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 أفعال اإللزام والوجوب

Gereklilik Kullanımları 
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ه. بوهي تدل على وجوب القيام بعمل ما دون إلزام صاحب العمل بالقيام به وإنما هو فعل يترتب أو من الواجب القيام 

 عبارة عن فعل نظامي يمكن تصريفه في جميع حاالت األزمنة . وهو

كما هو في نفي األفعال في كل زمن على حدى أما في حال ورود على  ويكون نفي هذا الفعلوتأتي بشكل اسم أو فعل  

 :( gerek( بعد الكلمة )yok(  أو )  değilبأن نضع كلمة )شكل اسم فيتم النفي 

 

gerek yok.    ضرورة أو داع  ال يوجد. 
gerek değil.   ليس ضروريا. 

  

  - Geniş Zaman  بصيغة زمن احلاضر البسيط -1

 .ليس من الضروري بأن تذهب إىل استانبول

İstanbul'a gitmek gerekmez. 

It is not necessary to go to Istanbul. 

 .بسبب ذلك سيكون من الضروري بأن تدفع رسم اجلمارك

Bunun üzerinden gümrük ödemeniz 

gerekir. 

Because of this it will be necessary to pay 

Customs Duty. 

 . ( ) الضحك يلزم أحيانا   الضحك ضروري أحيانا  

Gülmek gerekir bazen. 

One should laugh sometimes. 

 .جيب أن تدرس أكثر

Daha çok çalışmam gerekir. 

You should study more. 

 .انتظارك ملدة عشر دقائق ضروريإمكانية 

On dakika beklemeniz gerekebilir. 

It may be necessary for you to wait ten 
minutes. 

 فعل الضرورة -1
Gerek- Need 
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 - Şimdiki Zaman بصيغة زمن احلاضر املستمر -2

 .ضروري ىعودتي إىل املشف
Hastaneye dönmem gerekiyor. 

It’s necessary to return to the hospital. 

 .ساعتي حتتاج إىل تعيري
Saatimin ayarlanması gerekiyor. 

My watch needs adjusting. 

 ؟أن أصعد إىل الباص ليهل جيب ع
Otobüse binmem gerekiyor mu? 

Do I have to get on a bus? 

 .حممد حيتاج إىل مساعدة
Mehmet'e yardım gerekiyor. 

Mehmet needs help. 

 ؟يلزم فيزا هل 
Bir vize gerekiyor mu? 

Is a visa necessary? 

 .ال يتطلب هطول الثلج يف الشتاء
Kışın kar yağması gerekmiyor mu?   

It's supposed to snow in winter, right? 

 شيء عني. أيألن تعرف  يتطلب أنت ال 
Hakkımda hiçbir şey öğrenmen gerekmiyor 

You do not need to learn anything about me 

 .Onların işte olması gerekiyor . وجودهم يف العمل كل يوم يتطلب 

 çok ders çalışmam. gerekiyor .درس كثريا  أن أ يعل

 أن يتطلبالتقدم باللغة الرتكية إمكانية  من أجل
 .كثريا  تكلم بها أ

Türkçemi ilerletebilmek için çok Türkçe 

konuşmam gerekiyor. 
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 مع مصادر األفعال – 3

 .Onların gitmesi gerek .ذهابهم ضروري

 .Benim kitabım okumam gerek .قراءتي لكتابي الزم أو ضروري

 .Senin kitabın okuman gerek .قراءتك لكتابك الزم أو ضروري

 .Bizim kitabımız okumamız gerek .لكتابنا الزم أو ضروريقراءتنا 

 .Sizin kitabınız okumanız gerek .قراءتكم لكتابكم الزم أو ضروري

 .Onların kitap okuması (okumaları) gerek .قراءتهم لكتابهم الزم أو ضروري

 .Saat sekizde işte olman gerek .وجودك يف الساعة الثامنة بالعمل ضروري

 .Saat sekizde işte olması gereklidir وجوده يف العمل الساعة الثامنة ضروري.

 .Onların her gün işte olması gerekir .وجودهم يف العمل كل يوم يكون ضروري

 .Oraya gitmem gerek .ذهابي إىل هناك ضروري

 .Yarın 9’da orada olmam gerek هناك ضروري. 9وجودي غدا" الساعة 

 .Bence sigarayı bırakman gerek .ضروري للسيجارةبرأي تركك 

 .Başarıl olmak için çok çalışmak gerek .أن تعمل كثريا   عليكجيب  لكي تكون ناجحا  

 .Gerek yok .ليس ضروريا  
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 -Geçmiş Zaman  مع الزمن املاضي الشهودي – 3

 
َ
ب
َّ
طل
َ
  .تواجدهم يف العمل البارحة  ت

Dün onların işte olması gerekti. 

Yesterday had to be at their work 

ون ه أن يكون هكذا
َ
 ك
َ
ب
َّ
طل
َ
 .ت

Öyle olması gerekti. 

It had to be like that. 

 ذلك,  فعل  
َ
ب
َّ
طل
َ
 .جناحنا ت

Böyle başarmamız  gerekti aslında. 

Really, we had to succeed. 

 ذلك هنا وهناك ذهابي إىل
َ
ب
َّ
طل
َ
 .ت

Oraya buraya gitmem gerekti. 

I had to go here and there. 

 مشاهدتي لك بشكل جيد  
َ
ب
َّ
طل
َ
 .مني ذلك ت

Senin iyi olduğunu görmem gerekti. 

I had to see that you were alright. 

 مل 
ْ
ب
َ
ل
َّ
تط
َ
 أن أ  ي

َ
 املرة الثالثة.رب ج

3' uncu kez denemem gerekmedi. 

I did not have to try a third time. 

 مل يكن من الضروري بأن تنقل الكري إىل الرابع
 .)فوتيس السيارة( 

4.vitesten yukarı çıkmam gerekmedi 

It wasn't necessary to change up to 4th 
gear. 

 مني مل َ
ْ
ب
َ
ل
َّ
 .من أول مرة فتحي للعلبةتط

Bir defa bile kutusunu açmam gerekmedi. 

I did not even have to open the box. 
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 مع الزمن املاضي اللشهودي – 4

  ة.من الضروري أن تصنع السعاد لكي تكون سعيدا  
Mutlu olmak için mutlu etmek gerekmiş. 

In order to be happy it is necessary to make 

happiness. 

 .يعرف من الضروري بأن تسأل شخصا   ما يبدوعلى 
Bir bilene sormak gerekmiş.  

It seem it is necessary to ask someone who 

knows. 

 .أشياء كثرية ليست حباجة بأن تصبح سعيدة
Çok şey gerekmezmiş mutlu olmaya. 

Many things are not needed to become 
happy. 

 .سبب ضروري بأن حتب ال يوجد
Sevmek için sebep gerekmezmiş. 

No reason is necessary to love. 

 حىت ليس من الضروري بان تدع أحدا    ما يبدوعلى 
 .بأن يعرف

Hatta kimseye bir şey anlatması 

gerekmezmiş. 

It seems it is not even necessary to let 
anybody know. 
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  - Gelecek Zaman مع الزمن املستقبل – 5

 .تذكري ألمساء هؤالء الرجال سيكون ضروريا  
Bu adamların adını hatırlamam gerekecek. 

