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 ：كىرىش سۆز 

پايدىلىنىش  ەر ۈئچۈنگەنگۈچىلگېرمان تىلىنى ۈئقۇلىڭىزدىكى بۇ ، نىمىس تىلى گىرامماتىكىسى دىگەن كىتاب ، 

 ماتىرىيالى بۇلۇپ ، گېرمان تىل گىرامماتىكىسى ، ۇئيغۇر تىلىدا ۇئمۇمىي يۈزلۈك چۈشەندۈرۈلگەن كىتابتۇر .

بۇ كىتاب گېرمان تىلىدىكى سۆزلەر ائرتىكېللىنىڭ ۆئزگۈرۈشى ، سۆزلەرنىڭ ياسىلىشى ۋە تۈركۈملەرگە بۈلۈنىش 

جۈملىنىڭ ياسىلىشى ،جۈملىنىڭ مەزمۇنى ۋە تۈرلىرى ھەققىدە تىدۇ ۋە رنى ۈئگۈقانۇنىيەتلە-دە ھەققىدە  قاىئ

مىلىيۇن  -120قانۇنىيەتلەرنى ۈئگۈتىدۇ ، گېرمان تىلى دونيا تىللىرىدىن بىرى بۇلۇپ ، بۈگۈنكى كۈندە  –قاىئدە 

ان زىقىۋاتقۈشكە قىز مان تىلىنى ۈئگۈنكىشى تەرپىدىن قۇللىنىدۇ ، يېقىن ۋاقىتالردا بىز ۇئيغۇرالردىنمۇ گېر 

كۈنگە كۈپىيىۋاتىدۇ  ۋە گېرمانىيەگە ۇئيغۇرالردىن ۇئقۇشقا چىقىۋاتقانالرنىڭ سانى ائرتىۋاتىدۇ -ياشلىرىمىز كۈندىن 

 ، مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتنى كۆزدە تۇتۇپ ، خەنزۇ تىلىدا نەشىر قىلىنغان  :

 (Deutsch-Chinnesisches Wörterbuch) 

 تاۋى:دەرىسلىك كى تىل گېرمان

 Themen Neu  Lehr und Übungsbuch   تۈرۈك تىلىدا نەشىر قىلىنغان 

«Qolay Germanche »   قىسىم ،  -3-2-1ۇئيغۇرچە تۇلۇقسىز وئتتۇرا مەك تەپ دەرىسلىك كىتابى

رى شىنجاڭ قېتىملىق نەش -1ۇئيغۇر تىلى قاتارلىق كىتابالردىن پايدىلىنىپ ، بۇ كىتابنى تۈزۈپ چىقتىم ، 

كۈنى بېسىلغان بۇلۇپ ،لېكىن بەزى  -15ائينىڭ   -   4يىلى   -  2004ى تەرپىدىن ۋىرسىتىتگىكا ۇئنپىداگو 

بىلۋال تور بېتىدىمۇ ىئالن  www.biliwal.comخاتالىقالردىن خالىي ەئمەس ىئدى ، بۇ كىتاپ يەنە       

 نىۇئقۇش دەشكە قىززىقىۋاتقان ۋە گېرمانىيەتىلىنى ۈئگۈنى كى نىمىسەتىنىمدىقىلىنغان ، بۇ قېتىم مەن ائنا ۋ
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http://www.biliwal.com/


   www.sirdashlar.comدەپ وئيالپ بۇ   بۇلۇپ قاالرمىكىن پايدىسى ياشالرغا،ۇئيلىشىۋاتقان

رىنداشالرنىڭ پايدىلىنىشى سىرتىدىكى قېندا ۋەتەن ىئچى ۋە گە قۇيدۇم ، چۈنكى بۇنداق قىلغاسىرداشالر تور بېتى

ۈئچۈن تېخىمۇ ياخشى شاراىئت ھازىرالنغان بولىدۇ ەئلۋەتتە ، شۇنداقتىمۇ يەنە بۇ كىتابتا سەۋىيەنىڭ يىتەرلىك 

 -، دوسالرنىڭ قىممەتلىك پىكىر  خاتالىقالر بۇلۇشى تەبئىي –بولمىغانلىقى تۈپەيلىدىن بەزى كەمچىللىكلەر 

لىمەن ۋە ائخىردا گېرمان تىلى ۈئگۈنۈشكە قىززىققان ۋەتەنداشلىرىمغا ائلالھتىن ىنى ۈئمۈت قىتەلەپلىرىنى بىرىش

 ساغالم ەئقىل ۋە تىرىشچانلىق تىلەيمەن . 
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 پتىن تەركىپ تاپقان :ھەرى« 26»التىن ھەرىپلىرى بىلەن يېزىلغان ، گېرمان تىلى ېئلىپبەسى گېرمان تىلى ېئلىپبەسى

 چوڭ ھەرىپ ۋە كىچىك ھەرىپ وئقۇلىشى :

A a                ( a ) 

B b                ( be ) 

C c                ( tse) 

D d                ( de ) 

E e                 ( e ) 

F f                  ( ef ) 

G g                 ( ge ) 

H h                 ( xa ) 



I i                    ( i ) 

J j                    ( yot) 

K k                  ( ka ) 

L l                    ( él ) 

M m                 (em) 

N n                  ( en ) 

O o                  ( o ) 

P p                   ( pé) 

Q q                  ( ku ) 

R r                    ( r ) 

S s                    (es ) 

T t                    ( tée ) 

U u                   ( u ) 

V v                    ( fau ) 

W W                  ( wé.. ) 

X x                     ( iks ) 

Y y                     ( üpsilon ) 

Z z                     ( tsét ) 

 سۇزۇق تاۋۇشالر : .1

a, e, i, o, u, ä , ö , ü 

 گە بىراز وئخشايدۇ.  eنىڭ وئقۇلىشى  äتاۋۇشالردىكى زۇق بۇ سۇ 

Kese                      ( kézi ) دەپ وئقۇلىدۇ 



Wehlen                 ( wélin )دەپ وئقۇلىدۇ  

ai, ay        دەپ ۇئقۇلىدۇ ( ay ) ر ىئككىسىھە   

Mai                        ( may ) 

Bayern                   (bayérn ) 

ei, ey       دەپ ۇئقۇلىدۇ   ( ay ) ھەر ىئككىسى 

klein                       ( klayn ) دەپ وئقۇلىدۇ  

Meyer                    ( mayér) 

eu , äu                    ( oy ) قۇلىدۇوئ دەپ  
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Leute                      (loyte) 

heute                     ( hoyté ) 

leuten                    ( loytén ) 

ie                            ( i )دەپ سۇزۇپ وئقۇلىدۇ  

Bier                         ( bi..r ) 

hier                         ( hi..r ) 

 شتا دىققەن قىلىشقا تىگىشلىك ۈئزۈك تاۋۇشالر .ۇلۇوئق

J                                ( y ) دەپ سۇزۇپ وئقۇلىدۇ  

Jahr                           (ya..r) 

Jeder                        (yé..dir ) 

Q                             ( ku ) دەپمۇ وئقۇلىدۇ  

Bequem                   ( békvem) 

Quelle                       ( kuélé ) 



S  سۆز ۋە بۇغۇمالرنىڭ  ( بېشىدا كەلگەندەzدەپ ۇئقۇلىدۇ ).  

See                       ( zé.. ) 

Singen                  ( zingén ) 

lesen                     (lézen ) 

 ( دەپ وئقۇلىدۇ .  sباشقا ھالالردا ) 

ist                           ( ist ) 

Kiste                        ( kisté ) 

 .( ۇئقۇلىدۇ  ss(  ھەرىپ ىئككى دانە) ßۇئيغۇر تىلىدا بولمىغان بۇ ) 

( دەپ تەلەپپۇز  s(  دەپمۇ وئقۇلىدۇ ،سۆز ىئچىدە ) es-tset( ياكى ))sharfes esيالغۇزكەلگەندە )

 وئقۇلىدۇ. سۇزۇپقىلىنىپ 

groß            ( gro..s ) 

fleißig          (flaysih ) 

V (  f ) ۇ . بەزى يەر دەپ وئقۇلىد  ( دەv  .دەپمۇ وئقۇلىدۇ  ) 

Vater             ( fa..tér ) 

Vase              ( va..zé ) 

W                  ( w ) دەپ وئقۇلىدۇ  

Welt               ( wélt ) 

X                    ( ks ) دەپ وئقۇلىدۇ  

Taxi                (taksi) 

Z                    ( ts )   دەپ وئقۇلىدۇ  

Zwei                ( tsvay ) 

Zimmer           (tsimér ) 



 بەزى ۈئزۈك تاۋۇشالر قۇشۇلۇپ يېزىلسا باشقىچە وئقۇلىدۇ.

ch                            ( x )  دەپ وئقۇلىدۇ  

ich                           ( ix ) 
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acht                     (axt ) 

chs                       ( ks ) دەپ وئقۇلىدۇ  

 sechs                  (zéks ) 

ck                         ( k )  وئقۇلىدۇ  

Brücke                  ( brüki ) 

Sp                        ( shp ) وئقۇلىدۇ   

sprechen             ( shpréxén ) 

st                           ( sht )  وئقۇلىدۇ 

Stuhl                      ( shtu..l ) 

sch                         ( sh ) وئقۇلىدۇ        

schreiben              ( shraybén ) 

schön                    ( shö..n ) 

لۇشى مۇمكىن ، بۇنى ۈئگۈنۈش جەريانىدا يۇقارقىالردىن باشقا يەنە ائالھىدە وئقۇلىدىغان نۇرغۇن ھەرىپلەر بۇ

 تۇلۇقالپ ماڭىمىز. 

1.DAS SUBSTANTIV  (ىئسىم ) 

  ائتىلىدۇ .ەپ ائدەم ۋە نەرسىلەرنىڭ ، ۋەقە ھەم ھادىسىلەرنىڭ ناملىرىنى بىلدۈرۈدىغان سۆزلەر ىئسىم د



ن : تارىم ( ۋە لەۇئيغۇرتىلىدا مەنە جەھەتتىكى ىئخچامالش خۇسۇسىيتىگە ائساسەن ، خاس ىئسىم ) مەسى

ۇئمۇمىي ىئسىم )مەسىلەن : ائدەم ( دەپ ىئككىگە بۈلۈنىدۇ . ىئسىمالر ۈئزىنىڭ تۈزۈلۈشى ھەم تەركىۋىگە قاراپ 

) مەسىلەن : كەپتەرۋاز ( دەپ ىئككىگە بۈلۈنىدۇ ،گېرمان ىم ىئستۈپ ىئسىم ) مەسىلەن :  كەپتەر ( ۋە ياسالما 

لغا قاراپ ەئرلىك جىنس كاتېگورىيسى ، ائياللىق جىنىس كاتېگورىيسى ، تىلىدا ىئسىمالرنىڭ بۈلۈنىشى ائرتېكې

 دەپ بۈلۈنىدۇ . جىنسىيەتسىز كاتېگورىيسى

1.1  ARTIKEL  ( نىڭ ائلدىغا پۈتۈن ىئسىمالر گېرمان تىلىدا ىئسىمنى ىئنىقاليدىغان باغلىغۇچى

Artikel  der ,die ,das )قلىنىدۇ .قۇيۇلۇپ يېزىلىدۇ ، بۇ ۇئيغۇرچە بىلەن پەرى 

der Mann            (ائدەم : ەئر) 

die Frau              ( ائيال )  

das Kind              ( باال )           

das Haus             ( ۆئي)  

der Stuhl )           ( وئرۇندۇق)  

die Tür )               ( ىئشىك ) 

der Hund           ( ىئت ) 

die Katze            ( مۈشۈك )   

 بولۇدۇ .  dieىئسىمالر كۆپلۈكنى بىلدۈرىدىغان ائرتېكېل   
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die Mutter    ( ائنىالر ) 

die Katze      (  مۈشۈكلەر ) 

 تۈرلۈك :  ى ائرتېكېل ۈئچگېرمان تىلىدىك



der bestimmte Artikel 

 der – die - dasىئنىق بولغان ائرتىكېل : 

der Unbestimmte Artikel  

 ein - eine - einىئنىق بولمىغان ائرتىكېل : 

der Unbestimmte Artikel mit Verneinung 

 kein keine keinبۇلۇشسىز ائرتىكېل : 

 مەسىلەن :

der Vater                ( دادا )   

ein Vater                ( بىر دادا ) 

kein Vater              (دادا ەئمەس) 

das Buch              (   كىتاب )    

ein Buch               ( بىر كىتاب) 

kein Buch              ( كىتاب ەئمەس ) 

die Mutter              ( ائپا  ) 

eine Mutter              ( بىر ائنا )          

keine Mutter            (  ائپا ەئمەس )  

 :  ائرتېكېلالرنىڭ جۈملە ىئچىدە كىلىشى

Das ist ein Stuhl                                                 ( بۇ بىر وئرۇندۇق )      

Das ist kein Stuhl                                          (بۇ بىر وئرۇندۇق ەئمەس  )   

Das ist ein Bild                                                         ( ۇ بىر رەسىمب )    

Das ist kein Bild                                                (بۇ بىر رەسىم ەئمەس )                             

Das ist eine Lampe                                               ( بۇ بىر چىراق  )     



Das ist keine Lampe                                          (بۇ بىر چىراق ەئمەس)  

12.Das Geschlecht der Substantive 

 (ىئسىمالرنىڭ جىنسىيەتلىرى )

ېگورىيەسى ، جىنىسىيەتسىز تېگورىيەسى ، ائياللىق جىنىس كاتتىلىدا ىئسىمالر ەئرلىك جىنىس كاگېرمان 

 كاتېگورىيە دەپ تۈۋەندىكى ۈئچ تۈرگە بۆلىنىدۇ :

Das Maskulinum (männlich) ----- ەئرلىك جىنىس كاتېگورىيەسى   

Das Femininum (weiblich) ------ ائياللىق جىنىس كاتېگورىيەسى  
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Das Neutrum (sächlich)                             -------  جىنسىيەتسىز

       كاتېگۇرىيەسى

 بولۇدۇ .  derنىڭ ائرتېكېل ەئرلىك جىنىس كاتېگورىيەسىگە تەۋە بولغان ىئسىمالر 

 Das Maskulinum  ----- 

 بولۇدۇ.     dieائرتېكېل ائياللىق جىنىس كاتېگورىيەسىگە تەۋە بولغان ىئسىمالرنىڭ 

     Das Femininum---       

 بولۇدۇ .   dasجىنسىيەتسىز كاتېگورىيەسىگە تەۋە بۇلغان ىئسىمالرنىڭ ائرتېكېل  

 Das Neutrum -----        

 بۇ چۇقۇم مۇشۇنداق بولۇدۇ دەپ  كىسىپ ېئيتمايمىز ، ناھايىتى كۆپ پەرىقلىق يەرلىرىمۇ بار. 

1.2.1.Das Maskulinum 

 (رەئرلىك جىنىس كاتېگورىيەسىگە تەۋە ىئسىمال)

Männlich ەئرلىك جىنىس كاتېگورىيەسى( بولغان پۈتۈن ىئسىمالرنىڭ ائرتېكېل(der . بولۇدۇ 



 :دىكىچە ەۋە ىئسىمالر تۈۋەنبۇ كاتېگورىيەگە ت 

                                                             :پۈتۈن ەئركەك جانلىقالر .1

der Mann           (ەئر )            der Herr             (ەئپەندىم ) 

der Lehrer          (ەئر وئقۇتقۇچى)    der Junge          (وئغۇل باال) 

der Sohn            (ۇئغۇل پەرزەنىت)   der Bruder        (وئغۇل قېرىنداش ) 

der Hahn            (خوراز)            der Stier             (ەئركەك بوغا) 

der Löwe            (ەئركەك شىر)       der Hund          (ەئركەك ىئت ) 

 : كۈنلەر ، ائيالر .پەسىللەر. 2

der Montag               (دۈشەنبە) 

der Dienstag            (سەيشەنبە) 

der Mittwoch           (چارشەنبە) 

der Donnerstag        (پەيشەنبە) 

der Freitag                (جۈمە) 

der Samstag             (شەنبە) 

der Sonntag              (يەكشەنبە) 

 : ائيالر

der Januar          ( يانۋار –ائي  -1 ) 

der Februar        ( فېۋرال -ائي   2- ) 

der März            ( ائي   -مارت  -3) 

der April             ( ائپرېل -ائي -4 ) 

der Mai               ( ماي –ائي  - 5) 

Der Juni              ( ىئيۇن -ائي  - 6) 



der Juli                ( لىئيۇ –ائي  -7  ) 

der August          (  ائۋغۇسىت -ائي -8 ) 

der September    ( سىنتەبىر  -ائي  -9) 

der Oktober        ( ۆئك تەبر  -ائي -10) 

der November     ( نۇيابر -ائي  -11) 

der Dezember     ( دېكابر  -ائي -12) 
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 پەسىللەر: 

der Frühling        (باھار. ەئتىياز ) 

der Sommer       ( ىپەسلياز   ) 

der Herbst          (كۈز پەسلى ) 

der Winter         (قىش پەسلى ) 

 :يۈنىلىشلەر

der Norden        (شىمال) 

der Ost              (شەرىق ) 

der Sünden       (جەنۇپ ) 

der West           (غەرىپ ) 

 

4.Métallar                                                                 :  مىتالالر  

der Stahl           (پوالت ) 



der Guss           (چۈيۈن ) 

der Diamant     (ائلماس) 

der Granit         ( گىرانىت ) 

 پۇل بىرلىكلىرى   :5

der Rubel        (روبلى) 

der Frank        (فىرانىك ) 

der Dollar       (دولالر) 

der Pfennig     (تىيىن . سىنىت ) 

 ائالھىدە ەئھۋالالر :

die Mark         (مارىك )  

das Pfund        (فوندىستېرلىڭ)........ 

ig-ich-ing-ast-en.6ان ىئسىمالر: بىلەن ائرالشق 

der Honig       (بال، ھەسەل)              der Teppich (گىلەم) 

der Sperling    (قۇشقاچ)                   der Palast (ساراي) 

der Regen       ( يامغۇر)                   der Ballast ( سەپرا ۆئت.  ) 

 

 

 دە ەئھۋالالر، يۇقاردىكى ائيرىش ۇئسۇلىغا ۇئيغۇن كەلمەيدىغان ائالھى

das wappen  (ۆلەت گىربى )د  

das kissen     () ياستۇق  

das Zeichen () ىئشارەت ، بەلگە  

1.2.2.Das Femininum 



                :ائياللىق جىنىس  كاتېگورىيەسىگە تەۋە بولغان ىئسىمالر    

Weiblich ىئسىمالرنىڭ  ائرتېكېل >>   )ائياللىق جىنىس كاتېگورىيەسى ( بولغان پۈتۈنdie   .بولۇدۇ >>

 ۋەندىكىچە:بۇ كاتېگورىيەگە تەۋە بولغان ىئسىمالر تۈ 
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 پۈتۈن چىشى جانلىقالر: 

die Frau (ائيال)              die Tochter    (قىز پەرزەنىت) 

Die Braut (كىلىن )          die Magd       (خىزمەتچى ) 

die Kuh (ىئنەك،سىيىر)        die Gans        (غاز   ) 

 ائالھىدە ەئھۋالالر :

das Weib (خۇتۇن,ائيال)     das Mädchen (قىز باال) 

das   Fräulein    (قىز) … 

 .    دەرەخلەر ,   گۈللەر,    مىۋىلەر :2

die Tanne (روژدېستوۋا ائرچىسى)     die Kiefer(قارىغاي) 

die Eiche (كاۋچۇك دەرىخى)         die Rose (گۈل) 

die Nelke (شىرىنگۈلى)              die Tulpe (كۆركۈم گۈلى) 

die Pflaume (ۈئرۈك)              die Kirsche ( اائلوچ ) 

  :ائالھىدە ەئھۋالالر

der Apfel       (ائلما )............................. 

 :سانالر3 . 

die Eins            (بىر)     die Zehn      (وئن) 



die Hundert     ( يۈز)     die Tausend (مىڭ) 

ei-in-ion-heit-keit-ung-schaft.5-            . بىلە ائخىرالشقان ىئسىمالر                                  

die Bücherei              (كۈتۈپخانا ) 

die Lehrerin               (ائيال وئقۇتقۇچى) 

die Universität           (ائلىي مەك تەپ) 

die Neuigkeit            (يېڭىلىق) 

die Wissenshaft         ( پەن-ىئلىم ) 

die Melodie               (كۈي ، يېقىملىق مۇزىكا) 

die Nation                 (مىللەت) 

die Gelegenheit         (پۇرسەت) 

die Wohnung            (ۆئي) 

 .ھەرپ ى بىلەن كەلگەن ىئسىمالر  (eخىرى  ). ائ6

die Sonne (قۇياش)  die Straße (كۇچا) 

die Silbe   ( غۇموب )   die Stunde (ساەئت) 

 

 : ھۋالالرائالھىدە ەئ

das Auge   ( كۆز)    das Ende ( ائخىرى) 

das  Erbe  (ەئۋالد)…....................... 

11. 

1.2.3 Das Neutrum 

 .جىنسىيەتسىز كاتېگورىيەگە تەۋە بولغان ىئسىمالر

Neutrum( جىنسىيەتسىز بولغان پۈتۈن ىئسىمالرنىڭ ائرتىكېلdas بۇلۇدۇ،بۇ كاتېگورىيەگە تەۋە )



 ىئسىمالر تۈۋەندىكىچە.بۇلغان 

 قانداق جانلىقنىڭ بالىسى : ھەر.1

das Kind   (باال)     das Lamm    ( قۇزا) 

das Kalb   (مۇزاي)   das Fohlen   (تاي) 

 چىشى ، ھەم ەئركەك ھايۋانالرغا ۇئرتاق قۇللىنىدىغان ىئسىمالر : مھە.2

das Pferd   (ائت)   das Schaf     (قۇي) 

das Rind    ( الاك )  das Schwein   (چوشقا) 

das Huhn   (تۇخۇ)................................ 

 مىتالالر(مىتالالر ) جىنىسسىز كاتېگورىيەگە كىرىدىغان .3

das Gold     (ائلتۇن)     das Eisen ( تۈمۈر) 

das Kupfer  (مىس)     das Platin (پالتىنا) 

 :لالرە ەئھۋاائالھىد

der Stahl    ( تالپو  ) .................................. 

 :پېئىلدىن تۈزۈلگەن ىئسىمالر.1

das Essen -          )تاماق )تاماق يىمەك 

das Trinken  -      )ىئچىملىك )ىئچمەك        

das Schlafen -      )ۇئيقۇ )وئيلىماق 

 :سۈپەتتىن تۈزۈلگەن ىئسىمالر .2

das Gute           (ياخشى) 

3«.-tum, -(i)um, -chen, -lein, -tel, -ett, -in, -ma ,- 

ment  -» بىلەن ائخىرالشقان ىئسىمالر. 

das Altertum            (قەدىمكى زامان) 



das Eigentum           (مۈلۈك) 

das Gymnasium        (نوختۇلۇق ۇئتتۇرا مەك تەپ) 

das Radium              ( لمىنىتىرادىي ىئ ) 

das Mädchen           (قىز باال ) 

das  Fräulein            (قىز) 
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dasDrittel                       ( ۈئچتەن بىرى) 

das Balett                       (بالېت ۇئسۇلى) 

das Benzin                     (بېنزىن) 

das Klima                       (ىئقلىم) 

das Dokument               (ماتېرىيال ،ائرخىپ) 

1.3.Der Gebrauch des Artikels    .  

 (ائرتىكېلنىڭ قوللىنىشى)

رگە قوللىنىدۇ،لېكىن بەزى ائالھىدە بولغان ىئسىمالر ائرتىكېلسىز گېرمان تىلىدا پۈتۈن ىئسىمالر ائرتىكېل بىلەن بى

 .قۇللىنىدۇ

1.3.1. Wörter ohne Artikel  

 ىشى.ىنللرتىكېلسىز قۇىئسىمالرنىڭ ائ

 .ائالھىدە ىئسىمالر:  1.3.1.1

Heinrich                (مەلۇم بىر ائدەمنىڭ ىئسمى ) 

Deutschland         (گېرمانىيە) 

München              (مىيۇنخېن) 



Ghulja                   (غۇلجا) 

 . ماددا ھەم ەئشيا ىئسىمالر :1.3.1.2

aus Holz                (تاختايدىن) 

mit Wasser            (سۇ بىلەن) 

aus Gold                (ائلتۇندىن) 

Gold ist ein Metall     ( ائلتۇن بولسا بىر مىتالدۇر) 

Er trinkt gern Milch   (ۇئ سۈت ىئچىشنى ياخشى كۈرۈدۇ) 

<<     werden     << ۋە >> sein  .  ھۈنەر ، مىللەتنى كۆرسىتىدىغان ىئسىمالر بۇ ىئسىمالر   >> 1.3.1.3

 پېئىل بىلەن ىئشلەتكەندە ائرتىكېلسىز قۇللىنىدۇ . 

 مەسىلەن: 

Er ist Lehrer                  (ۇئ ۇئقۇتقۇچى) 

Sie wird Arzt                (ۇئ دۇختۇر بولماقچى) 

Ich werde Muziker         (مەن سازەندە بولماقچى ) 

Kürschat ist Uygurisch  ( غۇر ولسا ۇئيكۇرشات ب ) 

Stephan ist Deutscher   (سىتىپان بولسا گېرمان) 

 ى .قارشى مەنىدىكى  سۆزلەر ۋە جۈملىدىكى ىئپادىلىنىش -.  قارمۇ 1.3.1.4

Tod und Leben                   (ۆئلۈم ۋە ھايات) 

zu Land und zu Wasser     (قۇرۇقلۇق ۋە سۇدا) 

bei Tag und Nacht           ( كۈندۈز ۋە  كىچە ) 

 

14 

   :ىئسىمالرنىڭ جۈملىدىكى ىئپادىلىنىشى  



zu Fuß        (پىيادە)        der Fuß        (پۇت) 

nach Hause (ۆئيگە)       das Haus       (ۆئي) 

wir fahren Auto       (ماشىنا ھەيداۋاتىمەن) 

 

 . بۇيرۇق ، خىتاپ ، ۋە ۈئندەش سۆزلەر –1.3.1.4

Eintritt verboten!    (كىرىش چەكلەنگەن) 

Hilfe!                      (ياردەم قىلىڭالر ) 

He,Junge!               (ھەي ،يىگىت) 

ىئسىمالرنىڭ ائلدىدا ماكان، زاماننى كۆرسىتىدىغان سۆز ائلدى قۇشۇلغۇچىالر كەلسە ، ائرتىكېل  – 1.3.1.5

 .قۇللىنىلمايدۇ

 مەسىلەن  :

bei Regen                  (يامغۇردا) 

bei Tage                   (كۈندۈزدە) 

an Bord                    (كېمىدە،قۇلۋاقتا ) 

von Kopf bis Fuß      ( ائياققىچە -باشتىن  ) 

nach Schule             (دەرىستىن كىيىن ) 

von Herzen              (يۈرەك تىن ) 

mit Absicht               (قەستەن ) 

تۇققانالرنىڭ ائلدىغا ائرتىكېل  -قېرىنداشلىق مۇناسىۋەتنى بىلدۈرىدىغان جۈملىدىكى  دادا ، ائپا ،ۋە ۇئرۇق

 قۇيۇلمايدۇ. 

 سىلەن :مە

Vater ist nicht da       (دادام يوق ) 



Mutter ist krank         (ائپام ائغرىق ) 

1.3.2. Wörter mit Artikel  

 . ىشنىىكېل بىلەن قۇللىئسىمالرنى ائرت

جىنسىيەتسىز ىئسىمالر ائالھىدە ەئھۋالالرنى ھىساپقا ائلمىغاندا ،جىنسىيەت ىئسىملىرى يۇقارقى  -1.3.2.1

 سۆزلەپ ۆئتكىنىمىزدەك جۈملىدە ائرتىكېل بىلەن بىرلىك تە كىلىدۇ ، پاراگىراپالردا

  :مەسىلەن 

der Mann        (ەئر)      die Frau (ائيال)  

das Kind         ( الاب ) 

 ائالھىدە ىئسىمالر : -1.3.2.2

، لېكىن سۈپەت بىرلىك تە  يۇقارقى پاراگىراپالردا سۆزلەپ ۆئتكىنىمىزدەك  ائالھىدە ىئسىمالر ائرتىكېلسىز قۇللىنىدۇ

 . كەلگەندە ائرتىكېل بىلەن كىلىدۇ
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  :  مەسىلەن

das heutige Ghulja                      (بۈگۈنكى غولجا) 

der junge ehmetchan Qasim      ( ان قاسىمياش ەئخمەتج  ) 

das berühmte Berlin                   (مەشھۇر بېرلىن ) 

الر ، تاغ ، چۆل ، دېڭىز قاتارلىق جۇغراپىيلىك جاي ناملىرى ( كۇچى –جۇغراپىيلىك ىئسىمالر ) يەر  -1.3.2.3

 .مالر ائرتىكېل بىلەن بىرلىك تە كىلىدۇىئسى

 مەسىلەن :

die Alpen                       (ائلپىس تېغى ) 



die ehmetchanstrasse    (ەئخمەتجان كۇچىسى) 

die Sahara                     (سەھراي  ى كەبىر چۈلى ) 

das Mittelmeer              (ائق دېڭىز ) 

der Sayram                    (سايرام كۈلى ) 

 ۆئلچەم بىرلىكلىرى . -1.3.2.4

 ىلىدا ۆئلچەم بىرلىكى مەلۇم نەرسىلەرنىڭ ماھىيتىنى ىئپادىلىگەندە ائرتىكېل بىلەن بىرگە كىلىدۇ .رمان تېگ

 مەسىلەن:

Dieser Stoff kostet 20 DM das Métér. 

 . مارىك -20مىتىرسى بۇ رەخنىڭ 

Dieses Auto fehrt 180 kilometer die Stunde 

 . ۇدماڭىكىلومىتىر  180بۇ ماشىنا ساىئتىگە 

1.4.Der Singular und Der Plural 

      ( بىرلىك ۋە كۆپلۈك ىئسىمالر ائرتىكېل  )

1.4.1.Mit bestimmter Artikel 

  :ى ىئنىق بولغان ائرتىكېل بىلەن كىلىش قۇشۇمچىلىلىر 

der Singular  (بىرلىگى) der Plural  (كۆپلۈگى) 

der Stuhl    (وئرۇندۇق)  die Shühle ( روئرۇندۇقال ) 

das Fenster (دەرىزە)   die Fenster  (دەرىزىلەر) 

die Frau      (ائيال)   die Frauen  (ائيالالر) 

das Buch    (كىتاب)  die Bücher  (كىتابالر) 

das Kino     ( وكىن )    die Kinos   (كىنو) 

 



 << غا ۆئزگىرىدۇ .die>> ەدشەكىلدىكى ائرتىكېل كۆپلىكىنى بىلدۈرگەن  der ,die ,dasپۈتۈن ىئسىمالرنىڭ 
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 << ھەرىپ ى قۇشۇلۇپ  كۆپلۈككە ۆئزگىرەيدۇ ،e.بەزى ىئسىمالنىڭ ائخىرىغا >> 1

 : مەسىلەن 

 

بىرلىك                                                        كۆپلۈك                            

der Tisch      (ۈئستەل)                      die Tische (ۈئستەللەر) 

der Bleistift   (ماي قەلەم)                   die Bleistifte (ماي قەلەملەر) 

der Brief      (خەت)                         die Briefe ( لەرخەت ) 

das Pferd      (ائت)                          die Pferde (ائتالر) 

das Paket     ( پوسولكاپوچتا خالتا, )            die Pakete(پوچتا خالتىلىرى ، پوسولكىالر) 

der Freund    (دوسىت,ائغىنە)                die Freunde (دوسالر,ائغىنىلەر) 

<< قۇشۇلۇپ ، ائندىن باشتا كەلگەن سۇزۇق تاۋۇشقا قوش چىكىت  eخىرىغا >>سىمالرنىڭ ائبەزى ىئ -2

 <<   دىيىلىدۇ.der umlautان تىلىدا >>  قۇيۇلىدۇ ، بۇ ىئككى چىكىت گېرم

 ۇ.بىرىنجى بۇغۇمدىكى سۇزۇق تاۋۇش ۆئزگۈرىد  

 مەسىلەن : 

 ھالىتى :     umlautسۇزۇق تاۋۇش  :  

 

a ä 



o ö 

u ü 

بىرلىك                                                                            پلۈك        كۆ  

der Stuhl ( ۇقۇئرۇند )                  die Stühle (ۇئرۇندۇقالر) 

der Sohn (ۇئغۇل پەرزەنىت)            die Söhne (ۇئغۇل پەرزەنىتلەر) 

der Ball     (توپ)                     die Bälle (توپالر) 

der Arzt   ( دوختۇر)                   die ärzte (دوختۇرالر) 

der Baum   (دەرەخ)                 die Bäume (دەرخلەر) 

der Schrank(ىئشكاپ)               die Schränke (ىئشكاپالر) 

 . نى بىلدۈرىدۇ<< قۇشۇلۇپ كۆپلۈك  erبەزى ىئسىمالرنىڭ ائخىرىدا >>    -3

 مەسىلەن : 

 كۆپلۈك                                                           بىرلىك

das Bild       (رەسىم )     die Bilder   (رەسىملەر) 

das Kind     (باال)        die Kinder  (بالىالر) 

das Rind     (كاال)        die Rinder (كالىالر) 

 

 

 

 

<< قۇشۇلۇپ ائندىن باشتا كەلگەن  سۇزۇق تاۋۇشقا  ، قوش چىكىت     er>>      رنىڭ ائخىرىغابەزى ىئسىمال  - 4

 قۇيۇلىدۇ .
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 مەسىلەن :

 كۆپلۈك                                              بىرلىك

das Buch    (كىتاب)      die Bücher (كىتابالر) 

der Mann   (ائدەم)       die Männer ( ەرەملائد ) 

das Haus   (ۆئي)           die Häuser (ۆئيلەر) 

das Glas     (ىئستاكان)    die Gläser ( نالرىئستاكا ) 

das Dorf    (يېزا)              die Dörfer (يېزىالر) 

 بەزى ىئسىمالرنىڭ شەكلىدە ھېچقانداق ۆئزگۈرۈش بولماي ، كۆپلۈكنى بىلدۈرىدۇ .  -5

 ن :مەسىلە

     بىرلىك

der Lehrer            (وئقۇتقۇچى ) 

das Zimmer          (ۆئي) 

der Fehler             (خاتالىق ) 

der Maler             (رەسسام) 

der Kellner           (كۈتكۈچى) 

der Gürtel            (كەمەر) 

der Wagen          (ماشىنا) 

      كۆپلۈك

die Lehrer           ( ىالرتقۇچوئقۇ ) 

die Zimmer        (ۆئيلەر) 

die Fehler           (خاتالىقالر) 

die Maler           ( ررەسسامال ) 



die Kellner         (كۈتكۈچىلەر) 

die Gürtel          (كەمەرلەر) 

die Wagen        (ماشىنىالر) 

كى سۇزۇق تاۋۇش ەئمما بىرىنجى بوغۇمدى اق ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ ،. بەزى ىئسىمالرنىڭ كۆپلىكىدە ھېچقاند 6

 ۆئزگۈرىدۇ .

 مەسىلەن: 

بىرلىك                                                     كۆپلۈك                                         

der Bruder       (ۇئغۇل قېرىنداش)     die Brüder        ( شالرۇئغۇل قېرىندا ) 

die Mutter       (ائپا)                 die Mütter       (ائپىالر) 

die Tochter     (قىز پەرزەنىت)        die Töchter       (قىز پەرزەنىتلەر) 

der Vater         (دادا)              die Väter           (دادىالر) 

der Mantel      (پەلتۇ)               die Mäntel       ( الرپەلتۇ ) 

 << قۇشۇلۇپ كىلىپ كۆپلۈكنى بىلدۈرىدۇ .  n  نىڭ ائخىرىغا >> بەزى ىئسىمالر  – 7
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               مەسىلەن :      

      كۆپلۈك                                                                                                   بىرلىك

die Lampe                (چىراق,المپا)    die Lampen            (چىراقالر,المپىالر) 

die Brille                   (كۆز ەئينەك)    die Brillen                (كۆز ەئينەكلەر) 

die Schwester         (قىز قېرىنداش)     die Schwestern      (قىز قېرىنداشالر) 

die Blume               (گۈل)            die Blumen             (گۈللەر) 



 ۇ . كۆپلۈكنى بىلدۈرىد << قۇشۇلۇپ كىلىپ  enبەزى ىئسىمالرنىڭ ائخىرىغا >>     – 8

 مەسىلەن :

بىرلىك                                                                               كۆپلۈك   

die Eigenschaft (ائالھىدىلىك)       die Eigenschaften (ائالھىدىلىكلەر) 

das Ohr (قۇالق)                        die Ohren (قۇالقالر) 

die Uhr (ساەئت)                        die Uhren (ساەئتلەر) 

die Zeitung (گىزىت)                  die Zeitungen (گىزىتلەر) 

die Übung (مەشىق)                   die Übungen (مەشىقلەر) 

die Erinnerung   (ەئسلىمە)          die Erinnerungen  (ەئسلىمىلەر) 

die Einheit   (ۆئلچەم بىرلىكى)            die Einheiten  ( ۆئلچەم بىرلىكلىرى) 

 << ھەرپ ى قۇشۇلۇپ كۆپلۈكنى بىلدۈرىدۇ .   s. بەزى ىئسىمالرنىڭ ائخىرىغا >>    9

 :مەسىلەن 

كبىرلى                                                                       كۆپلۈك                   

das Auto      (ماشىنا)                   die Autos     (ماشىنىالر) 

das Radio     (رادىئو)                   die Radios    (رادىئوالر) 

das Komma  (پەش )                  die Kommas  ( ەرپەشل ) 

das Sofa      (دىۋان, سافا)               die Sofas       ( الردىۋان ) 

 

1.4.2.Mit Unbestimmter Artikel  

                             (غان ائرتىكل بىلەن كىلىشىئنىق بولمى)

 1  <<ein – eine لمايدۇ . << شەكلىدە كەلگەن ىئنىق بولمىغان ائرتىكېل ىئسىمالرنىڭ كۆپلىگىدە قوللىنى 

 مەسىلەن :



بىرلىك                                                               كۆپلۈك    

ein Klavier (بىر پىائنىنو)       Klaviere (پىائنىنوالر) 
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ein Freund  (بىر دوسىت)    Freunde (دوسالر) 

ein Bus      (بىر ائپتۇبوس)     Busse (ائپتۇبوسالر) 

ein Zahn     ( شبىر چى  )      Zähne (چىشالر) 

eine Tafel   ( سكابىر دو )      Tafeln (دوسكىالر) 

 . بۇلۇشسىز ھالىتىدە كىلىش:  2

2.1  <<    ein -    eine     <<نىڭ وئرنىغا كەلگەن >>kein-  keine   كۆپلۈك ىئسىمالردا >>

 << بۇلۇدۇ .      keine<< ۆئزگۈرۈپ >>         keinقوللىنىدۇ ، كۆپلۈك تە پەقەت >>     

 مەسىلەن :

 بىرلىك:

kein Buch                          (بىر كىتاب ەئمەس) 

Fehler                                (خاتالىق يوق ) 

keine Tür                           (ىئشىك يوق ) 

kein Mensch                       (بىرمۇ ائدەم يوق ) 

                   :كۆپلۈك 

keine Bücher                         (كىتابالر ەئمەس) 

keine Fehler                          (خاتالىقالر يوق) 



keine Türen                           (ىئشىكلەر يوق) 

keine Menshen                      (ائدەملەر يوق) 

2.2          <<kein.keine     .نىڭ جۈملە ىئچىدە قوللىنىلىشى >> 

Das sind Fahrkarten.               (بۇ قاتناش بىلىتى) 

Das sind keine Fahrkarten.     (بۇ قاتناش بىلىتى ەئمەس) 

Das ist ein Theater                 (بۇ تىياتىرخانا) 

Das ist kein Theater               (بۇ تىياتىرخانا ەئمەس ) 

Das ist eine Schule                 ( مەك تەپ بۇ بولسا ) 

Das ist keine Schule               ( ەئمەسبۇ بولسا مەك تەپ   ) 

Rinat macht oft Fehler           (رىنات كۆپ خاتا قىلىدۇ ) 

Rinat macht keine Fehler.     (رىنات ھېچقاچان خاتا قىلمايدۇ) 

Der Bauer hat Pferde            ( بۇ دېھقاننىڭ ائتلىرى بار)  

Der Bauer hat keine Pferde.   ( بۇ دېھقاننىڭ ائتلىرى يوقتۇر) 
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 : خۇالسە

بىرلىك                                                                كۆپلۈك                                                                                

                                                                                        der, die, das                          die   :ىئنىق ائرتىكېل

                                                                    ein , eine, ein                                                                                                            :ىئنىقسىز ائرتىكېل 

                                                  kein, keine, kein .                 keine                                                                 : بۇلۇشسىز 

 



1.5. Deklination der Substantive                      

 ى(ىئسىمالرنىڭ كىلىش قۇشۇمچىلىر ) 

 گېرمان تىلىمۇ ۇئيغۇر تىلىغا وئخشاش ، كىلىش ،چۈشۈم كىلىش بىلەن تۈرلىنىدۇ . 

ۈشۈم كىلىش ، بېرىش كىلىش ، چىقىش كىلىش ، ۋە وئرۇن كىلىش ، ىئگىلىك كىلىش ، چلىدا باش ۇئيغۇر تى

 ت ائلتە كىلىش بولۇدۇ . پەيتى كىلىشتىن ىئبارە

تىن ىئبارەت . Nominativ . Akkuzativ .  Dativ.  Genitivگېرمان تىلىدا ىئسىمالر . 

 تۆت كىلىش بىلەن تۈرلىنىپ كىلىدۇ . 

، گە ،قە،قا،غا،دىن،تىن ، دە ، تە ، دا، قاتارلىق  ىرىغا ، نىڭ ، نى ، كىىئسىمالر ائخ ۇئيغۇر تىلىدا

ى بىلەن بىلەن تۈرلىنىدۇ . گېرمان تىلىدا ىئسىمالر ائلدىدىكى ائرتىكېلنىڭ ۆئزگۈرش قۇشۇمچىالرنىڭ ۇئلىنىشى

 تۈرلىنىدۇ ،) ائالھىدە بولغان ىئسىمالر بۇنىڭ سىرتىدا (

 

1.5.1 – Nominativ 

 ا ۇئيغۇر تىلىدىكى باش كىلىش بىلەن وئخشاپ كىتىدۇ .بولس«  Nominativ»گېرمان تىلىدىكى 

 پادىلەنگەنىش جۈملىنىڭ خەۋرىدە ىئۇئيغۇر تىلىدا باش كىل

ھەركەتنى ۇئرۇندىغۇچى شەخىس ياكى نەرسىنى بىلدۈرىدۇ ، باش كىلىشتە كەلگەن ىئسىمالر ، كىم؟   –ىئش  

ل جەھەتتە ىئسىمنىڭ ەئسلى ھالىتىنى ؟ دىگەن سۇائلغا جاۋاب بۇلۇپ ، شەكىكىملەر؟  نىمە؟ نىمىلەر 

بۇلۇپ كەلگەن ىئسىمالردا «  Nominativ»   ق .گېرمان تىلىدا كۆرسىتىدۇ. شۇڭا ۇئالرنىڭ قۇشۇمچىسى يو

تكەن ھېچ قانداق ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ ، ائرتىكېلمۇ ۆئزگەرمەيدۇ ، بىز ائلدىنقى پاراگىراپالردا ۈئگۈنۈپ ۆئ

 شەكلى .«  Nominativ»   ىڭ ىئسىمالرنىڭ ھەممىسى ىئسىمالرن

 مەسىلەن :

بىرلىك                       كۆپلۈك                                 

Der Mann     (ائدەم)                   die Bücher (كىتابالر) 



die Frau     (ائيال )                     das Kind      ( باال )       
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ein Man   (  بىر ائدەم)                  Bücher   (كىتابالر)     

eine Frau   (بىر ائيال)                   ein Kind   (بىر باال) 

                                              

  

1.5.2.Akkusativ 

بولسىمۇ ، لېكىن بولسا ۇئيغۇر تىلىدىكى چۈشۈم كىلىشكە بىر ائز يېقىن «  Akkusativ»گېرمان تىلىدىكى 

پ ا ۈئزىگە ماس كىلىدىغان ، كىلىشلەرنى تەلەدىغان تەرەپلىرى بار ، چۈنكى گېرمان تىلىدنۇرغۇن ۇئخسىماي

ۇئيغۇر تىلىدا چۈشۈم كىلىشتە كەلگەن ىئسىمالر كىمنى   قىلىدىغان سۆز ائلدى قۇشۇلغىچىالر ۋە پېئىلالر بار .

 -ھەكەت ياكى وئي-ن ىئش ، جۈملىنىڭ خەۋرىدە ىئپادىلەنگە نېمىنى قەيەردىن دىگەن سۇائلغا جاۋاپ بۇلۇپ

نى » لدۈرىدۇ ،چۈشۈم كىلىشنىڭ چۈشۈمچىسى لىش كەلگەن ىئسىمغا باغلىنىدىغانلىقىنى بىپىكىرنىڭ چۈشۈم كى

كىلىشتە كەلگەن ىئسىمدا ھېچ قانداق ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ ەئمما «  Akkusativ» گېرمان تىلىدىكى « 

 بولمايدۇ . غا ۆئزگۈرىدۇ, باشقا ۆئزگۈرۈش«  den»ىكېل ائرت«  der» رۈش بۇلۇدۇ . پەقەت ائرتىكېلدا ۆئزگۈ 

 : مەسىلەن

Nominativ:                  Akkusativ: 

der Zug       ( پويۇز)        den Zug      (پويۇزنى) 

der Fuß       (پۇت)         den Feß       (پۇتنى) 

die Wand      (تام)        die Wand      (تامنى) 

das Auge      ( كۆز)        das Auge       ( زى ۈ ك ) 

die Betten (كارۋاتالر)         die Betten    ( كارۋاتالرنى) 



der Ball         (توپ)          den Ball          (توپنى) 

der Sessel   (وئرۇندۇق)       den Sessel      (وئرۇندۇقنى) 

der Laden  (دۇكان)          den Laden       (دۇكاننى) 

der Kopf     (باش)           den Kopf         (باشنى ) 

» بىلەن قۇلالنساق ائرتىكېل «   ein-eine»      -نى ىئنىق بولمىغان ائرتىكېل «     Akkusativ»  بۇ 

der » بۇلغان ىئسىمالرنىڭ ائلدىدىكى    «ein     »بولسا  «einen   »ۇ . گە ۆئزگۈرىد   «das   » ائرىكېلنىڭ

 دە ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ«    eine»    ائرتىكېلنىڭ وئرنىغا كەلگەن «  die»  بىلەن «      ein»  وئرنىغا كەلگەن 

Nominativ:               Akkusativ: 

ein Stuhl                    (وئرۇندۇق)  

einen Stuhl                (بىر وئرۇندۇقنى ) 

eine Tomate              ( بىر پەمىدۇر)  

eine Tomate              (بىر پەمىدۇرنى ) 

ein Meer                      (بىر دېڭىز)  

ein Meer                      (بىر دېڭىزنى) 

 كۆپلۈكنى بىلدۈرۈپ كەلگەن ىئسىمالرغا ، ىئنىق بولمىغان ائرتىكېل يېزىلمايدۇ .

