ŞAHIS ZAMİRLERİ VE EK EYLEM
Urdu dilinde şahıs zamirleri ve ek eylemler şu şekildedir:
ہم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔

میں ۔۔۔۔۔۔ ہوں۔

تم ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہو ۔

تو ۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔

وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں۔

وہ ۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔

آپ ۔۔۔۔۔۔ ہیں ۔
 تو: Ailedeki büyükler çocuklara, hakaret ve aşağılama için alt tabakada bulunan birine,
dua ederken Allah’a yakarışta kullanılır.
 تم: Eşit statüdeki kişiler resmi olmayan ortamlarda birbirlerine,alt statüdeki bir veya
birden fazla kişiye,aile içerisindeki büyükler kendilerinden daha genç aile üyelerine
hitap ederken kullanır.
 آپ: Saygı gösterilmesi gereken bir veya birden fazla kişiye,aynı statüdeki kişiler
resmi ortamlarda birbirlerine, yaşlı aile bireylerine seslenirken kullanılır.
İSİM CÜMLESİ
میں استاد ہوں۔

میں استانی ہوں۔

تو استاد ہے۔

تو استانی ہے۔

وہ استاد ہے۔

وہ استانی ہے۔

ہم استاد ہیں۔

ہم استانی ہیں۔

تم استاد ہو۔

تم استانی ہو۔

وہ استانی ہیں۔

وہ استاد ہیں۔

آپ استانی ہیں۔

آپ استاد ہیں۔

میں ترکی ہوں۔

میں طالب علم ہوں ۔

تو ترکی ہے۔

تو طالب علم ہے۔

وہ ترکی ہے۔

وہ طالب علم ہے۔

ہم ترکی ہیں۔

ہم طالب علم ہیں۔

تم ترکی ہو۔

تم طالب علم ہو۔

وہ ترکی ہیں۔

وہ طالب علم ہیں ۔

آپ ترکی ہیں۔

آپ طالب علم ہیں۔

 olumsuzluk eki getirilerekنیہں İsim cümlelerinin olumsuz şekli ek eylemden önce
yapılır.
میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔

میں شادی شودا نہیں ہوں۔

تو ڈاکٹر نہیں ہے۔

تو شادی شودا نہیں ہے۔

وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔

وہ شادی شودا نہیں ہے۔

ہم ڈاکٹر نہیں ہیں۔

ہم شادی شودا نہیں ہیں۔

تم ڈاکٹر نہیں ہو۔

تو شادی شودا نہیں ہو۔

وہ ڈاکٹر نہیں ہیں۔

وہ شادی شودا نہیں ہیں۔

آپ ڈاکٹر نہیں ہیں۔

آپ شادی شودا نہیں ہیں۔

علی استانبول میں ہے۔
اشلم ا شکول میں ہے۔
ہم اب کالس میں ہیں۔
بس میں نہت سے لوگ ہیں۔
ہسپ تال میں نہت سے مریض ہیں۔

İsim cümlelerinde ‘Evet-Hayır’ cevabına karşılık gelecek soruları sormak için
 getirilir.کتا cümlenin başına
کتا آپ طالب علم ہیں ؟
کتا آپ انقرہ ہیں؟
کتا علی پاکستان میں ہے؟