I will have to remember these gentlemen's 

names. 

 .ألمحد سيكون ضروريا   ا  جديد ا  شرائي سرير

Ahmet'e yeni bir yαtαk almam gerekecek 

I will have to get a new bed for Ahmed. 

 .بالبداية أخذك للشفرة من املوقع سيكون ضروريا  
İlk önce siteden şifre almanız gerekecektir. 

Firstly you must obtain a password from the 

site. 

 . سيكون ضروريا   بعادتغيرينا لأل
Boyutlar değiştirmemiz gerekecektir.  

We will have to change the dimensions. 

بعد إنهائنا للعلبة) علبة الدواء( سيكون من الضروري 
 .بأن نشاهد الطبيب من جديد

Kutuyu bitirdikten sonra yeniden 

doktorunuza görünmeniz gerekecektir. 

After finishing the box it will be necessary to 

see the doctor again. 

 صعودنا , سيتوجب علينا  ال أصدق, املصعد معطل
 .الدرج

İnanmıyorum, asansör bozuk, merdivenle 

çıkmamız gerecek. 

 .Onların işte olması gerekecek .وجودهم يف العمل سيكون ضروري

  

  املفعول اسم حالة – 6

 .İzlenilmesi gerekilen bir Filim .الفيلم الذي كان جيب أن نشاهده

أظن هذا هو املكان الذي جيب أن نزوره عندما نذهب 
 .إىل أنقرة

Ankara'ya gidince uğranılması gerekilen bir 

yer olduğunu düşünüyorum.  



 ذ
 

94 

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

 .الفيلم الذي كان جيب أن نشاهده
İzlenilmesi gerekilen bir Filim. 

A film which must be seen. 

الذي جيب أن نزوره عندما نذهب أظن هذا هو املكان 
 .إىل أنقرة

Ankara'ya gidince uğranılması gerekilen bir 

yer olduğunu düşünüyorum. 

I think that it is a place that must be visited 

when going to Ankara.. 

 اخلطوات التي هي ضرورية حلفظ اخلضار.

Sebzelerin tüketiminde dikkat edilmesi 

gerekilen konusu. 

The steps that are necessary for the 

conservation of vegetables. 

 
 
بأن أدفع رسم  ضروريا   ال يكونبالسيارة لكي  أتيت

 .اجلمارك

Gümrük vergisi ödenmesi gerekmeyen ki 

arabamla geldim. 

I came in my car for which customs duty 

was not necessary. 
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 مع الزمن الشرطي – 7

أن أفعل. أنا سوف أفعل إذا كان ضروريا  يف هذه اللحظة   

O an ne yapılması gerekiyorsa onu 

yaparım. 

In that moment, I'll do what needed to be 

done. 

 ., أذهب إذا كان ذهابي ضروريا  
Eğer gitmem gerekiyorsa gider.  

I will go if it is necessary. 

 .كان ضروريا   ما إذاأنا سأعمل 
Her ne gerekiyorsa yaparım. 

I will do whatever is necessary. 

 تكون هكذا ., إذا من الضروري أن تكون هكذا 
Öyle olması gerekiyorsa öyle olur. 

If it has to be like that then let it be so. 

    إذا كان من الضروري  ,ولدوا جنودا  يمجيع األتراك 
 .شهداء من أجل الوطنفليكونوا 

Her Türk asker doğar, gerekirse vatan için 

şehit olur. 

All Turks are born soldiers and if necessary 

will die as a martyr for the country. 

 .تكلمأإذا مل يكن ضروري ال 
Gerekmezse konuşmam.  

If it is not necessary, I will not speak. 
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 بعمل فعل ما, وتصريفها مع الضمائر كما يلي: االلتزاموهي تدل على 

 عنها واستعمالها يكون خياريا   االستغناءوالضمائر المنفصلة يمكن 

 
 
 

 

 

 

Benim gitmem  lâzım - gerek  ضروري -ذهابي الزم 
Senin gitmen    lâzım - gerek ضروري -ذهابك الزم 
Onun gitmesi         lâzım - gerek ضروري -ذهابه الزم 
Bizim gitmemiz    lâzım - gerek ضروري -ذهابنا الزم 
Sizin gitmeniz      lâzım - gerek ضروري -ذهابكم الزم 

Onların gitmeleri      lâzım - gerek ضروري -ذهابهم الزم 
 

 وفي حالة النفي تصبح:

 

Benim gitmemem    lâzım -  gerek ضروري  -  الزم    عدم ذهابي 

Senin gitmemen     lâzım -  gerek ضروري   -  الزم   عدم ذهابك 
Onun gitmemesi    lâzım -  gerek  ضروري   - الزم    عدم ذهابه 
Bizim gitmememiz lâzım -  gerek  ضروري   - الزم   عدم ذهابنا 
Sizin gitmemeniz  lâzım -  gerek  ضروري   - الزم عدم ذهابكم 

Onların gitmemeleri  lâzım -  gerek ضروري  - الزم  عدم ذهابهم 
 

 ضروري -فعل اللزوم, الزم  -2

  Lazım - must 

 
 

 ملحظة هامة

gerek  تكافئ في المعنى كلمة lâzım    ويمكنك استخدام أي منهما 

lâzım    كلمة ذات أصل عربي تم تحديثها بكلمة gerek 
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 أمثلة منوعة

 .Saat sekizde işte olmam lâzım .تواجدي يف العمل الساعة الثامنة الزم

 .قراءتي لكتابي الزم أو ضروري
Benim kitap okumam lâzım. 

Benim kitap okumam gerek. 

 .قراءتك لكتابك الزم أو ضروري
Senin kitap okuman lâzım.  

Senin kitap okuman gerek. 

 .للكتاب الزم أو ضروري يقراءة عل
Ali'nin kitap okuması lâzım. 

Ali'nin kitap okuması gerek. 

 .قراءتنا لكتابنا الزم أو ضروري
Bizim kitap okumamız lâzım. 

Bizim kitap okumamız gerek. 

 .قراءتكم لكتابكم الزم أو ضروري
Sizin kitap okumanız lâzım.  

Sizin kitap okumanız gerek. 

 .قراءتهم لكتابهم الزم أو ضروري
Onların kitap okuması (or okumaları) lâzım. 

Onların kitap okuması (or okumaları) gerek. 