 مەسىلەن :

 

22 

 

Nominativ:                     Akkusativ: 

Stühle (وئرۇندۇقالر)               Stühle (وئرۇندۇقالرنى) 

Tomaten(پەمىدۇرالر)         Tomaten (پەمىدۇرالرنى) 



 ,einبۇلۇشسىز ھالىتىدە كىلىدىغاننىڭ ۆئزگۈرشىگە وئخشاش ۆئزگىرەيدۇ  kein- keineسۆزلۈكلىرى    

eine     ،ningسىمالر كۆپلىك تە كەلگەندەىئ  «keine  »بولۇپ يېزىلىدۇ. 

 مەسىلەن:

Nominativ:                                   Akkusativ: 

 بىرلىك :

kein Stuhl  (وئرۇندۇق ەئمەس)           keinen Stühle (وئرۇندۇقنى ەئمەس) 

keine Tomate  (  پەمىدۇر)            keine Tomate (  ەئمەسپەمىدۇر ) 

kein Meer( دېڭىز ەئمەس)               kein Meer        ( دېڭىزنى ەئمەس) 

 كۆپلۈك:

Keine   Stühle      (وئرۇندۇقالرەئمەس)  keine Stühle     (وئرۇندۇقالرنى ەئمەس) 

 . ائالھىدە ەئھۋالدىكى ىئسىمالر.1.5.2.1

بىلەن ائخىرالشقان «  en-n»  دە ائخىرى بولغان ۋە كۆپلۈكنى بىلدۈرگەن« der» كۈپىنچە ھالالردا ائرتىكېل  

 سىمالر ,ىئ

«Akkusativ» كىلىش بىلەن تۈرلەنگەندە ىئسىمالرنىڭ  ائخىرىغا      «en  »ياكى   «n     » قۇشۇلۇپ

«        n»     دەپ ائتايدۇ يەنى «  n-Deklination»  كىلىدۇ،گېرمان تىلىدىكى بۇ خىل ائالھىدىلىكنى

 دىيىلىدۇ.                ھەرپ ى بىلەن تۈرلىنىش 

  :مەسىلەن

Nominativ                كۆپلۈك 

Der Mensch      die Menschen 

) ىئنسان     (                          )ىئنسانالر(          

Der Herr          die Herren 

) ەئپەندىم (                           ) ەئپەندىلەر (         



Der Soldat       die Soldaten 

) ەئسكەر(                          ) ەئسكەرلەر(            

 

 

 

A kkusativ: 

den  Menschen    den  Herrn    Den Soldaten  

) ەئسكەرنى   (                     ) ەئپەندىمنى (               ) ىئنساننى  (           

1.5.2.2  «.Akkusativ ».نىڭ جۈملە ىئچىدە قوللىنىلىشى 

1. Das Kind bringt einen Stuhl  (باال بىر وئرۇندۇقنى ەئكىتىۋاتىدۇ) 

2.Wann lesen Sie die Briefe?     (خەتلەرنى قاچان ۇئقۇيسىز ؟) 
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3.Ich brauche ein Buch           (ماڭا بىر كىتاب كىرەك ) 

 : خۇالسە

Nominativ 

 (بىرلىك)

der 

ein 

kein 

das 



ein 

kein 

die 

eine 

keine 

 (كۆپلۈك)

die 

keine 

1.5.3.Dativ 

Akkusativ: 

Den  -    einen-   keinen 

das 

ein 

kein 

die   -     eine      -  keine 

Die   -    keine 

كىلىش بولغان بېرىش ، كىلىش ،چىقىش   6  -5 - 4كىلىش ۇئيغۇر تىلىدىكى « Dativ»گېرمان تىلىدىكى 

ۇئيغۇر تىلىدا بېرىش  ن پەرىقلىق تەرەپلىرىمۇ بار .ېكىن نۇرغۇكىلىدۇ ، لپەيىت كىلىشلەرگە يېقىن  -،كىلىش ، وئرۇن

كە، گە ، قە ، » ، كىلىش كەلگەن ىئسىمالر كىمگە؟نىمىگە؟ دىگەن سۇائلالرغا جاۋاپ بۇلۇپ كىلىپ ، ىئسىم

ىمدىن ؟ چىقىش ، كىلىشتە كەلگەن ىئسىمالر ك قاتارلىق قۇشۇلغۇچىالرنىڭ ۇئلىنىش بىلەن تۈرلىنىدۇ .« قا،غا

 قۇشۇلغۇچىالرنىڭ ۇئلۇنىشى بىلەن تۈرلىنىدۇ .« دىن، تىن » گەن سۇائلالرغا جاۋاپ كىلىپ ، ىئسىممىدىن ؟ دىنى

» پەيىت كىلىشتە كەلگەن ىئسىمالر كىمدە ؟ نىمىدە ؟ دىگەن سۇائلالرغا جاۋاپ بۇلۇپ كىلىپ ىئسىم  –وئرۇن 



«    Dativ»    گېرمان تىلىدا ىئسىمالر  نىدۇ . ىلەن تۈرلىقاتارلىق قۇشۇمچىالرنىڭ ۇئلىنىشى ب« دە ، تە ، دا 

 بىلەن كەلگەندە ىئسىمنىڭ ائرتىكېلدا ۆئزگۈرۈش بۇلۇدۇ ، 

Nominativ:             Dativ: 

Der                         dem 

Die                          der 

Das                         dem 

die(كۆپلۈك)                  den (كۆپلۈك) 

بولسا «     die» غا ۆئزگەردى ائرتىكېل «   dem»بولسا «      das der» .يۇقاردا كۆرگىنىمىزدەك ائرتىكېل 

  «der   »  غا ۆئزگەردى ،كۆپلۈكنى بىلدۈرگەن ائرتىكېل    «die   » بولسا «den   » غا ۆئزگۈرۈپ بىلدۈرگەن

 ھەرپ ى قۇشۇلۇدۇ . «   n»ىئسىمنىڭ ائخىرىغا 

 مەسىلەن : 

 :بىرلىك

der Schild  (قالقان)  dem Schild     (قالقانغا) 

die Kraft     (كۈچ)   der Kraft         (كۈچكە) 

das Gehalt  (ائيلىق) dem Gehalt     (ائيلىققا) 

 :كۆپلۈك

die   Städte           (شەھەرلەر)  

den  Städten         (شەھەرلەرگە) 

Ein, ein  ۋەkein, keine الرنىڭ "Dativ بىلەن كىلىشى «.Ein-eine   »  الرDativ   بىلەن

 كەلگەندە

   «einem-einer   » گە ۆئزگۈرىدۇ ،ىئسىمدا ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ . بۇلۇشسىز جۈملىلەردە قۇللىنىدىغان

«kein-keine »لەر وئخشاش قاىئدە بۇيىچە «keinem-keiner  »ۇ . ىئسىمالر بۇلۇپ ۆئزگىرىد



گە ۆئزگىرىپ كۆپلۈكنى بىلدۈرگەن ىئسىمالرنىڭ ائخىرىغا  «  keinen»بولسا  «  keine»ىدە كەلگەندە كىكۆپل

«n »ھەرپ ى قۇشۇلۇدۇ 

Nominativ:                      Dativ: 

ein                                    einem 

eine                                  einer 

kein                                  keinem 

keine                                keiner 

keine (كۈپلۈك)                       keinen (كۈپلۈك) 

 مەسىلەن :
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ein Arzt ( بىردوختۇر)                  einem Arzt    ( ۇرغابىر دوخت ) 

eine Blume (بىر گۈل)               einer Blume ( ر گۈلگەىب ) 

ein Brot      (بىر نان)                einem Brot (بىر نانغا) 

Schulen    (مەك تەپلەر)                Schulen    (مەك تەپلەرگە) 

Kein Garten    (باغچايۇق)           keinemGarten(باغچىدا يوق) 

keine Reise  (ساياھەت ەئمەس)        keiner Reise  ( مەسە ەئتتسايەھە ) 

keine Städte  (شەھەرلەر ەئمەس)      keinen Städten  (شەھەرلەردە ەئمەس) 

1.5.3.1. n-Deklination 

« Deklination» تا كىلىشىنى چۈشەندۈرگەندە « Akkusativ» بىز يۇقۇرقى پاراگىراپتا ىئسىمالرنىڭ 

 سال ائلساق بولدى . ىمق چۈشەنچە ھالسىل قىلغان ىئدۇق ، بىز نەۋەتتە بىر نەچچە تۇغۇرلۇ

 : مەسىلەن



Nominativ:                     :  كۆپلۈك               Dativ: 

der Junge                    die Jungen      dem Jungen 

(ا)وئغۇل بالىغ                                          (   وئغۇل بالىالر(                      )وئغۇل باال)  

Der Mensch               die Menschen      dem Menschen      

)ىئنسانالرغا(                                          )ىئنسان (                                     )ىئنسانالر(   

  Der Student              die Studenten       dem Studenten 

)ائلىي مەك تەپ ۇئقۇغۇچىلىرى(           )ائلىي مەك تەپ ۇئقۇغۇچىسى(  ۇچىلىرىغا(     غۇ)ائلىي مەك تەپ ۇئق      

Dativ :1.5.3.2 - -دە قوللىنىلىشى .الرنىڭ جۈملە ىئچى 

1.Ich leihe dem Freund ein Buch 

 . مەن دوستۇمغا بىر كىتابنى ائرىيەت بىرىمەن

«  ein Buch»  (  كىلىش بىلەن تۈرلىنىش Dativبولسا )    dem Freundبۇ ۆئلگە جۈملىدىكى 

 كىلىش بىلەن تۈرلىنىش  .                       Akkusativبۇلسا  

2.Diese Kamera gehört einem Freund. 

  .بۇ رەسىم ائپراتى بىر دوستۇمغا تەۋە

 بۇ جۈملىدىكى (  بۇ جۈملىنى ۇئيغۇرچىغا جانلىق تەرجىمە قىلساق : ) بۇ رەسىم ائپراتى دوستۇمنىڭكى 

  «diese kamera   » بولساNominativ   غا تەۋە  «einem Freund » بولساDativ  

 غا تەۋە .

3.Ich helfe der Freundin.  

 .مەن قىز دوستۇمغا ياردەم قىلۋاتىمەن

4. Der Vater kauft dem Sohn ein Buch . 

 .دادىسى وئغلىغا بىر كىتاب سېتىۋېلىۋاتىدۇ

5. Er schenkt der Tochter eine Puppe. 



 .ۇئ قىزىغا چوڭ بىر سۇۋغات قىلۋاتىدۇ

1 Ich sende den Eltern ein Brief. 

 .مغا بىر خەت ەئۋەتىۋاتىمەنائنا-مەن ائتا 
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7.Die Kinder danken den Eltern. 

 .ۇائنىلىرىغا رەھمەت ېئيتىۋاتىد -بالىالر ائتا

 : خۇالسە

Nominativ:                          Dativ: 

 (بىرلىك)

der                                                   dem 

Ein                                                   einem 

kein                                                keinem 

die                                                     der 

eine                                                   einer 

keine                                                keiner 

Das                                                     dem 

Ein                                                      einem 

kein                                                    keinem 

 (كۆپلۈك)

die den + -n 

keine keinen+ -n 

1.5.4.Genitiv 



ۇئيغۇر تىلىدىكى ىئگىلىك كىلىشكە بىر ائز وئخشاپ كەتسىمۇ ، لېكىن ۈئزىگە  Genitivگېرمان تىلىدىكى 

ېئغىز تىلىدا ناھايىتى ائز قوللىنىلسىمۇ ، لېكىن    Genitivخاس نۇرغۇن ائالھىدىلىككە ىئگە . گېرمان تىلىدا 

ر تىلىدا ىئگىلىك كىلىشتە كەلگەن ىئسىمالر كىمنىڭ ؟ نىمىنىڭ ؟ لىقتا ۇئمۇمىي يۈزلۈك قوللىنىدۇ . ۇئيغۇ يېزىقچى

قەيەرنىڭ ؟ دىگەن سۇائلالرغا جاۋاب بۇلۇپ ، ائدەم ۋە نەرسىلەرنىڭ كىمگە ؟ نىمىگە؟ قاراشلىق ىئكەنلىكىنى 

بۇلۇپ كەلگەندە   Genitivدا ىئسىمالر بۇلۇدۇ .گېرمان تىلى« نىڭ » بىلدۈرىدۇ .ىئگىلىك قۇشۇلغۇچىسى 

قا ۆئزگۈرۈش بىلەن بىرگە ىئسىمالرنىڭ « des»بولغان ىئسىمالرنىڭ ائرتىكېل «der-das»رتىكېل ائ

بولغان ىئسىمالردا ۈئزگۈرۈش بۇلماي پەقەت «    die»  ھەرىپلىرى قۇشىلىدۇ ،ائرتىكېل «  s-es»    ائخىرىغا 

 غا ۆئزگۈرىدۇ « der» بولسا«die»كەلگەندە ائرتىكېل   ىئسىمالر كۆپلۈك تە غا ۆئزگۈرىدۇ ،«   der» ائرتىكېل

  : مەسىلەن

Nominativ:                                 Genitiv: 

der Schneider (ماشىنىچى)         des Schneiders (ماشىنىچىنىڭ) 
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das Heft   (دەپتەر)                    des Heftes ( ىڭدەپتەرن ) 

die Hand  (قول)                      der Hand (قولنىڭ) 

die Staaten (دۆلەتلەر)                derStaaten (دۆلەتلەرنىڭ) 

2.Genitiv  ىئنىق بولمىغان ائرتىكېل بىلەن كەلگەن ىئسىمالر :  «.ein    » بولسا «eines » قا ۆئزگۈرۈپ

قا ۆئزگۈرۈپ « einer»  بولسا « eine» .ىپ كىلىدۇ ىرى ۇئلىنھەرىپل«  s-es»  ىئسىمالرنىڭ ائخىرىغا 

 ىئسىمدا ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ .

 : مەسىلەن

Nominativ:                            Genitiv: 

ein Vogel (بىر قۇش)               eines Vogels    (بىر قۇشنىڭ) 



ein Ei     (بىر تۇخۇم)                 eines Eies        (بىر تۇخۇمنىڭ) 

eine Flasche (بىر بوتۇلكا)          einer Flasche  (بىر بوتۇلكىنىڭ) 

Genitiv.3. بۇلۇشسىز ھالەتتە كەلگەن ىئسىمالردا : 

 «kein » بولسا «keines » قا ۆئزگۈرۈپ ىئسىمالرنىڭ ائخىرىغا «s-es » . ھەرىپلىرى وئلىنىپ كىلىدۇ «

keine » بولسا«keiner  » ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ . ىئسىمالر كۆپلۈك تە كەلگەندە ۈپ ىئسىمالردا ۆئزگۈر گە

«keine  » بولسا «keiner ». گە ۈئزگۈرۈپ ىئسىمدا ۆئزگۈرۈش بولمايدۇ 

 مەسىلەن : 

Nominativ:                               Genitiv: 

kein Fisch            (بىلىق ەئمەس)     keines Fisches     ( ىڭ ەئمەسىقنبىل  ) 

kein Gebäude      (بىنا ەئمەس)       keines Gebäudes (بىنانىڭ ەئمەس ) 

keine Arznei         (دورا ەئمەس)       keiner Arznei        (دورىنىڭ ەئمەس) 

keine Teppiche     (گىلەملەر ەئمەس)   keiner Teppiche    (گىلەملەرنىڭ ەئمەس) 

 بىلەن كىلىشى .« Genitiv» ىئسىمالرنىڭ ائالھىدە  1.5.4.1.

ھەرپ ى ۇئلىنىپ «   s»بىلەن كەلگەندە ىئسىمنىڭ ائخىرىغا پەقەت «  Ganitiv» .ائالھىدە بولغان ىئسىمالر 1

 كىلىدۇ .

 مەسىلەن : 

Mijits     (مىجىتنىڭ )Memets   (مەمەتنىڭ )   Frau Saniye  (سانىيە خانىمنىڭ) 

Frau Müllers  ( نىمنىڭمۈللەر خا )    Herrn Ilyar  (ىئليار ەئپەندىنىڭ ) 

 «Genitiv  » تا كەلگەن«Herr  » دىگەن سۆزنىڭ ائخىرىغا«n  » ھەرپ ى ۇئلىنىپ«herrn  » دەپ

 يېزىلىدۇ .
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1.5.4.2. "n" Deklination 



 ىئسىمالر ھەرىپلىرى بىلەن ائخىرالشقان«   n-en» بولغان ھەم كۆپلۈك تە كەلگەن ائخىرى  « der» ائرتىكېل 

 «Genitiv » كىلىش بىلەن كەلگەندە ىئسىمنىڭ ائخىرقى ھەرپ ى چۇقۇم«n-en  » ، بىلەن ائخىرلىشىدۇ

 بولىدۇ.« n-Genitiv» يەنى 

 مەسىلەن : 

Nominativ:        كۆپلۈك:              Genitiv: 

der Affe         die Affen        des Affen 

)مايمۇنالر(                       )مايمۇننىڭ(  )مايمۇن(                      

der Erbe        die Erben        des Erben 

)ىئزباسارالر(                    )ىئزباسارنىڭ(                 )ىئزباسار (    

der Kunde   die Kunden      des Kunden 

دارنىڭ()خېرى           )خېرىدارالر(                           )خېرىدار(   

der Löwe     die Löwen         des Löwen 

)شىرالر(                          )شىرنىڭ(                             )شىر(   

der Hirte    die Hirten          des Hirten 

ىنىڭ((               )پادىچپادىچىالر)                             (پادىچى)  

كەلگەن ىئنىقلىغۇچىالرنىڭ ، وئرنى بىلەن گېرمان تىلىدىكى لىش بىلەن ىئگىلىك كىۇئيغۇر تىلىدا  -1.5.4.3

«Genitiv» بىلەن كەلگەن ىئنىقلىغۇچىالرنىڭ ،وئرنى وئخشىمايدۇ ، ۇئيغۇر تىلىدا ىئنىقلىغۇچى بۇلۇپ

 جى ۇئرۇندا كىلىدۇ .ۇئرۇندا كەلسە ،گېرمان تىلىدا ىئككىن –كەلگەن ىئسىم ، بىرىنجى 

  مەسىلەن :

der Hut des Mannes               (ائدەمنىڭ شەپكىسى) 

die Tasche der Frau                (خانىمنىڭ شەپكىسى) 

das Fahrrad des Mädchens     (قىز بالىنىڭ ۋەلسىپىتى ) 



die Fenster der Häuser        (ۆئيلەرنىڭ دەرىزىسى) 

 :وللىنىشجۈملە ىئچىدە ق

1.Die Polizei sucht den Sohn der Frau. 

 .ەۋاتىدۇائيالنىڭ بالىسىنى ىئزلساقچى 

2.Ich kaufe das Fahrrad eines Arztes. 

 .مەن بىر دوختۇرنىڭ ۋەلسىپىتىنى سېتىۋېلىۋاتىمەن

3.Er mietet die Wohnung eines Freundes. 

 .ۇئ بىر دوستىنىڭ ۈئيىنى ىئجارىگە ېئلىۋاتىدۇ

4.Wir suchen die Bibliothek der Universität. 

 . ىنى ىئزلەۋاتىمىزي مەك تەپنىڭ كۈتۈپخانىسبىز ائلى
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5.Herrn Mijit Sohn geht nicht in die Schule. 

 .مىجىت ەئپەندىنىڭ وئغلى مەك تەپكە بېرۋاتىدۇ

 : خۇالسە

Nominativ:                                  Genitiv: 

der                                             des--(e)s 

Die                                             der 

Das                                            des--(e)s 

die(كۆپلۈك)                                     der (كۆپلۈك) 

ein                                              eines--(e)s 

Eine                                           einer 



kein                                            keines--(e)s 

Keine                                          keiner 

keine(كۆپلۈك)                                  keiner(كۆپلۈك) 

1.6. Gleichlautende Substative 

 ( ىئسىمالراش ىلدشەك) 

پ ، يېزىلىشى وئخشاش بولسىمۇ ، لېكىن وئخشىمىگان ائرتىكېلدا پەرقى بۇلۇ بەزى ىئسىمالرنىڭ پەقەت

 مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ .

 مەسىلەن :

بىرلىك              كۆپلۈك:                                                                            :                                                           

der Messer  (ۆئلچەش ەئسۋابى)         die Messer ( ۆئلچەش ەئسۋابلىرى) 

das Messer (پىچەت)                   die Messer (پىچەتلەر) 

der See      (كۆل)                      die Seen (كۆللەر) 

die See       (دېڭىز)                    die Seen    (دېڭىزالر) 

der Kunde    (خېرىدار)                 die Kunden(خېرىدارالر) 

die Kunde    (كۆپلىگى يوق )                                  (خېرىدارالر)   

das Verdienst (ەئمگەك نەتىجىسى)     die  Verdienste  (نەتىجىلەر) 

der Verdienst     (ماائش، پايدا(               )كۆپلىگى يوق)  

der Leiter (رەھبەر)                        die Leiter (رەھبەرلەر) 

die Leiter (شۇتا)                           die Leitern (شۇتىالر) 
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2.DAS ADJEKTIV                                                                  (سۈپەت) 

ۆز تۈركىمى .سۈپەت قانداق ؟ دىگەن سۇائلغا جاۋاب ،سۈپۈتىنى بىلدۈرىدىغان س سۈپەت شەيئىلەرنىڭ بەلگىسى

 بۇلۇپ شەيئىلەرنىڭ بەلگىسى ، سۈپۈتى ، رەڭگى ، تەمى ، ھەجىمى ، قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرنى بىلدۈرىدۇ . 

 مەسىلەن :

Schön            (چىرايلىق )       häßlich         (سەت) 

gut                (ياخشى)           schlecht      (ناچار) 

Krank              (ائغرىق)          gesund       (ساغالم) 

faul                (ھۇرۇن)           fleißig         (تىرىشچان) 

schnell            (تىز )            langsam     (ائستا) 

rot                  (قىزىل)           gelb            (سېرىق) 

jung               (ياش)             alt               ( قېرى) 

tief               ( چۇڭ قۇر)             hoch           (ىئگىز) 

 

 كىلىدۇ.ا باغلىنىپ ىئنىلىغۇچى بۇلۇپ سۈپەتلەر ائدەتتە ىئسىمالرغ1.

  : مەسىلەن

das neue Auto            (يىڭى ماشىنا ) 

die junge Frau            (ياش خېنىم ) 

der alte Lehrer          (ياشانغان ۇئقۇتقۇچى) 

der rote Ball                 (قىزىل توپ) 

 سۈپەتلىرىنى بىلدۈرىدۇ .خىل  –لىپ ، ىئگىنىڭ ھەر گېرمان تىلىدا سۈپەتلەر جۈملە ائخىردا كى: 2

Das Auto ist neue    ( يىڭىبۇ ماشىنا بولسا   ) 

Die Frau ist jung        (بۇ خانىم بولسا ياشكەن) 



Das Kind singt laut    (بالىالر يۇقۇرى ائۋازدا ناخشا ېئيتىۋاتىدۇ) 

Die Mutter macht das Essen warm.  ( ىدۇنى ىئسسىتىۋاتائنا تاماقالر  ) 

Rinat schreibt schön  ( چىرايلىق يازىدۇخەتنى رىنات  ) 

ۇر تىلىدىكى كەمەيىتمە دەرىجە ، ائشۇرما دەرىجە ۋە سېلىشتۇرما دەرجىدە ى سۈپەتلەر ۇئيغ.گېرمان تىلىدىك3

 كىلىدۇ . 

  : مەسىلەن

Klein       (كىچىك)         kleiner        (كىچىكرەك) 
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am kleinsten            (ەئڭ كىچىك) 

so klein wie.....       (چىلىك كىچىك....) 

kleiner als........        (دىن كىچىك....) 

2.1. Gebrauch des Adjektivs 

 (سۈپەتلەرنىڭ ىئشلىتىلىشى)

لۇپمۇ ى بۇگېرمان تىلىدا سۈپەتنىڭ قۇللىنىش داىئرسى ، ناھايىتىمۇ كەڭ بۇلۇپ سۈپەتلەر جۈملىدە ىئنىقلىغۇچ

 لۇپ كىلىدۇ. كىلىدۇ ، ۋە پېئىلالرنىڭ يېنىدا رەۋىش بۇكىلىدۇ ، سۈپەتلەر پىئىلغاباغلىنىپمۇ  

2.1.1. Der attributive Gebrauch beim Substantiv 

  .سۈپەتلەر ىئسىمنىڭ يېنىدا كىلىپ ىئنىقلىغۇچى بولىدۇ

بىلەن « der-die-das» ائرتىكېل  غانداگېرمان تىلىدا سۈپەت ىئنىقلىغۇچى بۇلۇپ كىلىدۇ ، بۇنداق بول

 قوللىنىدۇ  .« e» سۈپەتنىڭ ائخىرىغا ىغۇچى بۇلۇپ كەلگەن تۇرسىدا كىلىپ ىئنىقلىئسىمنىڭ وئت

 : مەسىلەن

Substantiv           ( ىئسىم)       Attribut               (سۈپەت ىئنىقلىغۇچى) 

der Mann             (ائدەم)       der alte Mann      (ياشانغان ائدەم) 



die Katze            (مۈشۈك)  die kleine Katze      (كىچىك مۈشۈك) 

das Buch            (كىتاب)    das neue Buch       (يىڭى كىتاب) 

بىلدۈرۈپ كەلگەندە ، ۇئلىنىپ كەلدى .ىئسىمالرنىڭ كۆپلۈكنى « e» دىگەن سۈپەتلەرگە «   alt»  يۇقارقى 

 ۇئلىنىپ كىلىدۇ .« n» ، سۈپەتنىڭ ائخىرىغا وئتتۇرسىغا كىلىپ بىلەن ىئسىمنىڭ « die»ەت ائرتىكېل سۈپ

:كۆپلۈك :                                                                              بىرلىك       

der alte Mann                    die alten Männer 

die kleine Katze                 die kleinen Katzen 

das neue Buch                         die neuen Bücher 

 ۇئلىنىپ كەلدى.«  en»سۈپەتلەرنىڭ ائخىرىغا «  alt-klein-neue»بۇ مىسالدىكى 

ىنىش كەلگەن سۈپەتلەرنىڭ تۈرل الر بىلەن ىئسىمالرنى ىئنىقالپ «ein-eine» : ىئنىق بولمىغان ائرتىكېل 3

بىلەن « ein» س كەلگەن بولغاندا بۇنىڭغا ما« der»رنىڭ ائتىكېل گەر ىئسىمالباشچىسى بۇلۇدۇ. ەئ

 قۇسۇمچىسى ۇئلىنىپ كىلىدۇ .«  er»ىئسىمنىڭ وئتتۇرسىغا كەلگەن سۈپەتكە 

der alte Mann              ein alter Mann 

ياشانغان ائدەم( )بىر                   (             ياشانغان ائدەم)  

 

32 

der kleine Hund          ein kleiner Hund 

)بىر كىچىك ىئت(                               ت(  )كىچىك ىئ  

der neue Laden         ein neuer Laden 

       )يىڭى بىر  دۇكان (                                        )يىڭى دۇكان(

بىلەن ىئسىمنىڭ وئتتۇرسىدا « ein» بۇلغاندا ، بۇنىڭغا ماس كەلگەن «  das»ېل ائرتىك مالرنىڭەئگەر ىئسى

  .قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ « es» ۈپەتكە كەلگەن س



das große Haus            ein großes Haus 

        (چۇڭ بىر ۆئي)                                 (          چۇڭ ۆئي)

das weiße Pferd           ein weißes Pferd 

        (ائق بىر ائت)                                             ( ائت ائت)

Das kluge Mädchen       ein kluges Mädchen 

       )ەئقىللىق بىر قىز (          )ەئقىللىق قىز(                                        

دا  بىلەن ىئسىمنىڭ وئتتۇرسى«  eine»بولسا بۇنىڭغا ماس كەلگەن « die» ىكېل ەئگەر ىئسىمالرنىڭ ائرت

 ىدۇ.قۇشۇمچىسى وئلىن« e» كەلگەن سۈپەتكە 

die schöne Blume                eine schöne Blume 

)چىرايلىق بىر گۈل (                                                            ل()چىرايلىق گۈ  

die lange Hose                    eine lange Hose 

)ۇئزۇن بىر بۇرۇلكا (                                                     )ۇئزۇن بۇرۇلكا(    

die junge Lehrerin                 eine junge Lehrerin 

)ياش بىر ۇئقۇتقۇچى(                                                   ( ياش ۇئقۇتقۇچى )  

 « e»ل يېزىلماي پەقەت سۈپەتنىڭ ائخىرىغا ىئنىق بولمىغان ائرتىكېل ىئسىمالر كۆپلۈك تە كەلگەندە، ائرتىكې

 قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ.

  : مەسىلەن

:بىرلىك                                                                       :    كۆپلۈك   

ein alter Mann                      alte Mann 

)ياشانغان ائدەملەر(                   (                               بىر ياشانغان ائدەم)  

ein neuer Laden                  neue Laden 

()يىڭى دۇكانالر                      )بىر يىڭى دۇكان(                                 



eine schöne Blumen             schöne Blumen 

لەر()چىرايلىق گۈل                          )بىر چىرايلىق گۈل(                           

ein großes Haus                 große Häuser                        

)چوڭ ۆئيلەر(                                                             ) چۇڭ بىر ۆئي(   
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 : خۇالسە

                             :كۆپلۈك:                       بىرلىك

Artikel:   قۇشۇمچىالر     Artikel       رمچىالقۇشۇ         

der           -e             die           en 

die           -e             die            en 

das          -e             die            en 

Ein          -er            ein             e 

Eine         -e            eine            e 

Ein              -es           ein                    e 

2.1.2. Der prädikativ Gebrauch beim Subtantiv 

 ىئسىمنىڭ يېنىدا كىلىپ كېسىم خەۋرى بولىدۇ() سۈپەت 

غا «  sein-werden-bleiben-wirken-finden»سۈپەتلەر ىئسىمنىڭ يېنىدىكى پېئىل 

 ۇ.ىنىپ كىلىدباغل

 مەسىلەن :

Das Auto ist teuer                (بۇ ماشىنا بولسا قىممەتكەن) 

Das Kind wurde krank          (باال ائغرىپ قالدى) 



Mijit ist fleißig                            (مىجىت تىرىشچان) 

Das Gemälde wirkt schön          (كۈرۈنۈش چىرايلىق يارىشىپتۇ) 

In der Dose bleibt Kaffee frisch ( شى ساقلىنىدۇتىدا ياخقەھۋە قۇ ) 

Diese Bücher sind neu                 ( اب يىڭىبۇ كىت ) 

Ich finde das Buch interessant     (مىنىڭچە بۇ كىتاب قىززىقارلىقكەن) 

Nüri streicht die Wand weiß         (نۇرى تامنى ائقارتتى) 
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2.1.3. Der 

adverbiale Gebrauch beim Verb 

 (ڭ يېنىدا كىلىپ رەۋىش بۇلۇدۇر پېئىلنى)سۈپەتلە 

 دۇ تۈركۈمى رەۋىش دەپ ائتىلى سىيەتلىرىنى بىلدۈرگەن سۆز پېئىل ۋە سۈپەتنىڭ تۈرلۈك خۇسۇ

 مەسىلەن : 

Er singt laut                             (ۇئ يۇقىرى ائۋازدا ناخشا ۇئقۇۋاتىدۇ) 

Klaus läuft schnell.                   ( ىئتتىك يۈگۈرەيدۇۇئس كىال ) 

Du schreibst sehr schön           ( ىرايلىق يازىدىكەنسىزناھايىتى چ ) 

Herr ehmet spricht langsam       (ەئخمەت ەئپەندى ائستا سۆزلەيدۇ) 

2.2. Die Arten der Adjektive 

 (سۈپەتلەرنىڭ تۈرلىرى  )

ا قار -مەسىلەن: ائق »الھىدىلىكىگە قاراپ ، تۈپ سۈپەت مەنا ۋە تۈزۈلۈش جەھەتتىكى ائ دا سۈپەتلەرۇئيغۇر تىلى

ەئقىللىق -مەسىلەن : كۈچلۈك»پەت ۋە ياسالما سۈ« قېرى   –ش يا -مەسىلەن : چۇڭ كىچىك» قۇشۇمچە سۈپەت« 

 دىگەن ۈئچ تۈرگە ائيرىلىدۇ . «

 تە كىلىدىغان سۈپەتلەر ،مەخسۇس ائلدىن.« Akkusativ.Dativ» گېرمان تىلىدا سۈپەتلەر



 ۇ .ىغان سۈپەتلەر دەپ بۈلۈنىدسۈپەتلەر ۋە سانىنى بىلدۈرىد قۇشۇلغۇچىىالر بىلەن بىرلىك تە كىلىدىغان

.2.2.1 Adjektive 

 بىلەن كىلىشى (   Akkusativ) سۈپەتنىڭ  

    «Akkusativ »غان سۈپەتلەر چۇقۇم زاماننى ، ېئغىرلىقنى ، ھەجىمنى ، قىممەتنى ، ۋە ۆئلچەمنى بىلدۈرىدى

 كىلىدۇ . بىلەن 

 مەسىلەن : 

Alt           ( كونا –قېرى  –ياشانغان   )         Breit        ( ەەڭلىگىدك -كەڭ  ) 

Dick         ( قېلىنلىقتا -قېلىن  )                groß         ( چوڭلۇقتا -چوڭ  ) 

Hoch        ( ىئگىزلىك تە -ىئگىز  )               tief             ( قۇرلۇقتاچوڭ  -چوڭ قۇر  ) 

lang           ( ۇئزۇنلۇقتا -ۇئزۇن  )              Schwer       ( اېئغىرلىقت -ېئغىر  ) 

weit            ( ۇئزاقلىقتا –ۇئزاق   ) 

Mein Bruder ist einen Monat alt.            (مىنىڭ ۇئكام بىر ائيلىق  ) 

Der Junge ist genau ein Meter groß      ( ىر  مىتىربۇ باال نەق ب  ) 

Dieses Paket ist ein Kilo schwer.             ( بۇ بوالق بىر كىلو ېئغىرلىقتا ) 

Das Eis ist drei Zentimer dick.                  (مۇز ۈئچ سانتىمىتىر قېلىنلىقتا) 
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Der Tunnel ist vier Kilometer lang             (تونىل تۆت كىلومىتىر ۇئزۇنلۇقتا) 

Der Tisch ist nur einen Schritt weit.            (ۈئستەل بىر قەدەم يىراقلىقتا) 

Das Wasser ist genau ein meter tief.           (سۇ نەق بىر مىتىر چوڭ قۇرلۇقتا) 

2.2.2. Adjektive mit Dativ 

 بىلەن كىلىشى(  Dativ) سۈپەتنىڭ 



ىيانلىقنى بىلدۈرىدىغان ، ائساسەن پايدىلىق ياكى ز  دىغان سۈپەتلەربىلەن كىلى    Dativرمان تىلىدا پەقەت  ېگ

ەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ۈرىدىغان ، وئخشاش ياكى پەرىقلىقنى بىلدۈرىدىغان ، سۈپدوسىت ياكى دۈشمەنلىكنى بىلد

 ائلىدۇ . 

 ىچە :بۇ گۇرۇپتا كىلىدىغان سۈپەتلەر ائساسەن تۈۋەندىك

Dienlich                         (پايدىلىق) 

bekömmlich                  ( مەتلىككە پايدىلىقساال ) 

möglich                         (مۇمكىن) 

nützlich                         (ياراملىق) 

schädlich                       (زىيانلىق ) 

angenehm                     ( ۈككۈڭۈلل ) 

behilflich                       ( ردەمدە بۇلۇشاي  ) 

dankbar                         (مىننەتدارلىق ) 

folgsam                          (ىئتاەئتكار . قۇللىغۇچى . يۇمشاق) 

Lieb                                (سۈيۈملۈك . ۇئماق) 

Treu                                (سادىق . ىئشەنچىلىك ) 

ähnlich                            ( ايدۇخشوئ ) 

bekannt                          (تۇنۇشلۇق) 

Fremd                            (ناتۇنۇش ) 

gleich                            (وئخشاش ، تەڭ ) 

schuldig                         (قەرىزدا ، گۇناھكار) 

Schwer                           (ېئغىر ) 

überlegen                       ( ىدۇۈن تۇر ۈئستبېسىقلىق ،  سەگەك ،ېئغىر ) 



wichtig                         (مۇھىم ) 

 : مىسال

1. Sein Namen ist mir bekannt. 

 .ۇئنىڭ ىئسمى ماڭا تۇنۇشلۇق

2. Das Rauchen ist der Gesundheit schädlich. 

 .تاماكا چىكىش ساالمەتلىككە زىيانلىق

3. Iqbal ist seinem Vater sehr ehnlich. 

 .شايدۇغا بەك وئخىئقبال دادىسى

3. Dieses Lied ist uns fremd. 

 .بۇ ناخشا بىزگە ناتۇنۇش
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5.Die kalte Suppe war dem Gast nicht bekömmlich. 

 .سۇغۇق شۇرپا مىھمانالرغا تېتىمىدى

6. Der hohe Preis ist dem Käufer nicht angenehm. 

 .ىيۇقارقى باھادىن خېرىدار خوش بۇلمىد

7. Wir sind dem Arzt dankbar. 

 .بىز دوختۇرغا مىننەتتارلىقىمىزنى بىلدۈردۇق

8.Es ist dem Schüler sehr schwer, Deutsch zu lernen. 

 .گېرمانچە ۈئگۈنۈش ۇئقۇغىچىالرغا تەس كىلۋاتىدۇ

9.Sie sind unserer Mannschaft überlegen. 

 .ۇئالر بىزنىڭ كاماندىدىن ۈئستۈن تۇرىدۇ

 «der Arzt, der Schüler, die Mannschaft »يۇقاردىكى مىسالالردىكى:



« die Gesundheit, der Vater, der Gast, der Keufer   » ىئسىمالرنىڭ

     .كىلىشىدە كەلدى Dativھەممىسى 

2.2.3. Adjektev mit Genitiv 

 ( بىلەن كىلىشىGenitiv سۈپەتنىڭ)

 Genitiv    ەندىكىچە ۈۋ بىلەن كىلىدىغان سۈپەتلەر ت: 

bewußt          (قەستەن, چۈشۈنىپ يىتىش )    bedürftig        (مۇھتاجلىق ,ىئھتىياجلىق) 

fähig              (قابىلىيەتلىك)                  müde            (چارچاش,ھېرىپ كىتىش ) 

gewiß             (چۇقۇم)                     schuldig         (گۇناھكار) 

Sicher             (مۇتلەق, چۇقۇم,خاتىرجەم) 

 :مىسال 

1.Die alte Frau ist der Hilfe bedürftig. 

 . ياشانغان خانىم يادەمگە مۇھتاج

2.Der Arzt ist sich seines Fehlers bewußt. 

 . دوختۇر خاتالىقىنى تۇنۇپ يەتتى

3.Wir sind des Wartens müde. 

 .بىز ساقالۋىرىپ چارچىدۇق

4.Er ist seiner Arbeit sicher. 

 .ۇئ خىزمىتىدىن خاتىرجەم
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2.2.4.Adjektev mit präpositionalem Objekt 

 ( قۇللىنىدىغان سۈپەتلەر ەنسۆز ائلدى قۇشۇلغۇچىالر بىل)

پېئىل بىلەن بىرگە « sein» سۆز ائلدى قۇشۇلغىچىالر بىلەن بىرگە كىلىدىغان سۈپەتلەر ، جۈملىدە كۈپۈنچە 



 ندىكىچە:كىلىدۇ ، بۇ سۈپەتلەر تۈۋە

aufmerksam auf + Akkusativ : ( دىققەت قىلىش) 

 ۇچى بىلەن بىرگە كىلىپلغدىگەن ائلدى قۇشۇ«  auf»دىگەن سۈپەت « aufmerksam» بۇ 

  «Akkusativ ». كىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ 

 مەسىلەن : 

Der Schüler ist aufmerksam auf die Worte des Lehrers. 

 (وئقۇغۇچى وئقۇتقۇچىنىڭ سۆزلىرىگە دىققەت قىلۋاتىدۇ)                                               

böze auf+Akkusativ                       (ائچچىقلىماق,قىزارماق) 

eifersüchtig auf + Akkusativ           (قىزغانماق) 

froh über + Akkusativ                    (خۇشال بولماق) 

stolz auf + Akkusativ                      (ىئپتىخار.پەخىرلەنمەك) 

verliebt in + Akk                             (ائشىق بولماق) 

arm an + Dativ                               (ناھايىتى كەمچىل, گاداي) 

bekannt mit + Dativ                        (تونىماق) 

fertig mit + Dativ                             (تۈگەتمەك ، پۈتتۈرمەك) 

fertig zu + Dativ                               (تەييار بولماق) 

frei von + Dativ                                ( ھۆر بولماق, ەئركىن بولماق) 

freundlich zu + Dativ                       ( بولماقدوستانە ,سەمىمىي  ) 

reich an + Dativ                               ( باي بولماق) 

voll von + Dativ                               (لىق . تۇشقۇزۇپ) 

zufrieden mit + Dativ                       (رازى بولماق) 

 : مىسال



Peter ist böse auf seinen frechen Freund.    

 (پېتىر ەئخالقسز دوستىغا ائچچىقلىدى)                                                              

Sie ist eifersüchtig auf ihre hübsche Schwester. 

 (ۇئ چىرايلىق سىڭلىسىغا ھەسەت قىلدى)                                                            

Wir sind froh über den Erfolg unserer Kinder.    

 (بىز باللىرىمىزنىڭ نەتىجىسىدىن خۇشالمىز)                                                          

Die Mutter ist stolz auf den berühmten Sohn.  

پەخىرلىنىدۇائنا داڭلىق وئغلىدىن  )                                                                 ) 
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Mirat ist verliebt in eine Ausländerin.    

 ( مىرات بىر چەتەئللىككە ائشىقتۇر )                                                            

Dieses Land ist arm an Bodenschätzen.  

                                                          ( ناھايىتى ائز ەبئىي بايلىقىڭ تلەتنىبۇ دۆ   ) 

Ich bin bekannt mit vielen Diplomaten.    

 (كۆپلىگەن دىپلوماتالرنى تۇنۇيمەن)                                                                 

Das Kind ist fertig mit den Hausaufgaben.  

 (بۇ باال تاپشۇرۇقلىرىنى ىئشلەپ بولدى)                                                             

Wir sind fertig zum Spielen.                                 (وئيناشقا تەييار بىز ) 

Die Frau ist endlich frei von ihren Schmerzen.  

                                                         ( خانىم ائخىرى ائغرىق ائزابىدىن قۇتۇلدى ۇب ) 

Unser Chef ist freundlich zu allen Mitarbeitern. 

 (باشلىقىمىز پۈتۈن خىزمەتچىلەرگە سەمىمىي)                                                         



Das Haus ist voll von Blumen.                           ( لغانەن توۆئي گۈل بىل  ) 

Deutschland ist reich an Kohle.                   ( گىرمانىيەدە كۈمۈر بايلىقى مولدۇر) 

Der Lehrer ist zufrieden mit dem fleißigen Schüler. 

 (وئقۇتقۇچى تىرىشچان وئقۇغۇچىدىن رازى  )                                                         

2.2.5.Die Zahladjektive 

                                                                              ( سۈپەتلەر -سان  ) 

ۈپەتلەر دەپ سۈپەت ھىساپلىنىدۇ گېرمان تىلىدا سان سر سانالرنى ۋە مىقدارنى بىلدۈرىدىغان ساناقالر ۋە سۆزلە

 ائتىلىدۇ ،

2.2.5.1.Die Kardinalzahlen 

 انالر()ساناق س

 ائدەم ۋە نەرسىلەرنىڭ ىئنىق سانىنى بىلدۈرىدىغان سانالر ، ساناق سان دەپ ائتىلىدۇ .

 غىچە بولغان سانالر : 10دىن  0

0 null 

1 eins 
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2 zwei 

3 drei 

4 vier 

5 fünf 

6 sechs 

7 sieben 

8 acht 



9 neun 

10 zehn 

 ە وئنلەر خانىسىنىڭ بىرلىشىشىدىن تۈزۈلىدۇ . دىن باشقا سانالر ۇئيغۇرچىغا وئخشاش بىرلەر ۋ 12بىلەن 11

11 elf 

12 zwölf 

13 dreizehn 

14 vierzehn 

15 fünfzehn 

16 sechzehn 

17 siebzehn 

18 achtzehn 

19 neunzehn 

 سىدىكى سانالر :رىائ  90بىلەن  20

20 zwanzig 

30 dreißig 

40 vierzig 

50 fünfzig 

60 sechzig 

70 siebzig 

80 achtzig 

90 neunzig 

دىگەن « we» وئنالر خانىلىق سانالرنىڭ ائرىسىدىكى ائرا سانالر بىرلەر خانە بىلەن وئنلەر خانىسىنىڭ ائرىسىغا 



 سۆزى قۇشۇلۇپ تۈزۈلىدۇ.« und»  مەنىدىكى

21 einundzwanzig 

34 vierunddreißig 

33 dreiunddreißig 

79 neunundsiebzig 

 يۈزلەر ۋە مىڭلەر خانىلىق سۆزلەر :

100 einhundert 

200 zweihundert 

300 dreihundert 

400 vierhundert 

800 achthundert 

900 neunhundert 
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 ۈئچ خانىلىق سانالر : 

202 zweihundertzwei 

358 dreihundertachtundfünfzig 

484 veirhundertvierundachtzig 

789 siebenhundertneunundachtzig 

843 achthundertdreiundvierzig 

 مىڭ خانىلىق سانالر :

1000 eintausend 

2000 zweitausend 



3000 dreitausend 

9000 neuntausend 

10000 zehntausend 

100000 hunderttausend 

900000 neunhunderttausend 

2089 zweitausendneunundachtzig 

45876 viertausendachthundertsechsundsiebzig 

22456 zweiundzwanzigtausendvierhundertsechsundfünfzig 

 بولغان ىئسىمالردۇ . ائرتىكېل Dieمىلىيون ۋە ۇئنىڭدىن يۇقۇرى سانالر ، سۈپەت بولماي بەلكى 

eine Million 1000000 

zwei Million 2000000 

eine Milliarde 1 مىليارت 

zwei Milliarden 2 مىليارت 

 .بولغان ىئسىم بۇلۇپ كىلىدۇ «  das»ائرتىكېل سانالرمۇ « tausend» ۋە «  hundert»بەزىدە 

 مەسىلەن :

das Hundert                            )  يۈز        (

das Tausend   مىڭ )  (                         

Hundert von Menchen             (يۈزلەرچە ىئنسان) 

Tausende von Vögeln              (مىڭالرچە قۇش) 

 :  سانالرپارچە 

1.9 eins Komma neun           ( بىر پۈتۈن وئندىن تۇققۇز) 

4.1 vier Komma eins             (تۆت پۈتۈن وئندىن بىر) 



 . بۇنىڭغا دىققەت قىلىشقا توغرا كىلىدۇيىلالرنىڭ ۇئقۇلىشى باشقىچە بۇلۇپ ، گېرمان تىلىدا 

 قۇلىشى  : يىل :ۇئ

1949 neunzehnhundertvierundneunzig 
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1945 neunzehnhundertfünfundvierzig 

2003 zweitausenddrei 

Die Uhrzeit     (ساەئتلەر) 

 ياكى قۇلالنمىسىمۇ بۇلۇدۇ . )ساەئت( نى قوللىنىشمۇ« uhr» .گېرمان تىلىدا 1

Es ist eins                      (ساەئت بىر ) 

Es ist ein Uhr                 (ساەئت بىر ) 

Es ist fünf Uhr               (ساەئت بەش ) 

Er kommt um 17 Uhr   ( دە كىلىدۇ 17ۇئ ساەئت  ) 

Ich stehe um 6 auf       ( دە قۇپىمەن 6مەن   ) 

Ich stehe um 6 Uhr auf ( دە قۇپىمەن 6مەن  ) 

 ساەئتنىڭ ېئغىز تىلىدا قۇشۇلىشى :

Der Zug färt um 7 abends.                   ( دە ماڭىدۇ 7 ائخشامپويۇز  ) 

Die Arbeit beginnt um 7 morgens.      (  دە باشلىنىدۇ 7ىئش ەئتتىگەن ) 

Bis zwei Uhr nachmittags ist ekrem in der Schule. 

