصل الحقة المفعول فيه بتركيب الملكية الواقع خبراُ وعندها يدخل حرف الوقاية  -9

 األول والرابع.الصائتين مع الشخصين 
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 مثال
Ben senin evinizdeyim. .أنا يف منزلكم 
Siz bezim bahçemizdesiniz. .أنتم يف حديقتنا 
O bizim okulumuzdadır. .هو يف مدرستنا 
Yerlerimizdeyiz. حنن يف أماكننا. 
Sen kalbimsin. أنت قلبي. 
Ben yerindeyim. أنا يف مكانك. 
Biz memleketindeyiz. .حنن يف بلدك 

 يمكن للواحق  فعل الكينونة أن تتصل بالضمير الشخصي الذي يكون في حالة المضاف إليه. – 10
 

 مثال
Bu ev benimdir. )هذا املنزل يل)هذا منزيل. 
Bu kalem senindir. )هذا القلم لك ) هذا قلمك. 
Bu iş bizimdir. )هذا العمل لنا)هذا عملنا. 
Bu kitap sizindir.  لكم)هذا كتابكم(هذا الكتاب. 

 وأيضاً يمكن أن تتصل بالضمير الشخصي المنفصل الذي يقع خبراً لجملة اسمية: – 11
 

 مثال
Gelen benim. القادم هو أنا. 
Yazan senin.  

َ
 .الكاتب هو أنت

Yalancı odur. الكاذب هو. 
Müslüman biziz. املسلمون هم حنن. 
Gençler sizsiniz. نتمالشباب هم أ. 
Ümit sizsiniz. األمل هو أنتم. 
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( im – ım - üm - umالحقة الملكية للشخص األول وهي)قد يقع به الدارس وهو الخلط بين هناك لبس بسيط  – 12

 ي النقاط التالية:فوالفرق بينهما واضح ويتمثل   ((im - ım - üm - um وهيالحقة فعل الكينونة للشخص األول وبين 

في حالة  (Ben –الحقة فعل الكينونة تتصل  بالخبر في نهاية الجملة  االسمية  ويكون المبتدأ دوماً هو الضمير )أنا  –أ 

 ( مثل:Benim) المضاف إليهية فالضمير الشخصي يكون في حالة بينما في حالة الملك د,التجري

 

 مثال
Ben doktorum. جملة اسمية(.أنا طبيب ( 
Benim doktorum. تركيب ملكية(.طبيبي أنا ( 

. أما في حالة الملكية فيسقط y  في حال انتهاء االسم بحرف صائت يُفصل بينه وبين الحقة الكينونة بحرف الوقاية - ب

 الحرف الصائت الذي تبدأ به الالحقة  مثل:

 

 مثال
Ben hocayım. .جملة اسمية( أنا معلم (. 
Benim hocam. ملكية(.) تركيب معلمي أنا 
Ben babayım. )أنا أب )والد. 
Benim babam hastadır.  مريض ,والدي أنا. 

الملكية تقع في أول أو وسط الجملة الفعلية أو الحقة االسمية  في حين ل الكينونة تقع في نهاية الجملة الحقة فع -جـ 

 االسمية.

 

 ولكنها ( من الكالمdir - dır - dür - durللشخص الثالث وهو) يلغة التخاطب اليومية يسقط الضمير الخبرفي  – 13

  :الكالملفظ أثناء كتب في الرسائل والكتب وال تُ تُ 

 

 مثال
Bugün hava güzel.  .الطقس اليوم مجيل 
Bu elbise çok ucuz.  ًهذه املالبس رخيصة جدا. 
Çarşıda fiyatlar pahalı. .األسعار غالية يف السوق 
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نكتبها ونلفظها عندما نستخدمها في المدن واألماكن فإنناولكن   

 

 مثال
Burası İstanbul’dur ve Şurası Ankara’dır.  املكان أنقرة ذاكو إستانبولهذا املكان. 
Dünyanın en uzun nehir Nil’dir. .أطول نهر يف العامل هو نهر النيل 

 

إذا كان الجواب في حالة النفي مثال: اولكن إذا جاءت جواباً لجملة منفية فإننا نلفظها في حال اإليجاب وال نلفظه   

 

 مثال
Bu arabalar yeni midir? Evet, 

yenidir.  

 .نعم جديدة ؟هل هذه السيارات جديدة 

 تلفظ في حال اإليجاب dir هنا

Hayır yeni değildi . 
 ال ليست جديدة 

 ألنها في حال النفي ال تلفظ    dirهنا
 يجوز حذف المبتدأ ويدل عليه الضمير الخبري: -14

 

 مثال
Yorgunuz. حنن متعبون. 
Hastayım. أنا مريض. 
Tembelsiniz. أنتم كساىل. 
Çalışkansın. .أنت جمتهد 

 

 دأ            

    

 :بعد الخبر (değil)الالحقة  نضع يوضع النففي  يةاالسمالجملة  لصياغة      

 

 

             

 نفي اجلملة اإلمسية -3
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 مثال
this classroom is wide.  Bu sınıf geniştir.             عريضهذا الصف. 

this classroom is not wide. Bu sınıf geniş değildir. عريضاً ليس الصف  هذا. 

 

that man is long. Şu adam uzundur.          طويلالرجل  ذاك. 

that man is not long Şu adam uzun değildir.            ليس طويالً الرجل  ذاك. 