 .Sigara içmemen lâzım .الزم للسيجارةعدم تدخينك 

 .Bence sigarayı bırakman lâzım .الزم للسيجارةبرأي تركك 

 .Yarın 9’da orada olmam lâzım .هناك الزم 9الساعة  وجودي غدا  

 .Bizim geç kalmamamız lâzım .عدم تأخرنا الزم

 .Beni dinlemeniz lâzım .إصغاؤكم يل الزم

 .Akşama kadar bu raporu bitirmem lâzım .الزم التقرير  حىت املساءذا هل إنهائي

 . )خياط( سم 2نعم الزم تضييقه  ,سآخذ  من اخلصر 
Evet, belini daraltmak lâzım,2 santim 

alayım. 
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 ?Hangi otobüs binmem lâzım أي باص جيب أن أصعد؟

 .Tamirci çağırmamız lâzım استدعاؤنا للمصلح الزم. -ستدعي املصلح.نجيب أن 

 .Hemen gelmen lâzım .قدومك اآلن الزم

 ?Yarın çalışmamız lâzım değil mi ليس كذلك؟أالزم ,  غدا   ناعمل

 .Vakit kaybetmememiz lâzım .الزمللوقت  ناععدم تضيي

 Linkleri görebilmek için kayıt olmanız lâzım. .مشاهدة الروابط جيب أن تسجل إمكانية من أجل
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 düşünmek يفكر  -يف حالة اإلجياب  تصريف الفعل   
 .düşünmeye mecburum .جمبور بأن أفكر أنا - جيب أن أفكر

 .düşünmeye mecbursun .أنت جمبور بأن تفكر

 .düşünmeye mecbur .هو جمبور بأن يفكر

 .düşünmeye mecburuz .ن بأن نفكروحنن جمبور

 .düşünmeye mecbursunuz .بأن تفكروا ونأنتم جمبور

 .düşünmeye mecburlar .هم جمبورون بأن يفكروا

 

 حالة النفي
 جمبورا  

 
 mecbur değelim أنا لست

 
َ
 لست

َ
 mecbur değilsin جمبوراَ أنت

 mecbur değil هو ليس جمبورا  

 mecbur değiliz حنن لسنا جمبورين

 mecbur değilsiniz أنتم لستم جمبورين

 mecbur değiller هم ليسوا جمبورين

 

 حالة االستفهام
 ?mecbur değil miyim جمبور؟أنا هل 

 ?mecbur değil misin هل أنت جمبور؟

 ?mecbur değil mi جمبور؟هل هو 

 ?mecbur değil miyiz هل حنن جمبورون؟

 ?mecbur değil misiniz هل أنتم جمبورون؟

 ?mecbur değiller mi هل هم جمبورون؟

 

  -فعل اللزوم  -3
ْ
م
َ
رغ
 
   جمبور , م

Mecbur  - Compelled 

 

To commit to do something 
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 حالة االستفهام مع النفي
؟  جمبورا 

 
 mecbur değil miyim ألست

؟  جمبورا 
َ
 ?mecbur değil misin ألست

؟  ?mecbur değil mi أليس جمبورا 

 ?mecbur değil miyiz ألسنا جمبورين؟

 ?mecbur değil misiniz ألستم جمبورين؟

 ?mecbur değiller mi أليسوا جمبورين؟

 

 أمثلة منوعة

جرب
 
 .Her gün okula gitmeye mecburum .أن أذهب إىل املدرسة كل يوم أنا م

  ردوغان:أرئيس الوزراء 
 
 ؤجيب أن ت

 
قبل( تركيا يف خذ) ت

 األوروبي. االحتاد
Başbakan Erdoğan: Avrupa Birliği, 

Türkiye'yi almaya mecbur. 

 األخري االسمرين لكي يأخذوا والنساء بعد اآلن ليسوا جمب
 ألزواجهم.

Kadınlar artık eşinin soyadına mecbur 

değil. 

 ?Çok çalışmaya mecbur musunuz هلذا العمل. جمبور جدا  هل أنت 

جرب علىأنا 
 
 .Ben yakında Londra’ya gitmek mecburum .لسفر إىل لندن قريبا  ا م

 .Her gün okula gitmeye mecburum جيب علي أن أذهب إىل املدرسة كل يوم.

    .Sola ve ileri mecburi yön اجتاه إجباري إىل األمام وإىل اليمني.

 
 
 .Mecbur kaldım .جمبورا   كنت

"  وأنت  متام " " يريد . ستقولنيشينا سيإذا كان " أمي.
 .جمبورة

Anne, " Şinasi " istiyorsa mecbur tamam 

diyeceksin. 

 أنا 
 
 م
 
 .Sana mecbur değilim .إليك جبورا  لست
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    :وهي عبارة أخرى من عبارات اإللزام أو الوجوب  

Saat sekizde işte olmamız şart   

 .شرطوجودنا يف العمل الساعة الثامنة 
 

Bu şartlar altında çalışamam. 

 .)الشروط(الظروف.ال أستطيع أن أعمل حتت هذه 

 

Gerekli şartları yerine getirmeden olmaz. 

 . املطلوبة الشروطتنفذ  بدون أنال يصح 

 
 

 

Bana para vermen şartıyla sana yardım ederim. 

Provided that you give me money ,I will help you . 

 .  تعطيني ماال   أن مع شرطسأساعدك 

 

Sözünü tutman şartıyla sana yardım edeceğim. 

I will help you on condition that you keep your promise. 

 حتافظ على وعدك . بشرط أنأنا سأساعدك 

 

 

 

 

 

شرط  -4     

Şart - Condition 
 

بشرط –مع شرط   - Şartıyla 
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حالة اإلجياب أو اإلثبات -1  
  oynamak zorundayım ألعب ألن أنا مضطر

  أنت
 
 م

 
 oynamak zorundasın كره ألن تلعبضطر أو م

 هو 
 
كره  ألن يلعبم

 
 oynamak zorunda ضطر أو م

 حنن 
 
 م

 
 oynamak zorundayız كرهون ألن نلعبضطرون أو م

 أنتم 
 
 م

 
 oynamak zorundasınız كرهون الن تلعبواضطرون أو م

 
 
 هم م

 
 oynamak zorundalar كرهون ألن يلعبواضطرون أو م

 

لنفي أو اجلزمحالة ا -2  

 مضطرا  أو جمربا  
 
 Zorunda değilim أنا لست

  أنت
 
 Zorunda değilsin مضطرا  أو جمربا  لست

 Zorunda değil ليس مضطرا  أو جمربا  هو 

 Zorunda değiliz لسنا مضطرين أو جمربينحنن 

  لستم أنتم
 
 Zorunda değilsiniz ربين أو جم ضطرينم

  ليسوا هم
 
  ضطرينم

 
 Zorunda değiller جربينأو م

 

الستفهامحالة ا -3  

 ?Zorunda miyim ؟مضطرا  أو جمربا   هل أنا

 
َ
 ?Zorunda misin ؟مضطرا  أو جمربا  هل أنت

 ?Zorunda mi ؟مضطرا  أو جمربا   هل هو

 ?Zorunda miyiz ون؟أو جمرب ونمضطرهل حنن 

 فعل اإلكراه أو االضطرار -5

 Zorunda -  to be compelled to do something 
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 ?Zorunda misiniz ضطرون أو جمربون؟م هل أنتم

 ?Zorundalar mi هل هم مضطرون أو جمربون؟

 

الستفهام مع النفيحالة ا -3  

 
 
 ?Zorunda değil miyim ؟مضطرا  أو جمربا   أناألست

 
َ
 أنت

َ
 ?Zorunda değil misin ؟مضطرا  أو جمربا  ألست

 ?Zorunda değil mi ؟مضطرا  أو جمربا   أليس هو

 ?Zorunda değil miyiz ون؟أو جمرب ونمضطرألسنا حنن 

 ?Zorunda değil misiniz ضطرون أو جمربون؟م ألستم أنتم

 ?Zorunda değiller mi مضطرون أو جمربون؟أليسوا هم 
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 أمثلة منوعة

رغم أل
 
 ن أرتدي اللباس املدرسي يف املدرسة .أنا مضطر أو م

Okulda üniforma giymek zorundayım. 

