URDU DİLİNDE İSMİN HALLERİ
Urdu dilinde ismin halleri için bazı edatlar kullanılır.O edatlar şöyledir;
1) Yönelme durum eki –y(A) ve belirtme durum eki –y(I) için  کوkullanılır.
کتاب کو

Kitabı veya kitaba
Ablamı veya ablama

بہن کو

2) Bulunma durum eki- (DA) için میں
گھڑ میں

Evde

3) Çıkma durum eki –(Dan) için سے
Okuldan اسکول سے
4) Üzerinde  پرile ifade edilir.
Masanın üzerinde

میز پر

5) –y(A) kadar  تکile ifade edilir.
Akşama kadar سام تک
Fakülteye kadar

فیکلٹی میں

( Burada sadece isimlerde çokluk ekini kullanırken edat kullanımından kaynaklanan
değişimleri göstermek amacıyla kısa bir bilgi verilecektir. Yönelme, belirtme, çıkma
durumu ve –y(A) kadar edatını kullanmak için bir eylem gerekmektedir. Bu yüzden
bunların cümle içinde kullanımını zamanları anlatmaya başladıktan sonra
verebileceğim. )

? EDAT ALMIŞ İSİMLERİN ÇOĞULU NASIL YAPILIR
وں Cinsi ne olursa olsun yani (eril ya da dişil) edat almış isimlerin çoğulu daima
eklenerek yapılır.
میز پر بستہ ہے۔

میز پر قلم ہے۔

ے ہیں۔
میز پر بست

میز پر قلم ہیں۔

میز وں پر بستہ ہے۔

میز وں پر قلم ہے۔

ے ہیں۔
میز وں پر بست

میز وں پر قلم ہیں۔

میز پر کتاب ہے۔

میز پر کاپی ہے۔

میز پر کتابیں ہیں۔

میز پر کاپ تاں ہیں۔

میز وں پر کتاب ہے۔

میز وں پر کاپی ہے۔

میز وں پر کتابیں ہیں۔

میز وں پر کاپ تاں ہیں۔

درخت پر پھل ہے۔

کتا درخت پر پھل ہے؟

درختوں پر پھل ہیں۔

کتا درختوں پر پھل ہیں ؟

درخت پر پھل بہیں ہے۔

کتا درخت پر پھل بہیں ہے؟

درختوں پر پھل بہیں ہیں۔

کتا درختوں پر پھل بہیں ہیں ؟

Alıştırmalar :
) ( Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki örnekler gibi çekimleyiniz.
شہر میں کارخانہ ہے۔
کالس میں طلب علم ہے۔
اسکول میں کرسی ہے۔
کتاب میں کہاپی ہے۔
 düşerہ  veا  ile biten tekil eril isimlerden sonra kelimeler edat almışsaہ  veا Not :
!  getirilir. Bunun çoğul yapmayla bir ilgisi yokturے yerine
لڑکا  +سے

لڑکے سے

تک

ے تک
بچ

بچہ

دروازہ کو

دروازے کو

نہ کمرہ ہے۔

نہ راستہ ہے۔

نہ کمرے ہیں ۔

ے ہیں ۔
نہ را ست

کمرے میں لڑکی ہے۔

ے پر پیسہ ہے۔
را ست

کمرے میں لڑکتاں ہیں ۔

ے ہیں۔
ے پر پیس
را ست

کمروں میں لڑکتاں ہیں۔

راستوں پر پیسہ ہے۔

کمروں میں لڑکتاں بہیں ہیں۔

ے ہیں ۔
راستو ں پر پیس

نہ لفافہ ہے۔

لفافے میں خط ہیں ۔

نہ لفافے ہیں ۔

لفافوں میں خط ہے۔

لفافے میں خط ہے۔

لفافوں میں خط ہیں۔

Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri çekimleyiniz.
سڑک پر گاڑی ہے۔
فیکلٹی میں تلی ہے۔
ے ہیں۔
بتوے مہں پیس
ے میں کتاب قلم ہیں۔
بست
فیکلٹی میں بہت تلتاں ہیں۔
سڑک پر گاڑتاں ہیں اور سابیکل بہیں ہیں۔
یوبتورسٹی میں طلب علم بہیں ہیں۔
کالس میں تا بچ طلب علم ہیں۔
استابتول بہت رویق شہر ہے۔
انقرہ اتک سستا شہر ہے۔