كرەم مەك تەپتەگىچە ەئ  2چۈشتىن كىيىن ساەئت  )                                                ) 

 شەكىلدە تۈۋەندىكىچە قوللىنىلىدۇ .ىنىلغان ساەئت رەسمىي لليۇقاردىكى مىسالالردا قو

Der Zug fährt um 19:00 Uhr.              ( دە ماڭىدۇ 19: 00پويۇز ساەئت ) 

Bis 14.00 ist ekrem in der Schule.       ( 14:00ەئكرەم مەك تەپتە گىچە  ) 



ر كەسىر ساەئت دەپ ائتىلىدۇ . ( لەكە)چار « Viertel» )ۆئتتى( « nach» قالدى(  « )vor» گېرمانچىدا 

 دىيىلىدۇ .«  die Minute»مىنۇت گېرمانچىدا 

  : مەسىلەن

Es ist Viertel nach sieben.            (يەتتىدىن چارەك ۆئتتى) 

Es ist Viertel vor acht .                 (سەككىزگە چارەك قالدى) 

Es ist drei Viertel nach fünf .        ( ۆئتتى 45ن تى -5) 

fünf Minuten vor zwölf.              (وئن ىئككىگە بەش قالدى) 

zwölf Minuten nach vier.             (   ۆئتتى 12تىن -4) 

zehn nach neun .                       ( ۆئتتى 10دىن  -9 ) 

vier vor sieben.                           ( قالدى  4گە  -7) 
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« halb» دا يېرىم ساەئتنىڭ ىئپادىلىنىشى ۇئيغۇر تىلى بىلەن پەرىقلىنىدۇ ، گېرمانچىدا يېرىم ن تىلىما:گېر 4

   دىيىلىدۇ .

 مەسىلەن :

halb sieben       ( 6:30ائلتە يېرىم =  ) 

halb neun        ( 8:30سەككىز يېرىم =  ) 

halbvier           ( يېرىمچ ۈئ  ) 

halb zehn       ( ىمتۇققۇز يېر    ) 

Wir treffen uns um halb elf.                  (10:30-دا ۇئچرىشىمىز)                               

Er wird um halb fünf anrufen               (  دا تىلفۇن قىلماقچى 4:30 ۇئ ) 

Es wird um halb sechs dunkel.              (  كەچ كىرىدۇ دا -5:30) 



 

2.2.5.2.Die Ordinalzahlen                      ە سانالر (                            )دەرىج  

 سانالر دەرىجە سان دەپ ائتىلىدۇ . ائدەم ۋە نەرسىلەرنىڭ سان جەھەتتىكى تەرتىپ ى ، دەرجىسىنى بىلدۈرىدىغان

ۈزۈلىدۇ ، ڭ ۇئلىنىشى بىلەن تنى« ىئنچى « »نىچى »ق سانالرنىڭ ائخىرىغا ىجە سانالر ، ساناۇئيغۇر تىلىدا دەر 

قۇشۇمچىسى «  ste» چوڭ بولغان سانالرغا  te» 20»گىچە بولغان سانالرغا  20دىن  1 ىداگېرمان تىل

ر ائالھىدە دىگەن سانال«  eins, drei, sieben, acht»تۈزۈلىدۇ ، گېرمان تىلىدىكى ۇئلىنىش بىلەن 

 ىلىدۇ ، يېز 

  : مەسىلەن

eins ( بىر)          erste ( بىرىنجى)          zwei (ىئككى)          zweite (ىئككىنجى) 

drei(ۈئچ)            dritte (ۈئچۈنجى)      vier (تۆت)           vierte (تۆتىنجى) 

fünf (بەش)         fünfte (بەشىنجى)         sechs(ائلتە)         sechste (ائلتىنجى) 

sieben (يەتتە)     siebte( ىنجىتتيە )          acht (سەككىز)        achte (سەككىزىنجى) 

neun ( تۇققۇز)     neunte (تۇققۇزىنجى)      zwanzig (يىگىرمە)       

 zwanzigste (يىگىرمىنجى) 

dreißig ( وئتتوز)    dreißigste (وئتتۇزىنجى)  vierzig (قىرىق)      

 vierzigste ( قىنجىرىقى ) 

رتىكېل بىلەن ىئسىمنىڭ وئتتۇرسىدا كىلىدۇ ، ۋە ىئسىمنىڭ ائرتىكېل ەتلەرگە وئخشاش ائدەرىجە سانالر سۈپ

 چاغدا بىرىنجى ھەرىپ چوڭ يېزىلىدۇ . بىلەن يالغۇز قۇلالنغىنى بۇلۇدۇ ، بۇنداق
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 : مەسىلەن

der erste Schülerder   ( ۇئقۇغۇچى -بىر )     Erste       (بىرىنجى) 



der zweite Tag            ( ىئككىنجى كۈن)    der Zweite    (ىئككىنجى) 

der siebte Monatder   ( ائي -7 )           Siebte            ( نجىيەتتى ) 

 das neunte Zimmer   ( جى ۆئي -9 )        das Neunte    (تۇققۇزىنجى) 

Heute ist der Zwanzigste. ( مە 02بۈگۈن ائيغا  ) 

Er kommt am Achte . ( نىڭ سەككىزى كىلىدۇائيۇئ  ) 

Am einunddreißigsten August habe ich Geburtstag. 

                                                    ( 8-كۈنى مىنىڭ تۇغۇلغان كۈنۈم – 31ائينىڭ  ) 

Der erste April ist mein Glückstag. 

                                                               ( ائپرىل مىنىڭ تەلەيلىك كۈنۈم -1 ) 

Peter ist der Erste in der Klasse. 

                                                                         ( رىنجىنىپتا بىپېتىر سى ) 

Das ist unser zweiter Laden. 

 (بۇ ىئككىنجى دۇكىنىمىز)                                                                       

Die achte Frau links ist meine Mutter. 

                                                              ( جىي ائيال مىنىڭ ائپام-8سولدىن  ) 

Wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert. 

                                                             ( ەئسىردە ياشاۋاتىمىز ىجى– 21بىز  ) 

Das vierte Auto gehört mir. 

                                                                  ( ا مىنىڭ جىي ماشىن -4) 
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2.2.5.3.Die Bruchzahlen                                    (كەسىر سانالر) 



 

 بۆلەكلىرىنى ىئپادىلەيدىغان سان كەسىر سان دەپ ائتىلىدۇ ،ن نەرسىنىڭ پارچىسىنى ، تۈپۈ

ن ىئككى ساناق ساندىن تۈزۈلىدۇ ،مەخرەجنى ەتنى ىئپادىلەيدىغاانالر مەخرەجنى ۋە سۈر ۇئيغۇر تىلىدا كەسىر س

لدىدا كىلىدۇ ، ائندىن قۇشۇمچىلىرى بىلەن بىرىكىپ ائ«دىن ، تىن»سان قۇشۇمچىلىرى  ىئپادىلەيدىغان ساناق

تىلىدا كەسىر سانالر گىرمان  4 3ائندىن سۈرەتنى ىئپادىلەيدىغان ساناق سان كىلىدۇ، مەسىلەن:/«ىن ،تىن د»

 قۇشۇمچىسى ۇئلىنىپ كىلىدۇ .«tel» ن سانالرغاگىچە بۇلغا 20دىن  1

ىر سانالر ائدەتتىكى قۇشۇمچىسى ۇئلىنىش بىلەن تۈزۈلىدۇ.گىرمانچىدا كەس«stel»دىن چۇڭ سانالرغا 20

ېئغىرلىق  پەقەت ۆئلچەم ،«das» مالرغا وئخشاش ائرتىكىل بىلەن قۇللىنىلىدۇ ، ائرتىكىل بۇلساىئسى

 ۈپەتلىك رۇلىنى وئينايدۇ .لىقالرنى ىئپادىلىگەندە سقاتار 

1/3 ein Drittel          4/1    ()ۈئچتەن بىر  ein Viertel     (تۆتتەن بىر) 

1/5 ein Fünftel        )7/1    )بەشتەن بىر  ein Siebtel      (يەتتىدەن بىر) 

1/10 ein Zehntel         ) 20/1   )وئندەن بىر ein Zwanzigstel ( يىگىرمىدىن بىر ) 

1/30 ein Dreißigstel   ) 100/1 )وئتتۇزدىن بىر ein Hundertstel (يۈزدىن بىر) 

1/1000 ein Tausendstel  ىڭدىن بىر (  )م 3/2 zwei Drittel  (ۈئچتەن ىئككى) 

3/4 drei Viertel         )5/2   ) تۆتتەن ۈئچzwei Fünftel   ( بەشتەن ىئككى)  

9/10    neun Zehntel ( وئندەن توققۇز)  

  100 /2   zwei Hundertstel (يۈزدەن ىئككى) 

 ىدۇ.يېرىمنى ىئسىم وئرنىدا( يېرىم دەپ قۇللىن2/1يغۇرچىغا وئخشاش ىئككىدەن بىرنى)گىرمانچىدىمۇ ۇئ

 .بولىدۇ« halb»ا ىئشلەتكەندە سۈپەت وئرنىد« die Helfte»ىئشلەتكەندە 

1.5 anderthalb           )2.5) بىر يېرىم  zweieinhalb ( ىئككى يېرىم) 

3.5 dreieinhalb           )4.5)ۈئچ يېرىم  viereinhalb ( تۆت يېرىم) 

 



2.2.5.4.Dieunbestimmten Zahladjektive       ( پەتمۆلچەر سان ۋە سۈ )                                                

ائدەم ۋە نەرسىلەرنىڭ سانىنى تەخمىنەن كۆرسىتىدىغان سانالر مۆلچەر سانالر دەپ ائتىلىدۇ .گىرمان تىلىدا 

 قۇللىنىلىدۇ .مۆلچەر سانالر ،سۈپەت بۇلۇپ 

viel             (ناھايىتى كۆپ)         wenig               ( بىرائزز،ائ ) 

einzeln      ( ھەربىر . يالغۇز)          andere              (باشقا) 

Sonstige    ( باشقىسى)             verschieden       ( ھەرخل) 

zahllos       (سانسىز،بىر سۈرە)       zahlreich           (ناھايىتى كۆپ. بىر مۇنچە) 

gesamt      (ھەممىسى .توپالم)        ganz                  ( ىسىپۈتۈن .ھەمم ) 

Alle solche Firmen sind gefährlich.  

 (مۇشۇ خىلدىكى پۈتۈن شىركەتلەر خەتەرلىك)                                                      

Ein solches Auto habe ich nie gesehen. 

 (مۇشۇنداق بىر ماشىنىنى ھېچ كۆرمىدىم)                                                       

Ein derartiges Buch habe ich nicht gelesen  

                                                            ( قۇمۇدۇممۇشۇنداق بىر كىتاپنى ۇئ ) 

Wir suchen ein solches Haus.         

 (مۇشۇنداق بىر ۆئي ىئزدەۋاتىمىز)                                                           

Ich will solch einen Ball kaufen.     

 (مۇشۇنداق بىر توپ سېتىۋىلىشنى وئياليمەن)                                                   

 

2.3.Deklination des Adjektivs   

 (تلەرنىڭ تۈرلىنىشىپەسۈ)

تىلىدا باشقا سۆز تۈركۈملىرىگە سۈپەت ياسىغۇچى قۇشۇمچىالرنىڭ قۇشۇلۇشى ائرقىلىق ،ياسالغان  غۇر ۇئي



 سۈپەتلەر ياسالما سۈپەت دەپ ائتىلىدۇ.

 مەسىلەن :

ish + chan = ىئشچان 

Küch + luk =  كۈچلۈك           
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دا سۈپەتلەر ۆئزى ىئسىم بىلەن بىرلىك تە تۇر.گىرمان تىلىلما سۈپەتچلۈك بولسا ياسابۇ مىسالدىكى ىئشچان ، كۈ

گىرمان تىلىدا لدىدىكى ائرتىكىلغا ائساسەن تۆت كىلىش بۇيىچە تۈرلىنىپ كىلىدۇ ، بۇ قۇللىنىلغاندا ىئسىمنىڭ ائ

«Adjektiv deklination».دەپ ائتىلىدۇ 

بىلەن ىئسىمنىڭ ائرىسىدىكى سۈپەت تۆت ىكىل :ىئسىمالر ىئنىق بولغان ائرتىكىل بىلەن كەلگەندە ، ائرت1

 ىش بۇيىچە تۈۋەندىكىدەك تۈرلىنىپ كىلىدۇ .كىل

 بىرلىك:

Nominativ:  

der gute Mann           die gute Frau        das gute Kind 

) ياخشى ەئر(       اال(                       )ياخشى ائيال(                                            )ياخشى ب      

Akkusativ: 

 den guten Mann        die gute Frau         das gute Kind 

) ياخشى ەئرنى(                          )ياخشى بالىنى(                           )ياخشى ائيالنى(                            

Dativ :  

dem guten Mann          der guten Frau        dem guten Kind 

)ياخشى ەئرگە (                                                   )ياخشى ائيالغا (                                 (الىغا)ياخشى ب           

Genitiv:  

des guten Mannes         der guten Frau        des guten Kindes 



)ياخشى ەئرنىڭ(          )ياخشى ائيالنىڭ(                                             (                           ڭى بالىنىخشيا)                

يۇقاردىكى مىسالالردىن كۈرۋالىمىزكى ، ىئسىمالرنىڭ ائرتىكېل تۆت كىلىشكە ماس ھالدا ۆئزگۈرۈش بىلەن بىرگە 

قۇشۇمچىسى « e»ھەممىسىگە « Nominativta»ۈپەتكە رىسىدىكى سسىمنىڭ ائائرتىكېل بىلەن ىئ

« en»بولسا سۈپەتكە « der»ر ىئسىمنىڭ ائرتىكېل ەئگە« Akkusativta»ۇئلىنىپ كىلىدۇ . 

قۇشۇمچىسى ۇئلىنىپ كىلىدۇ . «e»بۇلسا سۈپەتكە « das»ۋە«die»قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ ، ائرتېكىل 

«Dativ» ۋە«Genitiv»خرىغا وئخشاشال ىڭ ائلەرنسۈپەت الردا«en»لىنىپ كېلىدۇ ، چىسى ۇئقۇشۇم 

 كۆپلۈك:

Nominativ: 

 die guten Männer,     die guten Frau     die guten Kinder 

لەر()ياخشى ەئر                                              (                                  )ياخشى ائيالالر( ياخشى بالىالر)                            

Akk:  

die guten Männer           die guten Frau     die guten Kinder 

رنى()ياخشى بالىالرنى(                                   )ياخشى ائيالالرنى(                                           )ياخشى ەئرلە            

Dativ: 

den guten Männern,    den guten Frauen,    den guten Kindern 

)ياخشى ائيالالرغا(                                     )ياخشى ەئرلەرگە(                       (                ياخشى بالىالرغا)               

Genitiv:  

der guten Männer,    der guten Frauen,   der guten Kinder 

)ياخشى ەئرلەرنىڭ (                            الرنىڭ(    )ياخشى ائيال           (    الرنىڭ بالى ياخشى)  

تىكېل تۆت كىلىشكە ماس يۇقاردىكى مىسالالردىن كۆرۋالىمىزكى ،كۆپلۈكنى بىلدۈرگەن ىئسىمالرنىڭ ائلدىدىكى ائر 

 ىسى ۇئلىنىدۇ .قۇشۇمچ« en»ھەممىسىگە وئخشاش لەن بىرگە ، سۈپەتكە تۆت كىلىشنىڭ ھالدا ۆئزگۈرۈش بى
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 سۈپەتكە ۇئلىنىپ كەلگەن قۇشۇمچىالرنى ىئسىمىزدە ائسان تۇتۇشىمىز ۈئچۈن تۈۋەندىكىچە جەدىۋەللەشتۈرىمىز .

 بىرلىك:

                           Maskulinum            Femininum               

Neutrum 

Nominativ                  -e                         -e                            -

e 

Akkusativ                   -en                         -e                            -

e 

Dativ                          -en                        -en                          -

en 

Genitiv                       -en                        -en                           -

en 

 كۆپلۈك :

Nominativ                  -en                     -en                              -

en 

Akkusativ                   -en                      -en                              -

en 

Dativ                         -en                       -en                              -

en 

Genitiv                      -en                        -en                               -

en 

دىگەن مەنىنى « شۇ«» dies»دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان « بۇ »:ائرتىكېل وئخشاش قۇللىنىلغان 2



قاتارلىق ائلماشالرنىڭ كەينىدىن كىلىدىغان «jed» دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان« ھەر»« jen»بىلدۈرىدىغان 

،سۈپەتلەر يۇقاردا كۆرگىنىمىزگە وئخشاش تۈرلىنىدۇ .بۇ ائلماشالرنىڭ ائخرىغا ىئسىمالرنىڭ ائرتىكىلغا ائساسەن 

«er-e-es» . قۇشۇلغۇچىلىرى ۇئلىنىدۇ 

 بىرلىك  مەسىلەن :

die-                      jen-                  jed                                            :بىرلىك 

der Mann -         dieser Mann -      jener Mann       jeder Mann 

  (ەئر )    ) شۇ ەئر(                                      )بۇەئر (                                                             )ھەر ەئر(    

die Frau              -diese Frau-         jene Frau -     jede Frau 

(                                          )ائيال(بۇ ائيال )                   (                 شۇ ائيال(                             )ائيال )ھەر           

das Kind-             dieses Kind-        jenes Kind     jedes Kind 

(                                                )باال(بۇ باال(                                        )شۇ باال(                               )باال)ھەر              

 كۆپلۈك:

die Männer -    diese Männer –    jene Männer-  jede Männer 

)ەئرلەر(                                    ر(  )شۇ  ەئرلەر(                             )بۇ ەئرلە                            )ھەر ەئرلەر(            

die Frauen        diese Frauen       jene Frauen        jede Fauen 

)ائيالالر(                                          (                          )بۇ ائيالالر(  شۇ ائيالالر)                      (           ائيالالر)ھەر         

 

diese gute Mann      (بۇ ياخشى كىشى)       

jene gute Frau          (شۇ ياخشى ائيال) 

jedes gute Kind         ( باالھەر ياخىشى   ) 

diese gute Männer    (بۇ ياخشى كىشىلەر ) 

dieses alte Haus         (بۇ كونا ۆئي) 



jener neue Stuhl         (شۇ يىڭى ۇئرۇندۇق )   
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3«:kein»«keine »ۇشۇمچىالرنىڭ ۇئلىنىشى بىلەن تلەرگە سۈپەت ياسىغۇچى قدىن كىيىن كەلگەن سۈپە

 تۈرلىنىدۇ .

Maskulinum-Femininum Neutrum                                       بىرلىك:                 

Nominativ: 

kein guter Mann keine gute Frau kein gutes Kind 

Akk: 

keinen guten Mann keine gute Frau kein gutes Kind 

Dativ: 

keinem guten Mann keiner guten Frau keinem guten Kind 

Genitiv: 

keines guten Mann keiner guten Frau keines guten Kindes 

 كۆپلۈك:

Nominativ: 

keine guten Männer keine guten Frauen keine guten Kinder 

Akk: 

keine guten Männer keine guten Frauen keine guten Kinder 

Dativ: 

keinen guten Männern keinen guten Frauen keinen guten 

Kindern 

Genitiv: 



keiner guten Männer keiner guten Frauen keiner guten 

Kinder 

الر «  mein,meine ,dein, deine,sein, seine, ihr, ihre, unser» ائلماشالر

بىلەن كىلىدىغان سۈپەتلەرگە وئپمۇ « kein, keine »ۇ بۇلۇشسىز ائرتىكېل بىلەن قۇللىنىلغان سۈپەتلەرم

 دۇ ،بۇ سۈپەتلەرنىڭ ائخرىغا ۇئلىنىلىدىغان قۇشۇمچىالر تۈۋەندىكىچە :وئخشاش تۈرلىنى

 بىرلىك :                                                                      

                      Maskulinum        Femininum          Neutrum       

Nominativ:           -er                       -e                     -es 

Akk :                    -en                       -e                      -es 

Dativ :                  -en                        -en                   -en 

Genitiv :               -en                        -en                   -en 

 كۆپلۈك:

Nominativ:          -en                        -en                     -en 

Akk :                    -en                        -en                     -en 

Dativ :                  -en                        -en                     -en 

Genitiv :              -en                          -en                       -en 
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 : مىسالالر

Mein kleiner Bruder ist 6 Jahre alt.                                 

                                                                         ( ياشتا 6كىچىك ۇئكام   ) 

Das ist das Auto deines alten Freundes.               

                                                                 ( ىسىبۇ بۇرۇنقى دوستۇمنىڭ ماشىن ) 



Die Sekretärin unseres neuen Chefs ist schön.     

                                                       ( زنىڭ كاتىپ ى چىرايلىقشلىغىمىيىڭى با ) 

Dieses Fahrrad gehört seinem jungen Vater.        

 (بۇ ۋەلسىپىت ۇئنىڭ ياش دادىسىنىڭ)                                                         

Kein kluger Mensch kann diesen Wagen kaufen.  

                                                     ( ائلماسەئقىللىق بىر ىئنسان بۇ ماشىنىنى  )   

Ich sehe da keinen bellenden Hund.                    

 ( ۇئ يەردە قاۋىغان ىئت كۆرمىدىم )                                                           

Er macht keine guten Photos.                                  

 (ۇئ ياخشى رەسىم تارتالمايدۇ)                                                              

Der Lehrer dankt seinem fleißigen Schüler. 

                                         ( ممەت ېئيتتىۇئقۇغىچىالرغا رەھ ۇئقۇتقۇچى تىرىشچان ) 

.................................................................................... 

 : ائرتىكىلسىز قۇللىنىدىغان سۈپەتلەرنىڭ تۈرلىنىشى :3

                  Maskulinum       Femininum          Neutrum         بىرلىك:  

Nominativ: guter Mann         gute Frau        gutes Kind 

                                                                             (ەئر)ياخشى                                  (                   )ياخشى ائيال(باالى )ياخش

Akk :           guten Mann     gute Frau          gutes Kind 

                                                                                (ەئرنى)ياخشى                        )ياخشى ائيالنى(     (                     بالىنى)ياخشى 

Dativ:         gutem Mann       guter Frau      gutem Kind 

                                                                    (  ەئرگە )ياخشى                           )ياخشى ائيالغان(                 (بالىغا)ياخشى 

Genitiv:    guten Mannes      guter Frau     guten Kindes 



                                                             )ياخشى ەئرنىڭ(                               (                     )ياخشى ائيالنىڭ(    ڭبالىنىياخشى )

 كۆپلۈك:

Nomonativ:  gute Männer      gute Frauen      gute Kinder 

Akk:             gute Männer     gute Frauen        gute Kinder 

Dativ:          guten Männern    guten Frauen   guten Kindern 
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Genitiv:      guter Männer       guter Frauen      guter Kinder 

 بۇ خىلدىكى سۈپەتلەرگە قۇشۇلغان قۇشۇمچىالر :

                                                                                           بىرلىك:    

                       Maskulinum            Femininum                    

Neutrum  

Nominativ:           -er                             -e                               -

es 

Akk :                    -en                             -e                                -

es 

Dativ :                  -em                            -er                              -

em 

Genitiv :                -en                             -er                              -

en 

 كۆپلۈك:

Nominativ:             -e                             -e                                  -

e 



Akk :                       -e                           -e                       -e 

Dativ :                    -en                           -en                   -en 

Genitiv :                  -er                           -er                   -er 

  (مۇشۇنداق بىرى «  solch») (بەزى  « mach »)ۋە  ۈپەتلەرمۇىئككى ،ۈئچ ،تۆتكە وئخشاش سان س

(« viel » پكۆ) (wenig )ائز welch) قايسى( etwas) بىر ائزmehr) ( گە وئخش )اش كۆپ

  .يۇقاردىكى سۈپەتلەرگە وئخشاش تۈرلىنىپ كىلىدۇ سۆزلەرمۇ 

 مەسىلەن :

drei alte Autos                          (ۈئچ كونا ماشىنا) 

sechs kleine Flaschen                (ائلتە كىچىك بوتولكا) 

neuen kleine kinder                  (9 ك باالچىكى ) 

solche guter Mensch             (مۇشۇنداق ياخشى ىئنسان) 

solche teure Kleider              (مۇشۇنداق قىممەت كىيىم) 

viel neue Schüler                   ( ەن يىڭى ۇئقۇغۇچىالركۆپلىگ ) 

wenig gutes Essen                  (ائز ياخشى تاماق) 

etwas dickes Papier                 ( لىن قەغەزز قېبىر ائ ) 

etwas warmes Wasser             (بىر ائز قىززىق سۇ) 

 سۈپەتلەرنىڭ تۈرلىنىشى .دىن كىيىن كەلگەن «  ein,eine »: ىئنىق بولمىغان ائرتىكىل 4

                    Maskulinum            Femininum            Neutrum 

                        :بىرلىك

Nominativ:  ein guter Mann      eine gute Frau   ein gutes Kind 

(ەئر)ياخشى ىىر                 بىر ائيال(  )ياخشى                    (  باال)ياخشى بىر                            

Akku:    einen guten Mann    eine gute Frau      ein gutes Kind 
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(ەئرنى(                 )ياخشى بىر ائيالنى(            )ياخشى بىر بالىنى)ياخشى بىر                        

Dativ: einem guten Mann  einer guten Frau einem guten Kind 

(ەئرگە)ياخشى بىر   الغا(               )ياخشى بىر ائي        (       بالىغا)ياخشى بىر                     

Genitiv:  eines guten Mannes    einer guten Frau      

                                     (ەئرنىڭياخشى بىر )                           (ائيالنىڭياخشى بىر )

eines guten Kindes 

(ياخشى بىر بالىنىڭ)                                     

 :لۈككۆپ

Nominativ:      gute Männer      gute Frauen     gute Kinder 

Akku:               gute Männer      gute Frauen    gute Kinder 

Dativ :           guten Männern      guten Frauen   guten Kindern 

Genitiv:            guter Männer     guter Frauen   guter Kinder 

 شۇمچىالر :                                                      سۈپەتكە ۇئالنغۇچى قۇ

                      Maskulinum            Femininum           Neutrum        

 :بىرلىك

Nominativ:          -er                             -e                     -es 

Akku :                  -en                            -e                     -es 

Dativ :                  -en                            -en                   -en 

Genitiv :                -en                            -en                   -en 



Köpluk: 

Nominativ:             -e                              -e                      -e 

Akku :                     -e                              -e                      –e 

Dativ :                    -en                            -en                     -en 

Genitiv :                  -er -                            er                     -er 

 مىسالالر :

eine schöne Blume                        (چىرايلىق بىر گۈل) 

eine berühmter Künstler               ( تكارداڭلىق بىر سەنەئ ) 

ein freches Kind                             (كەپسىز بىر باال) 

einen fremden Arzt                        (چەتەئللىك بىر دوختۇرنى) 

einem jungen Studenten                (ياش بىر ۇئقۇغۇچىغا) 

einer großen Schule                        (چوڭ بىر مەك تەپكە) 

einem häßlichen Mädchen               ( اسەت بىر قىزغ ) 

eines verstorbenen Professors          (ۈئلۈپ كەتكەن بىر پىراپپىسۇرنىڭ) 

eines neuen Hauses                           (يىڭى بىر ۆئينىڭ) 

einer fleißigen Schülerin                 ( چىنىڭتىرىشچان بىر قىز ۇئقۇغۇ ) 

schöne Blumen                              ( رايلىق گۈللەرىچ ) 

berühmte Künstler                          (داڭلىق سەنەئتچىلەر) 

freche Kinder                                  (كەپسىز بالىالر) 

fremde Ärzte                          ( تەئللىك دوختۇرالرغاتۇرالرياكى چەچەتەئللىك دوخ ) 

jungen Studenten                           ( ۇئقۇغۇچىالرغاش يا ) 

großen Schulen                              ( مەك تەپلەرگەچوڭ  ) 



heßlichen Mädchen                        (سەت قىزالرغا) 
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verstorbener Professoren          ( لگەن پىراپفىسۇرالرنىڭۆئ ) 

neuer Häuser                            (يىڭى ۆئيلەرنىڭ) 

fleißiger Schülerinnen                ( ڭتىرىشچان قىز ۇئقۇغۇچىالرنى ) 

بولغان ىئسىمالردىن باشقىالرنى « der» كىلىشتىكى ائرتىكېل «  Akkusativ» يۇقاردىكى مىسالالردىكى 

چىغا تەرجىمە قىلىشقا كىلىش بىلەن ۇئيغۇر «  Akkusativ »كىلىش بىلەن ھەم « Nominativ »ھەم 

رنىڭ قانداق كىلىشتە ەر ىئككى كىلىشنىڭ سۈپەت ياسىغۇچلىرى بولغانلىقى ۈئچۈن .بۇالچۈنكى ھ بۇلىدۇ ،

 قىلىمىز . كەلگەنلىكى جۈملە ىئچىدىكى مەنىسىگە ۋە ىئسىمنى قانداق مەخسەتتە قۇلالنغانلىقىغا قاراپ ھۈكۈم

 :مەسىلەن 

  Nominativ كىلىش                                     Akkusativ كىلىش 

eine schöne Blume     )چىرايلىق بىر گۈلنى (              )چىرايلىق بىر گۈل(  

ein freches Kind         )كەپسىز بىر باال(                  )كەپسىز بىر بالىنى( 

schöne Blumen          ايلىق گۈللەرنى ()چىرايلىق گۈللەر (                 )چىر  

freche Kinder                                 )كەپسىز بالىالرنى()كەپسىز بالىالر(  

fremde Arzte       (چەتەئللىك دوختۇرالر)چەتەئللىك دوختۇرالرنى(               )  

مۇ سۈپەت ياسىغۇچى « Genitiv»بىلەن « Dativ» ىمالرنىڭ بولغان ىئس«  die» ائرتىكېل 

قولالنغان ەرجىمە قىلغاندا جۈملە ىئچىدىكى مەنىسى ۋە غۇرچىغا تۇلۇپ ،ۇئيقۇشۇمچىلىرى وئخشاش ب

 مەخسەتكە قاراپ تەرجىمە قىلىمىز .

 مەسىلەن :

                                       Dativ كىلىش                         Genitiv كىلىش  



einer großen Schulen.      چوڭ بىر مەك تەپنىڭ(پكە(                  ر مەك تە)چوڭ بى(  

einer fleißigen Schülerin  ( نىڭىشچان بىر قىز ۇئقۇغۇچى)تىر  

( غاقۇغۇچىۇئ )تىرىشچان بىر قىز       

گەن قايىدە بۇيىچە تۈرلىنىدۇ ، لېكىن بەزى : گېرمان تىلىدىكى سۈپەتلەرنىڭ تۈرلىنىشى ائساسەن يۇقاردا سۆزلەن5

 .الھىدە ەئھۋال سۇنمايدۇ ، بۇ گېرمان تىلىدىكى ائ ە بويتۈرلىنىشى يۇقادىكى قاىئدىگ سۈپەتلەرنىڭ

 مەسىلەن :

بىلەن ائخىرالشقان سۈپەتلەر قانداق كىلىشتە تۈرلىنىشىدىن قەتئىي نەزەر ، «  el,-abel,-ibel» ائخىردا 

 چۈشۈپ قالىدۇ.«  e» ۋۇش ائخىرقى سۇزۇق تا

Dunkel                      (قاراڭغۇ) 

ein dunkles Zimmer ( ڭغۇ ۆئيرا قا  ) 

akzeptabel                ( لىش ، ىئتراپ قىلىشقۇبۇل قى  ) 
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ein akzeptables Angebot( قۇبۇل قىلىشقا بۇلۇدىغان بىر تەكلىپ) 

sensibel                            (زىرەك) 

ein sensibles Mädchen     (زىرەك بىر قىز ) 

nobel                               (ىئسىل ، ائجايىپ) 

ein nobel Herr                 (ىئسىل بىر ەئپەندى) 

2.4. Die Komporation der Adjetive 

 سۈپەت دەرىجىلىرى :

كەملىك دەرىجىسى  بىرىدىن  ائرتۇق ياكى -ائدەم ۋە نەرسىلەردە بۇلىدىغان بىر خىل تۈردىكى سۈپەتلەرنىڭ بىر 

 پەتلەر بەش دەرىجىگە بۈلىنىدۇ .دەپ ائتىلىدۇ ، ۇئيغۇر تىلىدا سۈ ەرجىسىجەھەتتىن پەرىقلىنىش ، سۈپەت د

 ىجە: قارا . ىئگىز .  ەئسلى دەر 1



 . سېلىشتۇرما دەرىجە : قارىراق . ىئگىزرەك 2

 . ائشۇرما دەرىجە : قاپقارا . بەك ىئگىز 3

 تۇل . پاكارراق . قايتۇرما دەرىجە: قارام4

 گىزگىنەيا . ىئ. ەئركىلەتمە دەرىجە : قاراغىن5

«  Vegleichsformen» ياكى «  der Komparation» ىجىسى گىرمان تىلىدا سۈپەت دەر 

 گىرمان تىلىدىكى سۈپەت دەرىجىسى ۈئچ دەرىجىگە بۈلىنىدۇ . دىيىلىدۇ .

  

1. Der Positiv              (ەئسلى دەرىجە) 

2.Der Komparativ       (سېلىشتۇرما دەرىجە) 

3. Der Superlativ        (ائشۇرما دەرىجە) 

2.4.1. Der Positiv 

 (ەئسلى دەرىجگ)

ڭ خۇسۇسىيتىنى سېلىشتۇرماي . ائشۇرماي . كەمەيىتمەي ،ائدەتتىكىچە ىئپادىلىگەن سۈپەت شەكلى شەيئىلەرنى

رنىڭ ىئشلىتىۋاتقان سۈپەتلەرنىڭ ھەمممىسى ، سۈپەتلەەئسلى دەرىجە دەپ ائتىلىدۇ ، ھازىرغىچە كۆرگىنىمىز ۋە 

 .لى دەرجىسىەئس

jung    (ياش)            stark (كۈچلۈك) 

groß   (چوڭ)          nützlich (ياراملىق) 

lang    (ۇئزۇن)          weich (يۇمشاق)  

54 

2.4.2.Der Komparativ 

 (سېلىشتۇرما دەرىجە )

مەيتىپ كۆرسىتىدىغان رۇپ ياكى كەككىنچىدىن ائشۇ ائرا سېلىشتۇرۇپ ، بىرنى ىئ شەيئىلەرنىڭ خۇسۇسىيتىنى ۆئز



گىرمان تىلىدا سېلىشتۇرما دەرىجە ەئسلى دەرىجىدىكى  سېلىشتۇرما دەرىجە دەپ ائتىلىدۇ ،سۈپەت شەكلى 

 قۇشۇمچىسىنىڭ ۇئلىنىشى بىلەن ياسىلىدۇ .«  er» سۈپەتلەرنىڭ ائخىرىغا

Positiv :                      Komparativ: 

klein       (كىچىك)            kleiner (كىچىكرەك) 

schön     (چىرايلىق)        schöner (چىرايلىقراق) 

billig       ( زانەئر  )            billiger (ەئرزانراق) 

reich       (باي)              reicher (بايراق) 

dick        (قېلىن )            dicker (قېلىنراق) 

fleißig     (تىرىشچان)      fleißiger (تىرىشچانراق) 

schnell    (چاپسان)       schneller(چاپسانراق) 

 الرنىڭ ۈئستىگە ىئككى چىكىت قۇيۇلۇپ«  a,o,u» دەرىجە بەزىدە سۈپەتلەردىكى سۇزۇق تاۋۇشسېلىشتۇرما 

  «ä, ö, ü  ».گە ۆئزگىرىدۇ 

Positiv:                   Komparativ: 

groß       (چوڭ )      größer     (چوڭراق) 

jung        (ياش)       jünger     (ياشراق) 

alt           ( رى ېق )        älter       (قېرىراق ) 

arm         (كەمبەغەل)   ärmer     (كەمبەغەلرەك) 

schwach  (ۇئرۇق)      schwächer(ۇئرۇقراق) 

stark       (كۈچلۈك)     stärker      ( ەككۈچلۈكر  ) 

hart         (قاتتىق)      härter       ( اققاتتىقر  ) 

warm       (ىئسسىق)    wärmer     (ىئسسىقراق) 

بىلەن كەلگەن سۈپەتلەردىكى ائخىرقى سۇزۇق «  el, -er» سېلىشتۇرما دەرىجىسىدىكى سۈپەتلەر ائخىىرى 



 چۈشۈپ قېلىش بىلەن ياسىلىدۇ .«  e» تاۋۇش 

Positiv: 

Komparativ: 

Teuer         (قىممەت )     teurer     (قىممەترەك) 

Dunkel        (قاراڭغۇ)     dunkler   (قاراڭغۇراق) 

Sauer          (چۈچىمەل)   saurer    (چۈچىمەلرەك) 

Edel            (ساپ.ىئسىل)   edler    (ساپراق,ىئسىلراق) 

2.4.3. Der 

Superlativ 

 (ائشۇرما دەرىجە )

رىجە سىتىدىغان سۈپەت شەكلى ائشۇرما دەىسىنى ، خۇسۇسۇيتىنى ائدەتتىكىدىن ائشۇرۇپ كۆر بەلگڭ نىشەيئىلەر 

 پ ائتىلىدۇ .دە
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قۇشۇمچىلىرىنىڭ ۇئلىنىشى «  st, -est» سۈپەتلەرنىڭ ەئسلى شەكلىگە «  Superlativ» گىرمان تىلىدا 

 بىلەن ياسىلىدۇ .

Positiv: 

Superlativ: 

Klein         ( ىككىچ )        kleinst         (ەئڭ كىچىك) 

schön       (چىرايلىق)       schönst       ( چىرايلىقڭ ەئ ) 

fleißig       (تىرىشچان)      fleißigst       (ەئڭ تىرىشچان) 

bunt         (رەڭلىك)        buntest        ( رەڭ -رەڭمۇ ) 



süß           (تاتلىق)        süßest            (ەئڭ تاتلىق) 

wenig        (ائز)          wenigst          (ەئڭ ائز) 

weit           (يىراق)        weitest           (بەك يىراق) 

bekannt         ( مەشھۇر)         bekanntest       ( ەئڭ مەشھۇر) 

glaubhaft       (ىئشەنچىلىك)     glaubhaftest     ( لىكچىەنەئڭ ىئش ) 

ىچىك چىكىت ى كنىڭ ۈئستىگە ، ىئكك« a, o, u» ۇش ائشۇرما دەرىجىدە بەزى سۈپەتلەرنىڭ سۇزۇق تاۋ 

 بولىدۇ .«  ä, ö, ü» قۇيۇلۇپ تاۋۇش ۆئزگىرىپ 

Positiv: Superlativ: 

alt                ( قېرى)           ältest        ( بەك قېرى) 

kalt              (سۇغاق)          kältest      (قاتتىق سۇغۇق) 

lang             ( ۇنۇئز  )           längst       ( ۇنۇئز ەئڭ  ) 

warm          (ىئسسىق)         wärmst     (ەئڭ ىئسسىق) 

rot               (قىزىل)            rötest        (قىپ قىزىل) 

gesund       (ساغالم)            gesündest( مغالسابەك  ) 

ائرىسىدا كىلىپ  نىڭەرگە وئخشاش ائرتېكىل بىلەن ىئسىمائشۇرما دەرىجىدىكى سۈپەتلەر ائدەتتىكى سۈپەتل

 ھەرقايسى كىلىشلەرگە ماس ھالدا تۈرلىنىدۇ . 

Nominativ:       der älteste Lehrer       (ەئڭ قېرى ۇئقۇتقۇچى) 

Akku:               den ältesten Lehrer     ( قېرى ۇئقۇتقۇچىنىڭ ەئ ) 

Dativ:               dem ältesten Lehrer    ( اۇئقۇتقۇچىغەئڭ قېرى   ) 

Genitiv:            des ältesten Lehrer      (ەئڭ قېرى ۇئقۇتقۇچىنىڭ) 

بىلەن «  an» ائشۇرما دەرىجىدىكى سۈپەتلەر جۈملە ىئچىدە يالغۇز قۇللىنىلغاندا . سۆز ائلدى قۇشۇلغۇچى 

لۇپ كىلىپ قۇشۇ«  am» ۇشۇلغۇچىسى نىڭ قۇشۇلىشىدىن تۈزۈلگەن سۆز ائلدى ق«  dem» ىل ېكرتائ



 قۇشۇلغۇچىسى ۇئلىنىدۇ ، «  en»  ائخىرغا

schönst      (ەئڭ چىرايلىق)     am schönsten     (ەئڭ چىرايلىق) 

billigst       (ەئڭ ەئرزان)        am billigsten       (ەئڭ ەئرزان) 

längst        (ەئڭ ۇئزۇن)        am längsten        (ەئڭ ۇئزۇن) 

größt        ( ڭەئڭ چو )        am größten       (ەئڭ چوڭ) 

Dieser Schüler ist am fleißigsten       (بۇ ۇئقۇغۇچى ەئڭ تىرىشچان )  

Sein Sohn ist am klügsten                (ۇئنىڭ وئغلى ەئڭ ەئقىللىق) 

Dieses Bild ist am schönsten            ( ايلىقەئڭ چىر  بۇ رەسىم ) 
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 ەت دەرىجىلىرى :مەيدىغان سۈپقاىئدىگە چۈش

 

Positiv:           Komparativ:        Superlativ: 

gut (ياخشى)   besser (ياخشىراق )   best, am besten(ەئڭ ياخشى) 

hoch (ىئگىز)   höher(ىئگىزرەك)     höchst,am höchsten( زىئگىەئڭ  ) 

nahe(يېقىن )   näher(يېقىنراق)     nächst,am nächsten(ەئڭ يېقىن) 

wenig(ائز)      minder(ائزراق)     mindest,am mindesten(ەئڭ ائز) 

2.4.4.Sätz mit den Vergleichsformen 

 سۈپەت دەرىجىسى بىلەن كەلگەن جۈملىلەر :

دىن تۈزۈلگەن بۇلۇپ «  so» بىلەن  »«بولسا باغلىغۇچى «  so....wie» دىغان .وئخشاشلىقنى بىلدۈرى1

 .لىدە كىلىدۇ تۈۋىندىكى جۈملە شەك



so .....wie ( . وئخشاشگە ..چىلىك  ) 

so klein wie (.....گە وئخشاش كىچىك) 

so hoch wie (.....گە وئخشاش چوڭ) 

so teuer wie (....چىلىك قىممەت ) 

Hans ist so groß wie Paul. 

 (ھانىس پاوئلچىلىك چوڭ)                                                                 

Der Lehrer ist so alt wie unser Vater. 

                                                                ( دىمەتلىك ۇئقۇتقۇچى دادام  ) 

Diese Fragen sind so schwer wie die anderen. 

 (بۇ سۇائلالر باشقا سۇائلالرغا وئخشاش قىيىن)                                                   

Sie ist so klug wie Ihr Sohn. 

 (ۇئ سىزنىڭ ۇئقۇغۇچىڭىزغا وئخشاش ەئقىللىق)                                                    

 پ كىلىدۇ .ىلەرنى بىلدۈرۈ: سېلىشتۇرما دەرج 2

genauso (وئخشاش ) 

doppelt so ( گەىئككى ھەسسى  ) 

dreimal so (ۈئچ ھەسسىگە ) 

Die Tür ist genauso groß wie das Fenster. 

 (ىئشىك  دەررىزىگە وئخشاش چوڭلۇقتا)                                                           

Der Korb ist doppelt so schwer wie meine Tasche. 

 ( سۈۋەت مىنىڭ سومكامنىڭ ىئككى ھەسسىچىلىك ېئغىر)                                          

Sein Haus ist dreimal so groß wie unser Büro. 

                                     ( اسىچىلىك چوڭلۇقتخانىنىڭ ۈئچ ھەسي  ى بىزنىڭ ىئشڭ ۈئۇئنى  ) 
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قۇشۇمچىسى ۇئلىنىپ ، جۈملە «  er» بەزى سۈپەتلەر سېلىشتۇرما دەرىجىنى بىلدۈرگەندە سۈپەتلەرنىڭ ائخىرىغا 

 بىلەن بىرگە كىلىدۇ .«  als» ىئچىدە 

Klein   ( ىككىچ )    kleiner (كىچىكرەك)     kleiner als..... (... دىن كىچىكرەك) 

Ein Turm ist höher als ein Haus.        ( بىر مۇنار بىر ۆئيدىن ىئگىزرەك) 

Sie ist kürzer als meine Schwester.     (ۇئ مىنىڭ سىڭلىمدىن پاكارراق) 

Er verdient mehr als ich                          (ۇئ مەندىن كۆپرەك تاپىدۇ) 

Ich laufe schneller als Inge         (دىن تىزرەك يۈگۈرەيمەن Inge مەن ) 

 پەتلەرنىڭ جۈملە ىئچىدىكى كىلىشى .بىلدۈرىدىغان سۈشۇرما دەرىجىنى : ائ3

Dieser Stuhl ist am besten.           (بۇ ۇئرۇندۇق ەئڭ ياخشى) 

Dieses Auto ist am schnellsten.     (بۇ ماشىنىا بولسا ەئڭ تىز ) 

قۇشۇپ ،  باغلىغۇچىنى«  und» چۈن ائرىسىغا : بەزى سۈپەتلەرنى ائشۇرما دەرىجىسىدە قۇللىنىش ۈئ4

 نى تەكراراليمىز .سۈپەت

Das Wasser wird wermer und wärmer.   (سۇ بارغانسىرى ىئسسىيدۇ) 

Das Wetter wird kelter und kälter.          (ھاۋا بارغانچە سۇغۇق بۇلىدۇ ) 

Sie wird dicker und dicker.                         ( ۇغانچە سەمىرىيدبار ۇئ  ) 

قۇشۇلۇپ كېلىپ ائشۇرما دەرىجىنى بىلدۈرىدۇ ،ۇئيغۇرچىدا «  mehr und mehr» دىغا سۈپەتنىڭ ائل

 بارغانسىرى دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.

 

Sie wird mehr und mehr schön.          ( ىشىدۇۇئ بارغانسىرى گۈزەلل ) 

Fleisch wird mehr und mehr teuer.     ( شىدۇانسىرى قىممەتلىرغباگۆش  ) 



دىگەن باغلىغۇچىالر ىئككى سۈپەت سېلىشتۇرما دەرىجىسى بىلەن بىرگە قۇللۇنۇپ .... « je....desto» : بۇ 5

 ، ىئككى سۈپەتنىڭ ائشۇرما دەرىجىسىنى بىلدۈرۈپ كېلىدۇ .
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 ىدە كىلىدۇ .دىگەن مەن« سا ،،،،  شۇنچە قانچە ،،،،بول» ۇئيغۇرچىدا 

je kleiner desto besser.   ( شۇنچە ياخشى ە كىچىك بولسانچقا ) 

je besser desto teuerer.   (قانچە ياخشى بولسا شۇنچە قىممەت ) 

 دىگەن سۈپەتمۇ  سۈپەت دەرىجىسىنى بىلدۈرىدۇ .»«: بەك دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان 6

Er ist ziemlich groß.            ( ۇئ بەك چوڭ) 

Wir sind ziemlich müde.     ( ىپ كەتتۇقبىز بەك ھېر  ) 

سۈپەتنىڭ ائلدىدا كىلىپ ، ائشۇرما «  zu»  دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان سۆز ائلدى قۇشۇمچىسى ەكال: ب7

 دەرىجىسىنى بىلدۈرىدۇ .