I have to wear school uniform at school. 

 .يف هذا الوقت أنا مضطر أو مرغم ألن أنهي املشروع
Projeyi zamanında bitirmek zorundayım. 

I have to finish the project in time. 

 أن منأل هذه االستمارات . حنن مضطرين أو مرغمني
Bu formları doldurmak zorundayız. 

We have to fill out these forms . 

 من أجل ذلك كم أنا جمرب أن أدفع ؟

Bunun için ne kadar ödemek  zorundayım 

? 

How much do I have to pay for this ? 

 ?Murat bugün ne yapmak zorunda لذي جيب أن يعمله اليوم مراد؟ا ما

أنا مضطر لكي أتعلم اللغة  ,من أجل قراءة هذا الكتاب
 اإلنكليزية .

Bu kitabı okumak için, İngilizce öğrenmek 

zorundayım. 

 .Bana dürüst davranmak zorundasın معي. جيب أن تكون صادقا  

 .جيب أن تكون جديا   ,تعمل هذا العمل يلك
Bu işi yapıyorsanız, ciddi olmak 

zorundasınız. 
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 :هذا الفعل من غوحتميته. ويصاالفعل الوجوبي يعني وجوب عمل الفعل 

للفصل بين الحقة  yستخدم حرف الوقاية شخصية المتصلة وي  + الضمائر ال  meli \ malıالمادة األصلية للفعل + 

وتية الالحقة تتبع قواعد األحرف الص هالجمع. وهذالتصريف وبين الضمير الشخصي المتصل مع المتكلم المفرد والمتكلم 

 ستخدم:حيث ن.

 

 

  
 

برية أن نضيف الالحقة الخ ص الثالث والسادس( يمكننامالحظة : بالنسبة للشخص الغائب في حال المفرد والجمع ) الشخ

dir – dır – dur – dür  لالتأكيد. مثافي الجمل التي تشير إلى الجمل: 

Ahmet bugün okula gitmelidir. 

 يجب أن يذهب أحمد إلى المدرسة اليوم.

Öğrenci dersini yazmalıdır. 

 .يجب أن يكتب الطالب درسه

 

يشاهد -يرى   - تصريف الفعل   -  görmek 

 Ben görmeliyim ىجيب أن أر

 Sen görmelisin ىجيب أن تر

 O görmeli ىجيب أن ير

 Biz görmeliyiz ىجيب أن نر

 Siz görmelisiniz جيب أن تروا

 Onlar görmeliler جيب أن يروا

 

 

 فعل الوجوب -6

 malı - meli - ought to , should , must  - جيب

 
 

a – ı – u - o e – i – ü - ö 

malı meli 
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يقرأ   -تصريف الفعل    -  okumak 

 Ben kitap okumalıyım أنا جيب أن أقرأ الكتاب

 Sen kitap okumalısın أنت جيب أن تقرأ الكتاب

 O kitap okumalı جيب أن يقرأ الكتاب هو

 Biz kitap okumalıyız حنن جيب أن نقرأ الكتاب

 Siz kitap okumalısınız ا الكتابأوأنتم جيب أن تقر

 Onlar kitap okumalı(lar) الكتاب يقرأواهم جيب أن 

 

 

 

يذهب  -  gitmek  املضارع البسيط يف حال اإلجياب مع الزمن  

 Ben gitmeliyim I must go ذهبأنا جيب أن أ

 Sen gitmelisin You ought to go ذهبأنت جيب أن ت

 O gitmeli He, She, It should go ذهبجيب أن ي هو

 Biz gitmeliyiz We have to go ذهبحنن جيب أن ن

 Siz gitmelisiniz You have got to go ذهبواأنتم جيب أن ت

 Onlar gitmeli(ler) They have to go ذهبواهم جيب أن ي

 

 يف حال النفي مع الزمن املضارع البسيط
 Ben gitmemeliyim I must not go ذهبأ ال جيب أن أنا

 Sen gitmemelisin You ought not to go ذهبت ال جيب أن أنت

 O gitmemeli He should not go ذهبي ال جيب أن هو

 Biz gitmemeliyiz We have not to go ذهبن ال جيب أن حنن

 Siz gitmemelisiniz You have not got to go ذهبوات ال أنتم جيب أن

 Onlar gitmemeli(ler) They have not got to go ذهبواي ال هم جيب أن

 Geniş Zaman  مع الزمن املضارع البسيط  -1
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 الستفهاممع الزمن املضارع البسيط يف حال ا
 ?Ben gitmeli  miyim ? Must I go ؟ذهب جيب أن أهل 

 ?Sen gitmeli  misin ? Ought you to go ؟ذهبأنت جيب أن تهل 

 ?O gitmeli  mi? Should he go ؟ذهبجيب أن ي هل هو

 ?Biz gitmeli   miyiz ? Have we to go ؟ذهبحنن جيب أن نهل 

 ?Siz gitmeli  misiniz ? Have you got to go ؟ اذهبوتأنتم جيب أن هل 

 ?Onlar gitmeli  mi- miller? Have they got to go ؟ذهبواجيب أن ي همهل 

 

 االستفهام والنفي مع الزمن املضارع البسيط يف حال
 ? Ben gitmemeli  miyim ؟ذهب أ ال جيب أن أال 

 ? Sen gitmemeli  misin ؟ذهبتال أن  جيب أال

 ?O gitmemeli  mi ؟ذهبي ال أال جيب أن

 ? Biz gitmemeli   miyiz ؟ذهبن ال أال جيب أن

 ? Siz gitmemeli  misiniz ؟ اذهبوتال   أال جيب أن

 ?Onlar gitmemeli  mi- miller ؟ذهبواي ال أال جيب أن
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 Geniş Zaman –حالة الزمن املضارع البسيط  – اخللصة