 

that school is far. O okul uzaktır.  بعيدةتلك املدرسة. 

that school is not far. O okul uzak değildir.  ليست بعيدةتلك املدرسة. 

   

 والحقة النفي تتصل مع ضمائر الملكية على الشكل التالي:

 

 مثال
değilim أنا 

 
 لست

değilsin  
َ
 أنت

َ
 لست

değildir ليس هو 
değiliz لسنا حنن 
değilsiniz نتملستم أ 
değillerdir ليسوا هم 
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 حالة اإلجياب – أمثلة منوعة

Ev uzaktır.  بعيدالبيت. 

Evler mavidir.  زرقاءالبيوت. 

Ali yazardır.  كاتبعلي. 

Kumaş ipektendir.  حريرمن القماش. 

Kız güzeldir.  مجيلةالبنت. 

Ev yakındır.  قريبالبيت. 

Yalan çirkindir.             قبيحالكذب. 

Su durudur.  نقي املاء. 

Bu kuş bülbüldür.  بلبلهذا الطري. 

Davar yıkıktır.  متهدم احلائط. 

Kutu boştur.  فارغةالعلبة. 

Oda küçüktür.         صغريةالغرفة.   

Dağ büyüktür.           كبرياجلبل. 

Bu arabalar yenidir.     ةجديدهذه السيارات. 

Yol uzundur.   طويلالطريق. 

Su soğuktur.  بارداملاء. 

Yol düzdür.                      مستقيمالطريق. 

Bu söz, yanlış sözdür.  ئخاط كالم ,الكالمهذا. 
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Uzun kalemler pahalıdır.  غاليةاألقالم الطويلة. 

Eski defterler masada.  على الطاولةالدفاتر القدمية. 

Geniş evler istenilmektedir.  مطلوبةالبيوت الواسعة. 

Yeni okular çoktur.  كثريةاملدارس اجلديدة. 

Güzel arabalar pahalıdır.  غاليةالسيارات اجلميلة. 

Eski eserler büyüleyicidir.  ساحرةاآلثار القدمية. 

Sosyal problemler çoktur.  كثريةاملشاكل االجتماعية. 

     

 لنفيحالة ا –أمثلة منوعة                

Ev uzaktır.  بعيدالبيت. 

Evler mavidir.  زرقاءالبيوت. 

Ali yazardır.  كاتبعلي. 

Kumaş ipektendir.  حريرمن القماش. 

Kız güzeldir.  مجيلةالبنت. 

Ev yakındır.  قريبالبيت. 

Yalan çirkindir.             قبيحالكذب. 

Su durudur.  نقي  املاء. 

Bu kuş bülbüldür.  بلبلهذا الطري. 

Davar yıkıktır.  متهدم احلائط.  
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Kutu boştur.  فارغةالعلبة. 

Oda küçüktür.        صغرية الغرفة . 

Dağ büyüktür.           كبرياجلبل. 

Bu arabalar yenidir.     ةجديدهذه السيارات. 

Yol uzundur.   طويلالطريق. 

Su soğuktur.  بارداملاء. 

Yol düzdür.                      مستقيمالطريق. 

Bu söz, yanlış sözdür.  ئخاط كالم ,الكالمهذا. 

Uzun kalemler pahalıdır.  غاليةاألقالم الطويلة. 

Eski defterler masada.  على الطاولةالدفاتر القدمية. 

Geniş evler istenilmektedir.  مطلوبةالبيوت الواسعة. 

Yeni okular çoktur.  كثريةاملدارس اجلديدة. 

Güzel arabalar pahalıdır.  غاليةالسيارات اجلميلة. 

Eski eserler büyüleyicidir.  ساحرةاآلثار القدمية. 

Sosyal problemler çoktur.  كثريةاملشاكل االجتماعية. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب تأليف –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء الثاني 

 الة النفيح –أمثلة منوعة 

Biz evin sahibi değiliz.  ت.لسنا أصحاب البيحنن 

Biz sizin düşmanlarınız değiliz.  أعداؤكم لسناحنن. 

Ben senin arkadaşın değilim.  أنا 
 
 .صديقك لست

Sen benim kardeşim değilsin.  
َ
 أنت

َ
 .يأخ لست

O benim annem değildir.  أمي ليستهذه. 

Sen bankanın müdürü değilsin.  أنت 
َ
 .البنك مدير لست

İstanbul’un havası sıcak değildir.  حاراً  ليسجو استانبول. 

Evimiz sokağın sonunda değildir.  ليس يف نهاية الشارعمنزلنا. 

Başımın arası şiddetli değildir.  شديداً  ليسأمل رأسي. 

Bizim yolumuzun nihayeti belli değildir.  واضحة ليستنهاية طريقنا. 

Mühendis Amer ’in dersleri zor değildirler.  صعبة ليستدروس املهندس عامر . 

Biz pazarda satıcı değiliz.  يف السوق بائعني لسناحنن. 

Ben hastanede doktor değilim.  أنا 
 
 .يف املشفى طبيباً  لست

Ben evli değilim.  أنا 
 
 .متزوجاً  لست

 

 ضمائر الكينونة والشرح واألمثلة كثيرة وواضحة فيها  استفهام : وهي مشابهة لما مرَّ معنا في  الجملة االسمية استفهام 

الرجوع إلى بحث ) ضمائر الكينونة ( لفهم هذه الحالة ونفس الشيء ينطبق على  ميمكنك,ومنعاً من التكرار تحاشياً للملل 

 .حالة )النفي مع االستفهام(

 

 