Diese Mauer ist zu hoch.    ( بۇ تام بەكال ىئگىزكەن) 

Er ist zu faul                        ( ەكال ھۇرۇنۇئ ب ) 

Ablimit ist zu still                ( ائبلىمىت بەكال جىمغۇر) 

مۇمكىن قەدەر دىگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان «  so......wie möglich / möglichst» :  بۇ 8

 .ىئككى سۆز سۈپەت بىلەن بىللە قۇللىنىپ ، ائشۇرما دەرىىجىنى تۈزەيدۇ

so stark wie möglich.      ( ەدەر كۈچلۈكمۇمكىن ق ) 

so groß wie möglich.      ( چوڭ قەدەر مۇمكىن ) 

möglichst klein.              (مۇمكىن قەدەر كىچىك) 

möglichst lang.               (مۇمكىن قەدەر ۇئزۇن) 

Das Zimmer soll so groß wie möglich    ( وڭ بولسۇنۆئي مۇمكىن قەدەر چ ) 
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Wir suchen möglichst junge Techniker.        

                                                    ( ەخنىكالرنى ىئزدەيمىزبىز مۇمكىن قەدەر ياش ت  ) 

2.4.5.Adjektive ohne Vergleichsform 

 (دەرىجىسىز سۈپەتلەر)                                                                         

 رما دەرىجىدە كەلمەيدۇ . بەزى سۈپەتلەر يا سېلىشتۇرما   يا ائشۇ 

 مەسىلەن :

schriftlich (يېزىقچە)      müdlich (ېئغىزچە)     ledig (بويتاق)    

 tot ( مۆئلۈ ) stumm       (گاچا)                   sterblich (ۆئلەرمەن)   

 rund (يۇقۇملۇق)          lebendig (جانلىق) 

Nackt  (يالىڭاچ)         viereckig ( ت بۇلۇڭۆت )   unglaublich (مۇمكىن ەئمەس )      

kinderlos (بالىسىز)     unrettbar  (قۇتۇلغىلى بولمايدىغان)    

obdachlos ( الرتىم يىسىر ۆئيسىز يى )   lila (سۆسۈن رەڭ)   

oliv (زەيتىن رەڭ)   halb (يېرىم)   

rosa (ھال رەڭ)   einzig (بىردىن بىر )    zwei (ىئككى) 

3.Das Verb 

 (پېئىل)

 دەپ ائتىلىدۇ.سۆز تۈركىمى پېئىل  لىتىنى بىلدۈرىدىغانھەركىتىنى ھەم ھا -ىڭ ىئشنەرسىلەرنائدەم ۋە 

kommen (كەلمەك)        schlafen  (ۇئخلىماق)       helfen      (ياردەم ەئتمەك) 

regnen   (يامغۇر ياغماق)   bleiben    (قالماق)         schreiben  ( ماقياز  ) 

gehen    ( كەتمەك ماڭماق ، ) erfrieren (مۇزلىماق) 
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3.1.Die Gruppe der Verben 

 (پېئىل گۇرۇپپىلىرى )

خىل گۇرۇپپىالرغا  -ەنا ۋە گىرامماتىكىلىق خۇسۇسىيەتكە ائساسەن ىئشلىتىلىش جەھەتتىن ھەرالر مپېئىل

 بۈلىنىدۇ.

3.1.1. Bedeutungsgruppen 

 (مانا گۇرۇپپىلىرى )                                                                              

 گۇرۇپپىغا بۆلىنىدۇ . پېئىلالر مەنىسىگە ائساسەن ۈئچ

1.Handlungsverben    ( لالرەتنى ىئپادىلەيدىغان پېئىپاائلىي ھەركەت ، ) 

2.Vorgangsverben     ( رۋەقە ، ۆئزگۈرۈشلەرنى ىئپادىلەيدىغان پېئىلال ) 

3.Zustandsverben      (ۋەزىيەتنى ىئپادىلەيدىغان پېئىلالر) 

 

Handlungsverben :   ئىلالرى ىئپادىلەيدىغان پېھەركەت ، پاائلىيەتن                                    

spielen (وئينىماق)       gehen (كەتمەك)     lachen ( ككۈلمە ) 

kommen (كەلمەك)    laufen ( كيۈگۈرمە ) 

 

Vorgangsverben :   ۋەقە ، ۆئزگۈرۈشلەرنى ىئپادىلەيدىغان پېئىلالر                                          

fallen (يىقىلىپ چۈشمەك)   erfrieren      (مۇزلىماق) 

fiebern ( ىماققىزز  )         verblühen   (سۇالشماق) 

 

Zustandsverben :                                    ئىلالرۋەزىيەتنى ىئپادىلەيدىغان پې  

stehen (تۇرماق)             liegen (ياتماق) 

wohnen (وئلتۇراقالشماق)   bleiben (قالماق) 



3.1.2. Vollverben, Hillsverben 

 (تۇلۇق پېئىل، ياردەمچى پېئىل)                                                                  

ۋە ياردەمچى پېئىل دەپ ىئككى  ىكىلىق خۇسۇسىيەتكە ائساسەن تۇلۇق پېئىلىلالر گىرامماتگىرمان تىلىدا پېئ

 ىنىدۇ.گە بۆلتۈر 

1.Vollverben 

 (تۇلۇق پېئىل)                                                                                

پ كىتىدۇ ، يەنى ۆئز ائلدىغا جۈملە ۇر تىلىدىكى مۇستەققىل پېئىلغا وئخشاگېرمان تىلىدىكى  تۇلۇق پېئىل ، ۇئيغ

 سى تۇلۇق پېئىلالرغا  كىرىدۇ .ندىكى ياردەمچى پېئىلالردىن باشقا ھەممىايىتىمۇ ائز سابۆلىكى بۇلۇپ كىلەلەيدۇ . ناھ
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 مىسالالر :

Mijit bekommt einen Brief.                 ( رۋېلىۋاتىدۇمىجىت بىر خەت تاپشۇ  ) 

Wir gehen heute ins Kino.                             (بۈگۈن كىنوغا بارىمىز ) 

Die Kinder spielen im Garten.                      ( ناۋاتىدۇبالىالر باغچىدا وئي ) 

Rinat fehrt heute nach England.              ( ىيەگە ماڭىدۇۈن ەئنگىلرىنات بۈگ ) 

2.Hilfsverben 

 (ياردەمچى پېئىلالر)                                                                             

ۆئز ائلدىغا جۈملە بۈلىكى بولۇپ كىلەلمەيدىغان ، باشقا سۆزلەر بىلەن بىرىكىپ قۇشۇمچە مەنا بىلدۈرىدىغان 

 ر .ېئىلغا كىرىدىغان ائساسلەق ۈئچ پېئىل باەمچى پياردىدا پېئىل، ياردەمچى پېئىل دەپ ائتىلىدۇ ، گېرمان تىل

haben, sein, werden. 

 ن باشقا يەنە ائلتە مودال پېئىلىي بار :پېئىلدىبۈ ۈئچ 

können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. 

 «haben  »: ىئگە بولماق ، پېئىلنىڭ ھازىرقى زامان ۋە ۆئتكەن زاماندا تۈرلىنىشى 



 : ەرسلخىشە

  ( بىرلىك)

Präsens:      (ھازىرقى زامان) 

Präteritum :(ۆئتكەن زامان) 

Perfekt:      ( ەن زامانتكۆئ ) 

 ich habe hatte habe....gehabt (شەخىس-1)

 du hast hattest hast.....gehabt (شەخىس-2)

 er hat hatte hat .......gehabt (شەخىس-3)

 sie hat hatte hat........gehabt (شەخىس-3)

 es hat hatte hat........gehabt (شەخىس-3)
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 : لۈككۆپ

 wir haben hatten haben......gehabt(شەخىس-1)

 ihr habt hattet habt..........gehabt (شەخىس-2)

 sie haben hatten haben.......gehabt (شەخىس-3)

 ھۆرمەت بىلەن ائتەش :

 Sie haben hatten haben.......gehabt (شەخىس-2) 

 «sein  »شى :ازىرقى ۋە ۆئتكەن زاماندا تۈرلىنىبولسا ، مەۋجۇت ، ياردەمچى پېئىلنىڭ ھ 

 : شەخىسلەر

 (بىرلىك)

Präsens:         (ھازىرقى زامان) 

Präteritum:    (ۆئتكەن زامان) 



Perfekt:     (ۆئتكەن زامان) 

 ich bin war bin....gewesen (شەخىس-1)

 du bist warst bist....gewesen (شەخىس-2)

 er ist war ist......gewesen (شەخىس-3)

 sie ist war ist.....gewesen (شەخىس-3)

 es ist war ist.....gewesen (شەخىس-3)

 كۆپلۈك :

 wir sind waren sind....gewesen (شەخىس-1)

 ihr seid wart seid....gewesen (شەخىس-2)

 sie sind waren sind....gewesen (شەخىس-3)

(2- ىسشەخ ) Sie sind waren sind....gewesen 

 «werden  »ى :ۆئتكەن زاماندا تۈرلىنىشچى پېئىلنىڭ ھازىرقى ۋە ، ياردەم بولماق 

 شەخىسلەر :

 )بىرلىك(

Präsens: (ھازىرقى زامان)     Präteritum: (ۆئتكەن زامان)  Perfekt: (ۆئتكەن زامان) 

 ich werde       wurde                             bin...geworden (شەخىس-1)

 du wirst         wurdest                            bist..geworden (شەخىس-2)

 er wird           wurde                              ist.....geworden (شەخىس-3)

 sie wird          wurde                              ist.....geworden (شەخىس-3)

 es wird           wurde                              ist.....geworden (شەخىس-3)
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 كۆپلۈك :



 wir werden      wurden                     sind....geworden (شەخىس-1) 

 ihr werdet        wurdet                      seid....geworden (شەخىس-2)

 sie werden       wurden                     sind....geworden (شەخىس-3)

 Sie werden      wurden                      sind...geworden (شەخىس-2)

3.Modal verben 

 (مودال پېئىل)

ىل پېئىل مۇستەقق چۇقۇم بىرپېئىلالر مودال پېئىلالر ۇئيغۇرچىدا ۇئدۇل تەرجىمە قىلىش مۇمكىن ەئمەس ، بۇ 

مەخسەتكە ائساسەن ۇئيغۇرچىغا جۈملىدىكى ىئپادىلىمەكچى بولغان  للىنىلىدۇ ۋە بۇ پېئىلالر ،بىلەن بىرلىك تە قۇ

 ىمە قىلىنىدۇ .تەرج 

können         (بىر نەرسىنى قىلىشقا ىئقتىدارلىق بولماق ) 

dürfen           ( بولماق بىر نەرسىنى قىلىشقا رۇخسەتكە ىئگە ) 

müssen          ( ا مەجبۇر بولماقبىر نەرسىنى قىلىشق ) 

sollen             ( بولماق . كىرەكلىك بولماقبىر نەرسىنى قىلىشقا مەجبۇر  ) 

wollen           (بىر نەرسىنى قىلىش ائرزۇسىدا بولماق) 

mögen           (بىر نەرسىنى خالىماق ، قىلىش ائرزۇسىدا بولماق) 

ەن بىرگە مودال پېئىللىق غا تەۋە بولغان ، شۇنىڭ بىلودال پېئىلالر باشقا مۇستەققىل پېئىل گۇرۇپپىسىلتە مبۇ ائ

 ر ، ەئڭ كۆپ ىئشلىتىدىغانلىرى :سۇسىيەتكە ىئگە پېئىلالر باخۇ

lassen (قالدۇرماق) 

sehen (كۆرمەك) 

hören (ائڭلىماق) 

helfen (ياردەم قىلماق) 

lernen (ۈئگەنمەك) 



gehen (كەتمەك) 

بولسا  نىپ ، ائخىردا كەلگەن پېئىلەخىس كىلىشكە ائساسەن تۈرلىمودال پېئىل جۈملىدە ائلدىدا كەلگەندە ، ش

 شەكلىدە كىلىدۇ .« گەنتۈرلەنمى»تۈپ پېئىل 

 مىسال :

Mein Bruder kann gut singen.         (مىنىڭ ۇئكام ياخشى ناخشا ېئيتااليدۇ) 

Ich muß dieses Buch lesen.             (مەن چۇقۇم بۇ كىتاپنى ۇئقۇشۇم كىرەك) 
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Wir dürfen dieses Zimmer nich betreten.       (بۇ ۆئيگە كىرەلمەيمىز) 

Ich sehe den Vater Kommen.            ( نمنىڭ كىلۋاتقانلىقىنى كۈرۋاتىمەدادا ) 

Wir hören Klaus singen.                    ( الۋاتىمىزاخشىسىنى ائڭكىالوئسنىڭ ن ) 

Er hilft dem kranken Mann gehen. 

                                               ( قىلۋاتىدۇۇئ ائغرىق ەئر كىشىنىڭ مېڭىشىغا ياردەم  ) 

 ,singen, lesen, betreten, kommen, singen» يۇقاردىكى مىسالالردىكى 

gehen  »ى ھالىتىدە كېلىدۇ.دا ەئسلالر جۈملىنىڭ ائخىر ن پېئىلدىگە 

3.2.Die Bildung der Verbformen 

 )پېئىل ۆئلگىلىرىنىڭ قۇرۇلمىسى(

ىسىدىن خىل كاتىروگىيەلەر نۇخت -غا وئخشاش ھەرگىرمان تىلىدىمۇ جۈملە ھاسىل قىلغۇچى پېئىل باشقا تىلالر 

 تەھلىل قىلىنىدۇ.

 روگىيەلىرى .: پېئىلنىڭ قۇرۇلما كاتى3.2.1

 ائساسەن  بەش گۇرۇپقا ياكى كاتىگورىيەلەرگە ائيرىلىدۇ . ىلىق خۇسۇسىيەتلەرگەامماتىكپېئىلالر گىر 

1.Tempus (پېئىلنىڭ زامانى) 

2.Genus (پېئىلنىڭ باغلىنىشى) 



3.Modus (پېئىلنىڭ ۆئلگىسى) 

4.Person ( ەخىسلىرى نىڭ شپېئىل ) 

5.Numerus ( ە كىلىشىپېئىلنىڭ بىرلىك ۋە كۈپلۈك ت ) 

1.Tempus 

 (زامان)                                                                                         

 اختىغا باغلىق بولغان مەنزىللىرى پېئىل زامانى دەپ ائتىلىدۇ . ۇئيغۇر تىلىدا پېئىلالر ۈئچ زاماندا كىلىدۇنىڭ ۋپېئىل

ېئىلالر ائلتە زاماندا كىلىدۇ . پېئىلالرنىڭ ھەر مان تىلىدا پكىلىدىغان زامان ،ۆئتكەن زامان ( گېر )ھازىرقى زامان ،  

 ىز بىرلەپ چۈشەندۈرىم –راپالردا بىر زاماندا  كىلىشىنى كىيىنكى پاراگ قايسى

1.Präsens            (ھازىرقى زامان) 

2.Präteritum       ( يېقىندىكى ۆئتكەن زامان) 
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3.Perfekt                 ( كەن زامانتېئغىزدىكى ۆئ ) 

4.Plusquamperfekt ( لىتامامالنغان شەكۆئتكەن زاماندا  ) 

5.Futur I                 ( I كەلگۈسى زامان) 

6.Futur II                (IIكەلگۈسى زامان ) 

2.Genus 

                                                                           ( ىپېئىلنىڭ باغلىنىش ) 

 پېئىلنىڭ باغلىنىشى ىئككى خىل بۇلىدۇ .

a. Aktiv (ۈئنۈملۈك باغلىنىدىغان پېئىلالر) 

b. Passiv (مەجبۇرى باغلىنىدىغان پېئىلالر) 

 «Aktiv  » ىنىلىدىغان ائدەتتىكى شەكلى .خىل زامانالردا قۇلل -پېئىلالرنىڭ ھەر 

« Passiv  » پېئىلالر« werden  » ۋە« sein  »ى بىلەن مەيدانغا كەلگەن ىلالرنىڭ ياردىمياردەمچى پېئ



 شەكلى .

3.Modus 

 (پېئىلنىڭ ۆئلگىسى)                                                                            

 مەزمۇنغا ائساسەن تۆت ۆئلگىگە بۈلىنىدۇ . پېئىلالر ىئپادىلىگەن

a. Indikativ                 ( مە ۆئلگەدۈر بىل ) 

b. Konjunktiv I            (Iتىلەك ۆئلگە ) 

c. Konjunktiv II           (IIتىلەك ۆئلگە  ) 

d. Imperativ              (بۇيرۇق ۆئلگە ) 

 «Indikativ  ». پېئىلالرنىڭ ائدەتتىكى شەكلى 

4.Person 

 ( شەخىس)

ich (مەن) 

du (سەن) 

er سىمالرغا قوللىنىلىدۇ()ۇئ(: )ەئرلىك جىنسىيەت كاتورۇگىيەسىدىكى ىئ  

sie مالرغا قوللىنىلىدۇ ()ۇئ (: )ائياللىق جىنسىيەت كاتورۇگىيەسىدىكى ىئسى  

es (u): ( ىيەتسىز كاتورۇگىيەگە قۇللىنىدۇنسجى  ) 

wir (بىز) 

ihr (سىلەر) 

sie (ۇئالر) 

Sie (سىز) 

5.Numerus 

                                                                ( ۋە كۆپلىگىپېئىلالرنىڭ بىرلىك  ) 



 الرنىڭ شەخىسلىرى بىلەن باغلىنىشلىق . پېئىلالرنىڭ بىرلىك ۋە كۆپلۈك تە كىلىشى ەئسلىدە پېئىل
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سلەربىرلىك شەخى  :        

 ( مەن)        ich : شەخىس-1

 (سەن)          du : شەخىس.2

 (ۇئ)  er,sie,es : شەخىس-3

        : كۆپلۈك شەخىسلەر

 ( بىز) wir  : شەخىس-1

 (سىلەر) ihr  : شەخىس-2

 (ۇئالر) sie  : شەخىس-3

      : ھۆرمەت كىلىش

 (سىز ، سىلى ، ۆئزلىرى ) Sie : شەخىس-2

3.2.2.Die Regelmäßige und unregelmäßigen Verben 

 )تەرتىپلىك ۋە تەرتىپسىز پېئىلالر (

 ىغا بۆلىنىدۇ .، يەنە ىئككى گرۇپپ پېئىلالرنىڭ زامانالردا كىلىشىنى تەھلىل قىلساق

Regelmäßige Verben                                            (تەرتىپلىك پېئىل ) 

 چىسى چۈشۈپ قالغاندىن كىيىنكىۇشۇمق«  en» مانالردا ، پېئىلنىڭ ائخىردىكى لالر ھەرخىل زا تەرتىپلىك پېئى

 اسىل بۇلىدۇ .لىنىشى بىلەن ھقۇشۇمچىالرنىڭ ۇئپېئىلالرنىڭ تۇمىرىغا باشقا 

 زگىرىش بولىمىغانلىقتىن بۇنداق پېئىلالرنى پېئىلالرنىڭ تۇمىرىدا ھېچقانداق ۆئ

 «Schwache Verben  » مۇ ائتايدۇ پېئىل دەپائجىز 

b. Unregelmäßige Verben                                      ( ئىلسىز پېتەرتىپ ) 

ندە ، پېئىلنىڭ تومىرىدا ۆئزگۈرىش بۇلىدۇ ، شۇڭا بۇ خىلدىكى الردا كەلگەزامانرخىل تەرتىپسىز پېئىلالر ھە



 كۈچلۈك پېئىل دەپمۇ ائتايدۇ .«  Starke Verben»  پېئىلالرنى

3.2.3.Die Regelmäßige Konjugation 

 (پېئىلالرنىڭ تەرتىپلىك تۈرلىنىشى .)

تۇراقسىز ىئپادە دەپ «  Infinitiv» ى ى شەكلەئسلىكى چە ۇئالنمىغاندغا ھېچقانداق قۇشۇمتەرتىپلىك پېئىلالر 

 ائتىلىدۇ .

 : مىسال

gehen (كەتمەك) 

lachen (كۈلمەك) 

schreiben (يازماق) 

arbeiten (ىئشلىمەك) 

ومۇرى دەپ چىسى چۈشۈپ قالغاندىن كىيىنكى قىسمى پېئىلالرنىڭ تۇشۇمق«  en» پېئىلالرنىڭ ائخىردىكى 

 ائتىلىدۇ .
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 مىسال : 

 : تومۇرى پېئىل 

gehen gehschreiben schreiblachen lacharbeiten arbeit 

3.2.3.1.Das Präsens / Regelmäßige Verben 

 )تەرتىپلىك پېئىلالرنىڭ ھازىرقى زاماندا كىلىشى (

 Präsens» قىنى بىلدۈرىدىغان پېئىلالر ۋاختىدا بۇلۇۋاتقان ياكى بۇلمايۋاتقانلىسۆزلىنىۋاتقان ىئش ھەركەتنىڭ 

 ھازىرقى زامان پېئىل دەپ ائتىلىدۇ .« 

 شەخىس : پېئىل تومۇرى :

ich lern + e       ( ۋاتىمەنۈئگۈنى ) 



du lern + st       (ۈئگۈنىۋاتىسەن) 

er,sie,es lern +t  (ۈئگۈنىۋاتىدۇ) 

wir lern + en  (ۈئگۈنىۋاتىمىز ) 

ihr lern + t     ( سىلەرىۋاتىۈئگۈن ) 

sie lern +en   ( رۇالتىدنىۋاۈئگۈ ) 

Sie lern + en  ( ۈئگۈنىۋاتىسىز) 

 مىسال : 

Ich lerne                (ۈئگۈنىۋاتىمەن) 

Ich lerne Deutsch  ( گىرمانچە ۈئگۈنىۋاتىمەن) 

Du lernst Englisch (ىئنگىلىزچە ۈئگۈنىۋاتىسەن) 

Ich suche               ( ىئزدەۋاتىمەن) 

Er sucht seinen Bruder ( ۋاتىدۇنى( ىئزلەياكى ۇئكىسىائكىسىنى)  ۇئ ) 
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Wir suchen unseren Hund. (بىز ىئتىمىزنى ىئزلەۋاتىمىز) 

Ich kaufe.                            ( تىمەنسېتىۋېلىۋا ) 

Ich kaufe ein Auto.            (بىر ماشىنا سېتىۋېلىۋاتىمەن) 

Ihr kauft eine Wohnung.    (ۇئالر ۆئي سېتىۋاتىدۇ) 

Sie kaufen eine Zeitschrift. ( ىسىزژورنال سېتىۋېلىۋات ) 

 ائالھىدە ەئھۋالالر :

 ائخىرالشسا ، ھازىرقى زامان قۇشۇمچىسى ھەرىپلىرى بىلەن «  d, t, m, n» بەزى پېئىلالرنىڭ تومۇرى 

 «st, -t  » ، شۇڭا پېئىلنىڭ تومۇرى بىلەن ھازىرقى زامانبىلەن بىرلىك تە تەلەپپۇز قىلىش ىئمكانسىز 

 قۇشۇلىدۇ . «  e» وئتتۇرسىغا  مچىلىرى قۇشۇ



ich -e 

du -est 

er,sie,es -et 

wir -en 

ihr -et 

sie -en 

Sie -en 

 بىلەن ائخىرالشقان پېئىلالرنىڭ كۆپ ۇئچرايدىغانلىرى : «  d, t, m, n» پېئىل تومۇرى 

arbeiten      (ىئشلىمەك) 

reden         (سۆزلەشمەك) 

retten        ( ۇرماققۇتۇلد ) 

atmen       (نەپەس ائلماق) 

rechnen    (ھىساپلىماق) 

gründen   (قۇرماق ، بەرپا قىلماق) 

beten       (دۇائ قىلماق) 

bilden      (تەشكىل قىلماق) 

widmen   (بېغىشلىماق) 

ereignen  (يۈز بەرمەك) 

ich arbeit -e = ich arbeite 
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du arbeit -e = du arbeitest 

er arbeit -e-t = er arbeitet 



sie arbeit -e-t = sie arbeitet 

es arbeit -e- t = es arbeitet 

wir arbeit -en = wir arbeiten 

ihr arbeit -e-t = ihr arbeitet 

sie arbeit -en = sie arbeiten 

Sie arbeit -en = Sie arbeiten 

 ا يەنە نۇرغۇن ائالھىدە ەئخۋالالر بار .بۇندىن باشق

3.2.3.2. Das Präteritum / Regelmäßige Verben 

 )تەرتىپلىك پېئىلالرنىڭ ۆئتكەن زامان كىلىشى(

ۆئتكەن زامان پېئىل بۇلۇپ ، ىئش ھەركەتنىڭ سۆزلىنىۋاتقان ۋاقىتتىن «  Präteritum» گىرمان تىلىدا 

دەپمۇ «  Imperfekt» يەنە «  Präteritum» ىقىنى بىلدۈرىدۇ . ىئلگىرى بۇلغانلىقىنى ياكى بولمىغانل

 ىدۇ .ىلىقتا قۇللىنىلكۈپۈنچە يېزىقچ ائتىلىدۇ ،

مىسىشەخىس:    : پېئىل تومۇرى   : قۇشۇمچىسى       : تەرجى  

ich            lern -        te              (ۈئگەندىم ) 

du            lern -        test            (ۈئگەندىڭ) 

er,sie,es    lern -        te               (ۈئگەندى) 

wir            lern -        ten            (ۈئگەندۇق) 

ihr            lern -        tet             (ۈئگەندىڭالر) 

sie            lern -        ten            (ۈئگەندىلەر ) 

Sie            lern -        ten            ( ىزۈئگەندىڭ ) 

  مىسال :

Ich kaufte eine Jacke. (kaufe : سېتىۋالماق)  (مەن بىر چاپان سېتىۋالدىم) 



Er stellte die Bücher in den Schrank. ( stellen: قويماق) 

 (ۇئ كىتاپالرنى ىئشكاپقا قويدى)

Der Arzt heilte die Wunde. (heilen: قساقايما )  

 (دوختۇر يارىنى ساقايتىۋەتتى)

Der Friseur rasierte den Herrn. (rasieren: ماقساقال ائل ) 

 (ساتىراچ ەئپەندىنىڭ ساقىلىنى ائلدى)

Mijit opferte sein Leben für die Kinder. (opfern: تەقدىم قىلماق) 

 ( مىجىت ھاياتىنى بالىالر ۈئچۈن بېغىشلىدى)
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Wir machte die Aufgebe sehr ordentlich. (machen: قىلماق) 

( ا قىلدۇقناھايىتى جايىد ۋەزىپىمىزنىز بى ) 

 ل :ە ەئھۋاائالھىد

ن ائخىرالشقان پېئىل تومۇرى بىلەن ۆئتكەن بىلە«  d, t, m, n» ھازىرقى زامانغا وئخشاش ۆئتكەن زاماندىمۇ 

 ھەرىپ ى قۇشۇلىدۇ .«  e» زامان قۇشۇمچىسى ائرىسىغا 

ich -ete 

du -etest 

er,sie,es -ete 

wir -eten 

ihr -etet 

sie -eten 

Sie -eten 

ich rechn -ete = ich rechnete (ھىساپلىدىم) 



du rechn -etest = du rechnetest (ھىساپلىدىڭ) 

er rechn -ete = er rechnete         (ھىساپلىدى) 

sie rechn -ete = sie rechnete        (ھىساپلىدى) 

es rechn -ete = es rechnete          (ھىساپلىدى) 

wir rechn -eten = wir rechneten     ( ۇقپلىدھىسا ) 

ihr rechn -etet = ihr rechnetet        (ھىساپلىدىڭالر) 

sie rechn -eten = sie rechneten      (ھىساپلىدىلەر) 

Sie rechn -eten = Sie rechneten      (ھىساپلىدىڭىز) 

3.2.3.3.Das Perfekt / Regelmäßige Verben 

 كەن زامان شەكلى (ئىلالرنىڭ ۆئتلىك پې)تەرتىپ

 «Perfekt  » بولسا «Präteritum  »ە ېئغىز تىلىدا ان پېئىل بۇلۇپ ، كۈپۈنچغا ۇئخشاش ۆئتكەن زام

ياردەمچى پېئىلالرنىڭ ياردىمى ۋە ۆئتكەن زاماننى «  sein» ۋە « Perfekt »« haben ».قۇللىنىلىدۇ 

 شەكلىدىن تۈزۈلىدۇ.«  Partizip - Perfekt» تەشكىل قىلىدىغان پېئىلنىڭ 

Das Partizip                                                                   (وئرتاقى) 

دەپ «  Partizip Perfekt» ۋە « Partizip »«, Partizip Präsens» ان تىلىدا رمگې

 .نىدۇ ىئككىگە بۈلى

1.Partizip Präsens                                             (ھازىرقى زامان وئرتاقى) 

 «Partizip Präsens  » پېئىلنىڭ ائخىرىغا «d  »ەن تۈزۈلىدۇ .قۇشۇمچىسىنىڭ ۇئلىنىشى بىل 

Infinitiv:        Partizip Päsens         : تەرجىمىسى 

singen           singend               (ناخشا ېئيتىۋېتىپ) 
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arbeiten       arbeitend                 (ىئشلەۋېتىپ) 



weinen       weinend                     (يىغالۋېتىپ)                

lachen        lachend                      (كۈلىۋېتىپ) 

schreiben   schreibend                  (يېزىۋېتىپ) 

lesen            lesend                       (ۇئقۇۋېتىپ) 

 مىسال :

Er kommt singend in das Zimmer.      ( كىرىۋاتىدۇۇئ ناخشا ېئيتقاچ ۆئيگە  ) 

Das Kind erzählt weinend den Unfall.  (باال يىغالپ تۇرۇپ ۋەقەنى سۆزلەۋاتىدۇ) 

2. Partizip Perfekt                                          ( قىۆئتكەن زامان وئرتا ) 

 «Partizip Perfekt  » پېئىل تومۇرنىڭ ائلدىغا «ge  » كەينىگە «t  »دۇ .قۇشۇمچىسى ۇئلىنىپ تۈزۈلى 

Infinitiv: ge-+ Péil tomuri + -t Partizip Perfekt 

suchen ge such -t = gesucht 

kaufen gekauf -t = gekauft 

zeigen ge zeig -t = gezeigt 

schicken ge schick -t = geschickt 

kochen gekoch -t = gekocht 

lernen ge lern -t = gelenrt 

hören gehör -t = gehört 

 ھۋال :ىدە ەئائالھ

نىڭ «  t» بىلەن ائخىرالشسا ، پېئىل تومۇرى بىلەن زامان قۇشۇمچىسى «  m,n,t,d »پېئىلالرنىڭ تومۇرى 

 قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ.«  e» ائرىسىغا 

Infinitiv:    ge-+ Péil tomuri + -et = Partizip Perfekt 

arbeiten   ge-+ arbeit + -et =    gearbeitet 



reden       ge- + red + -et =      geredet 

rechnen   ge- + rech + -et =     gerecht 

widmen   ge- + widm + -et =   gewidmet 

تە كەلگەندە پېئىل تومۇرىنىڭ «  Partizip Perfekt» بىلەن ائخىرالشقان پېئىلالر «  ieren» ائخىرى 

 قۇشۇمچىسى ۇئالنمايدۇ .«  ge »ائلدىغا  

Infinitiv:        Partizip:           Perfekt: 

Studieren  ( ي مەك تەپتە ۇئقۇماقائلى )      studiert 
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rasieren      (ساقال ائلماق)             rasiert 

radieren      (ۈئچۈرمەك)               radiert 

probieren   (سىناپ باقماق)            probiert 

 الھىدە ەئھۋالالر بار .يەنە نۇرغۇن ائ بۇنىڭدىن باشقا

3.Bildung des Perfekts                                    ( شىۆئتكەن زاماننىڭ تۈزۈلى ) 

 «Perfekt, Partizip Perfekt  » بىلەن «haben » « sein  » ياردەمچى پېئىلنىڭ

بىرگە  بىلەن«  sein» بىلەن بەزى پېئىلالر «  haben» گېرمان تىلىدا بەزى پېئىلالر بىرىكىشىدىن تۈزۈلىدۇ .

 سلەرگە قاراپ ۆئزگۈرىدۇ .پېئىلى شەخى«  haben, sein» .ىلىدۇ ك

 haben  : sein  شەخىس

ich      habe      bin 

du      hast        bist 

er,sie,es hat      ist 

wir    haben      sind 

ihr     habt        seid 



sie     haben     sind 

Sie     haben    sind 

 «Perfekt  » تە قۇللىنىلىدىغان «haben  » بىرگە كىلىدىغان پېئىلالربىلەن 

  «lernen, suchen, kaufen, tanzen, hören, fragen » 

 .lernen :مىسال  

  تەرجىمىسى haben:     Partizip    Perfek   :شەخىس

ich        habe       gelernt                (ۈئگەندىم) 

du        hast         gelernt                (ۈئگەندىڭ) 

er,sie,es hat         gelernt                (ۈئگەندى) 

wir       haben      gelernt                (ۈئگەندۇق) 

ihr        habt        gelernt                (ۈئگەندىڭالر) 

sie        haben      gelernt                (ۈئگەندىلەر) 

Sie        haben      gelernt               (ۈئگەندىڭىز )  

fragen ( ماقرىسو  ):       suchen                 (ىئزدىمەك) 
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ich habe gefragt    du hast gefragt             er hat gefragt          

sie hat gefragt 

es hat gefragt         wir haben gefragt         ihr habt gefragt 

sie haben gefragt    Sie haben gefragt 

ich habe gesucht      du hast gesucht        er hat gesucht 

sie hat gesucht         es hat gesucht          wir haben gesucht 

ihr habt gesucht        sie haben gesucht    Sie haben gesucht 



 «Perfekt  » تە «sein  »: بىلەن بىرگە كىلىدىغان پېئىلالر 

Gehen                  (كەتمەك) 

kommen              (كەلمەك) 

laufen                  ( مەكيۈگەر  ) 

springen              (سەكرىمەك) 

reiten                  ( ەكائت مىنم ) 

stürzen               (يىقىلماق) 

eilen                   (چاپسان بولماق ، ائلدىرماق) 

schwimmen        (سۇ ۈئزمەك) 

fallen                  (چۈشمەك) 

einsteigen           (قاتناش قۇرۇللىرىغا چىقماق ) 

aussteigen           ( كقاتناش قۇراللىرىدىن چۈشمە ) 

umziehen            (ۆئي كۆچمەك) 

tauchen               (چۆكمەك) 

............................................. 

. 

 (يىقىلماق) stürzen :مىسال 

 :sein : Pertizip Perfekt: Terjimisi : شەخىس

ich     bin    gestürzt                 يىقىلدىم  

du      bist   gestürzt               يىقىلدىڭ  

er,sie,es ist   gestürzt               يىقىلدى 

wir    sind    gestürzt               لدۇقيىقى                



ihr    seid   gestürzt               يىقىلدىڭالر  

sie   sind    gestürzt               يىقىلدىالر              

Sie   sind gestürzt                 يىقىلدىڭالر  
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 «Perfekt » نىڭ جۈملە ىئچىدە قۇللىنىلىشى : 

Mein Vater hat in dieser Fabrik gearbeitet.  (دادام بۇ زاۋۇتتا ىئشلىدى ) 

Ich habe früher in diesem Haus gewohnt.  ( بۇرۇن بۇ ۆئيدە وئلتۇراتتىم) 

Er ist von diesem Baum gestürzt.                  (ۇئ بۇ دەرەختىن يىقىلدى) 

Karl ist bis auf den Grund des Sees getaucht. 

                                                             ( ىگىگىچە چۆك تىڭىزنىڭ تكارىل دې ) 

Der Freund hat uns ein Paket geschickt.  

                                                              ( خالتا ەئۋەتتى دوستىمىز بىزگە بىر ) 

Herr Maier hat uns schöne Blumen geschenkt. 

                                                ( ق گۈل ھەدىيە قىلدىمايائر  ەئپەندى بىزگە چىرايلى ) 

Die Kinder haben in diesem Garten gespielt.  

                                                                     ( وئينىدىبالىالر بۇ باغچىدا  ) 

Die Ingenieure haben bis spet in die Nacht gearbeitet. 

 (ىئنجىنىرالر يېرىم كىچەگىچە ىئشلىدى)                                                            

Ursula und Klaus sind noch nicht erwacht. 

                                                          ( يغانمىدىوئرسۇال بىلەن كىالوئس تېخى وئ ) 

Der Vater hat seinen kleinen Sohn gesucht. 

 (دادا كىچىك وئغلىنى ىئزدىدى)                                                                    



Die Kranken haben auf den Arzt gewartet. 

 (كىسەللەر دوختۇرنى ساقلىدى)                                                                    

3.2.3.4.Das Plusquamperfekt / Regelmäßige Verben 

 Plusquamperfekt » « haben» . تەرتىپلىك پېئىلالرنىڭ ۆئتكەن زاماندا تامامالنغان شەكلى 

نىڭ «  Partizip » « Perfekt »« Partizip II» الر بىلەن ى پېئىلياردەمچ«  sein» ۋە «

«  sein» ۋە «  haben» بىلەن بولغان پەرقى شۇكى ، پەقەت «  Perfekt» بىرىكىشىدىن تۈزۈلىدۇ ،

 لىنىلىدۇ .شەكلىدە قول«  Präteritum» ياردەمچى پېئىللىرى بۇ قېتىم 

 :haben: sein :شەخىس

ich      hatte    war 

du      hattest warst 

er,sei,es hatte war 

wir    hatten waren 

ihr    hattet   wart 

sie hatten waren 
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Sie hatten waren 

Plusquamperfekt = شەخىس + haben ياكى sein نىڭ Preteritum- mi 

+Partizip Perfekt . 

)     suchen :مەسىلەن زدىمەكىئ ) 

 haben (Preteritum) + Partizip II : شەخىس

Ich hatte gesucht           ( مگەنتىىئزدى ) 

du hattest gesucht         (ىئزدىگەنتىڭ) 



er,sie,es hatte gesucht    (ىئزدىگەنتى) 

wir hatten gesucht         (ىئزدىگەنتۇق) 

ihr hattet gesucht          ( رىئزدىگەنتىڭال  ) 

sie hatten gesucht         ( ەرزدىگەنتىلىئ ) 

Sie hatten gesucht        ( ڭىزىئزدىگەنتى ) 

 sein   (Preteritum) + Partizip II : شەخىس

stürzen          (يېقىلماق) 

ich war gestürzt        (يېقىلغانتىم) 

du warst gestürzt       (يېقىنلغانتىڭ) 

er, sie,es war gestürzt (يېقىلغانتى) 

wir waren gestürzt      ( لغانتۇقيېقى ) 

ihr wart gestürzt         ( ڭالرغانتىيىقىل ) 

sie waren gestürzt      (يىقىلغانتىالر) 

Sie waren gestürzt      (يىقىلغانتىڭىز) 

 «Plusquamperfekt  »: نىڭ جۈملە ىئچىدە قوللىنىلىشى 

Ich hatte hier auf meinen Freund gewartet. 

                                                                ( دوستۇمنى ساقلىغانتىمبۇ يەردە   ) 

Seine Mutter war noch nicht erwacht.     

 ( ائپىسى تېخى وئيغانمىغانتى)                                                                  

Karl hatte sein Mantel verkauft.              

 (كارىل پەلتۇسىنى سېتىۋەتكەنتى)                                                               

Die Katze war auf den Baum geklettert .(مۈشۈك دەرەخكە ياماشتى) 
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Petra war zum Arzt geeilt.                 

 (  پېترا دوختۇرغا ائلدىرغانتى)                                                             

Mein Sohn hatte in Frankreich studiert. 

 ( وئغلۇم فىرانسىيەدە ۇئقۇغانتى)                                                              

Als ich gestern abend nach Hause kam, hatte meine Eltern 

schon gegessen.         ( ائپام تاماق يەپ بوپتۇ –مەن تۈنۈگۈن ائخشام ۆئيگە كەلسام دادام   ) 

3.2.3.5. Futur I 

                                                                             ( 1كەلگۈسى زامان  ) 

ېئىلالر ، نى بىلدۈرىدىغان پەتنىڭ سۆزلىنىۋاتقان ۋاقىتتىن كىيىن بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىغىھەرك –ىئش 

«  Futur I »« Futur II» كىلىدىغان زامان پېئىل دەپ ائتىلىدۇ . گېرمان تىلىدا ىئككى كىلىدىغان زامان 

مامالنغان زامان دەپ ائتىلىدۇ . كەلگۈسىدە تا«  Futur II» مان زا  ىكى كەلگۈسىۇئيغۇرچىد« Futur I» بار

ياردەمچى پېئىل «  Futur I » « werden» قوللىنىلىدۇ ،  « Futur I» كۈپۈنچە كەلگۈسى زاماندا 

 werden» شەكلىدىكى پېئىل بىلەن مەيدانغا كېلىدۇ . «  Infinitiv» ۋە جۈملىنىڭ ائخىرىدا  كىلىدىغان 

 ېئىل شەخىسلەردە تۈرلىنىدۇ . ياردەمچى پ« 

 :werden :شەخىس

Ich     werde 

du       wirst 

er,sie,es wird 

wir   werden 

ihr   werdet 

sie  werden 



Sie werden 

Futur I = شەخىس + werden + Infinitiv. 

 (ىئزدىمەك) suchen :  :مەسىلەن

  : تەرجىمىسى   werden  + Infinitiv   + شەخىس

ich           werde      suchen     (ىئزدەيمەن) 

du            wirst         suchen     (ىئزدەيسەن) 

er,sie,es    wird        suchen      (ىئزدەيدۇ) 

wir         werden      suchen      (ىئزدەيمىز ) 
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ihr        werdet        suchen     (ىئزدەيسىلەر ) 

sie        werden       suchen     (ىئزدەيدۇلەر) 

Sie       werden       suchen       (ىئزدەيسىز) 

 «Futur I »   نىڭ جۈملە ىئچىدە قوللىنىلىشى :« 1»كەلگۈسى زامان 

Ich werde mit meinem Vater ins Kino gehen . 

 (مەن دادام بىلەن كىنوغا بارىمەن)                                                                  

Peter wird in diesem Laden arbeiten.         

 (پېتىر بۇ دۇكاندا ىئشلىمەكچى)                                                                    

Wir werden ein Auto kaufen.                             

 ( بىز بىر ماشىنا ائلىمىز)                                                                          

Der Kranken wird auf den Arzt warten.          

 (كىسەللەر دوختۇرنى ساقاليدۇ)                                                                   

Meine Mutter wird heute Nudeln kochen. 



                                                              ( دۇچۆپ پۇشۇرى –ائپام بۈگۈن ۈئگرە   ) 

Ihr werdet die Reise nicht machen.            

 ( سىلەر ساياھەت قىلمايسىلەر)                                                                   

3.2.3.6.Futur II 

                                                                          ( 2كەلگۈسى زامان  ) 

 «Futur II  » گېرمان تىلىدا ناھايىتى ائز قوللىنىلىدۇ . ۇئيغۇرچىغا كەلگۈسىدە تامامالنغان زامان تەرجىمە

 «  Partizip »ياردەمچى پېئىل ۋە جۈملىنىڭ ائخىرىدا «  werden »يەنە «  Futur II ».قىلىنىدۇ 

 «Perfekt (Partizip II)   » كەلگەن پېئىل ۋە شەكلىدە «haben  » ياكى «sein  » ياردەمچى

 شەكلىنىڭ بىرلىك تە قوللىنىلىشى بىلەن مەيدانغا كېلىدۇ .«  Infinitiv» پېئىلالرنىڭ 

Futur II = شەخىس + werden + Partizip II + haben ياكى sein. 

)      suchen : مەسىلەن كەىئزدىم ) 

  : تەرجىمىسى    werden  + Partizip II   + haben  + شەخىس

Ich         werde      gesucht           haben  (ىئزدەيدىغان بولدۇم ) 

Du         wirst         gesucht          haben  (ىئزدەيدىغان بولدۇڭ ) 

er,sie,es wird          gesucht           haben  ( ەيدىغان بولدىىئزد  ) 
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wir        werden       gesucht         haben  ( دەيدىغان بولدۇقىئز   ) 

ihr        werdet         gesucht        haben  (ىئزدەيدىغان بولدىڭالر ) 

sie        werden        gesucht         haben  (ىئزدەيدىغان بولدىالر ) 

Sie    werden        gesucht        haben   (ىئزدەيدىغان بولدىڭىز ) 

erwachen (وئيغانماق) mit sein : 

ich   werde        erwacht            sein       (وئيغانغان بۇالتتىم ) 



du    wisrt          erwacht           sein        (وئيغانغان بۇلىسەن ) 

er,sie,es wird      erwacht           sein        (ۇئيغانغان بولىدۇ) 

wir  werden        erwacht          sein         (وئيغانغان بولىمىز ) 

ihr  werdet         erwacht           sein       (وئيغانغان بولىسىلەر ) 

sie  werden       erwacht            sein       (وئيغانغان بولدىالر ) 

Sie  werden       erwacht           sein        ( نغان بۇلىسىزوئيغا  ) 

 «Futur II » « نىڭ جۈملە ىئچىدە قوللىنىلىشى : « 2كەلگۈسى زامان 

Ich werde das Buch beendet haben. 

 (مەن كىتاپنى ۇئقۇپ بولغان بۇلىمەن)                                                           

Klaus wird die neuen Wörter gelernt haben. 

                                                        ( ۈئگۈنىپ بولدىرنى كىالوئس يىڭى سۆزلە ) 

Dér Kranke wird in einer Stunde erwacht sein. 

 (كىسەل بىر ساەئت ىئچىدە وئيغۇنۇپ بولدى)                                                       

Mein Freund wird sein Fahrrad verkauft haben. 

 (مىنىڭ دوستۇم ۋەلسىپىتنى ساتىدىغان بولدى)                                                      

Die Polizei wird den Dieb gesucht haben. 

                                                             ( غان بولدىوئغرىنى ىئزلەيدىساقچىالر  ) 

Die Wohnung wird in einer Woche renoviert sein. 

 ( ۆئي بىر ھەپتىدە رىمىنوت قىلىنىپ بۇلۇدىغان بولدى)                                                
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3.2.4.Die unregelmäßige Konjugation 

 )پېئىلالرنىڭ تەرتىپسىز تۈرلىنىشى (



ىز پېئىل دەپ ائتىلىدۇ . يەنى سۆز تەرتىپسبولىدىغان پېئىلالر زامانالردا كەلگەندە  پېئىل تومۇرىدا ۆئزگۈرۈش 

كۈچلۈك پېئىل دەپمۇ «  starke Verben» اۋۇش ۆئزگۈرىشى ھاسىل قىلىنغانلىقى ۈئچۈن . تومۇرىدا ت

بىرى ۆئز ائلدىغا قاىئدىگە بويسۇنمىغان  -گە يېقىن تەرتىپسىز پېئىل بۇلۇپ ، ھەر   200گېرمان تىلىدا ائتايدۇ .