 الذهاب – gitmek – تصريف الفعل

 Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 

 السؤال مع النفي السؤال أو االستفهام اجلزم أو النفي اإلجياب

Ben 

gitmeliyim gitmemeliyim gitmeli miyim gitmemeli miyim 

  جيبأنا 
 
  جيبأنا  أن أذهب علي

َّ
 أذهب ال أن علي

 أن هل 
َّ
أنا جيب علي

 ؟ أذهب
 أذهب ؟ ال جيب أن الأ

Sen 

gitmelisin gitmemelisin gitmeli misin gitmemeli misin 

 
َ
  جيبأنت

َ
  جيبأنت  أن تذهب عليك

َ
 أن تذهب عليك

 هل 
َ
جيب عليك أن  أنت

 ؟ تذهب
 تذهب ؟ال   أال جيب أن

O 

gitmeli gitmemeli gitmeli mi gitmemeli mi 

 يذهبال أن  عليه جيبهو  أن يذهب عليه جيب هو
ن جيب عليه أهو هل 

 ؟يذهب
 يذهب؟ال   أال جيب أن

Biz 

gitmeliyiz gitmemeliyiz geldik mi gitmemeli miyiz 

 نذهب ال أن علينا حنن جيب أن نذهب علينا جيبحنن 
حنن جيب علينا أن هل 

 ؟نذهب
 نذهبال  أال جيب أن 

Siz 

gitmelisiniz gitmemelisiniz gitmeli miyiz gitmemeli misiniz 

 أن تذهبوا عليكم جيبأنتم 
 ال أن عليكم جيب أنتم

 تذهبوا
أنتم جيب عليكم أن هل 

 ؟تذهبوا
 تذهبوا؟ال  أال جيب أن

Onlar 

gitmeli(ler) gitmemeli(ler) gitmeli misiniz gitmemeli(ler) mi 

 ال أن عليهم جيبهم  أن يذهبوا عليهم جيبهم 
 يذهبوا

 أنهم جيب عليهم هل 
 ؟يذهبوا

 يذهبوا؟ال  أال جيب أن
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 حالة اإلجياب – أمثلة منوعة
 .Dışarıya kardeşinle beraber gitmelisin .إىل اخلارج مع أخوك معا  جيب أن تذهب 

 .Konuyu ciddiye almalıyız املوضوع بشكل جدي . جيب أن نأخذ

 .Okula gitmelisin .إىل املدرسةالذهاب  عليكجيب 

 .İşimizi yapmalıyız .عملنانا عمل يجيب عل

 .Doktora gitmelisiniz .إىل الطبيب جيب أن تذهب

 .Sigara içmeyi bırakmalısın .السيجارةشرب ك ترك يجيب عل

 .Başım ağrıyor ,aspirin içmelisiniz .األسبريين ك شربيجيب علرأسي يؤملني , 

   .Arabam çok pis, yıkamalısın .ك غسلهايجيب عل,  جدا   متسخةسيارتي 

 .Onun saçları çok uzun, berbere gitmeli .إىل احللق جيب أن يذهب,  شعره طويل جدا  

 .Bu mektubu postalamak istiyor, pul almalı طابع. أن يشرتي جيبريد أن أرسل هذا املكتوب , ي

 .Geç kaldık, acele etmeliyiz .نا أن نستعجليجيب عل, حنن تأخرنا 

 .Arabası bozuk ,dolmuşa binmeli .بالسرفيس أن يصعد يهجيب علسيارته معطلة, 

 .Köprü kapalı, vapurla geçmeliyiz .بالباخرة عرب, جيب أن تاجلسر مغلق

 
 
 Cüzdanım kaybettim, daha dikkatli ., جيب أن تكون أكثر انتباها   حمفظتي أضعت

olmalısın. 

 .İki saat önce çıktı, şimdi evde olmalı يف البيت.اآلن جيب أن يكون خرج قبل ساعتني, 

 .Sen hemen ofise gitmelisin .املكتب إىلجيب أن تذهب  أنت حاال  
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 .Bence kendine dikkat etmelisin إىل نفسك. جيب أن تنتبهبرأي 

 .Bunu, mutlaka görmelisin .هجيب أن تشاهدبالتأكيد 

 .Dikkatinizi, işinize vermelisiniz .إىل عملك انتباهجيب أن تعطي 

 .Paylaşmayı, öğrenmelisin .املشاركة جيب أن تتعلم

 .Şimdi tekrar mı şarkı söylemeliyim مرة ثانية. أغني أن بجياآلن  

عطىعند بدء النوبة 
 
 Ağrı nöbetinin başlangıcında 1 tablet .حبة واحدة جيب أن ي

verilmelidir. 

ؤخذعند اإلحساس بأول إشارة 
 
 .İlk İşaretleri hissedildiği an ilaç alınmalıdır .الدواء جيب أن ي

 .Dikkatli olunmalıdır .حذرا   يكونجيب أن 

فجيب 
َ
وق
 
 .İlaç kesilmelidir .الدواء أن ي

 .Ben elbiselerimi dikkatle seçmeliyim . ملبسي بدقة)بعناية( جيب أن أختار

 .Sen babanın sözlerini dinmelisin .لكلمات والدكجيب أن تستمع 

 .Doktor hastalarına bakmalıdır .املريض مبرضاهجيب أن يهتم 

 .Biz sigara içmesini bırakmalıyız .شرب السجائر جيب أن نرتك

 .Siz bu işin neticesini bilmeliler نتيجة هذا العمل.جيب أن تعلموا 

 .Ben şirketin müdürüyle tanışmalıyım .مع مدير الشركةجيب أن أتعارف 

 .İşçiler işlerine erken gitmeliler العمال مبكرين إىل أعماهلم.جيب أن يذهب 
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 .Siz yerlerinizde oturmalısınız يف أماكنكم.جيب أن جتلسوا 

 .Biz hocamızla görüşmeliyiz .مع أستاذنا جيب أن نتقابل

 .Hasta ilacını almalıdır املريض علجه. جيب أن يتناول

 .Sen kitabın başından başlamalısın من أول الكتاب. جيب أن تبدأ

 .Öğretmen öğrencilerden çok okumalıdır األستاذ أكثر من الطلب.جيب أن يقرأ 
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 أمثلة يف حالة النفي

 .عن حدود السرعة دجيب أن ال تزي
Hız sınırını aşmamalısın. 

You mustn’t exceed the speed limit. 

 األزهار. فجيب أن ال تقط
Çiçekleri koparmamalısın. 

You mustn’t pik up flowers. 

 واجباتها. لجيب أن ال تهم
.memelietal mihGörevlerini  

She should not neglect her duties. 

 .هم أال يدخلوايجيب عل

Girmemeliler. 

They must to not enter. 

 االمتحان. نتيجة منجيب أن ال ختاف 
İmtihan neticesinden korkmamalısın. 

You should not be afraid of the test results 

 .جيب أن ال تركضوا
Koşmamalısınız. 

You must not to run. 

 .Hasta yatağından kalkmamalı املريض من سريره.جيب أن ال ينهض 

 Patient should not get up from  his bed. 

 .Karlı yollarda hızla yürümemeliyiz بسرعة يف الطرق املتجمدة. يجيب أن ال منش

 We shouldn't walk quickly on the snowy 
roads.   
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 .Kışta paltosuz evden çıkmamalısınız الشتاء.من البيت بدون معطف يف  اجيب أن ال خترجو

 Çocuklar sokağın ortasında يف وسط الشارع.جيب أالَّ يلعب األطفال 
oynamamalılar. 

 .Odama izinsiz girmemelisin غرفتي بل إذن.جيب أالَّ تدخل 

. جيب أن ال أعطيك  .Ben sana bir kitap vermemeliyim كتابا 

 جيب أالَّ يعود 
 
 .Hapishaneye tekrar dönmemelidir .إىل السجن ثانية

 .Hastanın eşyalarını kullanmamalısınız .أشياء املريض اجيب أن ال تستخدمو

 .Sizinle konuşmamalılar .معكميتحدثوا  ال جيب أن

 .Ben gazetede yazmamalıyım .يف اجلريدةجيب أن ال أكتب 

ل أن ال بال جي
َ
ستعم

 
 .بدون استشارة الطبيب ي

   
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. 

 

ستعملهذا الدواء 
 
 .Bu ilacı kullanılmamalıdır .جيب أن ال ي

 .Yemekten sonra yüzmemeliyiz من بعد الطعام. حال نسبجيب أن 

 .Şişmanlıyorum, çok yememelisin .كثريا   , جيب أن ال تأكلأمسن أنا 

 .Öksürüyorum, sigara içmemelisin  .السيجارة بال تشرأن  عليكجيب أنا أسعل, 

 .Öğretmene çok soru sormamalıyız األستاذ أسئلة كثرية. لجيب أن ال نسأ
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 أمثلة يف حالة االستفهام

 ? Ücreti peşin ödemeli miyim ؟ األجرة مقدما   هل جيب أن أدفع

 ?Kaç lira ödemeli miyim ؟ على أن ادفعجيب كم لرية 

 ?İşinizi tamamlamalı mıyız عملكم؟هل جيب أن نكمل 

 ?Bu hadiseyi unutmalı mı هذه احلادثة؟هل جيب أن ينسى 

 ?Otobüs köprünün altından geçmeli mi من اسفل اجلسر؟هل جيب أن متر احلافلة 

 ?Birinci sınıf imtihanına girmeli mısınız امتحان الصف األول؟هل جيب عليك أن تدخل 

 ?Ayın sonunda daireden çıkmalı mısınız من الشقة يف نهاية الشهر؟هل جيب أن خترجوا 

 ?Şoförler arabaları hızla sürmeli mi بسرعة؟ أن يقودوا على السائقونهل جيب 

 ?Hocaya sormalı mıyım األستاذ؟هل جيب أن أسأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذ
 

115 

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

 أمثلة على النفي + االستفهام

 ?Bunu söylememeli miyiz هذا؟ لنقو ال جيب أن أال

 ?Hastaneye gitmemeli miyim إىل املشفى؟أذهب  أال جيب أن ال

 ?Şu hadiseyi unutmamalı mısınız تلك احلادثة؟ اتنسو أال جيب أن ال

 ?Satıcılar burada durmamalılar mı هنا؟قفوا أن ي ال البائعون على أال جيب

 ?Kardeşine kızmamalı mısın من أخيك؟ بتغضأال جيب أن ال 

 أن أال جيب
َّ
 ?Derslerimi sınıfta yazmamalı mıyım دروسي يف الصف؟أكتب  ال علي

؟عليك أن ال تأتي  أال جيب  ?İşine gelmemeli misin إىل عملك غدا 

 ?Yangın yerinde oturmamalı mıyız يف مكان احلريق؟جيب علينا أن ال جنلس  أال

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذ
 

116 

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

   

 

 

 

, والقيام بتنفيذ هذا العمل بلطف وعن طيب خاطر,  مثال : يطلب حدث أو تمني عمل ما أو ذبتنفي االلتزامهو عبارة عن 

" أو تريد أن تساعد شخصا  شاهدته  دعنا نذهب إلى السينمامنك أحد األصدقاء أن تذهبوا سوية إلى السينما فيقول لك " 

 خصالمفرد والش في المتكلم ستخدم فقط مع الشخص"  هذه الصيغ ت  دعني أساعدكبأنه بحاجة إلى مساعدة فتقول له " 

(  وأما بقية تصريفاته فهي نادرة ومهجورة . وتصريفه مع الشخص الثالث ي ستخدم  ben – biz)  في الجمع المتكلم

هذا و يصاغ    o - onlar بدال  منه صيغة فعل األمر للشخص الثالث الغائب المفرد والشخص السادس الغائب الجمع 

 الفعل :

 الخبريةضمائرال +   e \ a +المادة األصلية للفعل 

 

 

Başlamak - أن يبدأ 

başlayayım Ben فألبدأ 
başlayasın Sen فلتبدأ 
başlaya O فليبدأ 
başlayalım Biz فلنبدأ 
başlayasınız Siz فلتبدأوا 
başlayalar Onlar فليبدأوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ayım- eyim-alım- elim -  İstek kipi 7- لتزاميالفعل اإل 

 القاعدة األوىل -1

 جيابحالة اإل -1
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gelmek -  يأتيأن 

geleyim Ben 

 دعني آتي
صيغة األمر وإنما تدل على  ال تعنيهي  ( 

 (في المجيء طرف اآلخرالأوموافقة رضا 
gelesin Sen   تعال فلتأت 
gele O فليأت   -تي أدعه ي 
gelelim Biz  فلنأتي –دعنا نأتي  
gelesiniz Siz فلتأتوا 
geleler Onlar فليأتوا 

 

 

ثم أحد الحرفين  yيعقبها حرف  مإلى المادة األصلية للمصدر ث mi – mı –ي نفى الفعل اإللتزامي بإضافة الحقة النفي 

a - e  .ثم الضمائر الشخصية المتصلة التي استخدمت في حالة اإلثبات 

 

görmek –  يشاهد -يرى 

görmeyeyim Ben جيب أن ال أرى 
görmeyesin Sen  ترىجيب أن ال 

görmeye O  رىيجيب أن ال 

görmeyelim Biz  رىنجيب أن ال 

görmeyesiniz Siz  ترواجيب أن ال 

görmeyeler Onlar  يرواجيب أن ال 

 

  

 

 

 

 حالة النفي أو اجلزم -2
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okumak - يقرأ 

okumayayım Ben جيب أن ال أقرأ 
okumayasın Sen  تقرأجيب أن ال 

okumaya O  يقرأجيب أن ال 

okumayalım Biz  نقرأجيب أن ال 

okumayasınız Siz  تقرأؤاجيب أن ال 

okumayalar Onlar  يقرأواجيب أن ال 

 

وكما ذكرنا فإن هذا الفعل ينحصر تطبيقه فقط على الشخصين المتكلم المفرد والمتكلم الجمع لذلك ستكون جميع األمثلة 

 تتناول فقط هذين الشخصين .

 الة اإلجيابيف ح أمثلة -1

 السنيما .إىل دعنا نذهب 
Haydi sinemaya gidelim.  

Let’s go to the cinema. 

 .دعنا نزوره هيا
Haydi onu ziyaret edelim. 

Let’s visit him. 

 .الطعام أطهو دعني
Yemeği ben pişireyim. 

Let me cook the food. 

 .دعني أساعدك
Bırak sana yardım edeyim. 

Let me help you. 

 .يعطونهم دعهم
Onlara versinler. 

Let them give to them. 
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 .تكسي نركب دعنااملطر بدأ باهلطول , 
Yağmur başladı. Taksiye binelim. 

It started to rain. Let us to take a taxi 

 .دعهم يساعدوني
Bana yardım etsinler.  

Let them help me. 

 .إىل عنديدعهم يأتون 
Bana gelsinler. 

Let them come to me. 

 .اجلداردعهم يصبغون 
Duvarı boyasınlar. 

Let them to paint the wall. 