 لدا ۆئزگۈرىدۇ . ھا

سۇزۇق «  a, o, u »گەندە ەئگەر سۆز تومۇرىدا دە كەل«  Präsens» پسىز پېئىل ھازىرقى زامان تەرتى : 1

 ,ä »الردا «  er,sie,es »ۋە ۈئچۈنجى  شەخىس بىرلىك « du »تاۋۇشالر بولسا ىئككىنجى شەخىس بىرلىك 

ö, ü  »اسىل قىلىدۇ . غا ۆئزگۈرۈپ ، سۆز تومۇرىدا تاۋۇش ۆئزگۈرىشى ھ 

دە كەلگەندە سۆز تومۇرىدىكى سۇزۇق «  Präteritüm» ز پېئىل ،يېزىقتىكى ۆئتكەن زامان رتىپسى: تە2

تاۋۇشتا ۆئزگۈرىش بولىدۇ  ۋە بۇ ۆئزگۈرىشكە شەخىس كىلىشلىرى ۇئلىنىدۇ . ۆئزگىرىشنى قاىئدىگە چۈشۈرىپ 

ز پېئىلالرنىڭ بىرلىك رتىپسىزگۈرىدۇ . بىز بۇ تەچۈشەندۈرۈش مۇمكىن ەئمەس ، ھەر بىر پېئىل ۆئز ائلدىغا ۆئ

دىكى تۈرلىنىشىنى ياتقا ېئلىشىمىزغا توغرا كىلىدۇ . چۈنكى «  Präteritum»  ۈئچۈنجى شەخىستە كەلگەن

بىرلىك ۈئچۈنجى شەخىستىكى ۆئزگەرگەن پېئىل تومۇرى باشقا شەخىسلەر ۈئچۈنمۇ وئرتاق بۇلۇپ . پەقەت بۇ 

 . ىلىدۇ ىس كىلىش وئلىنىپال كتومۇرغا كىرەكلىك شەخ

«  sein» ۋە «  haben» دە كەلگەندە ،«  Perfekt» مان : تەرتىپسىز پېئىل ، ېئغىزدىكى ۆئتكەن زا 3

ياردەمچى پېئىلنىڭ ياردىمى بىلەن تۈزۈلۈپ ، پېئىل قاىئدىگە بويسۇنمىغان ھالدا تەرتىپسىز ۆئزگۈرىدۇ . بىز بۇ ھەر 

  ىمىز .ۋەلەشتۈرۈپ ياتقا ائلبىر پېئىلدىكى ۆئزگۈرىشنى جەد

 كە وئخشاش ۆئزگۈرىدۇ . «  Perfekt» تىمۇ «  Plusquamperfekt» : تەرتىپسىز پېئىل ، 4

ھالەتتە كەلگەنلىگى ۈئچۈن پېئىلدا «  Infinitiv» دە كەلگەندە پېئىل «  Futur I» : تەرتىپسىز پېئىل ، 5

 ۆئزگۈرىش بولمايدۇ . 

ھالىتىدە «  Partizip- Perfekt» ل  دە كەلگەندە پېئى«  Futur II» : تەرتىپسىز پېئىل 6

ۈئچۈن ھەر بىر پېئىلنى يۇقاردىكىدەك ياتقا ېئلىشقا توغرا كىلىدۇ . بىز گېرمان تىلىدىكى بىر قىسىم  قوللىنىلغانلىقى

 ۋە  «  Präsens , Präteritum» تەرتىپسىز پېئىلالرنىڭ بىرلىك ۈئچىنجى شەخىسىدىكى 



« Perfekt  »ىۋەلدە كۆسىتىمىز .نداق ۆئزگۈرىش بولىدىغانلىقىنى تۈۋەندىكى جەدا  قاە كېلىپ پېئىل تومۇرىدد 

UNREGELMAßIGE VERBEN: 

 )تەرتىپسىز پېئىلالر (

Infinitiv + Präsens :                 Präteritum : 

(er,sie,es) 

backen      bäckt      ( قىزارتماق -پۇشۇرماق  )      backte 

befehlen   befiehlt    ( ق قىلماقبۇيرۇ   )        befahl 
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beginnen  beginnt   (باشلىماق)             begann 

beißen      beißt       (چىشلىمەك)             biß 

bergen     birgt        (قوتقۇزماق)            barg 

bersten    birst         (يېرىلىپ كىتىش )       barst 

betrügen betrügt     (ائلدىماق)             betrog 

bewegen bewegt    (ھەركەت قىلماق)       bewog 

biegen    biegt        (ەئگمەك)              bog 

bieten     bietet       (تەمىنلىمەك)           bot 

binden    bindet      ( باغلىماق -تاڭماق  )      band 

bitten     bittet         ( ىلىمەكت ) 

blasen    bläst            ( چالماق -كپۈۋلىمە ) 

bleiben   bleibt           ( قېلىپ قالماق -قالماق ) 

bleichen  bleicht        (ائقارتماق) 

braten     brät            ( كاۋاپ قىلماق –پۇشۇرماق  ) 



brechen  bricht           (سۇنۇپ كىتىش ) 

brennen  brennt         (كۆيدۈرمەك) 

bringen   bringt          ( كەلمەكەئ ) 

denken   denkt           (وئيلىماق) 

dingen   dingt            (يالالنما ،ياللىماق) 

dreschen  drischt     (دان ائيرىماق) 

dringen   dringt       (تىشىپ ۆئتمەك) 

Perfekt: 

(er,sie,es) 

hat gebacken 

hat befohlen 

hat begonnen 

hat gebissen 

hat geborgen 

ist geborsten 
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hat betrogen 

hat gewogen 

hat gebogen 

hat geboten 

hat gebunden 

hat gebeten 



hat geblasen 

ist geblieben 

ist geblichen 

hat gebraten 

hat gebrochen 

hat gebrannt 

hat gebracht 

hat gedacht 

hat gedungen 

hat gedroschen 

ist gedrungen 

empfangen 

( ائلماقتاپشۇرۇپ  ) 

empfängt empfing    hat empfangen 

erbleichen 

 (ۋاپات بولماق)

erbleicht erblich      ist erblichen 

erkiesen 

 ( تاللىماق)

erkiest erkor     hat erkoren 

erklimmen erklimmt     (ياماشماق) 

erlöschen erlischt         ( يۇقالماق -ۆئچمەك  ) 



erschrecken erschrickt     ( ۈچىمەكچ -قورقماق ) 

erklomm 

erlosch 

erschrack 

hat erklommen 

ist erloschen 

ist erschrocken 

essen (تاماق يىمەك) 

ißt aß hat gegessen 

fahren (ھەيدىمەك، كەتمەك) 

fährt fuhr      ist gefahren 

fallen (چۈشمەك) 

fällt fiel        ist gefallen 

fangen (قوغالپ تۇتماق) 

fängt fing    hat gefangen 
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finden (تاپماق) 

findet  fand     hat gefunden 

fliegen (ۇئچماق) 

fliegt  flog       ist geflogen 

fließen (ائقماق) 

fließt  floß        ist geflossen 



fressen (يەم يىمەك) 

frißt  fraß       hat gefressen 

frieren (مۇزلىماق) 

friert  fror      hat gefroren 

geben (بەرمەك) 

gibt gab      hat gegeben 

gehen ( بارماق -ماڭماق ) 

geht    ging   ist gegangen 

genesen ( ساالمەتلىكى ەئسلىگە كەلمەك -ساقايماق ) 

genest    genas   ist genesen 

genießen ( ۇزۇرالنماقھ ) 

genießt    genoß       hat genossen 

gewinnen (يەڭمەك) 

gewinnt   gewann     hat gewonnen 

gleichen (وئخشىماق) 

gleicht   glich           hat geglichen 

graben (كولىماق) 

gräbt   grub         hat gegraben 

greifen (سىقىمداپ تۇرماق) 

greift    griff         hat gegriffen 

halten (تۇتماق ، قالدۇرماق) 

hält  hielt           hat gehalten 



hängen  hängt hing     hat gehangen 

 (ائسماق)

heben  hebt hob    hat gehoben 

 (كۈتۈرمەك،تىك تۇتماق)

heißen (دەپ ائتىماق) 

heißt  hieß     hat geheißen 
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helfen (ياردەم قىلماق) 

Hilft   half     hat geholfen 

kennen (تونىماق، بىلمەك) 

kennt   kannte    hat gekannt 

kneifen(چىمدىماق، قىسماق) 

kneift kniff hat gekniffen 

kommen (كەلمەك) 

Kommt  kam     ist gekommen 

laden( كلىپ قىلماققاچىلىماق ،يۈكلىمەك، تە  ) 

lädt lud      hat geladen 

laufen (يۈگۈرمەك) 

läuft lief ist gelaufen 

leihen   leiht  lieh        hat geliehen 

 (ۆئتنە بەرمەك)

lesen (وئقۇماق) 



Liest  las        hat gelesen 

liegen   liegt lag     hat gelegen 

 (ياتماق)

lügen( سۆزلىمەكيالغان  ) 

lügt  log    hat gelogen 

mahlen (ۇئۋىماق) 

mahlt  mahlte    hat gemahlen 

meiden 

 (يۇشۇرماق)

meidet   mied     hat gemieden 

melke (ساغماق) 

melkt  melkte     hat gemolken 

messen (ۆئلچىمەك) 

mißt   maß       hat gemessen 

nehmen (ائلماق) 
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nimmt   nahm      hat genommen 

nennen ( دەپ ائتىماق –ىئسىم قويماق  ) 

nennt   nannte      hat genannt 

pfeifen (ىئسقىرتماق ، سۇناي چالماق) 

pfeift   pfiff     hat gepfiffen 

preisen (مەدىھلىمەك ، ماختىماق) 



preist  pries     hat gepriesen 

quellen (ېئتىلىپ چىقماق) 

quillt   quoll     ist gequollen 

raten -(ەئقىل كۆرسەتمەك) 

rät  riet           hat geraten 

reiten (ائتقا مىنمەك) 

reitet    ritt     ist geritten 

rufen(چاقىرماق) 

ruft  rief       hat gerufen 

saugen (سۈمۈرمەك ، شۇرىماق) 

saugt   sog      hat gesogen 

schaffen (ياراتماق ، ۇئرۇندىماق) 

schafft    schuf      hat geschaffen 

scheiden ( اللىماق، ائيرىماقت ) 

scheidet    schied    ist geschieden 

scheren ( سمەككە )          

schert  schor         hat geschoren 

schieben (ىئتتىرمەك ، سۆرىمەك) 

schiebt  schob  hat geschoben 

schießen (مىلتىق ائتماق ) 

schießt   schoß      hat geschossen 

schlafen ( ماقۇئخلى )  



schläft   schlief          hat geschlafen 

schlagen (ۇئرماق)  

schlägt   schlug          hat geschlagen  

schwimmen (سۇ ۈئزمەك) 

schwimmt      schwamm      ist geschwommen 
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Sehen      (كۆرمەك) sieht    sah        hat gesehen 

senden (ەئۋەتمەك) sendet  sandte   hat gesandt 

singen (ناخشا ېئيتماق)singt      sang    hat gesungen 

sitzen (وئلتۇرماق) sitzt          saß        hat gesessen 

sprechen (سۆزلەشمەك) spricht     sprach        hat gesprochen 

stehen (ۆئرە تۇرماق) steht             stand          hat gestanden 

sterben (ۆئلمەك) stirbt               starb           ist  gestorben 

tragen (كۆتۈرمەك ، ائرتماق)  trägt     trug            hat getragen 

treffen ( اشماقۇئرماق ، ۇئچر  ) trifft       traf            hat getroffen 

trinken (ىئچمەك )         trinkt       troff 

tun ( ىلماقىئش ق ) tut                     tat             hat getan 

verbieten (مەنىي قىلماق)  verbietet  verbot      hat verboten 

vergessen (ۇئنۇتماق) virgiß         vergaß        hat vergessen 

verlieren (يۈتتۈرۈپ قويماق) verliert   verlor        hat verloren 

verzeihen ( ەككەچۈرم ) verzeiht     verzieh     hat verziehen 

wachsen  (چوڭ بولماق ) wächst   wuchs         ist gewachsen 



wegen ( تارازىدا تارتماق )  wägt    wog         hat gewogen 

Wachen   (كىر يۇماق)wäsch    wusch        hat gewaschen 

Werfen  (ائتماق)   wirft           warf        hat geworfen 
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werben  (ىئالن قىلماق)  wirbt     warb       hat geworben 

wissen  ( ەكبىلم )       weiß      wußte      hat gewußt 

ziehen (تارىتماق)        zieht      zog        hat gezogen 

zwingen (مەجبۇرلىماق) zwingt  zwang      hat gezwungen 

............................................................................................... 

بىلەن كىلىپ ، «  haben» ھەم »« دە ھەم «  Partizip » « Perfekt» بەزى تەرتىپسىز پېئىلالر 

 ائيرىم مەناالرنى بىلدۈرىدۇ . –ائيرىم 

 biegenمەسىلەن : 

1 « :haben  » ىنى بىلدۈرىدۇ .دىگەن مەن« ەئگمەك»بىلەن كەلسە 

Ich habe den Draht gebogen.      (مەن سىمنى ىئگۋەتتىم ) 

2  « :sein  » بىلدۈرىدۇ .دىگەن مەنىنى « ەئگىمەك»بىلەن كەلگەندە 

Ich bin um die Ecke gebogen.      (مەن دوقمۇشنى ەئگىدىم) 

brechen : 

1« : haben  »دىگەن مەنىدە .« سۇندۇرماق»كەلسە  بىلەن 

Ich habe den Stab gebrochen.     ( ندۇرۋەتتىمكالتەكنى سۇ ) 

2 « :sein  » دىگەن مەنىدە كىلىدۇ .« سۇنۇپ كەتمەك»بىلەن كەلسە 

Sein Bein ist beim Unfall gebrochen.    ( ۋەقەدە پۇتۇ سۇنۇپ كەتتى) 

erschrecken: 



1.Hans hat seinen Vater erschreckt.     ( ۇتتىھانىس دادىسىنى قۇرق ) 

2. Wir sind sehr erschrocken.               (ناھايىتى قۇرقۇپ كەتمەك) 

fliegen: 

1. Ich bin nach Kashkar geflogen.       ( قەشقەرگە وئچتۇم ) 

2.Ich habe ein Flugzeug geflogen.     (مەن ائيرۇپىالن ھەيدىدىم) 

87 

 

gebären: 

1. Venera hat einen Sohn geboren.    (ۋېنىرا بىر ۇئغۇل تۇغدى) 

2.Ich bin in Ghulja geboren                (مەن غولجىدا تۇغۇلدۇم) 

ziehen: 

1.Das Pferd hat den Wagen gezogen. 

 (ائت بولسا ھارۋىنى سۆرىدى)                                                           

2.Wir sind nach München gezogen. 

                                                       ( تتۇقبىز مىيونخىنغا كۈچۈپ كە ) 

senden: 

1. Mein Vater mir einen Brief gesandt. 

                                                        ( ىدادام ماڭا بىر خەت ەئۋەتت  ) 

2.Radio Washington hat die neuen Schlager gesendet. 

                                        ( ۇئسى يىڭى ناخشىالرنى ائڭالتتىۋاشىنگىتون  رادى ) 

3.3.Der Modus 

 (پېئىلنىڭ ۆئلگۈسى)                                                                    



 ، ۈئچ ۆئلگىنى مەيدانغا كەلتۈرگەن . پېئىلالر ھەرخىل مەنىالرنى بىلدۈرۈش ۈئچۈن

Indikativ. (بىلدۈرمە ۆئلگە) 

Konjunktiv.( ەك ۆئلگەتىل  ) 

Imperativ. (بۇيرۇق ۆئلگە ) 

 II Konjunktiv» ۋە «  Konjuktiv I» دە كەلگەندە «  Futur II» ۋە « Futur I» تىلەك ۆئلگە 

 دەپ ىئككىگە بۆلىنىدۇ . «  

3.3.1.Der Indikativ 

                                                                              ( رمە ۆئلگەبىلدۈ   ) 

 شىدىن ىئبارەت .قەدەر ۈئگەنگەن پېئىلالرنىڭ زامانالردا كىلى بىلدۈرمە ۆئلگە ، ھازىرغا

3.3.2. Der Konjunktiv 

 ( تىلەك ۆئلگە )                                                                               

 «Konjunktiv I » ۋە «Konjunktiv II  » بولسا «Pränsens » « Präteritum » 

« Perfekt  » ۋە «Plusquamperfekt  »ۇنىڭ ۈئچۈن ۈئچۈن پەرقى يۇق ش «Konjunktiv 

دە كەلگەندە ۆئز رپلىنى جارى «  Futur II» ۋە «  Futur I» ىماي ىئشلىتىمىز ، پەقەت دەپال ائير « 

 قىلدۇرىدۇ . 
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1.Konjunktiv / Pränsens                     (تىلەك ۆئلگىنىڭ ھازىرقى زامانى ) 

fragen (سورىماق) 

 Indikativ + Konjunktiv + شەخىس

ich   frage   frag- e 

du    fragst   frag- est 



er,sie,es    fragt    frag- e 

wir          fragen    frag- en 

ihr           fragt    frag- et 

sie          fragen  frag- en 

Sie          fragen  frag- en 

schlagen (ۇئرماق ): 

 Indikativ + Konjunktiv +  شەخىس

Ich          schlage    schlag    - e 

du          schlägst     schlag- est 

er,sie,es schlägt       schlag- e 

wir         schlagen     schlag- en 

ihr         schlagt        schlag- et 

sie          schlagen    schlag- en 

Sie          schlagen     schlg- en 

 چىالر ۇئلىنىدۇ .گەندە پېئىل تومۇرىغا تۈۋەندىكى قۇشۇمپېئىل ، تىلەك ۆئلگىسىنىڭ ھازىرقى زامانىدا كەل

ich -e 

du -est 

er,sie,es -e 

wir -en 

ihr -et 

sie -en 

Sie -en 



 «Konjunktiv  » تا كەلگەن تەرتىپسىز پېئىلالرنىڭ ىئككىنچى ۋە ۈئچۈنجى بىرلىك شەخىسلەردىكى پېئىل

«  Umlaut» ۋۇشنىڭ ۈئستىدىكى ىئككى چىكىت تومۇرىدا ھېچقانداق ۆئزگۈرىش بولمايدۇ ، ۋە سۇزۇق تا

 قۇيۇلمايدۇ .
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» ۈنجى شەخىستە ۈئچ«  schlägst» پېئىلنىڭ ىئككىنجى شەخىستە «  schlagen» يۇقاردىكى 

shlegt  » شەكلى «Konjuktiv  » تا كەلگەندە «ä  » سۇزۇق تاۋۇش ەئسلىدىكى «a  ». غا ۆئزگەردى 

haben: sein: 

Indikativ +   Konjuktiv     indikativ      + Konjuktiv 

ich habe         habe           bin                 sei 

du hast        habest           bist              seiest 

er,sie,es hat  habe             ist               sei 

wir haben    haben          sind               seien 

ihr  habt      habet           seid                seiet 

sie  haben   haben          sind                seien 

Sie  haben  haben           sind                seien 

werden:      Indik +         Konj 

ich              werde          werde 

du              wirst             werdest 

er,sie,es      wird             werde 

wir      werden        werden 

ihr      werdet         werdet 

sie      werden        werden 



Sie      werden        werden 

2 « :Konjunktiv / Präteritum  »ېئىلالرنىڭ تىلەك تىلەك پېئىلنىڭ يېزىقتىكى ۆئتكەن زامانى ، پ

 خشاش .ن زاماندا كىلىشىگە تامامەن وئۆئتكەن زاماندا كىلىشى بىلەن يېزىقتىكى ۆئتكەۆئلگىنىڭ يېزىقتىكى 

kaufen    (سېتىۋالماق) 

 Indikativ +     Konjunktiv   : شەخىس

Ich       kaufte             kaufte 

du       kauftest           kauftest 
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er,sie,es kaufte           kaufte 

wir      kauften           kauften 

ihr      kauftet            kaufet 

sie     kauften            kauften 

Sie     kauften           kauften 

lieben   (ياخشى كۆرمەك) 

 Indikativ     + Konjunktiv    :شەخىس

Ich        liebte            liebte 

du        liebtest          liebtest 

er,sie,es liebte           liebte 

wir         liebten         liebten 

ihr      liebtet       liebtet 

sie      liebten      liebten 

Sie     liebten       liebten 



 «kaufen  » ۋە «lieben  » ز تومۇرىغاتەرتىپلىك بولغانلىقى ۈئچۈن سۆ 

  «test, -te, -ten, -tet, -ten  te  »، قۇشۇمچۇلىرى ۇئلىنىپ كېلىدۇ 

 ۈئچۈنمۇ وئرتاق.«  Konjunktiv Präteritum» ۈئچۈنمۇ «  Präteritum» ۇ ب 

 Präteritum» دا كەلگەندە پېئىلنىڭ «  Konjunktiv » « Präteritum» تەرىپسىز پېئىلالر 

 قۇشۇمچىالر ۇئلىنىدۇ .شەكلىدىكى سۆز تومۇرىغا شۇ « 

ich -e 

du -est 

er,sie,es -e 

wir -en 

ihr -et 

sie ,Sie -en 

 الر بولسا ،«  a, o, u» دا كەلگەندە ، سۆز تومۇرىدا سۇزۇق تاۋۇش «  Präteritum» ەئگەر 

  «Konjunktiv » « Präteritum » دە «ä,ö, ü  » . بولۇپ ۆئزگىرەيدۇ 

Mesilen: 

kommen(كەلمەك) 

ىسشەخ    : Indikativ    + Konjunktiv 

Ich          kam             käme 
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 du       kamst             kämest 

er,sie,es    kam         käme 

wir           kamen      kämen 

ihr            kamt        kämet 



sie            kamen     kämen 

Sie           kamen      kämen 

haben (بولماق) 

Ich          hatte          hätte 

du          hattest        hättest 

er,sie,es  hatte           hätte 

wir         hatten          hätten 

ihr         hattet           hättet 

sie, Sie   hatten          hätten 

3«:- Konjunktiv  Perfekt  »ۆئلگىنىڭ يېزىقتىكى ۆئتكەن زامانى  تىلەك «Konjunktiv -

Perfekt » «haben  » ۋە «sei  » ياردەمچى پېئىلنىڭ «Konjunktiv - Präsens  » تىكى

 شەكلىنىڭ بىرلىشىشىدىن تۈزۈلىدۇ . «  Partizip- Perfekt» تۈرلىنىشى بىلەن پېئىلنىڭ 

 (تاپماق) finden :مەسىلەن

ich habe gefunden 

du habest gefunden 

er,sie,es habe gefunden 

wir haben gefunden 

ihr habet gefunden 

sie,Sie haben gefunden 

kommen: 
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ich sei gekommen 



du seiest gekommen 

er,sie,es sei gekommen 

wir seien gekommen 

ihr seiet gekommen 

sie,Sei seien gekommen 

4 «.Konjunktiv / Plusquamperfekt  »ندا تامامالنغان شەكلىتىلەك ۆئلگىنىڭ ۆئتكەن زاما 

  «Konjuktiv Plusquamperfekt »« haben  » ۋە «sein  »ياردەمچى پېئىلنىڭ 

  «Konjunktiv Präteritum  » شەكلى بىلەن پېئىلنىڭ «Partizip Perfekt  » تىكى

 شەكلىنىڭ بىرلىشىشدىن تۈزۈلىدۇ . 

    : مەسىلەن

bringen(ەئكەلمەك) 

ich hätte gebracht 

du hättest gebracht 

er,sie,es hätte gebracht 

wir hätten gebracht 

ihr hättet gebracht 

sie,Sie hätten gebracht 

gehen:(كەتمەك) 

ich wäre gegangen 

du wärest gegangen 

er,sie,es wäre gegangen 

wir wären gegangen 



ihr wäret gegangen 

sie,Sie wäre gegangen 
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5.Konjunktiv / Futur I 

 (1زامانى )تىلەك ۆئلگىنىڭ كەلگۈسى 

« Futur I » ۋە «Futur II  » نىڭ ھەر بىرىنىڭ تىلەك ۆئلگۈسى بار بۇلۇپ ، بۇالر 

« Konjunktiv I  »ۋە « Konjunktiv II  ». دەپ ائتىلىدۇ 

« Futur I  » نىڭ« Konjunktiv I » « werden  »مچى پېئىلنىڭ ياردە« Konjunktiv » 

« Präsens  »ولىدۇ .تىكى تۈرلىنىشى بىلەن ھاسىل ب 

« Konjuntiv II »« werden  » ياردەمچى پېئىلنىڭ« Konjuntiv - Präteritum  »

 تىكى تۈرلىنىشدىن ھاسىل بولىدۇ .

  :    مەسىلەن

Kommen       (كەلمەك) 

Indikativ                           Konjunktiv I              Konjunktiv II 

Futur I                             Futur I                       Futur 

ich werde kommen        werde kommen         würde kommen 

du wirst kommen           werdest kommen       würdest kommen 

er,sie,es wird kommen   werde kommen          würde kommen 

wir werden kommen      werden kommen       würden kommen 

ihr werdet kommen       werdet kommen         würdet kommen 

sie,Sie werden kommen  werden kommen       würden 

kommen 



6.Konjunktiv / Futur II 

 ( II)تىلەك ۆئلگىنىڭ كەلگۈسى زامانى 

 «Futur II  » دىمۇ «Konjunktiv I »  ۋە «Konjunktiv II  » . شەكىللىرى بار 

 «Futur II  » نىڭ «Konjunktiv I » « werden  » ياردەمچى پېئىلنىڭ  «Präsens- 

Konjunktiv  » نىسى بىلەن «haben  » ۋە «sen  » . پېئىلىنىڭ ياردىمىدىن تۈزۈلىدۇ 

 «Futur II  » نىڭ «Konjumktiv II » « werden  » ياردەمچى پېئىلنىڭ «

Konjunktiv - Präteritumi  » بىلەن «haben  » ۋە «sien  » پېئىلنىڭ ياردىمى بىلەن

 تۈزۈلىدۇ .

    : مەسىلەن

lieben (ياخشى كۆرمەك) 

Indikativ 

Futur II      Konjunktiv I 
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Futur II 

ich werde       geliebt      haben 

du werdest     geliebt     haben 

er,sie,es wirst geliebt      haben 

wir werden    geliebt      haben 

ihr werdet      geliebt      haben 

sie werden     geliebt      haben 

Sie werden   geliebt       haben 

Konjunktiv II 



Futur II 

ich würde         geliebt       haben 

du würdest       geliebt      haben 

er,sie,es würde geliebt      haben 

wir würden       geliebt     haben 

ihr würde        geliebt      haben 

sie,Sie würden geliebt     haben 

3.3.2.1.Anwendung des Konjunktivs 

 )تىلەك ۆئلگىنىڭ قوللىنىلىشى(

1.Direkte Rede 

                                                                               ( ستە سۆز بىۋا  ) 

بۇلۇپ : ائپتۇر باشقىالرنىڭ گەپ تىلىدىكى كۆچۈرمە جۈملىگە وئخشاش ز ، ۇئيغۇر گېرمان تىلىدىكى بىۋاستە سۆ 

سۆزىنى ھېچ بىر ۆئزگەرتمەستىن ، شۇ قېلىپتا ۆئز گېپ ى ىئچىگە كىرگۈزۈپ ىئشلەتكەن بولسا ، بۇنداق جۈملە  –

 كۆچۈرمە جۈملە دەپ ائتىلىدۇ .

 مەسىلەن : 

Wir gehen zur Haltestelle.                         ( تىمىزىگە  كىتىۋاائپتىبوس بىكىت  ) 
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 كۈچۈرمە جۈملىنىڭ ياردىمى بىلەن ىئپادىلىسەك . «  Direkte Rede» بۇ جۈملىنى 

Sie sagten: "Wir gehen zur Haltestelle." 

 ۇئالر : ائپتوبۇس بىكىتىگە كىتىۋاتىمىز دىدى .

Sie sagte: " Ich schreibe einen Brief." 

 بىر خەت يېزىۋاتىمەن دىدى .



Die Kinder schreiben : "Wir kommen nach Ürumchi." 

 بالىالر: بىز ۈئرۈمچىگە كەلدۇق دەپ يېزىۋاتىدۇ .

Der Arzt sagte :"Ihr Vater ist schwer krank." 

 دوختۇر : سىزنىڭ دادىڭىزنىڭ ېئغىر كىسەللىگىنى دىدى.

Die Kinder erzählten : " Wir sahen das neue Flugzeug." 

 لىالر : يىڭى ائيرۇپىالننى كۆردۇق دەپ چۈشەندۈردى .با

Die Schüler antworteten:"Wir waren letztes Jahr ins Meseum 

gegangen." 

 دى .ۇئقۇغۇچىالر : ۆئتكەن يىلى مۇزىيغا بارغانتۇق دەپ جاۋاپ بەر 

2.Indirekte Rede 

 ( ۋاستىلىق سۆز )                                                                               

ىدىكى ۆئزلەشتۈرمە جۈملىگە وئخشاش بۇلۇپ ، ائپتۇرنىڭ باشقا لىدىكى ۋاستىلىق سۆز ، ۇئيغۇر تىلگېرمان تى

سۆزلىرىنىڭ مەزمۇنىنى ساقالپ قېلىپ ، شەكلىنى ۆئزگەرتىپ قۇللىنىشى ۆئزلەشتۈرمە جۈملە  -كىشىلەرنىڭ گەپ

 دەپ ائتىلىدۇ .

 :  مەسىلەن

Die Frau sagt, sie trinken gerne Tee. 

 ىنى دەۋاتىدۇ ()خانىم چاي ىئچىشنى ياخشى كۈرىدىغانلىق

Mein Freund erzählte mir, er gehe selten ins Kino. 

 ) دوستۇم ماڭا ، كىنوغا ائز بارىدىغانلىقىنى چۈشەندۈردى (

Die Mutter sagte , daß ihre Spielzeuge im Schrank liegen 

würden. 

 شكاپتا تۇرغانلىقىنى ېئيتتى (ىنىڭ ىئ)ائنا ۇئالرنىڭ ۇئيۇنچىقلىر 



Ursula sagte , daß sie einem Brief geschrieben habe. 

 )وئرسۇال بىر خەت يازغانلىقىنى ېئيتتى (

Die Mutter sagte, daß Hans an jenem Tag nicht in der Schule 

gewesen wäre. 

 (ۇئ كۈنى مەك تەپتە ەئمەسلىكىنى ېئيتتى ) ائنا : ھانىسنىڭ 
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Die Gäste erzählten, sie wären sehr müde gewesen. 

 ) مىھمانالر ناھايىتى چارچاپ كەتكەنلىكىنى چۈشەندۈردى (

Der Chef sagte , er habe die Bank besucht. 

 )باشلىق ، بانكىنى كۆزدىن كەچۈرىدىغانلىقىنى ېئيتتى (

Die Är sagten, daß sie den Dieb nicht gesehen hetten. 

 شىلەر وئغرىنى كۆرمىگەنلىكىنى ېئيتتى ()كى

ھالىتىدە « Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt» يۇقاردىكى بىز 

ھالىتىدىكى «  Konjunktivning Futur I we Futur II ».كەلگەن مىسالالرنى كۆردۇق 

 مىسالالر :

Klaus antwortete : "Ich werde nach Berlin fahren." 

 ى .: مەن بىرلىنغا بارماقچى دەپ جاۋاپ بەردالوئسكى

Klaus antwortete , daß er nach Berlin fahren werden. 

 ) كىالۇئس بىرلىنغا بارىدىغانلىقىنى ېئيتتى (

Die Kinder sagten : "Wir werden viel Obst essen." 

 مەكچى دىدى.()بالىالر : بىز كۆپ مىۋە يى

Die Kinder sagten, daß sie viel Obst essen werden 



 ە يىمەكچىلىگىنى ېئيتتى ()بالىالر كۆپ مىۋ

Rinat sagte : "Er wird mir sein Fahrrad schenken." 

 ) رىنات : ۇئ ماڭا ۋېلسىپىتىنى ھەدىيە قىلماقچى دىدى .(

Rinat sagte, er werde ihm sein Fahrrad schenken. 

 يە قىلماقچى قىلىدىغانلىقىنى ېئيتتى .(ھەدى ) رىنات ، ۇئنىڭ ۈئزىگە ۋەلسىپىتىنى

Er sagte : "Ich werde morgen den Arzt gesehen haben." 

 )ۇئ : ەئتە دۇختۇرنى كۈرىمەن دىدى .(

Er sagte , daß er am nächstenTag den Arzt gesehen haben 

werde. 

 دىغانلىقىنى ېئيتتى ()ۇئ ەئتىسى دوختۇرنى ككرى
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Mein Freund sagt: "Ich werde meine Hausaufgaben gemacht 

haben." 

 دوستۇم : مەن تاپشۇرۇقالرنى ىئشلەپ بولماقچى دىدى .

Mein Freund sagt, daß er seine Hausaufgaben gemacht 

haben werde. 

 تتى .دوستۇم تاپشۇرۇقالرنى ىئشلەپ بولماقچى بولغانلىقىنى ېئي

Der Mann denkt : "Ich werde nechstesJahr mein Haus verkauft 

haben." 

 : كىلەر يىلى ۆئيۈمنى سېتىپ بولىمەن دەپ وئيلىدى . ائدەم

Der Mann denkt , daß er nächstes Jahr sein Haus verkauft 

haben werde. 



 . ائدەم كىلەر يىلى ۆئيىنى سېتىپ بولىدىغانلىقىنى وئيالۋاتىدۇ

3.Indirekte Fragen 

 ۈرمە جۈملىلەر (ۆئزلەشت )سۇائل

 ىلەرنىڭ قوللىنىلىشى .كۆچۈرمە ۋە ۆئزلەشتۈرمە جۈمل

Rinat fragte:“ Wann fährt der nächste Zug nach Ürumchi?" 

 رىنات : ۈئرۈمچىگە كىيىنكى پويۇز قاچان ماڭىدۇ  ؟ دەپ سورىدى .

Rinat fragte, wann der nächste Zug nach Ürumchi fahre. 

 ى .يىنكى  پويۇزنىڭ قاچان ماڭىدىغانلىقىنى سورىدمچىگە كىرىنات ۈئرۈ 

Er fragte :" Wo kauft man die Fahrkarten?" 

 ۇئ بىلەتنى نەدىن ائلىمەن ؟ دەپ سورىدى .

Er fragte, wo man die Fahrkarten kaufe. 

 ۇئ بىلەتنى نەدىن ائلىدىغانلىقىنى سورىدى .

Rinat fragte :"Wieviel wird das Haus kosten? 

 رىنات : ۆئينىڭ باھاسى قانچە دەپ سورىدى .

Rinat fragte,wielviel das Haus kosten werden. 

 رىنات ۆئينىڭ باھاسىنىڭ قانچە ىئكەنلىكىنى سورىدى .

Wie heißt deine Freundin? 

 دوستۇڭنىڭ ىئسمى نىمە ؟ 

Er fragte , wie meine Freundin heiße. 

 ىكىنى سورىدى .ىئسمىنىڭ نىمە ىئكەنلدوستۇمنىڭ 

Wo ist das Hotel? 

 مانخانا ( قەيەردە ؟ياتاق )مىھ



Er wollte wissen, wo das Hotel sei. 
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 ۇئ ياتاقنىڭ قەيەردە ىئكەنلىكىنى بىلمەكچى؟

Was habt ihr gesehen? 

 نىمە كۆردىڭالر ؟

Er fragte, was wir gesehen hätten. 

 نى سورىدى ؟ نىمە كۆرگىنىمىز  ۇئ

 ى بىلەنمۇ ، سۇائل ۆئزلەشتۈرمە جۈملە تۈزۈلىدۇ .دىگەن باغلىغۇچىنىڭ ياردىم«  ob» باشقا يەنە بوندىن 

Der Chef fragte :"Spricht er Deutsch?" 

 باشلىق : ۇئ گىرمانچە بىلەمدۇ دەپ سورىدى ؟

Der Chef fragte , ob er Deutsch sprechen. 

 انلىقىنى سورىدى .بىلىدىغان بىلمەيدىغ ، ۇئنىڭ گىرمانچەباشلىق 

Er fragte , ob sie Lehrerin sei. 

 ۇئنىڭ ۇئقۇتقۇچىمۇ ياكى ەئمەسمۇ ىئكەنلىكىنى سورىدى .

Sie fragte , ob die Äpfel süß seien. 

 ائلمىالرنىڭ تاتلىق ياكى ەئمەسلىكىنى سورىدى .

4. Imperative inder indirekten Rede 

 (رمە جۈملە بۇيرۇق ۆئزلەشتۈ )

ردەمچى پېئىلالرنىڭ ياردىمى بىلەن يا«  mögen» ۋە «  sollen» زلەشتۈرمە جۈملە بۇيرۇق ۆئ

ياردەمچى پېئىلالر «  mögen» ۋە «  sollen» باغلىغۇچى قوللىنىپ «  daß» تۈزۈلىدۇ .بەزىدە 

 جۈملىنىڭ ائخىردا كىلىدۇ .

  : مەسىلەن



Hans sagte mir: "Geh an die Tür!“ 

 يېنىغا ماڭ  دىدى .ھانىس ماڭا : ىئشىكنىڭ 

Hans sagte mir ,daß ich an die Tür gehen solle. 

 ھانىس ماڭا : ىئشىكنىڭ يېنىغا مېڭىشنى ېئيتتى .

Der Arzt sagte :" Trink viel Wasser !" 

 دوختۇر : كۆپ سۇ ىئچ دىدى .

Der Artz sagte , ich möge viel Wasser trinken. 

 . دوختۇر كۆپ سۇ ىئچىشىمنى ېئيتتى

Die Mutter sagte ihrem Sohn :" Komm früh nach Hause ! " 

 ائنا وئغلىغا : بالدۇرراق ۆئيگە كەل دىدى .

Die Mutter sagte ihrem Sohn, daß er früh nach Hause 

kommen mögen. 

 ائنا وئغلىغا بالدۇرراق ۆئيگە كىلىشنى ېئيتتى .
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5.Der Konjunktiv in Bedingungssätzen 

 ەرت تىلەك جۈملە () ش

«  Konjumktiv» باغلىغۇچىنىڭ ياردىمى ۋە پېئىلنىڭ « ەئگەر« » wenn» شەرت تىلەك جۈملىلەر 

 شەكلى بىلەن تۈزۈلىدۇ .

 مەسىلەن : 

Wenn ich nicht krank wäre , käme ich mit euch ins Kino. 

 ەر بىلەن كىنوغا كىلىمەن.سىلەئگەر ائغرىپ قالمىسام ، 

Wenn die Stadt nicht weit wäre , führen wir dorthin. 



 گەر شەھەر يىراق بولمىسا ، ۇئ يەرگە بارىمىز . ەئ

Wenn ich es wüßte , fragte ich den Polizisten nicht. 

 ەئگەر ۇئنى بىلسەم ، ساقچىدىن سورىمايتتىم . 

Wenn er Deutsch lernte , verdiente er viel Geld. 

 گەنسە ، كۆپ پۇل تاپىدۇ .ەئگەر ۇئ گىرمانچە ۈئ

بۇنداق » ۋە « ۇئ چاغدا » باغلىغۇچىلىرى كىلىپ ۇئيغۇرچىدا «  so» ۋە «  dann» رىسىغا بەزى جۈملىلەرنىڭ ائ

 دىگەن مەنىلەردە كىلىدۇ . « چاغدا 

Wenn ich nicht krank wäre, dann käme ich mit euch ins Kino. 

 ەن كىنوغا كىلىمەن .ائغرىپ قالمىسام ، ۇئ چاغدا سىلەر بىل

Hätte der Lehrer Zeit , so bliebe er länger in der Klasse. 

 ۇئقۇتقۇچىنىڭ ۋاختى بولسا ، بۇنداق چاغدا سىنىپتا ۇئزۇن تۇرىدۇ .

 .  ىدۇقوللىنىل«  würde» شەكلىنىڭ وئرنىغا «  Konjunktiv» بەزى جۈملىلەردە پېئىلنىڭ 

 مەسىلەن : 

Wenn ich nicht krank wäre , dann käme ich mit euch ins Kino. 

 رىپ قالمىسام ، سىلەر بىلەن كىنوغا كىلىمەن . ائغ

Wenn ich es wüßte , würde ich den Polizisten nicht fragen. 

 ۇئنى بىلسەم ساقچىدىن سورىمايتتىم . 

 ۇ .شەكلىمۇ قوللىنىلىد«  Plusquamperfekt» نىڭ «  Konjunktiv» شەرت جۈملىلەردە 

 مەسىلەن : 

Wenn ich nicht Krank gewesen wäre, wäre ich mit euch ins 

Kino  gekommen. 
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 ائغرىق بولمىسامتى سىلەر بىلەن كىنوغا كىلەتتىم .

Wenn ich es gewußt hätte , hätte ich den Polizisten nicht 

gefragt. 

 لسام ساقچىدىن سورىمايتتىم . ۇئنى بىلگەن بو

Hätte er gut Deutsche gelernt , hätte er viel Geld verdient. 

 گىرمانچىنى ياخشى ۈئگەنگەن بولسا ، كۆپ پۇل تاپاتتى . 

6.Der Konjunktiv in Wunschsätzen 

 تىلەك ۆئلگىنىڭ تىلەك جۈملىلەردە قوللىنىشى . 

شاپ كىتىدۇ . سۆزلگۈچىنىڭ يغۇر تىلىدىكى ۈئندەش جۈملىلەرگە  وئخىكى تىلەك جۈملىلەر ، ۇئگېرمان تىلىد

 نلىرىنى  ىئپادىلەيدىغان جۈملىلەر ۈئندەش جۈملە دەپ ائتىلىدۇ . ھاياجا -تۈرلۈك ھېس

 ۋە «  Konjunktiv Präteritum» گېرمان تىلىدا ۈئندەش جۈملىلەر ، پېئىلنىڭ 

 «Konjunktiv Plusquamperfekt   » كىلىشى بىلەن تۈزۈلىدۇ . يۇقاردا شەكىللىرىدە

 جۈملىلەردە ىئپادىلىنىدۇ .  دىگەن باغلىغۇچى بىلەن«  wenn» نگىنىمىزدەك ۈئگە

 مەسىلەن : 

Wenn ich doch in meiner Heimat wäre! 

 كاشكى ۋەتىنىمدە بولسام|! 

Wenn ich doch gesund wäre! 

 كاشكى ساق بولسام !

Wenn du doch bei mir wärest! 

 كاشكى سەن مىنىڭ يېنىمدا بۇلساڭ ! 

«  wenn» ىنى بىلدۈرۈپ كىلىدۇ . ەئگەر جۈملىلەردە كاشكى دىگەن مەن«  doch» جۈملىلەردە كەلگەن  بۇ

 شەكلىدە كەلگەن پېئىل جۈملىنىڭ بېشىدا كىلىدۇ .«  Konjunktiv» قوللىنىلمىسا 



 مەسىلەن : 

Wäre ich doch in meiner Heimat! 

 مدە بولسام !كاشكى ۋەتىنى

Wäre ich doch gesund! 

 اشكى ساق بولسام !ك

Wäre ich doch fleißig! 

 شكى تىرىشچان بولسام !كا

Wäre ich doch reich! 

 كاشكى باي بولسام !

 بۇ ۈئندەش جۈملىنىڭ ائلدىغا يەنە بىر تىلەك جۈملىلەرنى قۇيۇشقا بۇلىدۇ . 
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 مەسىلەن :

Ich wünschte, ich wäre in meiner Heimat. 

 قىلىمەن . ۋەتىنىمدە بۇلۇشىمنى ائرزۇ

Ich wünschte, ich wäre gesund. 

 االمەتلىكىمنىڭ ياخشى بۇلۇشىنى ائرزۇ قىلىمەن .س

 يۇقاردىكى مىسالالر ھازىرقى زاماندىكى ، ۈئندەش جۈملىلەرنىڭ ىئپادىلىنىشى ۋە پېئىلنىڭ

  «Konjunktiv Präteritumda  »ندە بىز ۆئتكەن زاماندىكى ۈئندەش كىلىشى بولۇپ ، تۈۋە

تە كىلىشىنى مىسال بىلەن «  Plusquamperfekt  Konjunktiv»   ىلەرنى ۋە پېئىلنىڭ  جۈمل

 كۆرىمىز .

Hätte ich doch meine Heimat nie verlassen hätte! 

 !ۋەتىنىمدىن كاشكى ھېچ ائيرىلمىغان بولسامدىم 



Hätte ich doch dich gesehen hätte! 

 !ى سىنى كۆرگەن بولسام ىئدىم كاشك

Wir wünschten, daß wir seinen Namen gewußt hätten. 

 ۇئنىڭ ىئسمىنى بىلىشنى ائرزۇ قىالتتۇق .

2 Der Konjunktiv nach "als ob " 

( «als ob  »بىلەن قوللىنىلغان تىلەك ۆئلگە) 

دىگەن مەنىلەرنى « ، گويا خۇددى »  نىڭ كۈپ ى ، «  Konjunktiv» بىلدۈرىدىغان ائرزۇ ۋە خىيالنى 

 باغلىغۇچىالر بىلەن تۈزۈلىدۇ .«  als wenn»  ۋە وئخشاش مەنىنى بىلدۈرىدىغان«  als ob» ن بىلدۈرىدىغا

 مەسىلەن : 

Als ob er reich wäre! 

 خۇددى بايدەك! 

Als ob sie gelesen hätten! 

 اندەك !گويا ۇئقۇغ

Als wenn er krank gewesen wäre! 

 غرىپ قالغاندەك !خۇددى ائ

Als ob er berühmt wäre! 

 خۇددى داڭلىق بىرسىدەك !

Der Ausländer sprach so gut Deutsch , als ob er ein Deutscher 

wäre. 

 چەتەئللىك خۇددى بىر گېرماندەك ، گېرمانچىنى ياخشى سۆزلەيدىكەن .
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Der Mann redete , als ob er alles wüßte. 



 ھەممىنى بىلىدىغاندەك سۆزلەيدىكەن .بۇ ائدەم خۇددى 

3.3.3.Der Imperativ 

 )بۇيرۇق ۆئلگە (

 ائرزۇسىنى ىئپادىلەيدۇ . –لگە ، سۆزلىگۈچىنىڭ بۇيرۇق ، ۈئتۈنىش ، تىلەك ، شۇائر ، چاقىرىق ۈئمۈت بۇيرۇق ۆئ

1. Imperativ Singular 

 ۇق ()بىرلىك بۇير 

Peil: Imperativ           Singular: 

bringen ( ككەلتۈرمە )       Bringe! ( !كەلتۈر  ) 

gehen (كەتمەك)           Gehe! ( !كەت ) 

kommen (كەلمەك)       Komme!( !كەل ) 

arbeiten (ىئشلىمەك)      Arbeite! ( !ىئشلە ) 

schreiben (يازماق)        Schreibe! ( !ياز ) 

 ، ھەرپ ى قوللىنىلماي« e»رىائل تۇرمۇشتا پېئىلنىڭ تومۇرىدىكى 

Bringe! Bring! 

Gehe! Geh! 

Komme! Kom! 

Schreibe! Schreib! 