 .Tamam. Sen şu poşeti al, ben bunu alayım أشرتي هذا. دعينياحلقيبة, أنا  تلك متام , أنت اشرتي

 .Öyle mi? Bakayım .أنظر دعني  ؟ هكذا إذا  

 ذا إ
َ
 .İsterseniz oraya gidelim إىل هناك. نذهب دعنا أردت

 .Öylesi bugün güzel bir şey yapalım .مجيل ءشي اليوم نعملفل كذلك, إذا كان

   ?Dişim çok ağrıyor. Bir bakalım, hangisi ., أي منهمنظرة نلقي دعنا سني يؤملني .

 Evet, belini daraltmak lazım,2 santim (عند الخياط) .سم 2  خذآ جيب أن, هالزم تضييق اخلصر نعم
alayım. 

  .Peki, Julia’ya söyleyeyim إىل جوليا.  أتكلم دعينيمتام , 

 .Fotokopi çekeyim صورة . اسحب دعني

 .Biraz düşüneyim .قليل   أفكر دعني
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 .Ben acıktım, bir şeyler yemeye gidelim .لنأكل شيئا   نذهب دعناأنا جائع, 

 .Bir yerde oturup kahve içelim قهوة. ونشرب ما يف مكان جنلس دعنا

 .Şimdi senin hakkında konuşalım .عنك نتحدث دعينااآلن 

 !Hadi koşalım   .دعنا نركضهيا 

 .Ben bir porsiyon baklava alayım .قطعة بقلوةألشرتي ف

 !Haydi, dışarı çıkalım دعنا خنرج إىل اخلارج هيا, 

 .Bu bölümde sigara içmeyelim .السيجارة يف هذا القسمدعنا النشرب 

 أن أ
 
 .Biraz daha çalışayım .أكثر قليل   عملجيب علي

 .Yarın erken kalkalım .باكرا  غدا   نستيقظ دعنا

  املشكلة معا   تلك دعنا حنل

Şu sorunu hep beraber çözelim. 

 .Facebook'ta arkadaş olalım أصدقاء يف الفيس بوك. دعنا نكون

 أن  
 
 .Şimdi affını yazayım .اعتذاررسالة  كتبأ جيب علي

 .Plaja gidip biraz yüzelim .قليل  نسبح للنذهب إىل الشاطئ و

 .Bize gel de biraz konuşalım   .قليل  نتكلم  ينا حىتتعال إل

 .Aynı masaya oturalım . على نفس املائدة(على مائدة واحدة ) جنلس دعنا 

 .Benimle buyurun da göstereyim . أدلك عليهكي تفضل معي ل

 .Ver de bozayım   . )قطعة النقود(. أصرفها لكي هاتها



 ذ
 

121 

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

    .Otele dönelim   .إىل الفندقدعنا نعود  إىل الفندق .لنعد 

 .Bu dükkana girelim هذا الدكان . ندخلدعنا  

 .Veriniz de üzerini vereyim . )قطعة النقود(لك الباقي . أردكي أعطني إياها ل

 .Evi boyayayım . املنزل ) دهان(دعني أصبغ 

 .bugün ,salatayı ben yapayım .السلطة أعملاليوم  دعني

طعم أنا   دعني  .Kediyi ben doyurayım .القطةأ 

 .Hadi makarna pişirelim .املعكرونة دعنا نطهو

 .Çok geç yattı , uyusun .دعه يناميف الذهاب للنوم ,  تأخر كثريا  

 .Kızları lafa tutma da bahçeyi süpürsünler .احلديقة ينظفواالبنات حىت  اال تكلمو

 .Marmaris’e kadar koşsunlar .حىت مرمريز دعهم يركضوا

 .Derslerimizi sınıfta yazalım دروسنا يف الفصل. نكتبدعنا 

 .Hastanın imdadına koşayım .إىل جندة املريض فألسرع

 .Radyo dinleyelim إىل املذياع. دعنا نستمع

 .Bekleme salonunda oturalım يف صالة االنتظار. دعنا جنلس
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 النفيأمثلة يف حالة  -3

 .Onu yapmayalım دعنا ال نعمله .

 .Bu gazeteyi okumayalım اجلريدة.هذه قرأ ال ن  دعنا

 .Gecede trene binmeyeyim القطار يف الليل.جيب أن ال أركب 

 .Eski evrakları toplamayalım .األوراق القدميةجيب أن ال جنمع 

 .Haydi acele et ! Geç kalmayalım .نتأخر دعنا الهيا استعجل 

 

 يف حالة االستفهام أمثلة - 3

 املساء؟إىل السنيما هذا نذهب هل 
Bu akşam sinemaya gidelim mi? 

Shall we go to the cinema this evening ? 

 أن 
ُّ
 أساعدك؟هل علي

Sana yardım edeyim mi? 

Shall I help you ? 

 ؟أن نفعل بعد الظهرجيب علينا  ماذا
Bu öğleden sonra ne yapalım? 

What shall we do this afternoon ? 

  ?Nereden gidelim ؟نذهبأن  عليناأين من 

 Burada trafik var, başka bir yoldan gidelim آخر؟من طريق  نذهب أن علينا هل هنا يوجد زمحة سري. 
mi? 

 
َ
 ?Size bir soru sorayım mı سؤاال  ؟ أسألك تدعنيهل  بسؤال؟هل يل لك
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  هل
 
 ?Bu cep telefonu alayım mı ؟هذا املوبايل أشرتي أن علي

  املرأة,وتلك أحب زوجتي  أنا
َّ
 Eşimi de o bayanı da seviyorum, ne ؟أفعل أن ماذا علي

yapayım? 

 بال نذهدعنا  فلنذهب, ال,إىل السينما؟ نعم هل نذهب 
Sinemaya gidelim mi? Evet, gidelim, Hayır, 
gitmeyelim. 

 ?Bu akşam konsere gidelim mi إىل احلفلة هذا املساء؟ نذهب هل

 أن كم
َّ
  ?Hamala ne kadar vereyim احلمال؟أعطي  جيب علي

 ?Gümrük muayenesi için trenden inelim mi اجلمركية؟من القطار للمعاينة ننزل  علينا أنجيب  هل

 ?Denize yüzmeğe gidelim mi إىل البحر للسباحة ؟ هل نذهب

 ?Biz fakire yardım edelim mi الفقري؟جيب أن نساعد  هل

؟هل أحضر لك   ?Sana yemek getireyim mi طعاما 

 ?Arabamızı satalım mı سيارتنا؟هل نبيع 

 ?Raftan bir kitap alayım mı كتابا  من الرف؟هل آخذ 

 ?Müdürün odasına girelim mi إىل غرفة املدير؟ هل ندخل

 ?Çantamı sınıfta bırakayım mı الصف؟حقيبتي يف هل أترك 

 ?Bu yeri sana tutayım mı لك هذا املكان؟هل أحجز 

 ?Sabahta denizde yüzelim mi يف البحر يف الصباح؟هل نسبح 
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 النفي + االستفهاميف حالة  أمثلة -4

 ?Onu beklemeyeyim mi ؟هأال ننتظرهل علينا 

 ?Evden çıkmayalım mı من البيت؟ جأال خنرهل علينا 

 
 
 ?Gülmeyeyim mi ؟أضحك أالهل جيب علي

 ?Bu sudan içmeyelim mi من هذا املاء هل جيب علينا أن النشرب

 ?Şu lokantaya girmeyelim mi ذلك املطعم لأال ندخهل يتوجب علينا 

 

األمثلة:كما في هذه  في بداية الجملة   يدع( –يترك  -    Bırak   ) كلمةستخدم ت   أحيانا   

 .اتركه يأكل الطعام بهدوء
Bırak, yemeğini rahat yesin. 