بىلەن ائخىرالشسا ، ھەرىپلىرى «  eln, -ern» ۋە «  d, -t, -m, -n» پەقەت پېئىلنىڭ تومۇرى 

 ھەرىپ ى ائخىردا كىلىدۇ .«  e» كۆپۈنچە 

 مەسىلەن :

Arbeiten     (ىئشلىمەك) 

binden        (باغلىماق) 



atmen       ( ائلماقنەپەس  ) 

öffen         (ائچماق) 

rechnen     (ھىساپلىماق) 

sammeln    ( اقتوپلىم ) 

Arbeite!      (!ىئشلە) 

Binde!        ( !باغال ) 

Atme!        ( !نەپەس ائل ) 

Öffe!          ( !ائچ ) 

Rechne!       ( !ھىساپال ) 

Samm(e)le! ( !توپال ) 

 تەرتىپسىز پېئىلالر يۇقاردىكى قانۇنىيىتكە بوي سونمىغان ھالدا ۆئزگۈرىدۇ . 

lesen       (ۇئقۇماق) 

werfen     (ائتماق) 

sterben     (ۆئلمەك) 
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essen        (تاماق يىمەك) 

messen      (ۆئلچىمەك) 

sprechen    (سۆزلەشمەك) 

geben        (بەرمەك) 

2.Imperativ Plural 

 بۇيرۇق ( )كۆپلۈك

Lies!     ( !ۇئقۇ ) 



Wirf!      ( !ائت ) 

Stirb!      ( !ۆئل ) 

Iß!          ( !يە ) 

Miß!       ( !ۆئلچە  ) 

Sprich!   ( !سۆزلە ) 

Gib!       ( !بەر ) 

 . قۇشۇمچىالرنىڭ ۇئلىنىشى بىلەن تۈزۈلىدۇ«  t, -et» بۇيرۇقتا پېئىلنىڭ تومۇرىغا كۆپلۈك 

gehen Geht!            ( كىتىڭالر! ) 

kommen Kommt !   ( !كىلىڭالر ) 

arbeiten Arbeitet!    ( !ەرىئشلەڭل ) 

öffen Öffnet!            ( !ېئچىڭالر ) 

geben Gebt!              ( !بىرىڭالر ) 

3.Imperativ Höflichkeitsform 

 )ھۆرمەت بۇيرۇق (

 بىلەن بىرلىك تە كىلىدۇ .«  Sie» ەت بۇيرۇق ھۆرم

kommen Kommen Sie!  ( !كىلىڭ ) 

gehen Gehen Sie !         ( !كىتىڭ ) 

lesen Lesen Sie!             ( !ۇئقۇڭ ) 

hören Hören Sie            ( ڭ !ائڭال ) 

nehmen Nehmen Sie!    ( !ېئلىڭ ) 

3.4.Das Genus 

 )پېئىلنىڭ باغلىنىشى (



شەكلى ، «  Aktiv» ىئككىگە بۈلىنىدۇ . پېئىلنىڭ دەپ «  Passiv» ۋە «  Aktiv» پېئىلنىڭ باغلىنىشى ، 

 ە ۈئگۈنۈپ كەلگەن شەكلىدۇر . كىتاۋىمىزنىڭ بېشىدىن ھازىرغىچ

3.4.1.Das Passiv 

 ) مەجھۇل باغلىنىدىغان پېئىل (

 «Passiv  » جۈملىلەردە«werden  » ياردەمچى پېئىلنىڭ شەخىسلەردە تۈرلىنىشى بىلەن پېئىلالرنىڭ 

« Partizip Perfekt  ». شەكلىنىڭ جۈملىنىڭ ائخىردا كىلىشى بىلەن تۈزۈلىدۇ 
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1.Passiv Präsens 

 «Präsens  » ۋە «werden  »پېئىل شەخىسلەردە تۈرلىنىپ ائنا پېئىل  ياردەمچى «Partizip - 

Perfekt  ». شەكلىدە جۈملىنىڭ ائخىردا كېلىدۇ 

 مەسىلەن : 

Sehen                              ( كۆرمەك) 

ich werde gesehen          (كۆرىلىۋاتىمەن) 

du wirst gesehen             (كۆرىلىۋاتىسەن ) 

er,sie,es wird gesehen      ( اتىدۇكۆرىلىۋ ) 

wir werden gesehen         ( ىمىزكۆرىلىۋات ) 

ihr werdet gesehen          (كۆرىلىۋاتىسىلەر) 

sie werden gesehen         (كۆرىلىۋاتىدۇلەر) 

Sie werden gesehen         (كۆرىلىۋاتىسىزلەر ) 

Passiv Präsens / Konjunktiv 

ە كەلگەندە ،ياردەمچى د« تىلەك جۈملە«» Konjunktiv» ھازىرقى زاماندىكى پېئىلنىڭ مەجھۇل باغلىنىشى 

 ىنىشىدىن تۈزۈلىدۇ .شەكلىدىكى شەخسىلەردە تۈرل «  Konjunktiv Präsens» پېئىلنىڭ 



 مەسىلەن : 

sehen                                 (كۆرمەك): 

ich werde gesehen              (كۆرۈلسەم) 

du werdest gesehen            (كۆرۈلسەڭ) 

er,sie,es werde gesehen      (كۈرۈلسە) 

wir werden gesehen          (كۈرۈلسەك) 

ihr werdet gesehen           (كۈرۈلسەڭالر ) 

sie werden gesehen          (كۈرۈلسە ۇئالر) 

Sie werden gesehen           (كۈرۈلسىڭىزلەر) 

2. Passiv Präteritum 

«  Präteritum» ياردەمچى پېئىلنىڭ «  werden» ۆئتكەن زاماندا پېئىلنىڭ مەجھۇل باغلىنىشى ، 

 شەكلىدە تۈرلىنىشىدىن تۈزۈلىدۇ .

 مەسىلەن : 

sehen                             ( ۆرمەكك ) 

ich wurde gesehen         (كۆرۈلدۈم) 

du wurdest gesehen      (كۆرۈلدۈڭ) 
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er,sie,es wurde gesehen    (كۆرۈلدى) 

wir wurden gesehen          (كۈرۈلدۇق) 

ihr wurdet gesehen           (كۆرۈلدىڭالر) 

sie werden gesehen           (كۈرۈلدى ۇئالر) 

Sie werden gesehen           ( كۈرۈلدىڭىزلەر) 



Passiv Präteritum / Konjunktiv: 

» دە كەلگەندە «ملە تىلەك جۈ Konjunktiv» ڭ مەجھۇل باغلىنىشىنىڭ ۆئتكەن زاماندا پېئىلنى

werden » ياردەمچى پېئىل «Konjunktiv Präteritum  »دا «würde  ».گە ۆئزگىرىدۇ 

 مەسىلەن : 

sehen                               (كۆرمەك) 

ich würde gesehen          ( كۈرۈلسەم ىئدىم ) 

du würdest gesehen        (كۈرۈلسەڭ ىئدىڭ) 

er,sie,es würde gesehen   ( كۈرۈلسە ىئدى) 

wir würden gesehen         ( ۈلسەك تۇقكۈر  ) 

ihr würdet gesehen           (كۈرۈلسەڭالرتى) 

sie würden gesehen          ( لەرتىكۈرۈلسى ) 

Sie würden gesehen          (كۈرۈلسىڭىزلەردى) 

3.Passiv Perfekt 

 «Passiv Perfekt » « sein  »تۈرلىنىشى ۋە  نىڭ شەخىسلەردىكى «werden  » ياردەمچى

 شەكلى بىلەن تۈزىلىدۇ . «  worden»  ئىلنىڭپې

 sehenمەسىلەن : 

ich bin gesehen worden (كۆرۈلدۈم) 

du bist gesehen worden (كۆرۈلدۈڭ) 

er,sie,es ist gesehen worden (كۆرۈلدى) 

wir sind gesehen worden (كۆرۈلدۇق) 

ihr seid gesehen worden (كۆرۈلدۈڭالر) 

sie sind gesehen worden (كۈرۈلدى ۇئالر) 



Sie sind gesehen worden (كۈرۈلدىڭىزلەر) 

Passiv Perfekt / Konjunktiv : 

 «Passiv Perfekt  » نىڭ «Konjunktiv  » شەكلى «sein  » ياردەمچى پېئىلنىڭ «

Konjunktiv  ». شەكلى بىلەن تۈزۈلىدۇ 

 sehenمەسىلەن : 

ich sei gesehen worden (كۈرۈلسەمتىم) 

du seist gesehen worden (كۈرۈلسەڭ تىڭ) 

er,sie,es sei gesehen worden (كۈرۈلسە ىئدى) 

wir seien gesehen worden (كۈرۈلسەك تۇق) 

ihr seiet gesehen worden (كۈرۈلسەڭالرتى) 

sie seien gesehen worden (كۈرۈلسىلەرتى) 

Sie seien gesehen worden (كۆرۈلسىڭىزلەرتى) 
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4.Passiv Plusquamperfekt 

 «Passiv Plusquamperfekt , sein  » ياردەمچى پېئىلنىڭ «Präteritum  »

شەكلىدىن «  worden» ياردەمچى پېئىلنىڭ «  werden» دە تۈرلىنىشى ۋە شەكلىدىكى شەخىسلەر 

 تۈزۈلىدۇ .

 sehenمەسىلەن : 

ich war gesehen worden ( رۈلگەنتىمكۈ  ) 

du warst gesehen worden (كۈرۈلگەنتىڭ) 

er,sie,es war gesehen worden (كۈرۈلگەنتى) 

wir waren gesehen worden (كۈرۈلگەنتۇق) 



ihr wart gesehen worden (كۈرۈلگەنتىڭالر) 

sie waren gesehen worden (كۈرۈلگەنتىلەر) 

Sie waren gesehen worden (كۈرۈلگەنتىڭىزلەر) 

Passiv Plusquamperfekt / Konjunktiv 

 «Passiv Plusquamperfekt  » نىڭ «Konjunktiv  » شەكلى «sein  » ياردەمچى

تىلەك ۆئلگىدە قوللىنىشى بىلەن تۈزۈلىدۇ . يەنى «  Präteritumning» شەكلىدىكى «  war» پېئىلنىڭ 

 «war   » تىلەك ۆئلگىدە «wäre  » رلىنىدۇ . گە ۆئزگىرىپ شەخىسلەردە تۈ 

 sehenمەسىلەن : 

ich wäre gesehen worden (كۆرۈلگەن بولسام ىئدىم ) 

du wärest gesehen worden (كۆرۈلگەن بولسا ىئدىڭ ) 

er,sie.es wäre gesehen worden (كۆرۈلگەن بۇلسا ىئدى) 

wir wären gesehen worden (كۆرۈلگەن بولساق ىئدۇق ) 

ihr wäret gesehen worden ( ۈلگەن بۇلساڭالرتىكۆر  ) 

sie wären gesehen worden (كۆرۈلگەن بولسىالرتى) 

Sie wären gesehen worden (كۆرۈلگەن بولسىڭىزالرتى) 

5.Passiv Futur I 

 «Passiv Futur, werden  » . ياردەمچى پېئىلنىڭ ىئككى قېتىم قوللىنىشى بىلەن تۈزىلگەن بۇلۇپ 

 «werden  » شەخىسلەردە تۈرلىنىدۇ ،يەنە بىرى ياردەمچى پېئىلنىڭ بىرى« Partizip Perfekt  »

 ىسىغا كىلىدۇ.شەكلىدە ائنا پېئىلنىڭ ائرق

 sehenمەسىلەن : 

ich werde gesehen werden ( كۆرۈلىمەن) 

du wirst gesehen werden (كۆرۈلىسەن) 



er,sie,es wird gesehen werden (كۆرۈلىدۇ) 

wir werden gesehen werden ( ىمىزكۆرۈل ) 

ihr werdet gesehen werden ( ۈلىسىلەركۆر  ) 

sie werden gesehen werden ( دۇلەركۆرۈلى ) 

Sie werden gesehen werden (كۆرۈلۈسىزلەر) 
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Passiv Futur I / Konjunktiv: 

كىلىدىغانلىقىنى «  konjunktiv I , Konjunktiv II» نىڭ ىئككى تىلەك ۆئلگىدە  Iكەلگۈسى زامان 

 werden» اشال ىئككى تىلەك ۆئلگە بۇلۇپ ، بىرى دىمۇ وئخش«  Passiv Futur» ن ىئدۇق ، ۈئگەنگە

» سلەردە تۈرلىنىشى بىلەن تۈزۈلىدۇ . يەنە بىرى تىكى شەخى«  Konjunktiv» ياردەمچى پېئىلنىڭ « 

würden   ( »werden    ياردەمچى پېئىلنىڭKonjunktiv Präteritum   )  دا ۆئزگۈرىشى

 ىسلەردە تۈرلىنىشىدىن تۈزۈلىدۇ . نىڭ شەخ

 sehenىلەن : مەس

Konjunktiv I : 

ich werde gesehen werden 

du werdest gesehen werden 

er,sie,es werde gesehen werden 

wir werden gesehen werden 

 

ihr werdet gesehen werden 

sie werden gesehen werden 

Sie werden gesehen werden 



 Konjunktiv» نىڭ «  Passiv Futur I» . شۇڭا بىز دىكى مىسالنىڭ ۇئيغۇرچىدا مەنىسى يوق يۇقار 

II  » تۈۋەندە بىرىمىز . دىكى ۇئيغۇرچە تەرجىمىسىنى 

Konjunktiv II: 

ich würde gesehen werden (كۆرۈلىدىغان بولسا ىئدىم ) 

du würdest gesehen werden (كۆرۈلىدىغان بۇلساڭ ىئدىڭ) 

er.sie.es würde gesehen werden( غان بولسا ىئدىكۈرۈلىدى ) 

wir würden gesehen werden (كۆرۈلىدىغان بولساق ىئدۇق) 

ihr würdet gesehen werden (كۆرۈلىدىغان بولساڭالر ىئدى) 

sie würden gesehen werden(كۆرۈلىدىغان بولسىالر ىئدى) 

Sie würden gesehen werden( ڭىزالر ىئدىكۆرۈلىدىغان بولسى ) 

6. Passiv Futur II 

 «Passiv Futur, werden  »سلەردە تۈرلىنىشى بىلەن ياردەمچى پېئىلنىڭ شەخى «worden  »

 پېئىلنىڭ جۈملىنىڭ ائخىردا كىلىشىدىن تۈزۈلىدۇ . «  sein» ۋە 

 sehenمەسىلەن : 

ich werde gesehen worden sein (كۆرۈلىدىغان بولىمەن) 

du wirst gesehen worden sein (كۆرۈلىدىغان بولىسەن ) 

er,sie,es wird gesehen worden sein ( ىدىغان بولىدۇكۆرۈل ) 

wir werden gesehen worden sein (كۆرۈلىدىغان بولىمىز ) 

ihr werdet gesehen worden sein (كۆرۈلىدىغان بولىسىلەر ) 

sie werden gesehen worden sein ( ركۆرۈلىدىغان بولىدىال  ) 

Sie werden gesehen worden sein (كۆرۈلۈدىغان بولۇسىزلەر ) 
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Passiv Futur II / Konjunktiv 

 «Passiv Futur II  » نىڭ ىئككى «Konjunktiv  » ، شەكلى بولۇپ «Konjunktiv 

I ,werden  » نىڭ «Konjunktiv  » . تىكى شەخىسلەردە تۈرلىنىشىدىن تۈزۈلىدۇ «

Konjunktiv II ,würden  »نىڭ  «Konjunktiv  » ىنىشىدىن تۈزۈلىدۇ . تىكى تۈرل 

 sehenمەسىلەن : 

Konjunktiv I: 

ich werde gesehen worden sein 

du werdest gesehen worden sein 

er,sie,es werde gesehen worden sein 

wir werden gesehen worden sein 

ihr werdet gesehen worden sein 

sie werden gesehen worden sein 

 نىڭ ۇئيغۇرچىدا مەنىسى يوق.يۇقاردىكى مىسال

Konjuktiv II: 

ich würde gesehen worden sein 

du würdest gesehen worden sein 

er,sie,es würde gesehen worden sein 

wir würden gesehen worden sein 

ihr würdet gesehen worden sein 

sie würden gesehen worden sein 

Sie würden gesehen worden sein 

دىكى «  Konjunktiv II» ىڭ ن«  Passiv Futur I» بۇ مىسالنىڭ ۇئيغۇرچىدىكى تەرجىمىسى 



» الرنىڭ «  Passiv Futur I » « Passiv Futur II» تەرجىمىسىگە وئخشاش . 

Konjunktiv  »لىغىمۇ تازا ماس كەلمەيدۇ ، بىزنىڭ شەكلى گېرمان تىلىدىمۇ كۆپ قوللىنىلمايدۇ ، ۇئيغۇر تى

الرنىڭ «  Futur II »ۋە «  Futur I »ت يەردە چۈشەندۈرۈپ ۈئتۈشىمىزدىكى مەقسەت پەقە بۇ

 گىرامماتىكىلىق ۇئقۇمىنى كىتاپخانالرنىڭ ىئسىگە قايتا سېلىشتىن ىئبارەت 
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7.Sätze mit Passiv 

 «(Passiv  ») نىڭ جۈملە ىئچىدە قوللىنىلىشى 

 «Passiv  » جۈملىلەر «von  »لدى قۇشۇلغۇچىنىڭ ياردىمى بىلەنمۇ تۈزۈلىدۇ دىگەن سۆز ائ . 

 مەسىلەن : 

Der Ball wird von dem Kind gebracht. 

 توپ باال تەرپىدىن كەلتۈرلىۋاتىدۇ

Der Anzug wird von dem Schneider genäht. 

 بورولكا ماشىنىچى تەرپىدىن تىكىلىۋاتىدۇ-كەستون

Das Buch wird von den Professoren geschrieben. 

 كىتاپ پىرافپىسور تەرپىدىن يېزىلىۋاتىدۇ

 جۈملە ()ۆئلگە 

Aktiv: 

Der Postbote bringt die Briefe. 

 پوشتىچى خەتلەرنى ەئكىلىۋاتىدۇ . 

Pränsens: 

Die Briefe werden von dem Postboten gebracht. 

 ۋاتىدۇ. خەتلەر پوشتىچى تەرپىدىن كەلتۈرلى



Präteritum: 

Die Briefe wurden von dem Postboten gebracht. 

 دىن كەلتۈرۈلدى . چى تەرپىخەتلەر پوشتى

Perfekt: 

Die Briefe sind von dem Postboten gebracht worden. 

 خەتلەر پوشتىچى تەرپىدىن كەلتۈرۈلدى . 

Plusquamperfekt: 

Die Briefe waren von dem Postboten gebracht worden. 

 دىن كەلتۈرۈلگەن ىئدى . خەتلەر پوشتىچى تەرپى

Futur I: 

Die Briefe werden von dem Postboten gebracht werden. 

 خەتلەر پوشتىچى تەرپىدىن كەلتۈرلىدۇ . 

Futur II: 
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Die Briefe werden von dem Postboten gebracht worden sein. 

 ەرپىدىن كەلتۈرلىدىغان بولدى .ختلەر پوشتىچى ت

3.5.Die Modalverben 

  (Modal ) پېئىل 

پېئىل تۇغۇرلۇق قىسقىچە چۈشەنچە ھاسىل قىلغان قىلغان ىئدۇق . بۇ «  Modal» ائلدىدىكى پاراگ تىراپتا بىز 

پېئىل «  Modal» نۇختۇلۇق توختىلىمىز . گېرمان تىلىدا ائلتە  پېئىل توغرىسىدا «  Modal»  اگىراپتاپار 

 بار .

können 



wollen 

müssen 

dürfen 

sollen 

mögen 

پېئىلنىڭ ھەممىسى تەرتىپسىز تۈرلىنىدىغان پېئىلالردۇر ، بۇ پېئىلالر مۇستەققىل پېئىل «  Modal» بۇ ائلتە 

 خىسلەردە تۈرلىنىدۇ . وللىنىلىدۇ ۋە ھەرقايسى زامانالردا شەبىلەن بىرگە ق

1. können ( قىلىشقا ىئقتىدارلىق بولماقى بىر نەرسىن ) 

 مىسالالر : 

Er kann Gitarre spielen. 

اليدۇ .   ۇئ گىتتار چاال

Ich komme morgen nach Köln und kann dich besuchen. 

 لىيااليمەن.مەن ەئتە كۆلىنغا كىلىمەن ۋە سىنى يۇق

Heute abend kann es regnen. 

 بۇ ائخشام يامغۇر ياغىدىغاندەك قىلىدۇ . 

Hans konnte die Uhr nicht reparieren. 

 ھانىس ساەئتنى رىمىنوت قىلماقچى .

Ihr könnt morgen bei uns übernachten. 

اليسىلەر .  ەئتە بىزنىڭكىدە قۇنۇپ قاال

Meinen Brief kannst du vielleicht schon morgen erhalten. 

اليسەن . خېتىمنى ب  ەلكى ەئتە تاپشۇرۇپ ائال

 كىلىش: كىزامانالردى



Pränsens                                      Präteritum: 

ich kann gehen                      ich konnte gehen 

du kannst gehen                 du konntest gehen 
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er,sie,es kann gehen          er,sie,es konnte gehen 

wir können gehen             wir konnten gehen 

ihr könnt gehen                ihr konntet gehen 

sie können gehen             sie konnten gehen 

Sie können gehen            Sie konnten gehen 

Perfekt:                                             Plusquamperfekt: 

ich habe gehen können              ich hatte gehen können 

du hast gehen können                du hattest gehen können 

er,sie,es hat gehen können         er,sie,es hatte gehen können 

wir haben gehen können            wir hatten gehen können 

ihr habt gehen können               ihr hattet gehen können 

sie haben gehen können            sie hatten gehen können 

Sie heben gehen können        Sie hatten gehen können 

Futur I : 

ich werde gehen können 

du wirst gehen können 

er,sie,es wird gehen können 

wir werden gehen können 



ihr werdet gehen können 

sie werden gehen können 

Sie werden gehen können 

Futur II: 

ich werde gegangen sein können 

du wirst gegangen sein können 

er,sie,es wird gegangen sein können 

wir werden gegangen sein können 

ihr werdet gegangen sein können 

sie werden gegangen sein können 

Sie werden gegangen sein können 

 «können  » وئخشاشال «Konjunktiv  »: تىلەك جۈملىدىمۇ تۈرلىنىپ كېلىدۇ 

Konjunktiv Präsens: 

ich könne gehen 

du könnest gehen 

er,sie,es könne gehen 
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wir können gehen 

ihr könnet gehen 

sie können gehen 

Sie können gehen 

Konjunktiv + Präteritum: 



ich könnte gehen 

du könntest gehen 

er,sie.es könnte gehen 

wir könnten gehen 

ihr könntet gehen 

sie könnten gehen 

Sie könnten gehen 

 «können  » باشقا زامانالرنىڭ «Konjunktiv  » ، شەكلىدە تۈرلەنمەي« Infinitiv 

(können)  »خىرىغا كېلىدۇ .الىتىدە جۈملىنىڭن ائھ 

 مىسالالر :  

Präsens: 

Mein Bruder kann heute nicht in die Schule gehen.  

 ۇئكام بۈگۈن مەك تەپكە بارالمايدۇ .

Präteritum: 

Mein Bruder konnte heute nicht in die Schule gehen. 

 مىدى . ۇئكام بۈگۈن مەك تەپكە بارال

Perfekt: 

Mein Bruder hat heute nicht in die Schule gehen können. 

 ۇئكام بۈگۈن مەك تەپكە بارالمىدى . 

Plusquamperfekt: 

Mein Bruder hatte nicht in die Schule gehen können. 

 ۇئكام مەك تەپكە بارالمىغانتى . 



Futur I : 

Mein Bruder wird heute nicht in die Schule gehen können. 

 لمايۋاتىدۇ . ۇئكام بۈگۈن مەك تەپكە بارا 
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Futur II: 

Mein Bruder wird nicht in die Schule gegangen sein können. 

 ۇئكام مەك تەپكە بارالمايدىغان بولىدۇ .

2 «.dürfen  »ماق .بىر نەرسىنى قىلىشقا رۇخسەتكە ىئگە بول 

 «dürfen  » نىڭ تۈرلىنىشى «können  »خشاش .گە وئ 

Präsens:                               Präteritum: 

ich darf gehen                   ich durfte gehen 

du darfst gehen                 du durftest gehen 

er,sie,es darf gehen           er,sie,es durfte gehen 

wir dürfen gehen               wir durften gehen 

ihr dürft gehen                  ihr durftet gehen 

sie dürfen gehen               sie durften gehen 

Sie dürfen gehen                Sie durften gehen 

» غان شەكلىدە كىلىدۇ . ائلدىدا كىلىدى«  Infinitiv (dürfen)» باشقا زامانالردا ، جۈملىنىڭ ائخىردا 

haben  » ۋە «werden  »ىڭ تۈرلىنىشى يۇقاردا ۈئگەنگەن ياردەمچى پېئىلن «können  » گە

 وئخشاش .



 «dürfen  » بۇلساModal   پېئىل «Konjunktiv  » . شەكلىدە كىلىدۇ 

Konjunktiv Präsens:                 Konjunktiv Präteritum: 

ich dürfe gehen                          ich dürfte gehen 

du dürfest gehen                        du dürftest gehen 

er,sie.es dürfe gehen                  er,sie,es dürfte gehen 

wir dürfen gehen                       wir dürften gehen 

ihr dürfet gehen                         ihr dürftet gehen 

sie dürfen gehen                        sie dürften gehen 

Sie dürfen gehen                         Sie dürften gehen 

 ۆئزگەرمەي ، جۈملىنىڭ ائخىرسىغا كىلىدۇ . «  dürfen» شەكلىدە «  Konjunktiv» باشقا زامانالردىكى 

 : مىسالالر 

Pränsens: Ich darf das Auto meines Vaters fahren. 

 يول قۇيىدۇ . دادام ماشىنىنى ھەيدىشىمگە 

Präteritum: Ich durfte das Auto meines Vaters fahren. 

 دادام ماشىنىنى ھەيدىشىمگە يول قۇيدى . 
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Perfekt : Ich habe das Auto meines Vaters fahren dürfen. 

 ىنىنى ھەيدىشىمگە يول قويدى . دادام ماش

Plusquamperfekt: Ich hatte das Auto meines Vaters fahren 

dürfen . 

 دادام ماشىنىنى ھەيدەشكە يول قويغان ىئدى . 

Futur I: Ich werde das Auto meines Vaters fahren dürfen. 



 دادامنىڭ ماشىنىسىنى ھەيدەش  رۇخسىتىم بولىدۇ . 

Futur II : Ich werde das Auto meines Vaters gefahren haben 

dürfen. 

 ش رۇخسىتىم بولىدىغان بولىدۇ . دادامنىڭ ماشىنىسىنى ھەيدە

Ab heute darfst du mein Zimmer benutzen. 

 بۈگۈندىن باشالپ مىنىڭ ۈئيۈمنى ىئشلەتسەڭ بولىدۇ . 

Sie dürfen pro Tag nur eine Zigarette rauchen. 

 قەت بىر تال تاماكا چىكەلەيسىز . كۈندە پە

Jeder darf in diesem Land frei seine Meinung sagen. 

 بۇ دۆلەتتە ھەر كىشى ۆئز پىكرىنى ەئركىن سۆزلىيەلەيدۇ. 

Jeder Ausländer darf eine Arbeitserlaubnis beantragen. 

اليدۇ .   ھەر بىر چەتەئللىك ىئشلەش ىئجازەتنامىسىغا ىئلتىماس قىال

Der Arzt darf nicht nur an seine reichen Patienten denken. 

 كىسەللەرنىال وئيلىشىغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ .  دوختۇرنىڭ پەقەت باي

3 «.wollen  » . بىر نەرسىنى قىلىش ائرزۇسىدا بولماق 

Pränsens :                          Präteritum: 

ich will gehen                 ich wollte gehen 

du willst gehen               du wolltest gehen 

er,sie,es will gehen          er,sie,es wollte gehen 

wir wollen gehen             wir wollten gehen 

ihr wollt gehen                 ihr wolltet gehen 

sie wollen gehen              sie wollten gehen 



Sie wollen gehen               Sie wollten gehen 

 گە وئخشاش . «  können» شەكلىدە كىلىدۇ . تۈرلىنىشى «  Infinitiv» ائخىردا باشقا زاماندا ، جۈملىنىڭ 

 «wollen, Konjunktiv  » . شەكلىدە كىلىدۇ 
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Konjunktiv Pränsens :                       Konjunktiv Präteritum: 

ich wolle gehen                                ich wollte gehen 

du wollest gehen                             du wolltest gehen 

er,sie,es wolle gehen                     er,sie,es wollte gehen 

wir wollen gehen                           wir wollten gehen 

ihr wollet gehen                             ihr wolltet gehen 

sie wollen gehen                          sie wollten gehen 

Sie wollen gehen                          Sie wollten gehen 

 گە وئخشاش .«  können» شەكلى «  Konjunktiv» باشقا زامانالردىكى 

 الر : مىسال

Präsens: 

Mein Freund will sein Auto verkaufen. 

 ى بولۋاتىدۇ . دوستۇم ماشىنىسىنى ساتماقچ

(Dostum Mashinisini satmaqchi boliwatidu) 

Präteritum: 

Mein Freund wollte sein Auto verkaufen. 

 دوستۇم ماشىنىسىنى ساتماقچى بولدى . 

Perfekt: 



Mein Freund hat sein Auto verkaufen wollen. 

 نى ساتماقچى بولدى . دوستۇم ماشىنىسى

Plusquamperfekt: 

Mein Freund hatte sein Auto verkaufen wollen. 

 دوستۇم ماشىنىسىنى ساتماقچى بولغان ىئدى . 

Futur I: 

Mein Freund wird sein Auto verkaufen wollen. 

 دوستۇم ماشىنىسىنى ساتماقچى بولىدۇ . 

Futur II: 

Mein Freund wird sein Auto verkaufen haben wollen. 

 ماقچى بولغان بولىدۇ . دوستۇم ماشىنىسىنى سات
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Der Professor will eine neue Maschine erfunden haben. 

 پىراپپىسور يىڭى بىر ماشىنا ىئجاد قىلىشنى ائرزۇ قىلىدۇ . 

Klaus will die schwere Prüfung bestanden haben. 

 تۈۋېلىشنى ائرزۇ قىلىدۇ . وئس قىيىن ىئنتاھاندىن ۈئكىال

Die Blumen wollen jeden Tag begossen werden. 

 گۈللەرگە ھەر كۈنى سۇ قۇيۇپ تۇرۇشقا توغرا كىلىدۇ . 

Ich will dieses Jahr die besten Noten haben. 

 بۇ يىل ياخشى نۇمۇرالرنى ائلماقچىمەن .

Ich will meine Meinung nicht noch einmal wiederholen. 

 .  كۆزقارشىمنى يەنە تەكرارلىماقچى ەئمەسمەن



4 « .müssen  » . بىر نەرسىنى قىلىشقا مەجبۇر بولماق 

Pränsens :                                   Präteritum: 

ich muß gehen                     ich mußte gehen 

du mußt gehen                    du mußtest gehen 

er,sie,es muß gehen             er,sie,es mußte gehen 

wir müssen gehen               wir mußten gehen 

ihr müßt gehen                  ihr mußtet gehen 

sie müsssen gehen            sie mußten gehen 

Sie müsssen gehen            Sie mußten gehen 

 ش .گە وئخشا«  können» دىكى تۈرلىنىش قانۇنىيتى باشقا زامانالر 

 «müssen  » پېئىل «Konjunktiv  » : شەكلىدە كېلىدۇ 

Konjunktiv Pränsens:                    Konjunktiv Präteritum: 

ich müsse gehen                    ich müßte gehen 

du müssest gehen                 du müßtest gehen 

er,sie,es müsse gehen            er,sie,es müßte gehen 

wir müssen gehen                  wir müßten gehen 

ihr müsset gehen                   ihr müßtet gehen 

sie müssen gehen                  sie müßten gehen Sie 

Sie müssen gehen                  Sie müßten gehen 

 گە وئخشاش .«  können» شەكلى «  Konjunktiv» باشقا زامانالردىكى 

 مىسالالر : 

Präsens: Hans muß seine Hausaufgaben machen. 



 ھانىس تاپشۇرۇقالرنى چۇقۇم ىئشلىشى كىرەك . 
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Präteritum: Hans mußte seine Hausaufgaben machen. 

 ىئشلىدى .ھانىس تاپشۇرۇقالرنى چۇقۇم 

Perfekt: Hans hat seine Hausaufgaben machen müssen. 

 ھانىس تاپشۇرۇقالرنى چۇقۇم ىئشلىدى . 

Plusquamperfekt: Hans hatte seine Hausaufgaben machen 

müssen. 

 ھانىس تاپشۇرۇقالرنى چۇقۇم ىئشلەپ بولدى . 

Futur I : Hans wird seine Hausaufgaben machen müssen. 

 ھانىس تاپشۇرۇقالرنى چۇقۇم ىئشلەيدۇ . 

Futur II: Hans wird seine Hausaufgaben gemacht haben 

müssen. 

 ھانىس تاپشۇرۇقالرنى چۇقۇم ىئشلەپ بولۇدىغان بولىدۇ . 

Ich muß heute zum Arzt gehen. 

 ىرەك . بۈگۈن چۇقۇم دوختۇرغا بېرىشىم ك

Sie müssen Ihr Vaterland lieben. 

 قۇم ائنا ۋەتىنىڭالنى سۈيىشىڭالر كىرەك . چۇ

5. « sollen  » . بىر نەرسىنى قىلىشقا مەجبۇر بولماق ، كىرەكلىك بولماق 

Pränsens :                                   Präteritum: 

ich soll gehen                          ich sollte gehen 

du sollst gehen                        du solltest gehen 



er,sie,es soll gehen                 er,sie,es sollte gehen 

wir sollen gehen                   wir sollten gehen 

ihr sollt gehen                       ihr solltet gehen 

sie sollen gehen                   sie sollten gehen 

Sie sollen gehen                  Sie sollten gehen 

 .گە وئخشاش «  können» باشقا زامانالردا تۈرلىنىشى 

Konjunktiv Präsens:              Konjunktiv Präteritum: 

ich solle gehen                      ich sollte gehen 

du sollest gehen                    du solltes gehen 

er,sie,es solle gehen               er,sie,es sollte gehen 
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wir sollen gehen                    wir sollten gehen 

ihr sollet gehen                     ihr solltet gehen 

sie sollen gehen                  sie sollten gehen Sie 

Sie sollen gehen                 Sie sollten gehen 

 گە وئخشاش .«  können» شەكلى «  Konjunktiv» باشقا زامانالردىكى 

 مىسالالر : 

Präsens: 

Du sollst sofort nach Hause gehen. 

 سەن دەرھال ۆئيگە كىتىشىڭ كىرەك . 

Präteritum: 

Du solltest sofort nach Hause gehen. 



 .  سەن دەرھال ۆئيگە كىتىشىڭ كىرەك تى

Perfekt: 

Du hast sofort nach Hause gehen sollen. 

 سەن دەرھال ۆئيگە كىتىشىڭ كىرەك تى . 

Plusquamperfekt: 

Du hattest sofort nach Hause gehen sollen. 

 سەن دەرھال ۆئيگە كەتكەن بولساڭ بۇالتتى . 

Futur I: 

Du wirst sofort nach Hause gehen sollen. 

 ە كەتسەڭ . سەن دەرھال ۆئيگ

Futur II : 

Du wirst sofort nach Hause gegangen sein sollen. 

 سەن دەرھال ۆئيگە كەتكەن بولساڭ . 

Sie sollen Ihre Schulden bezahlen. 

 قەرىزلىرىڭىزنى تۈلىشىڭىز كىرەك . 

Ihr solltet im Kino nicht rauchen. 

 تاماكا چەكمەسلىكىڭالر كىرەك .  كىنوخانىدا
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Du solltest einen Arzt aufsuchen. 

 رغا تەكشۈرتىشىڭ كىرەك . سەن دوختۇ 

6 «.mögen  » . بىر نەرسىنى خالىماق ، قىلىش ائرزۇسىدا بولماق 

 مىسالالر : 



Ich möchte heute zu Hause bleiben. 

 وئياليمەن .بۈگۈن ۆئيدە قېلىشنى 

Möchtest du ins Kino gehen? 

 ەن ؟كىنوغا بېرىشنى خاالمس

Mein Bruder mag gerne Rad fahren. 

 م ۋەلسىپىت مىنىشنى ياخشى كۈرىدۇ . ۇئكا

Wir mögen gerne Romen lesen. 

 رومان ۇئقۇشنى ياخشى كۈرىمىز . 

Sein Vater mochte gerne Fußball spielen. 

 .  بول وئيناشنى ياخشى كۈرىدۇۇئنىڭ دادىسى پۇت

 )زامانالردا كىلىشى (

Präsens :                               Präteritum: 

ich mag gehen                ich mochte gehen 

du magst gehen              du mochtest gehen 

er,sie,es mag gehen         er,sie,es mochte gehen 

wir mögen gehen             wir mochten gehen 

ihr mögt gehen                ihr mochtet gehen 

sie mögen gehen             sie mochten gehen 

Sie mögen gehen             Sie mochten gehen 

 گە وئخشاش .«  können» باشقا زامانالردا تۈرلىنىش 

Konjunktiv Präsens:             Konjunktiv Präteritum: 

ich möge gehen                 ich möchte gehen 



du mögest gehen               du möchtest gehen 

er,sie,es möge gehen         er,sie,es möchte gehen 

wir mögen gehen               wir möchten gehen 

ihr möget gehen                 ihr möchtet gehen 

sie mögen gehen           sie möchten gehen 
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Sie mögen gehen         Sie möchten gehen 

 گە وئخشاش  .«  können» تۈرلىنىش «  Konjunktiv» اشقا زامانالردىكى ب

 مىسالالر : 

Präsens: 

Er mag gerne ins Kino gehen. 

 بېرىشنى ياخشى كۈرۈدۇ . ۇئ كىنوغا 

Präteritum: 

Er mochte gerne ins Kino gehen. 

 اخشى كۆردى . ۇئ كىنوغا بېرىشنى ي

Perfekt: 

Er hat gerne ins Kino gehen mögen. 

 ۇئ كىنوغا بېرىشنى ياخشى كۆردى . 

Plusquamperfekt: 

Er hatte gerne ins Kino gehen mögen. 

 كۆرگەن ىئدى . ۇئ كىنوغا بېرىشنى ياخشى 

Futur I: 



Er wird gerne ins Kino gehen mögen. 

 ۈدىغان بولىدۇ . ۇئ كىنوغا بېرىشنى ياخشى كۈر 

Futur II: 

Er wird gerne ins Kino gegangen sein mögen. 

 ۇئ كىنوغا بېرىشنى ياخشى كۈرۈپ قالىدىغان بولىدۇ . 

Andere Modalverben. 

 پېئىلالر(  Modal) باشقا 

دىن «   können, dürfen, müssen, wollen, sollen, mögen» ۈئگەنگەن  بىز

 ئىل رولىنىمۇ وئينايدىغان پېئىلالر بار . پې Modalپېئىل گۇرۇپپىسىغا تەۋە  بولغان ۋە  باشقا ، يەنە مۇستەققىل

 ەئڭ كۆپ قوللىنىدىغانلىرى : 

helfen (ياردەم قىلماق ) 

sehen (كۆرمەك) 

hören (ائڭلىماق) 

lernen (ۈئگەنمەك) 

gehen (كەتمەك) 

lassen (قالدۇرماق) 
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 مىسالالر : 

Er half mir mein Auto reparieren. 

 ياردەملەشتى . ۇئ ماشىنىنى رېمۇنت قىلىشىمغا 

Ich sehe den Dieb laufen. 

 وئغرىنىڭ قاچقىنىنى كۆردۈم . 



Ich habe den Arzt draußen sprechen hören. 

 دوختۇرنىڭ سىرتتا سۆزلەشكەنلىكىنى ائڭلىدىم .  مەن

Wir lernen jetzt schwimmen. 

 ۈنىۋاتىمىز . بىز ھازىر سۇ ۈئزۈشنى ۈئگ

Er geht heute schwimmen. 

 ۈگۈن سۇ ۈئزۈشكە بارىدۇ . ۇئ ب

Wir werden unser Auto reparieren lassen. 

 بىز ماشىنىمىزنى رېمۇنىت قىلدۇرىمىز . 

3.6.Reflexive Verben 

 ۆئزلۈك پېئىل : 

بىلدۈرىدىغان پېئىل ، ۆئزلۈك نداپ ، يەنە ۆئزى قۇبۇل قىلغانلىغىنى ھەركەتنى جۈملىنىڭ ىئگىسى ۇئرۇ  –ىئش 

گېرمان تىلىدا ، ۆئزلۈك پېئىل ھەرۋاقىت ۆئزلۈك ائلماش بىلەن بىرلىك تە قوللىنىلىدۇ . ۇئيغۇر ىدۇ.پېئىل دەپ ائتىل

زى ۆئزلۈك ائلماش سۆ « ۆئز»ەم ۋە نەرسىلەرنى ىئنىق كۆرسىتىش ، تەكىتلەش ۈئچۈن قوللىنىلىدىغان تىلىدا ، ائد

 زلۈك ائلماشالر بولىدۇ . ان تىلىدا ، ھەر بىر شەخىسكە ماس كىلىدىغان ۆئدەپ ائتىلىدۇ . گېرم

  شەخىس         : ۆئزلۈك ائلماش

ich             mich 

du              dich 

er,sie,es     sich 

wir             uns 

ihr             euch 

sie,Sie        sich 

 مىسالالر : 



sich waschen (يۇيۇنماق) 

ich wasche mich. (يۇيۇنىۋاتىمەن) 

du wäschst dich. (يۇيۇنىۋاتىسەن) 

er,sie,es wäscht sich (يۇيۇنىۋاتىدۇ) 

wir waschen uns (يۇيۇنىۋاتىمىز ) 
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ihr wascht euch (يۇيۇنىۋاتىسىلەر ) 

sie waschen sich (يۇيۇنىۋاتىدۇالر) 

Sie waschen sich (يۇيۇنىۋاتىسىزلەر) 

Ich ziehe mich schnell an 

 ھازىرال كىيىنىمەن. 

Ich will mich nicht ärgern.  

 خاپا بۇلۇشنى خالىمايمەن.

Mein Vater wird sich morgen entscheiden.  

 تە قارار بىرىدۇ .دادام ەئ

Ich möchte mich ganz herzlich für die Blumen bedanken. 

 يتىمەن.بۈ گۈل ۈئچۈن چىن يۈرۈكۈمدىن رەھمەت ېئمەن 

Er hat sich beim Radfahren erkeltet. 

 ۇئ ۋەلسىپىت مىنىپ سۇغۇق تەككۈزۋاپتۇ.

Wir haben uns für heute abend verabredet. 

 چرىشىمىز .بىز بۈگۈن ائخشام ۇئ



Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Rinat. 

 .روخسەت قىالمسىز ؟ مىنىڭ ىئسمىم رىناتۈئزەمنى تۇنۇشتۇرشۇمغا 

3.7.Trennbare und untrennbare Verben 

 يرىلىدىغان پېئىل ۋە ائيرىلمايدىغان پېئىل () ائ

ىئككىگە بۆلىنىدۇ . بىرال سۆزدىن تۈزۈلگەن پېئىلالر ۇئيغۇر تىلىدا ، پېئىل ائددى پېئىل ۋە قۇشما پېئىل دەپ 

ائرتۇق سۆزنىڭ بىرىكىشىدىن تۈزۈلگەن ، ىئككى ياكى ۇئنىڭدىن « ۇ . ياز . ماڭ ۇئق»ائددى پېئىل دەپ ائتىلىدۇ . 

 « .يېزىۋالدىم = يېزىپ + ائلدىم»مەنىنى بىلدۈرىدىغان پېئىلالر قۇشما پېئىل دەپ ائتىلىدۇ . بىرال 

 untrenbare» ۇئيغۇر تىلىدىكى قوشما پېئىلغا «  Trenbare Verben» گېرمان تىلىدىكى 

Verben  »دىغان پېئىل لىدۇ . گېرمان تىلىدا بىرىنجى بوغۇمى ائيرىلىولسا ائددى پېئىلغا بىر ائز وئخشاپ قاب 

 «Trenbare Verben  » دەپ ائتىلىدۇ . بىرىنجى بوغىمى ائيرىلمايدىغان پېئىل 

 «untrenbare Verben  ».دەپ ائتىلىدۇ 
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1. Trenbare Verben. 

abreisen (ساياھەتكە چىقماق) 

abfahren ( قوزغالماق) 

ankommen ( ارماقيېتىپ ب ) 

eintereten (كىرمەك) 

aufstehen ( دىن تورماقوئرنى ) 

anziehen (كىيىنمەك) 

ausziehen (يىشىنمەك . كىيمىنى سالماق) 

zurückkehren ( ىغا يانماقائرق ) 



einsteigen (چىقماق) 

aussteigen (چۈشمەك) 

 «Trenbare Verben, Partizip Perfekt »  شەكلىدە كەلگەندە «ge  » قۇشۇمچىسى

 دۇ . ىرىنجى بۇغۇم بىلەن ائنا پېئىل ائرىسىغا كېلىب

ab-ge-fahren 

ein-ge-stiegen 

an-ge-kommen 

 مىسالالر : 

Mein Vater steigt in den Zug ein. 

 دادام پويۇزغا چىقىۋاتىدۇ.

Das Kino hat pünktlich angefangen. 

 كىنو ۋاختىدا باشالندى.

Mein Vater steht jeden Tag um 5 Uhr auf. 

 ورىدۇ .: تە وئرنىدىن ت 5دادام ھەر كۈنى ساەئت 

Ich habe mich in diesem Zimmer ausgezogen. 

 مەن بۇ ۆئيدىن كۈچۈپ كەتتىم .

2.Untrenbare Verben 

بىلەن «  be-, ent-,zer-,emp-,er-,ge-,ver-,miß-,wider» بىرىنجى بوغۇمى 

 ېئىلالرنى ائيرىش مۇمكىن ەئمەس . كەلگەن پ

betrügen (ائلدىماق) 

entdecken (بايقىماق) 

zerreißen (يىرتىۋېتىش) 



empfangen (تاپشۇرۇپ ائلماق) 

erraten (وئيالپ تاپماق) 

gehören ( ەۋەت ) 

vergessen (ۇئنتۇپ قالماق) 

mißverstehen (خاتا چۈشەنمەك) 

widersprechen (قارشى تۇرماق) 
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 «Untrenbare Verben ,Partizip Perfekt  » شەكلىدە كەلگەندە «ge  » قۇشۇمچىسى

 ۇ . ۇئالنمايد

gehört, entdeckt, zerstört............................... 

 مىسالالر : 

Das Buch gehört mir. 

 بۇ كىتاپ مىنىڭ .

Ich vergaß seinen Namen. 

 ۇئنىڭ ىئسمىنى ۇئنتۇدۇم.

Amerike wurde von Kolumbus entdeckt. 

 ۇ تەرپىدىن بايقالغان.ائمرىكا كولومب

Du hast meine Frage mißverstanden. 

 .سەن مىنىڭ سۇائلىمنى خاتا چۈشىنىپسەن 

Die Tatsachen widersprechen seiner Behauptung. 

 ەئمىلىيەت بىلەن ۇئنىڭ كۆز قارشى زىدىيەتلىك.

3.8.Die Rektion der Verben 



 ر ۋە ىئسىمالرنىڭ كىلىشلىرى ()پېئىلال

لدىن قۇشۇلغۇچىالرنى تەلەپ قىلىپ كىلىدۇ . بۇنداق ىئچىدە بەزى پېئىلالر مەخسۇس كىلىشلەرنى ۋە ائجۈملە 

 گۇرۇپپىغا ائيرىلىدۇ . پېئىلالر ائساسەن بەش 

« Akkusativ  ». تەلەپ قىلىدىغان پېئىلالر 

« Dativ  » . تەلەپ قىلىدىغان پېئىلالر 

« Akkusativ » ۋە« Dativ  »پېئىلالر .  تەلەپ قىلىدىغان 

« Genitiv  »ئىلالر . تەلەپ قىلىدىغان پې 

 ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر بىلەن بىرگە كىلىدىغان پېئىلالر . 

3.8.1.Verben mit Akkusativ 

 «(Akkusativ  »). تەلەپ قىلىدىغان پېئىلالر 

 «essen, legen,beschreiben  » ۋە «freuen  » قاتارلىق پېئىلالر مەخسۇس «

Akkusativ  » . تا كىلىدۇ 

Der Junge ißt den Apfel. 

 ال ائلمىنى يەۋاتىدۇ . با

Der Schüler legt das Buch auf den Tisch. 

 چىالر كىتاپنى ۈئستەلنىڭ ۈئستىگە قۇيۇۋاتىدۇ . ۇئقۇغۇ

Der Mann beschreibt den Unfall. 

 ەئر ۋەقەنى يېزىۋاتىدۇ .  
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Es freut mich, daß du kommst. 

 دىغىنىڭدىن خۇشال بۇلۋاتىمەن . كىلى



 ېئىلالر تۈۋەندىكىچە ائالخىدىلىكلەرگە ىئگە : بۇ تۈردىكى پ

 ۆرسىتىدىغان پېئىلالر . پاائلىيەتلەرنى  ك -.ىئش 1

machen (قىلماق) 

herstellen (ىئشلەپ چىقارماق) 

backen (پۇشۇرماق) 

bereiten ( قتەييارلىما ) 

trinken (ىئچمەك) 

lesen (ۇئقۇماق) 

bauen (ىئنشاائت قىلماق . قۇرماق . سالماق) 

schreiben (يازماق) 

 كۆرسىتىدىغان پېئىلالر . . بىر ھەركەتنى قىلىۋاتقانلىقىنى 2

stellen (تىك قويماق) 

legen (ياتقۇزۇپ قويماق) 

senken (پاتتۇرماق .چۆك تۈرمەك) 

setzen (وئلتۇرماق) 

hängen (ائسماق) 

3 « .be-,er-,ver- ,zer- ,durch-, hinter-, über-, unter, um  »الر بىلەن 

 باشالنغان پېئىلالر . 

beschreiben ( اقىئپادىلەپ يازم ) 

vergessen (ۇئنۇتماق) 

übersetzen (تەرجىمە قىلماق) 

hintergehen (ائلدىماق) 



erreichen (ىئرىشمەك) 

zerstören (بۇزۇلۇپ كەتمەك) 

unterschreiben (ىئمزا قويماق) 

 لىرى بولمىغان پېئىلالر . . شەخىس4

 قۇشۇلۇپ كىلىدۇ . «  es» ۈملىدە كەلگەندە بېشىغا بۇنداق پېئىلالر ج

Es ärgert meinen Vater. (دادام تېرىكىۋاتىدۇ) 

Es langweilt mich. (زىرىكىۋاتىمەن) 

Es freut uns. (خۇرسەن بولدۇق) 

Es wundert meine Mutter. (ائپامنى ھەيران قالدۇردى) 

 لالر :مىسا

Karl macht seine Hausaufgaben. 

 تاپشۇرۇقالرنى ىئشلەۋاتىدۇ .  كارىل
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Der Koch bereitet das Abendessen. 

 ائشپەز كەچلىك تاماقنى تەييارالۋاتىدۇ . 

Der Mann trinkt ein Glas Bier. 

 ەئر بىر ىئستاكان پىۋا ىئچىۋاتىدۇ . 

Ich schreibe einen Brief. 

 يېزىۋاتىمەن . مەن بىر خەت 

Sie setzt ihren Sohn auf den Stuhl. 

 وئلتۇرغۇزىۋاتىدۇ . ۇئ وئغلىنى ۇئرۇندۇققا 

Ich lege das Buch auf das Sofa. 



 مەن كىتاپنى سافانىڭ ۈئستىگە قۇيۇۋاتىمەن . 

Er stellt das Gewehr in den Schrank. 

 اپقا قۇيۇۋاتىدۇ . ۇئ قۇرالنى ىئشك

Wir hängen das Bild an die Wand. 

 ىز . بىز رەسىمنى تامغا ېئسىۋاتىم

Der Hund erschreckt das Kind. 

 ىئت بالىنى قۇرقىتىۋاتىدۇ . 

3.8.2.Verben mit dem Dativ 

«(Dativ  ») تەلەپ قىلىدىغان پېئىلالر 

 «Dativ  »ىكىچە : تەلەپ قىلىدىغان پېئىلالر ائساسەن تۆۋەند 

nützen (پايدىلىق ، كىرەك)              schaden ( زىيانلىق بولماق) 

dienen (خىزمەت قىلماق)               helfen (ياردەم قىلماق) 

gefallen (ياخشى كۆرمەك)               gehören (تەۋە) 

gehorchen (ىئتاەئت قىلماق)           vertrauen (ىئشەنمەك) 

drohen ( ھتىت قىلماقتە )          widerstehen ( ارشى چىقماقق ) 

 پېئىلالر : ۈشنى بىلدۈرىدىغان  بىرە سۆزنى سۆزلەشنى ، چۈشەندۈر 

sagen (سۆزلىمەك)                      antworten (جاۋاپ بەرمەك)  

erzählen (چۈشەندۈرمەك)              erwindern ( دوكالت قىلماق ) 

gratulieren ( كلىمەكتەبرى )             danken ( يتماقرەخمەت ېئ ) 

 شەخىسكە باغلىق بولمىغان پېئىلالر : 

es gelingt mir ( لبە قىلدىمغە  )          es gefällt mir (ياخشى كۆرىمەن) 

es genügt mir (ماڭا يېتىدۇ)            es scheint mir (مىنىڭچە) 
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es geht mir gut (ياخشى توردۇم )       es steht mir gut (ماڭا ياراشتى) 

 الالر : مىس

Das Wörterbuch nützt dem Schüler. 

 ۇئقۇغىچىغا كىرەك . لوغەت 

Der Alkohol schadet dem Körper. 

 ھاراق بەدەنگە زىيانلىق . 

Der Direktor vertraut seinem Angestellten. 

 مۇدىر خىزمەتچىلىرىگە ىئشىنىدۇ . 

Ich helfe der alten Dame. 

 قىلۋاتىمەن .  مەن ياشانغان ائيالغا ياردەم

Die Großmutter erzählt dem Kind ein Märchen. 

 مۇماي بالىغا بىر چۆچەك ېئيتىپ بىرۋاتىدۇ . 

Der Junge antwortet seinem Vater. 

 باال دادىسىغا جاۋاپ بىرۋاتىدۇ . 

Es geht meinem Onkel gut 

 تاغام ياخشى تۇردى . 

3.8.3.Verben mit Akkusativ und Dativ. 

 بۇ خىلدىكى پېئىلالر تۈۋەندىكىچە () 

 غاننى ياكى بىرىدىغانلىقىنى ىئپادىلەيدىغان پېئىلالر : نى ائلبىر نەرسى

nehmen (ائلماق )              stehlen (وئغۇرلىماق) 

rauben (وئغۇرلىماق)            verweigern ( رەت قىلماق) 



geben ( مەكبەر  )                 leihen ( كە بەرمەكائرىيەت ) 

schenken (ھەدىيە قىلماق)       bringen ( ەئكەلمەك) 

schicken (ەئۋەتمەك)             liefern (تاپشۇرۇپ بەرمەك) 

 مىسالالر : 

Ich bringe der alte Dame einen Stuhl. 

  مەن ياشانغان ائيالغا ۇئرۇندۇق ەئكىلىپ بىرۋاتىمەن .

Der Dieb verweigert dem Richter die Anwort. 

 ىلۋاتىدۇ . قوئغرى سوتچىغا جاۋاپ بىرىشنى رەت 

Wir schenken unserer Mutter eine Uhr. 

 ائپىمىزغا بىر ساەئت سوۋغات قىلۋاتىمىز . 
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3.8.4.Verben mit Genitiv 

 ىكىچە : بىلەن كىلىدىغان پېئىلالر ائساسەن تۈۋەند«  Genitiv» پەقەت 

gedenkem (ەئسلىمەك)          bedürfen (ىئھتىياجلىق بولماق) 

Der alte Mann gedenkt seiner Jungend. 

 ياشانغان ائدەم ياشلىق چاغلىرىنى ەئسلەۋاتىدۇ . 

Der Kranke bedarf der Ruhe. 

 كىسەل جىمجىتلىققا مۇھتاج. 

3.8.5.Verben mit präpositionalem Objekt. 

» قاتارلىق ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر بىلەن «  an, in, vor, mit, nach» ىكى پېئىلالر بۇ خىلد

Akkusativ  » ۋە «Dativ  ». الردا كىلىدۇ 

  «Akkusativ  » : تا قوللىنىلغان ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر بىلەن كىلىدىغان پېئىلالر 



denken an +akkusativ (وئيلىماق) 

Ich denke an meine Heimat. تىنىمنى وئيالۋاتىمەنۋە   .                                                                                                                              

sich erinnern an + Akk (ەئسلىمەك) 

Der Großvater erinnert sich an seine Jungend. 

                ىنى ەئسلەۋاتىدۇ.چوڭ دادا ياشلىق

warten auf + Akk (ساقلىماق) 

Der Kranke wartet auf den Arzt.                  . دوختۇرنى ساقالۋاتىدۇ كىسەل                                                      

sich gewöhnen an + Akk ( كۈنۈپ قالماق ) 

Ich werde mich an das Klima gewöhnen. ھاۋاغا كۈنىمەن     .                                                                                    

« Dativ  »دىن قۇغۇلغۇچىالر بىلەن كىلىدىغان پېئىلالر تا قوللىنىدىغان ائل:  

fragen nach + Dativ (سورىماق) 

Er fragt nach meinem Namen.  ۇئ ىئسمىمنى سوراۋاتىدۇ  .                                                                                                                      

anfangen mit + Dat (باشلىماق) 

Ich werde heute mit der Arbeit anfangen.بۈگۈن ىئشنى باشاليمەن.                                   

sich fürchten vor + Dat (قورقماق) 

Er fürchtet sich vor dem Hund.                 . ۇئ ىئتتىن قورقىۋاتىدۇ                                                                       

abhängen von + Dat ( سىۋەتلىكمۇنا ) 

Die Reise hängt vom Wetter ab.             .ساياھەت ھاۋاغا مۇناسىۋەتلىك  
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4.Das Pronomen 

 ائلماش : 

دەپ ائتىلىدۇ . لمىشىپ كىلىدىغان سۆز تۈركۈمى ائلماش جۈملىدە ۈئزىدىن باشقا سۆز تۈركۈملىرىنىڭ وئرنىغا ائ



 ۋە ائڭالتقان مەنىسىگە قاراپ تۈۋەندىكى تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ .  زىپىسىائلماشالر جۈملىدىكى ۋە

Das Personalpronomen (شەخىسلىك ائلماش) 

Das Reflexivpronomen (ۆئزلۈك ائلماش ) 

Das Possesivpronomen (ىئگىلىك ائلماش ) 

Das Demonstrativpronomen ( لماشكۆرسىتىش ائ  ) 

Das Interrogativpronomen ( اشل ائلمسۇائ  ) 

Das indefinite Pronomen (بەلگىسىز ائلماش ) 

Das Relativpronomen (ىئلگە ائلماش ) 

4.1.Das Personalpronomen 

 ) شەخىسلىك ائلماش (

 .  ائلماش شەخىسلىك ائلماش دەپ ائتىلىدۇ شەخىسلەرنىڭ ىئسىملىرى وئرنىغا ائلمىشىپ كىلىدىغان

ich (مەن ) 

du (سەن) 

er ( ەئر»ۇئ  ») 

sie ( ائيال»ۇئ  ») 

es ( نەرسە» ۇئ  ») 

wir (بىز) 

ihr (سىلەر) 

sie (ۇئالر) 

Sie (سىز) 

 شەكلى : «  Akkusativ» شەخىسلىك ائلماشالرنىڭ 

mich (مىنى) 



dich (سىنى) 

ihn (ۇئنى) 

sie (ۇئنى) 

es (ۇئنى) 

uns (بىزنى) 

euch (سىلەرنى) 

sie (ۇئالرنى) 

Sie (سىزنى) 

Die Mutter sucht ihren Sonh. 

 ائنا وئغلىنى ىئزدەۋاتىدۇ . 
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Die Mutter sucht ihn. 

 ائنا ۇئنى ىئزدەۋاتىدۇ. 

Frau Müller ruft die Kinder. 

 مۆللەر خانىم باللىرىنى چاقىرۋاتىدۇ . 

Frau Müller ruft sie. 

 نىم ۇئالرنى چاقىرۋاتىدۇ.مۆللەر خا

Der Lehrer fragt das Kind. 

 اۋاتىدۇ . بالىدىن سۇائل سور  ۇئقۇتقۇچى

Der Lehrer fragt es. 

 ۇئقۇتقۇچى ۇئنىڭدىن سۇائل سوراۋاتىدۇ . 



Mein Vater ruft mich. 

 دادام مىنى چاقىرۋاتىدۇ . 

Kennt Herr Maier dich? 

 «Maier  »ەئپەندى سىنى تۇنامدۇ ؟ 

Die Freundin hat uns eingeladen. 

 مىھمانغا چاقىردى . وستىمىز بىزنى قىز د

Der Direktor sucht Sie seit gestern. 

 مۇدىر تۈنۈگۈندىن بىرى سىزنى ىئزلەۋاتىدۇ . 

Ich kann euch in die Stadt fahren. 

 سىلەرنى شەھەرگە ائپىرىپ قۇيااليمەن . 

 

 لى : شەك«  Dativ» شەخىسلىك ائلماشنىڭ 

mir (ماڭا) 

dir (ساڭا) 

ihm ( ىڭغاۇئن ) 

ihr (ۇئنىڭغا) 

ihm (ۇئنىڭغا) 

uns ( ەبىزگ ) 

euch (سىلەرگە ) 

ihnen (ۇئالرغا) 

Ihnen (سىزگە ) 
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Kannst du mir deiene Blumen zeigen? 

 ماڭا گۈللىرىڭنى كۆرسىتەلەمسەن ؟ 

Diese Schuhe gefallen uns nicht. 

 ىمىدى ؟ بۇ ائياغالر بىزگە يار 

Dieses Geld gehört dir. 

 ۋە !پۇل ساڭا تەبۇ 

Kann ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? 

 سىزگە بىر پىيالە چاي ىئكرام قىلسام بوالمدۇ ؟

Der Vater bringt ihnen einen Ball. 

 دادا ۇئالرغا بىر توپ ەئكىلىۋاتىدۇ . 

Ich schreibe euch sofort. 

 ن . سىلەرگە دەرھال يازىمە

 شەكلى : «  Genitiv» شەخىسلىك ائلماشنىڭ 

meiner 

deiner 

seiner 

ihrer 

seiner 

unser 

euer 

ihrer 

Ihrer 



 مىسال : 

Unser Lehrer erinnert sich immer noch deiner. 

 ۇئقۇتقۇچىمىز ھېلىغىچە سېنى ەئسلەيدۇ . 

Der alt Metzger erinnert sich meiner. 

 مايدۇ . قېرى قاسساپ مىنى ۇئنۇت

Unser Freund gedenkt unser. 

 بىزنى وئياليدۇ .  دوستىمىز

4.2. Das Reflexivpronomen 

 )ۆئزلۈك ائلماش (

سۈزى ۆئزلۈك ائلماش دەپ « ۆئز »ائدەم ۋە نەرسىلەرنىڭ ىئنىق كۆرسىتىش ، تەكىتلەش  ۈئچۈن قوللىنىلغان 

ىلداش شەكمەنىدە كىلىدۇ . يۇقاردا ۈئگەنگەن دىگەن «  Öz» سۈزى «  sich» ائتىلىدۇ. گېرمان تىلىدىكى 

 ەكلى ۆئزلۈك ائلماشنى كۆرسىتىدۇ . ائلماشالرنىڭ ھەر قايسى كىلىشلەردىكى ش
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 :Akk:     Dat:        Gen    :شەخىس

ich       mich      mir       meiner 

du      dich     dir         einer 

er       sich      sich       seiner 

sie      sich     sich        ihrer 

es       sich     sich       seiner 

wir     uns      uns         unser 

ihr     euch     euch      euer 

sie     sich      sich        ihrer 



Sie    sich      sich        Ihrer 

 مىسال : 

Ich wasche mich.                      (يۇيۇنىۋاتىمەن) 

Die Kranken freuen sich.         ( دۇكىسەللەر خۇشال بۇلۋاتى ) 

Sie bemühen sich nicht.          (ۇئالر غەيرەت قىلمايۋاتىدۇ) 

Ich schade nur mir selbst.        ( ۈئزەمگە زىيان يەتكۈزىۋاتىمەن –پەقەت ۆئز  ) 

Ich war meiner nicht mechtig. ( لمىدىممنى كونتۈئزە رول قىال  ) 

4.3.Das Possesivpronomen 

 ) ىئگىلىك ائلماش (

 لماشالر چۇقۇم ىئسىمنىڭ ائلدىدا كىلىدۇ . ىئگىلىك ائ

 مىسالالر : 

ich mein (مىنىڭ) 

du dein (سىنىڭ) 

er sein (ۇئنىڭ) 

sie ihr (ۇئنىڭ) 

es sien (ۇئنىڭ) 

wir unser (بىزنىڭ) 

ihr euer (سىلەرنىڭ) 

sie ihr ( رنىڭۇئال ) 

Sie Ihr (سىزنىڭ) 

 ەردە تۈرلىنىدۇ . لىك ائلماشالر ائرتىكېلنى ائساس قىلىپ كىلىشلىئگى

Maskulinum: der------der Ball (توپ) 



Nominativ: mein Ball 

Akkusativ : meinen Ball 

Dativ : meinem Ball 

Genitiv : meines Ball 

Femininum: die-----die Blume (گۈل) 

Nominativ : meine Blume 

Akkusativ : meine Blume 
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Dativ : meiner Blume 

Genitiv : meiner Blume 

Neutrum : das----- das Haus (ۆئي) 

Nominativ : mein Haus 

Akkusativ : mein Haus 

Dativ : meinem Haus 

Genitiv : meines Haus 

Plural : (كۆپلۈك) 

Nominativ : meine Bälle 

Akkusativ : meine Bälle 

Dativ : meinen Bällen 

Genitiv : meiner Bälle 

 بۇ بىرىنجى شەخىستىكى تۈرلىنىش باشقا شەخىسلەر ۈئچۈنمۇ وئرتاق .  يۇقاردىكى

 مىسال : 



Ich freue mich über meine neue Wohnung. 

 يىڭى ۈئيۈمدىن خۇشال بولىمەن . 

Du gehst heute zu deinem Freund. 

 بۈگۈن دوستىڭنىڭكىگە كىتىسەن .

Das Kind kauft ein Geschenk für seine Schwester. 

 باال ھەدىسى)سىڭلىسى( ۈئچۈن بىر سۇۋغات ېئلۋاتىدۇ . 

Wir machen uns Sorgen um unseren Bruder. 

 بىز ۇئكىمىزدىن ەئنسىرەۋاتىمىز . 

Ich liebe meine Kinder ,meinen Beruf. 

 كەسپىمنى ياخشى كۈرىمەن.  باللىرىمنىمەن 

Die Kinder spielen mit ihrem Hund. 

 لەن وئيناۋاتىدۇ . بالىالر ىئتلىرى بى

4.4.Das Demonstrativpronomen 

 ) كۆرسىتىش ائلماش (

ائدەم ياكى شەيئىلەرنى ، ۇئالرنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىنى ، سان ، مىقدارىنى كۆرسىتىپ كىلىدىغان ائلماشالر 

 اش دەپ ائتىلىدۇ . سىتىش ائلمكۆر 

 ر : كۆرسىتىش ائلماشال

1.der, die, das, die  (كۆپلۈك ). 

(u, bu) 
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 كۆرسىتىش ائلماشالر كىلىشلەردە تۈرلىنىدۇ . 

Nominativ: der die das die 



Akkusativ : den die das die 

Dativ : dem der dem den ياكى  denen 

Genitiv : des der des der 

dessen deren dessen dererياكى  deren 

 مىسال : 

Der kennt uns nicht. 

 ۇئ بىزنى تونىمايدۇ. 

Dem kannst du nicht helfen. 

لمايسەن .   ۇئنىڭغا ياردەم قىال

Ich werde mich mit der morgen treffen. 

 ۇئنىڭ بىلەن ەئتە ۇئچرىشىمەن . 

Die kosten 100 Euro. 

 ياۋرۇ.100  ۇئالر 

Du kannst den nicht tragen. 

 ەن . سەن ۇئنى كۈرۈرەلمەيس

Gib dieses Geld dem! 

 بەر ! بۇ پۇلنى ۇئنىڭغا

Er erinnerte sich deren nicht mehr. 

لمىدىم .   ۇئالرنى ىئسىمگە ائال

2. dieser ,diese, dieses / jener, jene, jenes. 

                    (بۇ)                                                                   (شۇ)

 شۇالر .«  jene» بۇالر ،«  diese» كۆپلۈك : 



 دۇ . ۆرسىتىش ائلماشالر كىلىشلەردە تۈرلىنىبۇ ك

der die das die (كۆپلۈك) 

Nominativ: dieser/ jener, diese/jene, dieses/jenes, diese/jene 

Akkusativ: diesen/jenen, diese/jene, dieses/jenes, diese/jene 

Dativ :diesem/jenem, dieser/jener, 

diesem/jenem,diesen/jenem 

Genitiv: dieses/jenes, dieser/jener, dieses/jenes, dieser/jener 

 مىسال : 

Dieser Mann ist mein Onkel. 

 بۇ كىشى مىنىڭ تاغام . 

Diesen Arzt kenne ich seit 10 Jahren. 

 يىلدىن بىرى تۇنۇيمەن .  10بۇ دوختۇرنى 

Er wohnt in jenem Haus. 

 ۆئيدە وئلتۇرىدۇ. ۇئ شۇ 

Ish suche den Besitser dieses Hauses. 

 ينىڭ ىئگىسىنى ىئزدەۋاتىمەن. مەن بۇ ۆئ

Kennst du die Mutter jenes Kindes? 

 شۇ بالىالرنىڭ ائپىسىنى تۇنۇمسىز ؟ 

Was ist der Unterschied zwischen diesen und jenen Eiern? 

 پەرىق بار ؟ بۇ ۋە شۇ تۇخۇمالرنىڭ ائرىسىدا نىمە 
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3. derselbe, dieselbe, dasselbe. (بۇنىڭغا وئخشاش) 



 بۇ ائلماشالرمۇ كىلىشلەردە تۈرلىنىدۇ . 

der die das die(كۆپلۈك) 

Nominativ: derselbe dieselbe dasselbe dieselben 

Akkusativ: denselben dieselbe dasselbe dieselben 

Dativ : demselben derselben demselben denselben 

Genitiv : desselben derselben desselben derselben 

 مىسال : 

Dasselben Hemd kostet in Köln viel billiger. 

 بۇنىڭغا ۇئخشاش كۆينەك كۆلىندە ەئرزان .

Denselben Tisch haben wir auch gekauft. 

 بۇنىڭغا وئخشاش ۈئستەلنى بىزمۇ ائلدۇق . 

Ich sehe immer dieselben Kinder im Garten. 

 ەن . شۇنداق بالىالرنى باغچىدا داىئم كۈرىممۇ

4.selbst, selber . 

 زەم ()شەخسەن ، ۈئزى ، ۈئ

Ich selbst kann diese Aufgabe nicht schaffen. 

 مەن ۈئزەم بۇ ۋەزىپىنى ۇئرۇندىمايمەن. 

Du selbt mußt dich um deine Familie kümmern. 

 رەك . ائىئلىگە چۇقۇم سەن ۈئزەك كۈڭۈل بۈلۈشىڭ كى

Die Mutter selbt kauft immer unser Gemüse. 

 ېتىۋالىدۇ . ائنا داىئم كۆك تاتالرنى ۈئزى س

4.5. Das Interrogativ-Pronomen 



 ) سۇائل ائلماش (

 لماش دەپ ائتىلىدۇ . ائدەم ۋە نەرسىلەر ھەققىدە سۇائلنى بىلدۈرىدىغان ائلماشالر ، سۇائل ائ

wer ? (كىم؟) 

was ? (نىمە؟) 

welcher, welche, welches ?       (قايسى؟) 

was für ein (eine) ?                   (قانداق بىر ؟) 

 لماشالر كىلىشلەر بۇيىچە تۈرلىنىدۇ . سۇائل ائ

1.wer ? (كىم؟) 
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Nominativ : wer ? (كىم ؟) 

Akkusativ : wen ? (كىمنى؟) 

Dativ : wem ?       (كىمگە؟) 

Genitiv : wessen ? (كىمنىڭ؟) 

 مىسال : 

Wer bringt mir diese Stühle? 

 رۇندۇقالرنى ەئكىلىپ بىرىدۇ؟كىم ماڭا بۇ ۇئ

Wen kennst du in dieser Stadt? 

 بۇ شەھەردە كىمنى تۇنۇيسەن ؟ 

Wem gehört dieses alte Auto? 

 بۇ كونا ماشىن كىمگە تەۋە؟ 

Wessen Buch ist das ? 

 ۇ كىمنىڭ كىتابى؟ ب



2.was ?       (نىمە؟) 

Nominativ : was ? 

Akkusativ : was ? 

Dativ : was ? 

Genitiv : wessen ? 

 مىسال :

Was ist das ? 

 ؟ بۇ نىمە

Was wollen Sie Ihrem Sohn schenken ? 

 وئغلىڭىزغا نىمە سۇۋغات قىلماقچى سىز ؟ 

Was zeigt der Mann ? 

 كۆرسىتىۋاتىدۇ؟ ەئر كىشى نىمە 

Wessen Schraube ist es ? 

 ۇئ نەنىڭ بولتىسى؟ 

3. welcher, welche, welches ? (قايسى؟) 

der die das die (كۆپلۈك) 

Nominativ : welcher            Akkusativ : welchen 

Dativ : welchem                  Genitiv : welches 
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welche 

welche 

welcher 



welcher  welches    welches 

welchem 

welches 

welche 

welche 

welchen 

welcher 

Misal: 

Welches Kind suchen Sie ? 

 قايسى بالىنى ىئزلەۋاتىسىز؟ 

Welcher Hund gehört Ihnen? 

 قايسى ىئت سىزنىڭكى ؟ 

Welches Mannes Sohn ist der beste? 

 قايسى ائدەمنىڭ وئغلى ەئڭ ياخشى ؟ 

4.was für ein, eine. (قانداق بىر ؟) 

 مىسال : 

Was für ein Mann ? 

 بىر ەئر ؟  قانداق

Was für eine Frau? 

 ق بىر ائيال ؟ قاندا

Was für eine Wohnung wollen Sie kaufen ? 

 قانداق بىر ۆئي ائلماقچى سىز ؟ 



4.6.Das indefinite Pronomen 

 ) بەلگىسىز ائلماش (

ىنى بىلدۈرىدىغان نەرسىلەرنىڭ ياكى ۇئالرنىڭ خۇسۇسىيتىنى ، ساننىڭ ، ىئنىقسىز ، نامەلۇم ىئكەنلىگائدەم ۋە 

 ائلماش دەپ ائتىلىدۇ . ائلماشالر بەلگىسىز 

man                 (مەلۇم كىشىلەر) 

jemand            ( بىرسى) 

niemand          (ھېچ كىم) 

jeder                (ھەر) 

jedermann      (ھەر كىم) 

einander         ( ائرا  -ۆئز ) 

irgend            ( داقھەر قان ) 

irgendwer      ( ھەر قانداق بىرى) 

irgendwas      (ھەر قانداق بىر نەرسە) 
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irgendwie   (ھەر قانداق بىر شەكىلدە ) 

alles          (ھەممىسى) 

etwas        (بىرائز) 

mehrer      (كۆپرەك) 

einige        ( نەچچەبىر  ) 

nichts         (ھېچنىمە) 

einer,eine,eines (بىرنىمە) 

 مىسال : 



ە ىئچىدە كەلگەندە بىر ىئسىمنىڭ وئرنىدا لغۇز كەلگەندە مۇقۇم مەنىسى يۇق ،جۈملۇئيغۇرچىدا يا« مەن » 

 ىنىلىدۇ.قولل

Man spricht hier nicht. 

 بۇ يەردە سۆزلەشسەك بولمايدۇ . 

Man versteht seine Worte nicht. 

 سۆزلىرىڭىزنى چۈشەنگىلى بولمايدۇ. 

Man muß dieses Auto reparieren. 

 رىمونىت قىلنىشى الزىم .  بۇ ماشىنا چۇقۇم

Jemand                     ( رسىبى ) 

Nominativ : jemand   (بىرسى) 

Akkusativ : jemanden(بىرسىنى) 

Dativ : jemandem     (بىرسىگە) 

Genitiv : jemandes     (بىرسىنىڭ) 

 مىسال : 

Jemand hat mein Auto gestohlen. 

 بىرسى مىنىڭ ماشىنامنى وئغۇرلىدى. 

Ich schenke meine Bücher jemandem. 

 لىمەن . كىتاپالرنى بىرسىگە ھەدىيە قى

niemand      (ھېچ كىم ) 

Nominativ : niemand 

Akkusativ : niemanden 

Dativ : niamandem 



Genitiv : niemandes 
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 مىسال : 

Niemand will dem armen Mann helfen. 

 كەمبەغەل كىشىگە ھېچكىم ياردەم قىلىشنى وئيلىمىدى. 

In der Schule spricht er mit niemandem. 

 تە ھېچ كىم بىلەن سۆزلەشمەيدۇ . ۇئ مەك تەپ

jeder, jedermann (ھەر كىم ) 

Nominativ : jeder 

Akkusativ : jeden 

Dativ : jedem 

Genitiv : jedes 

 مىسال : 

In dieser Stadt kennt mich jeder. 

 بۇ شەھەردە ھەر كىم مىنى تۇنۇيدۇ .

Der Lehrer wird jeden prüfen. 

 نتاھان ائلىدۇ . ۇئقۇتقۇچى ھەر كىمدىن ىئ

Ich schenke jedem ein Buch. 

 مەن ھەر كىمگە بىر كىتاپ ھەدىيە قىلۋاتىمەن . 

alles (پۈتۈن ، ھەممىسى) 

Alles hat er mitgenommen. 

 ۇئ ھەممىسىنى ېئلىپ كەتتى . 



Alles ist verschwunden. 

 پۈتۈنلەي يۇقاپ كەتتى . 

etwas (بىرائز ، بىر نەرسە) 

Hat der Arzt etwas gesagt? 

 دوختۇر بىرنەرسە دىدىمۇ ؟ 

Ich esse etwas Brot. 

 مەن بىر ائز نان يەۋاتىمەن. 
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4.7.Das Relativpronomen 

 ىۋەت ائلماشلىرى () مۇناس

 غان مۇناسىۋەت ائلماشالرمۇناسىۋەت ائلماشالر جۈملە ىئچىدە بىر ىئسىمغا باغلىق بۇلىدۇ . ەئڭ كۆپ ىئشلىتىدى

 « der, die, das» بولسا 

Nominativ: der die das die 

Akkusativ : den die das die 

Dativ : dem der dem denen 

Genitiv : dessen deren dessen deren 

 مىسال : 

Der Mann ist mein Onkel. Der Mann steht vor der Tür. 

 كىشى ىئشىكنىڭ ائلدىدا تۇرىدۇ . ەئر كىشى مىنىڭ تاغامدۇر . ەئر

 ائرقىلىق باغلىساق :«  der» مۇناسىۋەت ائلماش «ىئلگە »ككى جۈملىنى بۇ ىئ

Der Mann, der vor der Tür steht ,ist mein Onkel. 

 شىكنىڭ ائلدىدا تۇرغان ەئر كىشى مىنىڭ تاغام . ىئ



Die Straße ,die du hier siehst, führt zum Bahnhof. 

 ا بارىدۇ . دىن كۈرۈۋاتقان يول پويۇز ىئستانسىسىغبۇ يەر 

Die Briefe, die du schreibst ,erhalten wir nicht. 

 يازغان خەتلىرىڭنى تاپشۇرۇپ ائلمىدۇق .

Das Auto ,das vor dem Haus steht, gehört meinem Vater. 

 ۆئينىڭ ائلدىدا تۇرغان ماشىنا دادامنىڭكى .

Der Brief ,den ich schreibe,ist lang. 

 يازغان خېتىم ۇئزۇن . 

Der Freund ,dem ich eine Kamera schicke, lebt in Kanada. 

 مەن ائپرات ەئۋەتكەن دوستۇم كانادادا ياشايدۇ . 

Das Haus,dessen Fenster neu sind,gehört meinem Onkel. 

 دەرىزىلىرى يىڭى ۆئي ، مىنىڭ تاغامنىڭ . 

« welcher, welche, welches  » اش بولۇپ قوللىنىلىدۇ.  مۇناسىۋەت ائلم« ىئلگە»الرمۇ 

Der Mann, welcher dir helfen kann, ist nicht hier. 

اليدىغان ائدەم بۇ   يەردە ەئمەس . ساڭا ياردەم قىال

Der Laden, welchen Sie besucht haben, gehört meinem Vater. 

 سىز زىيارەت قىلغان دۇكان دادامنىڭكى .
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5.Das Adverb 

 ) رەۋىش (

غان سۆز تۈركۈمى رەۋىش دەپ ائتىلىدۇ . رەۋىشلەر ە سۈپەتنىڭ تۈرلۈك خۇسۇسىيەتلىرىنى بىلدۈرىدىپېئىل ۋ



 بىلدۈرىدىغان مەنىسى ۋە جۈملىدىكى ۋەزىپىسىگە قاراپ تۈۋەندىكى تۆت تۈرگە بۆلىنىدۇ . 

1. Die Lokaladverbien.             ( ىرى وئرۇن رەۋىشل ) 

2. Die Temporaladverbien.      ( ۋاقىت رەۋىشلىرى) 

3. Modaladverbien.                 ( ھالەت رەۋىشلىرى) 

4.Die Kausaladverbien.            ( سەۋەپ رەۋىشلىرى) 

5.1.Die Lokaladverbien 

 ) وئرۇن رەۋىشلىرى (

  ىشلەر وئرۇن رەۋىشلىرى دەپ ائتىلىدۇ .ىئش ھەركەتنىڭ وئرنىنى ياكى يۆلىنىشىنى بىلدۈرىدىغان رەۋ

دىگەن «( قەيەردىن؟?«»woher«( )»نەگە؟?«»wohin«( )»قەيەردە؟?« »wo)»وئرۇن رەۋىشلىرى 

 رغا جاۋاپ بولۇپ كىلىدۇ . سۇائلال

Wo ? Wohin? Woher? 

Hier      (بۇ يەردە) 

hierhin, nach hier, (بۇ يەرگە ) 

von hier   (بۇ يەردىن ) 

dort         (ۇئ يەردە) 

dorthin,nach dort   (ۇئ يەرگە) 

von dort, dorther  (ۇئ يەردىن ) 

draußen ,außen     (تېشىدا) 

nach draußen,hinaus   (تېشىغا) 

von draußen                 (تېشىدىن) 

drinnen,innen nach drinnen,hinein   )ىئچىدە( )ىئچىگە( 

von drinnen,von innen    (ىئچىدىن) 



oben (ۈئستىدە)  nach oben (ۈئستىگە )  von oben ( ۈئستىدىن ) 
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unten  (ائستىدا)  nach unten (ائستىغا)   von unten (ائستىدىن) 

vorn    (ائلدىدا)   nach vorn   (ائلدىغا)    von vorn    (ائلدىدىن) 

Hinten (ائرقىدا) nach hinten  (ائرقىغا)    von hinten  (ائرقىدىن) 

Links   (سولدا)    nach links     ( لغاسو )   von links     (سولدىن) 

rechts  ( اوئڭد )   nach rechts   (وئڭغا)   von rechts  (وئڭدىن ) 

drüben (ۇئدۇلدا) nach drüben  (ۇئدۇلغا) von drüben(ۇئدۇلدىن)       

 مىسال : 

Der Ball kam von rechts. 

 توپ وئڭدىن كەلدى .

Kannst du die Stühle hinauf tragen? 

 ۇقالرنى يۇقارغا  كۈتۈرۈپ  ائچىقاالمسىز .ۇئرۇند

Die Kinder spielen draußen. 

 سىرتتا وئيناۋاتىدۇ. بالىالر 

Von dort bekommen wir keine Nachricht. 

لمايۋاتىمىز .   ۇئيەردىن ھېچقانداق خەۋەر ائال

Der Garten hinten ist sehr klein. 

 دىكى باغچا ناھايىتى كىچىك . ائرقى
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5.2.Die Temporaladverbien 

 ) ۋاقىت رەۋىشلىرى(



« قاچان؟?« »wann» غان رەۋىشلەر ۋاقىت رەۋىشلىرى دەپ ائتىلىدۇ . ھەركەتنىڭ  ۋاختىنى بىلدۈرىدى  -ش ىئ

 دىگەن سۇائلغا جاۋاپ بولۇپ كىلىدۇ . 

 . ىئنىق بولغان ۋاقىت رەۋىشلىرى. 1

heute ( نبۈگۈ ) 

morgen (ەئتە) 

gestern (تۈنۈگۈن) 

vorgestern (ائلدىنقى كۈنى) 

übermorgen ( لىككەۆئگۈن ) 

vorgestern morgen ( كۈنى ەئتتىگەن ائلدىنقى  ) 

gestern morgen (تۈنۈگۈن ەئتتىگەن) 

heute abend (بۈگۈن ائخشام) 

gestern mittag (تۈنۈگۈن چۈشتە) 

am Tag ( كۈندۈز) 

am Morgen ( ەردەتاڭ سەھ ) 

am Vormittag ( چۈشتىن بۇرۇن) 

am Mittag (چۈشتە) 

am Nachtmittag ( ىنچۈشتىن كىي ) 

am Abend (ائخشام) 

in der Nacht (يېرىم كىچە ) 

am Sonntag (يەكشەنبىدە) 

am Montag (دۈشەنبىدە) 

eines Tages (بىر كۈنى) 



eines Abends (بىر ائخشىمى) 

am vorige Sonntag ( بەۆئتكەن يەكشەن ) 

am nechsten Montag(كىلەر دۈشەنبە) 

voriges Jahr (ائلدىنقى يىلى) 

in der vorige Woche (ۆئتكەن ھەپتە ىئچىدە) 

im vorigen Jahr (ائلدىنقى يىل ىئچىدە) 

im nächsten Sommer (كىلەر ياز ىئچىدە) 

morgens ( ەئتتىگەنلىرى) 

mittags ( چۈشلىرى) 

montags ( دۈشەنبە كۈنلىرى) 

2.Unbestimmte temporaladverbien 

 ز ۋاقىت رەۋىشلىرى()ىئنىقسى

einst (بىر زامانالر) 

einstmals ( بىر زامانالر) 

damals (ۇئ چاغالر) 

anfangs (باشتىال) 

zuerst (ائلدى بىلەن) 

vorkurze (قىسقا ۋاقىتنىڭ ائلدىدا) 

soeben (ھېلىال) 

jetzt (ھازىر) 

hemals (بۇرۇن) 
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einmal ( قېتىمبىر  ) 

niemals (پەقەت) 

früher (بۇرۇن) 

gerade (ھازىرال) 

sofort (دەرھال) 

gleich (دەرھال) 

bald (يېقىندا) 

dann (كىيىن) 

danach (ۇئندىن كىيىن) 

künftig (كەلگۈسىدە) 

später(كىيىن) 

endlich ( ائخىرى) 

seit heute ( بۈگۈندىن بىرى) 

von morgen ab (ەئتىدىن باشالپ) 

bis morgen (ەئتىگىچە) 

immer (داىئم) 

tagelang ( كەچكىچە -ەئتىدىن  ) 

unterdessen (بۇ ائرلىقتا) 

inzwischen ( تابۇ ائرلىق ) 

seitdem ( ۇئ ۋاقىتتىن بىرى) 

seit damals ( ۇئ چاغدىن بىرى) 



seit langer ( ۇئ زاماندىن بىرى) 

Zeitbis (ھازىرغىچە) 

Jetzt oft immer(داۋاملىق) 

Wieder(داۋاملىق) 

selten (ائز ۇئچرايدىغان) 

ab und zu( ەزىدەب ) 

hin und wieder (بەزىدە) 

täglich ( كۈنلۈك -كۈنھەر  ) 

jährlich (يىللىق) 

alle zwei Tage (ھەر ىئككى كۈندە بىر) 

Tag und Nacht (تاڭ ۋە تۈن) 

alle Tage (ھەركۈن) 

wöchentlich ( ھەپتىلىك -ھەرھەپتە ) 

stündlich (ھەر ساەئتتە) 

wieder (داۋاملىق) 

manchmal (بەزىدە) 

meist (كۆپ ۋاقىتتا) 

jedesmal (ھەې قېتىم ) 

5.3.Die Modaladverbien 

 ) ھالەت رەۋىشلەر (

 ھەركەتنىڭ تۈرلۈك ھالىتىنى بىلدۈرىدىغان رەۋىشلەر ھەلەت رەۋىشلىرى دەپ ائتىلىدۇ. –ىئش  

 ائساسلىق قوللىنىدىغان ھالەت رەۋىشلىرى: 



möglicherweise ( ەلكىب ) 

teilweise (بەزىدە) 

schriflich (يېزىقچە) 
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absichtlich (قەستەن) 

gern ( خشى كۆرمەكاي ) 

umsonst (بىكارغا) 

natürlich (ەئلۋەتتە) 

stückweise ( قەدەم -قەدەممۇ  ) 

auswendig ( ىئسىگە-يادىغا ) 

anders (باشقا) 

beinahe (ائز قالدى) 

gänzlich (تامامەن) 

überhaupt (زادى) 

besonders (ائالھىدە) 

ziemlich (بەك) 

ebenfalls (وئخشاش) 

überdies (ىئشقىلىپ) 

vielleicht (بەلكى) 

bestimmt (چۇقۇم) 

zweifellos (شۈبھەسىز) 

5.4.Die Kausaladverbien 



 )سەۋەپ رەۋىشلەر (

رەۋىشلىرى دەپ  ھەركەتنىڭ سەۋەبىنى بىلدۈرۈپ كەلگەن  رەۋىشلەر سەۋەپ -جۈملە ىئچىدە ىئپادىلىگەن ىئش

 ائتىلىدۇ. 

meinetwegen (مىنىڭ سەۋەبىمدىن) 

nämlich (چۈنكى) 

darum (بۇ سەۋەپتىن) 

deshalb (شۇنىڭ ۈئچۈن ) 

deswegen (شۇنىڭ ۈئچۈن) 

somit (شۇنىڭ بىلەن) 

dadurch (شۇنىڭ بىلەن) 

6.Die Präpositionen 

 ) ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر (

ۇلۇقالش ە قوللىنىپ ۇئالرنىڭ مەنىسىنى تم ىئسىم ياكى ائلماشالر بىلەن بىرلىك تگېرمان تىلىدا جۈملە ىئچىدە داىئ

 خىزمەت قىلىدىغان سۆزلەر ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر دەپ ائتىلىدۇ .  ۈئچۈن

تا كىلىدىغان ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر «  Genitivۋە   Akkusatuv ,Dativ»  ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر 

 دەپ ائيرىلىدۇ . 

6.1.Präpositionen mit dem Akkusativ 

«(Akkusativ  »نى تەلەپ قىلىدىغان ائلدىن قۇ) شۇلغۇچىالر 

 تا كىلىدىغان ائلدىن قۇشۇلغىچىالر : «  Akkusatuv »پەقەت 

duch (ائرىسىدىن ۆئتمەك ، ائرقىلىق) 

für (ۈئچۈن) 
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ohne ( شىكەرسىز ، سۈتسىز دىگەندەك «سىز   « ) 

um (ەئتراپىدا) 

gegen (قارشى) 

wider (زىت . قارمۇ قارشى) 

bis ( ەگىچ ) 

entlang (بويالپ) 

 مىسال : 

Ich schincke den Brief durch einen Freund. 

 مەن خەتنى دوستۇم ائرقىلىق ەئۋەتىمەن. 

Hans schwamm durch den Fluß. 

 سانىس دەريادىن ۈئزۈپ ۆئتتى . 

Ich schreibe den Brief für den kranken Mann. 

 ن. كىشىنىڭ وئرنىدا خەتنى مەن يېزىۋاتىمەكىسەل 

Er arbeitet für seine Familie. 

 ىسى ۈئچۈن ىئشلەيدۇ .ۇئ ائىئل

Er ist ohne Wohnung. 

 ۇئ ۆئيسىز .

Ohne Werkzeug kannst du dieses Auto nicht reparieren. 

لمايسەن .   رېمنۇت قىلىش سايمانلىرى بولماستىن بۇ ماشىنىنى رېمنۇت قىال

Die Erde bewegt sich um die Sonne. 

 لىنىدۇ .ر شارى قۇياشنىڭ ەئتراپىدا ائييە

Die Frau weint um ihren toten Sohn. 



 خانىم ۈئلۈپ كەتكەن وئغلىنى دەپ يىغالۋاتىدۇ .

Er schwimmt gegen den Strom. 

 ۇئ دولقۇنغا قارشى ۈئزىۋاتىدۇ . 

Dieses Bild kostet gegen 100 Euro. 

 ياۋرۇ ەئتراپىدا .  100سىمنىڭ باھاسى بۇ رە

Er handelt wider mein Willen. 

 نىڭ ەئكسىچە ھەركەت قىلۋاتىدۇ . ۇئ ائرزۇلىرى

Der Direktor ist wider mich. 

 مۇدىر ماڭا قارشى .

Wir haben bis heute 10 bis 15 Stück verkauft. 

 ەئتراپىدا ساتتۇق .  15-10بىز بۈگۈنگىچە 

Bis Ende Januar werde ich in Ghulja bleiben. 

 ىدا قالىمەن. نۋارنىڭ ائخىرىغىچە غولجيا
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den Fluß entlang 

 دەريانى بويالپ .

Der Weg führt den Wald entlang. 

 يول وئرماننى بويالپ كەتكەن . 

6.2.Präpositionen mit dem Dativ 

«(Dativ  ») تەلەپ قىلىدىغان ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر 



 تۆۋەندىكىچە : لغۇچىالر كىلىدىغان ائلدىن قۇشۇ«  Dativ »ەقەت پ

aus (-din, -de) 

von (-din, -de) 

bei (يېنىدا ) 

mit (بىلەن) 

nach ( كىيىن -گە ) 

seit ( بىرى  -دىن ) 

zu ( چە -كە ) 

außer (دىن باشقا) 

entgegen (قارشى) 

gegenüber (قارشى تەرپىدە) 

gemäß (گە ائساسەن) 

nächst ( نكى ، قالسىالكىيى ) 

 مىسال : 

Ali kommt aus dem Zimmer. 

 ەئلىي ۈئيىدىن چىقىۋاتىدۇ . 

Wir kommen von Haus. 

 ۆئيدىن كىلىۋاتىمىز . 

Wir haben kein Geld bei uns. 

 يېنىمىزدا پۇلىمىز يۇق . 

Der Vater spielt mit den Kindern. 

 دادا باال بىلەن وئيناۋاتىدۇ . 



Wir fahren nach Hause. 

 ېزىلمايدۇ (دە ەئھۋال بۇلۇپ ، ىئسىمنىڭ ائرتىكېل يائالھىبىز ۆئيگە كىتىۋاتىمىز . ) بۇ 

Die Kinder gehen nach der Schule ins Kino. 

 بالىالر مەك تەپتىن كىيىن كىنوغا بارىدۇ . 

Seit drei Stunden warte ich auf den Arzt. 