Let him to eat the food easily. 

 .اتركهم يأتوا
Bırak, gelsinler.  

Let them to come. 

 .أنا أطهو الطعام دعني
Bırak, yemeği ben pişireyim. 

Let me cook the foo. 

 .الفيلم بهدوء ذاكاتركني أشاهد 
Bırak, şu filmi rahatça seyredeyim. 

Please let me watch that film comfortably. 
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يغ الي تصبح الصيرى بعض المؤلفين بأن المخاطب المفرد والجمع يجب أن يكون ضمن القاعدة األولى السابقة وبالت

 وهذه القاعدة قليلة االستخدام.السابقة كما يلي 

 + المصادر الخبرية   e \ aالمادة األصلية للفعل + 

 

 

Onlar Siz O Sen  Biz Ben 

eler esiniz e esin elim eyim 

alar asınız a asın alım ayım 

 

 حالة اإلفراد – أمثلة

 ماذا لو أتى ؟
Gelsin mi ? 

Do you let him come ? 

 ستدعه بأن يدفع ؟هل 
Ödesin mi ? 

Do you let him to pay ? 

 هل ستدعها بأن تأخذ ؟
Alsın mı ? 

Do you let her to take ? 

 هل ستدعه بأن يتلفن ؟
Telefon etsin mi? 

Do you let him  to phone ? 

 القاعدة الثانية

 القاعدة الثانية القاعدة األوىل
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 .Zengin olasın .ا  فلتكن غني

 .Osman zengin ola .فليكن عثمان غنيا  

 .Annem , bana araba ala فلتشرتي يل أمي سيارة .

 .Mektubu hemen cevaplaya رسالة .حاال   فليكتبوا 

 .Ankara’ya sağ salim varasınız فلتصلوا إىل أنقرة ساملني .

 .Güzel kızlara evlenesiniz فلتتزوجوا البنات اجلميلت .

 .Büyük adam olsanız فلتكونوا رجال كبريون .

 .Kendinize birer ev alasınız .فلتشرتوا ألحدكم بيتا  

 .Çok zengin olalar .فليكونوا أغنياء

 .Bu sene sınıflarını geçeler فلينجحوا هذه السنة يف االمتحان .

 .Güzel bir eve taşınalar .إىل منزل مجيل  افلينتقلو

 .Yarın bizimle pikniğe geleler إىل النزهة . فليأتوا معنا غدا  

 .Yarın pazara gideler إىل السوق فليذهبوا غدا  

 ? Dışarı soğuk .Köpek içeri girsin mi يوجد برد يف اخلارج . هل ستجلب الكلب إىل الداخل ؟

 Doktor bey , annem acıkmış. Yemek yesin حضرة الطبيب . والدتي جائعة , هل تدعها بأن تأكل ؟
mi ? 

 ?Baba ,kemal ekmek alsın mı ؟ بابا , هل ستدع كمال سيشرتي خبزا  
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, هل ستدعه يذهب إىل  حضرة املدير : التلميذ مريض جدا  
 البيت ؟

Müdür bey, öğrenci çok hasta .eve gitsin mi 
? 

 أمي , يف الباب يوجد متسول ,
َ
عثمان يعطيه  دع  هل ت

 . نقودا  
Anne ,kapıda dilenci var .Osman ,ona para 

versin mi ? 

 ? Semra ,kızım senin yatağında uyusun mu  هل ستدعي ابنتي تنام يف سريرك؟  مسرا ,

خالة عائشة , هل ستدعي أصيل ميشي معنا حىت مرمريز  
 ؟

Ayşe Teyze ,Asıl bizimle Marmaris’e Kadar 

yürüsün mü ? 

 

 اجلمعحالة أمثلة 

 هل ستدعهم ينظفوا الغرفة األن ؟
Şimdi odayı temizlesinler mi? 

Do you let them clean the room now ? 

 هل ستدعهم يأكلوا الفطائر ؟
Böreği yesinler mi ? 

Do you let them eat (börek) ? 

 هل ستدعهم يشاهدوا التلفاز ؟
Televizyon seyretsinler mi ? 

Do you let them watch TV ? 

 Cumartesi günü arkadaşlarım bize gelsinler هل ستدعي أصدقاؤنا إلينا يوم السبت .
mi ? 

 ? Çocuklar bahçeye çıksınlar mı إىل احلديقة . رجونهل ستدعي األوالد خي

. هل ستدعهم  حضرة املعلم : عائشة و علي مريضون جدا  
 يذهبون إىل منازهلم ؟

Öğretmen, Ali ile Ayşe çok hasta. Evlerine 

gitsinler mi ? 

 Patron ,müşteriler hesap kredi kartı ile , هل ستدع الزبائن يدفعون بكرت االئتمان ؟ حضرة املدير

ödesinler mi ? 
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ويمكن لهذا الفعل تصريفه في جميع األزمنة مثل بقية األفعال المساعدة بأن نقوم بتصريف المقطع الثاني من الفعل وهو 
 etmekالفعل 

  

 أمثلة منوعة

 !Bunu herkesin görmesi icap ediyor يتطلب رؤية كل شخص هذا .

 أن يكون نفس الفكرة يف كل موضوع ال يتطلب
Her konuda aynı fikirde olmamız icap 

etmiyor. 

 ?Benim bu sınava girmem icap eder mi ؟ االمتحانهذا  الدخول إىليتطلب مني هل 

لوالدتي وحيدة ومريضة , هلذا السبب 
 
أن ب مني تط

 أبقى يف البيت.
Annem yalnız  ve hasta. O yüzden evde 

Kalmam icap etti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليلزم -اليتطلب  –من الضروري  -8 
İcap etmek/ necessary 
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 حالة اإلجياب

 ben gidiyorum I am going أنا ذاهب

 ben giderim I go أنا أذهب

 
 
 ben gittim I went أنا ذهبت

 ben gideceğim I will go أنا سأذهب

 
 
 ben gitmişim It's said that I went قيل أني ذهبت

 Ben gidebilirim I can go أنا أستطيع أن أذهب

 ben gideyim Let me go دعني أذهب

 أن أذهب
َّ
 gitmeliyim I must go جيب علي

 

 حالة النفي

 ben gitmiyorum I am not going أنا لست ذاهبا  

 ben gitmem I don't go أنا ال أذهب

 ben gitmedim I didn't go أنا مل أذهب

 gitmeyeceğim I won't go أنا لن أذهب

 gitmemişim It's said that I didn't go قيل أني لن أذهب

 ben gidemem I can’t go أنا ال أستطيع أن أذهب

 gitmeyeyim Don't let me go أذهب ال تدعني

 gitmemeliyim I mustn't go أذهب أنعلى  ال جيبأنا 

 !sen gitme ! Don't go ال تذهب

 

 

 يف حاالت األزمنة  Gitmekتصريف الفعل  -ملخص لألزمنة واألفعال السابقة
 