 . ۈئچ ساەئتتىن بىرى دوختۇرنى ساقالۋاتىدۇ 

Der Präsindent spricht zum Volk. ( zu + dem = zum ) 

 اتىدۇ . رەىئس خەلىققە خىتاپ قىلۋ
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Ich bin zu Haus. 

 مەن ۆئيدە ) بۇ ائالھىدە ەئھۋال بۇلۇپ ىئسىمنىڭ ائرتېكىل يېزىلمايدۇ (

Außer meinem Bleistift ist alles auf dem Tisch. 

 ىسى ۈئستەلنىڭ ۈئستىدە . قېرىنداش قەلىمىمدىن  باشقا ھەمم

Der Soldat geht dem Feind entgegen. 

 قارشى كىتىۋاتىدۇ .  ەئسكەرلەر دۈشمەنگە

Das Krankenhaus liegt unserem Laden gegenüber. 

 دوختۇرخانا بىزنىڭ دوكاننىڭ قارشى تەرپىدە . 

Er handelt nicht unseren Wünschen gemäß. 

 ساسەن ھەركەت قىلمايدۇ . ۇئ بىزنىڭ ائرزۇيىمىزغا ائ

Nächst dem Deutschen spricht er das Englische am besten. 

 گېرمانچىدىن قالسا ىئنگىلىزچىنى ياخشى سۆزلەيدۇ . 

6.3.Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ. 



 بىلەن كىلىدىغان ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر : «  Dativ» ھەم «  Akkusativ» ھەم 

an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. 

 مىسال : 

an +Dativ: 

Das Bild hängt an der Wand. 

 رەسىم تامدا ېئسىغلىق تۇرىدۇ . 

Der Stuhl steht am Tisch. (an+dem = am) 

 وئرۇندۇق ۈئستەلنىڭ يېنىدا تۇرىدۇ . 

an + Akkusativ: 

Ich hänge das Bild an die Wand. 

 سىمنى تامغا ېئسىۋاتىمەن . مەن رە

Er stellt den Stuhl an den Tisch. 

 ەلنىڭ يېنىغا قۇيۇۋاتىدۇ . ۇئ وئرۇندۇقنى ۈئست

auf + Dativ: 

Das Buch liegt auf dem Tisch. 

 كىتاپ ۈئستەلنىڭ ۈئستىدە تورىدۇ. 

Das Glas steht auf dem Stuhl. 

 ىئستاكان ۈئستەلنىڭ ۈئستىدە تورىدۇ . 
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auf + Akkusativ: 

Ich lege die Bücher auf den Tisch. 

 گە قۇيىۋاتىمەن . مەن كىتاپالرنى ۈئستەلنىڭ ۈئستى



Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. 

 ائنا بالىنى وئرۇندۇققا وئلتۇرغۇزۋاتىدۇ . 

Karl steigt auf das Dach. 

 كارىل ۆئگزىگە چىقىۋاتىدۇ . 

hinter + Dativ: 

Dein Mantel hängt hinter der Tür. 

 ىئشىكنىڭ ائرقىسىدا ېئسىقلىق تورىدۇ .  پەلتۇرۇڭ

hinter + Akkusativ: 

Ich stelle den Eimer hinter die Tür. 

 چىلەكنى ىئشىكنىڭ ائرقىسىغا قۇيۇۋاتىمەن . 

in + Dativ: 

Die Gäste sitzen in dem Garten. 

 مىھمانالر باغچىدا وئلتۇرىدۇ . 

in + Akkusativ: 

Die Mutter legt den Topf in den Kühlschrank. 

 يۇۋاتىدۇ . ائنا كورىنى توڭالتقۇغا قۇ

neben + Dativ 

Das Hotel ist neben dem Bahnhof. 

 مىھمانخانا پۇيۇز ىئستانسىسىنىڭ يېنىدا . 

neben + Akkusativ: 

Die Tochter setzt sich neben die Mutter. 

 ىدۇ . ىدا وئلتۇرۋاتقىز ائنىسىنىڭ يېن



über + Dativ: 

Der Vogel fliegt über dem See. 

 ۈئستىدە ۇئچۇۋاتىدۇ . قۇشالر كۆلنىڭ 

Ich hänge die Lampe über den Tisch. 

 مەن چىراقنى ۈئستەلنىڭ ۈئستىگە ېئسىۋاتىمەن . 

unter + Dativ: 

Die Katze liegt unter dem Auto. 

 ىدۇ . مۈشۈم ماشىنىنىڭ ائستىدا يات

unter + Akkusativ: 

Ich lege das Geld unter den Brief. 

 ستىغا قۇيۇۋاتىمەن . مەن پۇلنى خەتنىڭ ائ
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vor + Dativ: 

Der Bus steht vor dem Haus. 

 ائپتۇبۇس ۆئينىڭ ائلدىدا تورىدۇ . 

vor + Akkusativ: 

Ich stelle die Blumen vor das Fenster. 

 دىغا قۇيۇۋاتىمەن . نىڭ ائلمەن گۈللەرنى دەرىزى

zwischen + Dativ: 

Der Junge sitzt zwischen zwei Damen. 

 وئغۇل باال ىئككى خانىمنىڭ وئتتۇرسىدا وئلتۇرىدۇ . 



zwischen + Akkusativ: 

Er setzt sich zwischen die Frau und den Mann. 

 ۇئ ائيال بىلەن ەئرنىڭ وئتتۇرسىدا وئلتۇرۋاتىدۇ . 

ېئىلالر تەلەپ قىلىدىغان پ«  akkusativ» لالر مەخسۇس مىسالالردا كۆردۇقكى بەزى پېئىاردىكى بىز يۇق

 تەلەپ قىلىدىغان ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر بىلەن كەلدى . «  Dativ» بىلەن مەخسۇس 

 «Akkusativ  » ۋە «Dativ  ».تەلەپ قىلىدىغان ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر بىلەن كىلىدىغان پېئىلالر 

stellen ( ۋاتقانقۇيۇ  )              stehen ( تۇرغان) 

setzen (وئلتۇرماق)                sitzen (وئلتۇرغان) 

legen ( تقۇزۇپ قويماقيا )           liegen (يېتىق تورغان) 

hängen (ائسماق)                hängen (ېئسىقلىق تورغان) 

6.4.Präpositionen mit dem Genitiv 

 «Genitiv  » . تەلەپ قىلىدىغان پېئىل 

 ىغان ائلدىن قۇشۇلغۇچىالر : كىلىدبىلەن « Genitiv» پەقەت 

während (ۋاختىدا) 

wegen (سەۋەبى) 

statt, anstatt ( رنىغاوئ ) 

diesseits,jenseits (بۇ تەرپىدە . ۇئ تەرپىدە) 

trotz (بولسىمۇ لېكىن) 

oberhalb (ۈئستىدە) 

unterhalb (ائستىدا) 

innerhalb (ىئچىدە) 

außerhalb (تېشىدا) 
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 مىسال : 

Er hat während des Krieges seine Söhne verloren. 

 ان .ۇئ ۇئغۇللىرىنى ۇئرۇش ۋاختىدا يۈتتۈرۈپ قويغ

Wir rauchen nicht während der Arbeit. 

 ىئش ۋاختىدا تاماكا چەكمەيمىز . 

Wegen Krankheit ist er heute nicht gekommen. 

 ۇئ ائغرىق سەۋەبىدىن بۈگۈن كەلمىدى . 

Wir verkaufen statt Textilien jetzt nur Haushaltsgeräte. 

 ىئلىك تىر سايمانلىرىنى سېتىۋاتىمىز .  بىز تۇقۇمچىلىق بۇيۇملىرىنىڭ وئرنىغا ائىئلە

Anstatt des Fernsehers macht er das Radio zu. 

 ۇئ تىلۋىزورنىڭ وئرنىغا رادىئونى ۆئچۈرۋەتتى . 

Diesseits der Grenze wohnen viele Araber. 

 وئلتۇرىدۇ .  نىڭ بۇ تەرپىدە ناھايىتى كۆپ ەئرەپلەرچىگرا

Jenseits der Grenze sieht man keine Häuser. 

 چىگرانىڭ ۇئ تەرپىدە ھېچ ۆئي كۈرۈنمەيدۇ . 

Trotz des guten Wetters bleibt sie zu Hause. 

 ھاۋا ياخشى بولسىمۇ لېكىن ۇئ ۆئيدە قالدى . 

Oberhalb des Berges ist ein Kloster. 

 . تاغنىڭ ۈئستىدە بىر بۇتخانا بار 

Das Blumenbeet unterhalb des Fensters. 



 ەرىزىنىڭ ائستى تەرپ ى ساپ گۈللۈك. د

Innerhalb eines Jahres ist er zweimal nach China gereist. 

 ۇئ بىر يىلنىڭ ىئچىدە ىئككى قېتىم جۇڭگۇنى ساياھەت قىلدى . 

Er wohnt außerhalb München. 

 ۇئ مىيۇنخىننىڭ سىرتىدا وئلتۇرىدۇ . 

7.Die Konjunktion 

 )باغلىغۇچىالر (

ائرا باغالپ ، ۇئالرنىڭ مەنىسىنى تولۇقالش ۈئچۈن خىزمەت قىلىدىغان سۆزلەر -ۈملىلەرنى ۆئز سۆز ۋە ج

 باغلىغۇچى دەپ ائتىلىدۇ. گېرمان تىلىدا تۆت باغلىغۇچى گۇرۇپپا بار . 
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1.Nebenordnende Konjunktionen. 

 چىالر ()تەرتىپكە سالغۇچى باغلىغۇ

2.Satzteilkonjuktionen. 

 ەركىۋىدىكى باغلىغۇچىالر . ()جۈملىنىڭ ت

3.Infinitivkonjunktionen 

 )تۇراقسىز يىلتىز باغلىغۇچىالر .( 

4.Unterordnende Konjunktionen 

 ) بېقىندى باغلىغۇچىالر (

7.1.Nebenordnende Konjunktionen 

 ەرتىپكە سالغۇچى باغلىغۇچىالر () ت

بىرىگە باغالش رولىنى وئينايدۇ . بۇ ۇئيغۇر  -جۈملىلەرنى بىر پكە سالغۇچى باغلىغۇچىالر ، ىئككى سۆزنى ياكىتەرتى

ىغۇچى ائيرىغۇچى باغل« لېكىن ، بىراق » قارشى باغلىغۇچى  -قارمۇ« ۋە. ھەم »تىلىدىكى بىرىك تۈرگۈچى باغلىغۇچى 



قاتارلىق « گەرچە . ەئگەر » ىرت باغلىغۇچى س« چۈنكى ، شۇڭالشقا » ۋەپ باغلىغۇچى سە« ياكى ،يا »

 غلىغۇچىالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ . با

 

 تەرتىپكە سالغۇچى باغلىغۇچىالر : 

und (ۋە ) 

sowie (ۋە ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە) 

sowohl....als ( ھەم -ھەم  ) 

sowohl....wie ( ھەم -ھەم  ) 

oder (ياكى) 

entweder....oder ( ياكى –يا  ) 

aber (بىراق) 

allein (يالغۇز ، ائيرىم ) 

jedoch ( يەنىال لېكىن ،  ) 

nur (پەقەت) 

sondern (بەلكى) 

denn (چۈنكى) 

weil (چۈنكى ) 

wenn auch (گەرچە،،، يەنىال) 

 مىسال : 

Diese Uhren sind gut und billig. 

 بۇ ساەئتلەر ياخشى ۋە ەئرزان . 

Du mußt alle Fenster sowie alle Türen schließen. 



 ىرگە پۈتۈن ىئشىكلەرنى تاقىشىڭ كىرەك . سەن چۇقۇم پۈتۈن دەرىزىلەرنى شۇنىڭ بىلەن ب
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Sein Vater spricht sowohl Englisch als auch Deutsch. 

 چە سۆزلىشىدۇ . ۇئنىڭ داسىسى ھەم ىئنگىلىزچە ھەم گىرمان

Sowohl die Arbeiter wie die Angestellten dieser Fabrik sind 

sehr fleißig. 

 خىزمەتچىلىرىمۇ ناھايىتى تىرىشچان .  بۇ زاۋۇتنىڭ ھەم ىئشچىلىرىمۇ ھەم

Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. 

 ۇئ دۆت بۇلۇپال قالماستىن بەلكى يەنە ھۇرۇن . 

Die Hemden sind weder schön noch billig. 

  رايلىق بۇلۇپ قالماستىن يەنە ەئرزان .كۆينەكلەر چى

Hans kommt morgen oder übermorgen. 

 ەئتە ياكى ۆئگۈنلۈككە كىلىدۇ . ھانىس 

Willst du essen oder schlafen? 

 تاماق يەمسەن ياكى وئخالمسەن ؟ 

Rinat kommt entweder heute oder morgen. 

 رىنات يا بۈگۈن يا ەئتە كىلىدۇ . 

Entweder er liest ein Buch, oder er schreibt einen Brief. 

 بىر خەت يېزىۋاتىدۇ . يا ۇئ بىر كىتاپ ۇئقۇۋاتىدۇ ، يا 

Karl wollte ins Kino gehen, aber sein Vater gab ihm kein Geld. 

 دىسى ۇئنىڭغا پۇل بەرمىدى . كارىلنىڭ كىنوغا بارغۇسى بارتى ، بىراق دا



Ich habe ihm zweimal geschrieben, er hat jedoch nicht 

geantwortet. 

 لېكىن ۇئ جاۋاپ بەرمىدى .  مەن ۇئنىڭغا ىئككى قېتىم خەت يازساممۇ

Kann ich dich einen Augenblick allein sprechen? 

 مەن سەن بىلەن ائزراق ائيرىم سۆزلەشسەم بۇالمدۇ ؟ 

Ich kann nicht gleich kommen, denn ich habe noch zu tun. 

 ىنىڭ يەنە قىلىدىغان ىئشىم بار . مەن دەرھال كىلەلمەيمەن ، چۈنكى م

Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. 

 مەن كىلەلمەيمەن چۈنكى مەن ائغرىق . 

Wenn er auch kräftig ist, das ist zu schwer für ihn. 

 ۇيۇلدى . چە ۇئ كۈچلۈك بولسىمۇ ۇئنىڭغا يەنىال ناھايىتى ېئغىر تگەر 

7.2.Die Satzteilkonjunktionen 

 )جۈملە تەركىۋىدىكى باغلىغۇچىالر (

 تەركىۋىدىكى باغلىغۇچىالر جۈملە بۆلىكىگە وئخشاش جۈملىنىڭ ىئچىدىكى بىر ىئلمىنىت ھىساپلىنىدۇ .  جۈملە

als ( قىدەبولماق ،، سۈپىتىدە ،،،تەرە ) 

wie ( وئخشاش) 
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je....desto ( شۇنچە قانچە بولسا ،،،  ) 

je....um so ( ، شۇنچەقانچە بولسا ،، ) 

 مىسال : 

Er ist so groß wie du. 

 ساڭا وئخشاش چۇڭ . ۇئ



Er kam wie ein Retter. 

 ۇئ قۇتقازغۇچىغا وئخشاش كەلدى . 

Ich als guter Freund rate es dir. 

 دوستۇڭ بۇلۇش سۈپىتىم بىلەن ساڭا نەسھىيەت قىلىمەن . مەن ياخشى 

Je eher du kommst , desto schneller können wir nach Hause 

gehen. 

 شۇنچە تىز ۆئيگە كىتىمىز . قانچە بۇرۇن كەلسەڭ ، 

Je berühmter der Schauspieler wird, um so mehr verdient er. 

 ا ، شۇنچە كۆپ پۇل تاپىدۇ . قانچە داڭلىق كىنو  ائرتىسى بولس

7.3.Infinitivkonjunktionen 

 راقسىز يىلتىز باغلىغۇچىالر () تۇ 

نى بىر جۈملىگە باغاليدىغان باغلىغۇچىالر ، تۇراقسىز يىلتىز  «ەئسلى شەكىلدىكى پېئىل » ز يىلتىز پېئىلالر تۇراقسى

 باغلىغۇچىالر دەپ ائتىلىدۇ . 

zu 

statt.......zu 

ohne......zu 

um........zu 

رچە تەرجىمىسى سەن تەرجىمە قىلىنغانلىقى ۈئچۈن ۇئيغۇ قاردىكى باغلىغۇچىالر جۈملىدىكى پېئىلغا ائسايۇ

 بىرىلمىدى . 

 مىسال : 

Er bittet mich, sofort zu kommen. 

 ۇئ تىز كىلىشنى تەلەپ قىلۋاتىدۇ . 



Mein Sohn ist fähig, dieses Buch zu verstehen. 

 وئغلۇم بۇ كىتاپنى چۈشەنگىچىلىك قابىلىيەتلىك تۇر . 

Er spielt mit seinen Freunden im Garten, statt seine 

Hausaufgaben zu 

machen. 

 لەشنىڭ وئرنىغا ، دوسلىرى بىلەن باغچىدا وئيناۋاتىدۇ . ۇئ تاپشۇرۇقلىرىنى ىئش

Er ging ,ohne ein Wort zu sagen. 

 قىلماي كەتتى . ۇئ بىر ېئغىزمۇ گەپ 

Tursun geht hinein, um einen Stuhl zu bringen. 

 ىپ كىتىۋاتىدۇ .ىر وئرۇندۇق ەئكىلىش ۈئچۈن ىئچىگە كىر تۇرسۇن ب
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7.4.Unterordnende Konjunktionen 

 )بېقىندى باغلىغۇچىالر (

 باغلىغۇچىالر دەپ ائتىلىدۇ . يانداش جۈملىنى مۇستەققىل جۈملىگە ۇئاليدىغان باغلىغۇچىالر بېقىندى 

während 

solange 

sooft 

wie 

nachdem 

bevor 

bis 

indem 



sobald 

als 

wenn 

seitdem 

ehe 

insofern 

insoweit 

als ob 

anstatt daß 

falls 

obwohl 

obgleich 

damit 

daß 

ob 

مەنىلەردە كىلىدىغانلىقى خىل  –يۇقاردىكى باغلىغۇچىالر ، جۈملىدە ىئپادىلەنگەن مەزمۇنغا ائساسەن ھەر 

 بىرىنىڭ ائيرىم  مەنىسى بىرىلمىدى .  –ۈئچۈن ھەر 

 مىسال : 

Während der Beamte mit sprach, prüfte er meinen Paß. 

 لىشىۋاتقاندا پاسپورتىمنى تەكشۈردى . خىزمەتچى خادىم مەن بىلەن سۆز 

Solange du die neuen Wörter nicht lernst, kannst du diese 

Sprache nicht  gut beherrschen. 



 ەلمەيسەن . يىڭى سۆزلەرنى ۈئگەنمىسەڭ ، بۇ تىلنى ياخشى ىئگەللىي

Indem er sprach, öffnete sich die Tür. 

 دى . ۇئ سۆزلەۋاتقاندا ىئشىك ېئچىل

Sobald mein Vater kommt, rufe ich Sie an. 

 ەن . دادام كىلىشى بىلەنال ، سىزگە تىلفۇن قىلىم
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Sooft er kam, brachte er Werkzeuge mit. 

 ۇ بىللە ەئكىلىدۇ . ۇئ ھەر قېتىم كەلگەندە ، جابدۇقلىرىنىم

Gerade als ich gehen wollte, klingelte das Telephon. 

 ڭاي دەپ تۇرىشىمغا ، تېلىفۇن جىرىڭلىدى. مەن ما

Wenn du mir hilfst, können wir die Reparatur schnell machen. 

 ماڭا ياردەم قىلساڭ تىزال رېمۇنت قىلىمىز . 

Wie gesagt, habe ich keine Zeit. 

 مەن بۇرۇنال دىگەن ۋاختىم يۇق دەپ . 

Nachdem die Gäste gegangen waren, räumte meine Mutter 

den Tisch auf. 

 مىھمانالر كەتكەندىن كىيىن ، ائپام ۈئستەلنى رەتلىدى . 

Seitdem du in München lebst, hören wir nichts von dir. 

لمايۋاتىمىز .  مىيونخىندا ياشاۋاتقىنىڭدىن بىرى سەندىن ھېچ  خەۋەر ائال

Bevor du ins Kino gehst, mußt du deine Hausaufgaben 

machen. 



 كىنوغا بېرىشتىن ائۋال ، تاپشۇرۇقالرنى چۇقۇم ىئشلەپ بولىشىڭ كىرەك . 

Ehe wir den Dieb gesehen haben, lief er weg. 

 بىز وئغرىنى كۈرۈپ قېلىشتىن بۇرۇن قېچىپ كەتتى . 

Bis die Polizei kam, lief der Dieb weg. 

 كەلگۈچە وئغرى قېچىپ كەتتى .  ساقچى

Ich werde deinen Brief übersetzen, insofern ich Zeit habe. 

 مەن . ۋاختىم بولسا ، سىنىڭ خېتىڭنى تەرجىمە قىلى

Er wundert sich sehr, als ob er den Vorfall nicht wisse. 

 ەيران قالدى . ۇئ ۋەقەنى بىلمەيدىغاندەك ھ

Falls er heute kommt , soll er auf mich warten. 

 ىلەلىسە ، مىنى ساقالپ تۇرسۇن . ەئگەر ۇئ بۈگۈن ك

Obwohl er kein Geld hat, macht er wieder Urlaub. 

 ڭ يوقلىغا قارىماي ، ۇئ يەنە ساياھەت قىلۋاتىدۇ . پۇلىنى

Obgleich Peter erkältet war ,ging er mit seinen Freunden 

schwimmen. 

 ەن سۇ ۈئزۈشكە كەتتى . ۇق تىگىپ قالغانلىقىغا قارىماي ، دوسلىرى بىلپېتىر سۇغ

Ich gab ihm Geld, damit er sich eine Jacke kauft. 

 پان ېئلىش ۈئچۈن  ، ۇئنىڭغا پۇل بەردىم .ۈئزىگە  بىر چا
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Der Arzt wußte , daß der Kranke sterben mußte. 

 ەتتى .دوختۇر كىسەلنىڭ ۈئلۈدىغانلىقىنى بىل

Hans fragte am Telefon, ob er heute kommen können. 



 ھانىس تىلفۇندا بۈگۈن كىلىدىغان كەلمەيدىغانلىقىنى سورىدى . 

8.Die Interjektion 

 ) ىئملىق سۆزلەر (

سۆزلەر « ( ۈئندەش » لەر ) ىئملىق تۇيغۇسىنى ، خاھىشىنى ۋە بۇيرۇقىنى ىئپادىلەيدىغان سۆز  -ائدەمنىڭ ھېس

 ائتىلىدۇ.  دەپ

 زلەر : ھەسرەتنى بىلدۈرىدىغان ۈئندەش سۆ 

Au! Oh! Auweh! 

 مۇزلىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان ىئملىق سۆزلەر :

Hu! Huhu! 

 كەيپىياتنى ۋە راھەتلىك تۇيغۇنى بىلدۈرىدىغان ىئملىق سۆزلەر : 

Ah! 

 ىدىغان ىئملىق سۆزلەر :خۇشاللىق ، سۆيۈنىش تۇيغۇسىنى بىلدۈر 

Ah! Oh! Ei! Ehi! Juche! Juhe! 

Heidi, heida! Hurra! Holdrio! 

 وئيالش ۋە ەئندىشە قىلىش تۇيغۇلىرىنى بىلدۈرىدىغان ىئملىق سۆزلەر : 

Hm! Hum! Na,na! 

 ھايۋانالرنىڭ ائۋازىغا قوللىنىلىدىغان ىئملىق سۆزلەر : 

Muh (كالىنىڭ مۆرىشى) 

Wau ( ىشىىئتنىڭ ھاۋش ) 

Miau (مۈشۈكنىڭ مىياۋلىشى) 

Mäh (قوينىڭ مەرىشى) 

Lah ( ىئشەكنىڭ ھاڭرىشى) 



Kikerriki ( خۇرازنىڭ چىللىشى) 

................................................. 

. 

9.Die Wortfolge im deutschen Satz 

 )جۈملە بۈلەكلىرى (

لىق تەرجىمە قىلىپ  زلەرنىڭ تەرتىۋى دەپ ائلغان ، بىز جانگېرمان تىلىدا جۈملە بۈلەكلىرىنى ، جۈملىدىكى سۆ 

 پىكىرنى بىلدۈرىدىغان بىر سۆز ياكى بىرقانچە سۆزنىڭ -ۇق . تۇلۇق ائياقالشقان وئيجۈملە بۆلەكلىرى دەپ ائلد

 ىنىدۇ . ۆئز ائرا بىرىكمىسى جۈملە دەپ ائتىلىدۇ . گېرمان تىلىدا جۈملىلەر ، باش جۈملە ۋە بېقىندى جۈملە دەپ بۆل
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9.1.Die Wortfolge im Hauptsatz 

 ) باش جۈملە بۈلەكلىرى (

ىئسىمدىن كىينال دا باش جۈملە ، ىئسىم  بىلەن باشلىنىپ بىر سۆز ياكى بىرقانچە سۆزدىن تۈزۈلىدۇ . گېرمان تىلى

 پېئىل كىلىدۇ .باشقا جۈملە بۆلەكلىرى پېئىلنىڭ كەينىدىن كىلىدۇ . 

1.Subjekt( ige ) + Verb(پېئىل ۋە خەۋەر ) 

Ich schlafe. ( ەن ۇئخلىماقچىم ) 

Das Kind spielt. ( ۋاتىدۇباال وئينا  ) 

2.Nominativ + Verb + Akkusativ oder Dativ 

تولدۇرغۇچى ( ) ىئگە (    )خەۋەر(      )  

Das Kind malt ein Bild. (باال رەسىم سىزىۋاتىدۇ) 

Ich helfe dir. ( ەنمەن ساڭا ياردەم قىلىم ) 

3.Nominativ + Verb + Dativ + Akkusativ. 

Ich schenke meiner Tochter ein Fahrrad. 



 مەن قىزىمغا بىر ۋەلسىپىت سوۋغا  قىلۋاتىمەن.

Sie bringt ihrer Freunden eine Tasse Tee. 

 ۇئ دوستىغا بىر پىيالە چاي ەئكىرۋاتىدۇ . 

ىئككىنجى وئرۇندا كىلىپ « خەۋەر » بىرىنچى وئرۇندا ، پېئىل « ىئگە » يۇقاردىكى مىسالالرنىڭ ھەممىسىدە ىئسىم 

 ا كەلدى . قالغان سۆزلەر ائخىرد

، پېئىل يەنە ىئككىنجى  وئرۇندا ، ائندىن ىئگىسى .سۇراق جۈملىلەردە ، جۈملە سۇراق ائلماش بىلەن باشلىنىپ 4

 كىلىدۇ . 

Warum kommst du nicht zu uns? 

 يسەن ؟ نىمىشقا بىزنىڭكىگە كەلمە

Was kauft die Mutter in diesem Laden? 

 ائنا دۇكاندىن نىمە ائلدى ؟

كىلىدۇ ، ائندىن جۈملىنىڭ  اق ائلماش بىلەن باشالنمىغان سۇراق جۈملىلەردە پېئىل بىرىنجى وئرۇندا. سۇر 5

 ىئگىسى كىلىدۇ . 

 مەسىلەن :

Geht dein Vater heute zur Arbeit? 

 ۇ ؟بۈگۈن داداڭ ىئشقا بارامد

Hat der Mann seinen Hut verloren? 

 بۇ كىشى شەپكىسىنى يۈتتۈرۈپ قويدىمۇ ؟
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گەندە ياردەمچى پېئىل ياكى مودال پېئىل يەنىال پېئىلالر بىلەن تۈزۈل«  Perfekt, Futur ».جۈملە 6

 ىئككىنجى وئرۇندا ، باشقا پېئىلالر جۈملىنىڭ ائخىردا كىلىدۇ .

Er hat mir ein Buch gegeben. 



 ۇئ ماڭا بىر كىتاپ بەردى .

Unser Gast wird heute nicht kommen. 

 بۈگۈن كەلمەيدۇ .  مىھمانلىرىمىز

Ich muß ein neues Auto kaufen. 

 .ىر يىڭى ماشىنا سېتىۋېلىشىم كىرەك مەن چۇقۇم ب

Er kann sehr gut Deutsch sprechen. 

 ۇئ گېرمانچىنى ناھايىتى ياخشى سۆزلەيدۇ .

9.2.Die Wortfolge im Nebensatz 

 (ملە بۈلەكلىرى بېقىندى جۈ)

بىرەر بۆلىكىنى ياكى پۈتۈن جۈملىنىڭ مەزمۇنىنى تۇلۇقالپ ، ىئنىقالپ كەلگەن  ، ۇئنىڭباش جۈملىگە ەئگەشەپ 

 ىلەردە ائساسەن پېئىل جۈملىنىڭ ائخىردا كېلىدۇ . ائددى جۈملە بېقىندا جۈملە دەپ ائتىلىدۇ .بېقىندى جۈمل

Wenn der Wecker klingelt, ...... 

 اەئت جىرىڭلىسا ،،،،،،،ەئگەر س

Weil du nicht kommen kannst,...... 

 كىلەلمەيدىغانلىقىڭ ۈئچۈن ،،،،،

Obwohl mein Bruder kein Hemd gekauft hat,..... 

 ائكام كۆينەك ائلمىغان بولسىمۇ بىراق ،،،،،

9.2.1.Art der Nebensätze, ihre Bedeutung und Bildung 

 لىرى ، مەنىلىرى ۋە تۈزۈلىشى (لەرنىڭ تۈر ) بېقىندى جۈملى

 لەر تۈۋەندىكى تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ . بېقىندا جۈملى

1.Relativsätze.                                ( «ىئلگە جۈملە »مۇناسىۋەت ەئگەشمە جۈملە  ) 

2.Nabensätze des Grundes.                            ( بېقىندى جۈملەەۋەپ س ) 



3.Nebensätze der Absicht.                        (مەخسەت بېقىندى جۈملە) 

4.Konzessive Nebensätze.                     ( يول قۇيغۇچى بېقىندى جۈملە)  

5.Modale Nebensätze.                                   (ھال بېقىندى جۈملە) 

6.Nebensätze der Zeit.                                 ( جۈملەت بېقىندى ۋاقى ) 

7.Infinitivsätze.                                               ( ۇراقسىز يىلتىز جۈملەت ) 

160 

1. Relativsätze. 

بېقىندى جۈملىگە تەۋە ، بۇ جۈملە ىئسىم بىلەن مۇناسىۋەتلىك  « ە ە جۈمللگىئ» اسىۋەت ەئگەشمە جۈملە مۇن

 « der, die, das »ائلماش بىلەن تۈزۈلىدۇ . ىئلگە ائلماش : بولۇپ ىئسىمنىڭ وئرنىغا كەلگەن ىئلگە 

 مىسال : 

Der Stuhl steht im Garten.                               .  ىدۇوئرۇندۇق باغچىدا تۇر       

Der Stuhl gehört meinem Vater.                       . وئرۇندۇق دادامنىڭكى 

Relativsätze: 

Der Stuhl, der im Garten steht, gehört meinem Vater. 

 ان وئرۇندۇق دادامنىڭكى .باغچىدا تۇرغ

Die Frau woht in diesem Haus. 

 .  خانىم بۇ ۆئيدە وئلتۇرىدۇ

Die Frau ist eine berühmte Malerin. 

 خانىم داڭلىق بىر رەسسام . 

Relativsätze: 

Die Frau, die in diesem Haus wohnt, ist eine berühmte Malerin. 

 ىر رەسسام . بۇ ۆئيدە وئلتۇرغان خانىم داڭلىق ب



Das Mädchen spielt im Garten.  

 قىز باغچىدا وئيناۋاتىدۇ .

Das Mänchen ist meine Schwester. 

 بولسا مىنىڭ سىڭلىم . قىز 

Relativsätze: 

Das Mädchen, das spielt im Garten, ist meine Schwester. 

 باغچىدا وئيناۋاتقان قىز ، مىنىڭ سىڭلىم بۇلىدۇ . 

Die Kinder spielen Fußball.  

 يناۋاتىدۇ .پوتبول وئ بالىالر باغچىدا

Die Kinder sind unsere Freunde. 

 بالىالر بىزنىڭ دوسلىرىمىز . 

Relativsätze: 

Die Kinder ,die Fußball spielen, sind unsere Freunde. 

 تبول وئيناۋاتقان بالىالر بىزنىڭ دوسلىرىمىز .پو

2.Nebensätze des Grundes. 

جۈملە  اسەۋەپ بېقىند ،جۈملە اتنىڭ سەۋەبىنى بىلدۈرىدىغان بېقىندركەھە -شنگەن ىئباش جۈملىدە ىئپادىلە

 دەپ ائتىلىدۇ.

جۈملىدە ، ىئككى باش جۈملە بولسا باغلىغۇچىنىڭ ۋاستىسى بىلەن باغلىنىپ ، بىرسى يەنە سەۋەپ بېقىندا 

 ,denn, darum, deshalb, deswegen »بىرسىگە  بېقىنىپ كىلىدۇ . باغلىغۇچىالر 

daher, weil  » بۇ سەۋەپتىن ، چۈنكى ۇنىڭ ۈئچۈن ش» رچىدا بۇ باغلىغۇچىالر ھەممىسى ۇئيغۇ ، »

 دىگەندەك مەنىدە كىلىدۇ . 
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 مىسال : 

Ich lese die Zeitung. 

 گىزىت ۇئقۇۋاتىمەن . 

 Ich will die neuesten Nachrichten erfahren . 

 ىن خەۋەردار بولماقچىمەن . لەرديىڭى خەۋەر 

Ich lese die Zeitung, denn ich will die neusten Nachrichten 

erfahren. 

 يىڭى خەۋەرلەردىن خەۋەردار بولۇش ۈئچۈن گېزىت ۇئقۇۋاتىمەن . 

Peter geht zum Arzt.  

 تۇرغا كىتىۋاتىدۇ . خپېتىر دو

Er hat Schmerzen im Bauch. 

 ىدۇ . نىڭ قۇرسىقى ائغرىۋاتۇئ

Peter geht zum Arzt, denn er hat Schmerzen im Bauch. 

 ۋاتىدۇ ، چۈنكى ۇئنىڭ قۇرسىقى ائغرىۋاتىدۇ . پېتىر دوختۇرغا كىتى

Er braucht viel Geld,  deswegen arbeitet er Tag und Nacht. 

 . شۇنىڭ ۈئچۈن كىچە كۈندۈز تىرىشىپ ىئشلەيدۇ  ۇئنىڭ كۆپ پۇلغا ىئھتىياجى بار . 

Er will seine Familie besuchen, deshalb fährt er nach München. 

 يۇقلىغۇسى كىلىدىغانلىقى ۈئچۈن مۇيىنخىنغا كىتىۋاتىدۇ .  ۇئ ائىئلىسىنى

Ich friere im Winter sehr, darum trage ich einen Mantel. 

 مايدىغىنىم پەلتۇ كىيىۋالىمەن .قىشتا بەك مۇزلى

Ich trage eine Brille ,weil ich besser sehen will. 

 ايلىق كۈرۈنۈش ۈئچۈن كۆز ەئينەك تاقىۋالدىم .ىر چ



3.Nebensätze der Absicht. 

بېقىندا بىلدۈرىدىغان بېقىندا جۈملە مەقسەت بېقىندا جۈملە دەپ ائتىلىدۇ .  ھەركىتىنى –باش جۈملىنىڭ ىئش 

  تۈزۈلىدۇ . بىلەن  ياردىمى ڭنىباغلىغۇچىدىگەن «  damit » جۈملە 

 مىسال : 

Der Tourist fragt den Polizisten , damit er den Weg finden 

kann. 

 ەتچى يولنى تېپىش ۈئچۈن ، ساقچىدىن ياردەم سۇراۋاتىدۇ . سايەھ

Rinat fährt in seine Heimat, damit er seine Familie sieht. 

 .  كۈرۈش ۈئچۈن ، ۋەتىنىگە كىتىۋاتىدۇرىنات ائىئلىشىنى 

4.Konzessive Nebensätze . 

ۇر تىلىدىكى قارشىلىق بېقىندا جۈملىگە وئخشاپ كىتىدۇ . تىلىدىكى  يول قويغۇچى بېقىندا جۈملە ، ۇئيغ گېرمان

قارشىلىق » ىئپادىلەيدىغان بېقىندا جۈملە  پىكىرنى  –ي تە قۇيۇلغان وئەتھەرك –ەن ىئش ش جۈملىدە ىئپادىلەنگبا

 ائتىلىدۇ . جۈملە دەپ « بېقىندا 

دىگەن « ېكىن ەئمما ، ل « » aber,dennoch »بېقىندا جۈملە  گېرمان تىلىدىكى قارشىلىق

 نىدۇ .باغلىغۇچىالرنىڭ ياردىمى بىلەن ىئككى باش جۈملە باغلى
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 مىسال : 

Klaus ist sehr krank. 

  س ېئغىر ائغرىق . كىالوئ

Er kommt jeden Tag in die Schule. 

 ەك تەپكە كىلىۋاتىدۇ . ۇئ ھەركۈنى م

Klaus ist sehr krank, aber er kommt jeden Tag in die Schule. 



 كىالۇئس ېئغىر ائغرىق ، لېكىن ۇئ ھەركۈنى مەك تەپكە كىلىۋاتىدۇ . 

Das Buch war sehr teuer. 

 كىتاپ بەك قىممەت . 

 Mein Vater schenkte es mir. 

 دادام ۇئنى ماڭا سوۋغات قىلدى . 

Das Buch war sehr teuer, dennoch schenkte mein Vater es mir. 

 ىن دادام ۇئنى ماڭا سوۋغات قىلدى . كىتاپ بەك قىممەت ، لېك

5.Modale Nebensätze. 

ائز ۇئخشاپ قالىدۇ . ە بىر جۈملە ، ۇئيغۇر تىلىدىكى وئخشىتىش بېقىندا جۈملىگ« ھال بېقىندا » تىلىدىكى ان گېرم

قىندا وئخشايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان بې ەركىتىگە ھ –باشقا نەرسىنىڭ ىئش ھەركەتنىڭ  –ش باش جۈملىدىكى ىئ

 جۈملە ، وئخشىتىش بېقىندا جۈملە دەپ ائتىلىدۇ . 

دىگەن باغلىغۇچىالرنىڭ «  wie....so, als, je.....desto »جۈملە  « ھال بېقىندا » تىلىدىكى  گېرمان

 ياردىمى بىلەن تۈزۈلىدۇ . 

 ل : مىسا

Ich mache alles so, wie du mir es beschrieben hast. 

 نىڭ بۇيىچە قىلىۋاتىمەن . ھەر نەرسىنى چۈشەندۈرگى

Sein Sohn war klüger , als ich dachte. 

 وئغلى وئيلىغىنىمدىنمۇ ەئقىللىقكەن . 

Je kleiner die Wohnung ist, desto billiger ist die Miete. 

 . ولسا ، شۇنچە ىئجارىسى ەئرزان بولىدۇ ۆئي قانچە كىچىك ب

6.Nebensätze der Zeit. 

ۋاقتىنى بىلدۈرۈپ كىلىدىغان بېقىندا جۈملە ۋاقىت بېقىندا جۈملە ھەركەتنىڭ  –ىلەنگەن ىئش ە ىئپادش جۈملىدبا



 دەپ ائتىلىدۇ .

 ەن تۈزۈلىدۇ . ەن باغلىغۇچىالرنىڭ ياردىمى بىلدىگ«  wenn, als , während »ۋاقىت بېقىندا جۈملە 

 مىسال : 

Wenn es dunkel ist, mache ich das Licht an. 

 نى ياندۇرۋېتەي . غغۇ بولسا ، چىراەئگەر قاراڭ

Wenn die Kinder 6 Jahre alt sind, gehen sie in die Schule. 

 ەك تەپكە بارىدۇ . كىرسىال ، متە ياشقا  6بالىالر 
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Als ich gestern im Theater war, verlor ich meine Schlüssel. 

 تىياتىردا ، ائچقۇچۇمنى چۈشۈرۈپ قويدۇم . تۈنۈگۈن 

Als ich 5 Jahre alt war ,kaufte mir mein Vater ein Fahrrad. 

 ەن . ياش ۋاختىمدا ، دادام ماڭا ۋەلسىپىت ېئلىپ بەرگ 5

Während er krank war,konnte er nicht arbeiten. 

 .غدا ىئشلىمىدى ۇئ ائغرىپ قالغان چا

Während er schlief, brannte das genze Haus nieder. 

 اندا ، پۈتۈن ۆئي كۈيۈپ كەتتى . ۇئ ۇئخالۋاتق

7.Infinitivsätze. 

 ەن تۇراقسىز يىلتىز پېئىلنىڭ ياردىمى بىلەن تۈزۈلىدۇ .كەلگ«  zu »ا تۇراقسىز يىلتىز بېقىندا جۈملە ، ائلدىغ

 مىسال : 

Der Arzt warnt meinem Vater, nicht mehr zu rauchen. 

 ندۇردى . دوختۇر دادامنى تاماكا  چەكمەسلىككە ائگاھال

Die Eltern erlauben den Kinder, ins Kino zu gehen. 



 رۇخسەت قىلدى .  كىنوغا بېرىشقا  ائتا ائنىالر باللىرىنى

 

 تۈگۈدى .                                                

                                            2019-03-31 

 « قۇشۇمچە » 

سىنى ياخشى بىلگەن كىشى باشقا تىلنىڭ گىرامماتىكىسىنىمۇ ياخشى ۈئگۈنەلەيدۇ ، شۇڭا ىرامماتىكىائنا تىلنىڭ گ

 ىلدى .ە بىر كىسىنىڭ داىئم قۇللىنىدىغان ائز بىر قىسىمى قۇشۇمچقۇشۇمچە قىلىپ ۇئيغۇر تىلى گىرامماتى

 

 

 گرامماتىكا دېگەن نېمە؟

جۈملىلەرنىڭ شەكلى، تۈزۈلىشى،  -تاۋۇشلىرىنى، سۆز ماتىكا تىل ىئلمىنىڭ بىر تارمىقى بولۇپ، تىل گرام

مەنىسى ۋە تۈرلىرىنى، سۆزلەرنىڭ جۈملىلەردىكى رولى ۋە مۇناسىۋىتىنى تەتقىق قىلىدىغان پەن. گرامماتىكا يەنە 

 . تاكىسىسنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇسىن ۇ ائتىلىدۇ. ۇئ مورفولوگىيە بىلەنتىلنىڭ قۇرۇلما قانۇنى دەپم

 ېمە؟ىئسىم دېگەن ن

 .ائدەم ۋە شەيئىلەرنى بىلدۇردىغان سۆزلەر ىئسىم دەپ ائتىلىدۇ

 ؟پېئىل دېگەن نېمە

 . ىدۇىلىق پاائلىيەت ۋە ۆئزگىرىش قاتارلىقالرنى بىلدۇردىغان سۆزلەر پېئىل دەپ ائتىلھەرىكەت، پىسخىك-ىئش 

 .ۋە باشقىالر ، . . . . . .-، ۆئل -، قىزار -، خۇشالالن -ي، سۆ -، سۆزلە  -مەسىلەن: وئقۇ 

 سۈپەت دىگەن نىمە ؟



ائدەم ۋە نەسىلەرنىڭ بەلگىسىنى )رەڭگى، تەمى، ھەجمى، خۇسۇسىيىتى، خۇلقى، پۇرىقى( بىلدۈرىدىغان سۆز 

ك، ڭ، ھورۇن، يېڭى، خۇشبۇي، سىلىق، رەتلىتۈركۈمى سۈپەت دېيىلدۇ. مەسىلەن: قىزىل، تاتلىق، كە

 .ەمۇستەھكەم، ائزاد

 ؟  مىقدار سۆز دىگەن نىمە

مىقدار دەپ ائتىلىدۇ.  –بىلدۈرىدىغان سۆز تۈركۈمى ھەركەتنىڭ ھېساپالش بىرلىكىنى  –ائدەم ۋە نەرسە ۋە ىئش 

 .امەسىلەن: كىلوگىرام، مېتىر، دانە، نەپەر، تونن

 ائلماش دىگەن نىمە ؟

لمىشىپ شۇ تەقلىدى ۋە بىر قىسىم رەۋىشلەرنىڭ وئرنىغا ائمىقدار بىرىكمىسى، -، سۈپەت، سان، سانىئسىم

ەسىلەن: مەن، سەن، ۇئالر، قەيەر، ائلماش دېيىلدۇ. م –سۆز تۈركۈملىرىنىڭ رولىدا كېلىدىغان سۆز تۈركۈمى 

 .نقانچە، قايسى، قېنى، كىم، ۆئز، ھېچكىم، بارلىق، ھەرقاچا

 ىمە ؟ رەۋىش دىگەن ن

رەۋىش دەپ  –سۆز تۈركۈمى ھالىتى، سۈپىتى ۋە دەرىجىسىنى بىلدۈرىدىغان  ھەركەتنىڭ ۋاقتى، وئرنى، –ىئش 

 . نائتىلىدۇ. مەسىلەن: ەئتىگەن، ائۋال، يۇقىرى، كەينى، تويۇقسىز، ىئنتايى

 باغلىغۇچى دىگەن نىمە ؟ 

ىنى جۈملىلەرنى ۆئز ائرا باغالش رول سۆز ۋە سۆز بىرىكمىلىرىنى ھەم قوشما جۈملە تەركىبىدىكى ائددى

ۇ مەسىلەن: بىلەن، ۋە، ھەم ەئمما، بىراق، شۇڭا، يەنە، ينايدىغان ياردەمچى سۆزلەر باغلىغۇچى دېيىلدوئ

 .ىھەتتا، بەلكى، ياكى، چۈنك

 كەلمىلەر دىگەن نىمە ؟تىر 



بىرىكمىسىدىكى باشقا  ىئسىم ياكى ىئسىم خارەك تىرىدىكى سۆزلەرگە قۇشۇلۇپ، شۇ سۆزنىڭ جۈملە ياكى سۆز 

لەر تېركەلمىلەر دەپ ائتىلىدۇ. مەسىلەن: ىلدۈرىدىغان ياردەمچى سۆز لغان مۇناسىۋىتىنى بسۆزلەر بىلەن بو

 .قۇئچۇن، داىئر، ائىئت، قەدەر، قارىتا، نىسپەتەن، ىئبارەت، ائرقىلىق، ھەققىدە، توغرۇلۇ

 ۈكلىمىلەر دىگەن نىمە ؟ ي

ياردەمچى سۆزلەر يۈكلىمىلەر رگە قۇشۇلۇپ، قۇشۇمچە مەنە بېرىدىغان سۆز، سۆز بېرىكمىسى ۋە جۈملىلە

 . ەائتىلىدۇ. مەسىلەن: دۇ، غۇ، چۇ، ال، زە، دە، ھ )ۇئالنمىالر( دەپ

 ىئملىق سۆز دىگەن نىمە ؟ 

كىشىلەرنىڭ تۈرلۈك ھېس تۇيغۇلىرىنى )خوشاللىنىش، زوقلىنىش، ھەيران بولۇش، پۇشايمان قىلىش ( ۋە 

اھ، ھەي، ىئملىق سۆز دېيىلدۇ. مەسىلەن: ھوي، ۋايجان، پ –ىقلىرىنى بىلدۈرىدىغان سۆز تۈركۈمى اقىر بۇيرۇق چ

 .تۋۇي، خوش، ائپال، ىئس-ۋاي

 باش كىلىش دىگەن نىمە ؟

ىئسىمالرنىڭ كېلىش قۇشۇمچىلىرى قۇشۇلمىغان شەكلى ائرقىلىق جۈملىدىكى بايان قىلىنغۇچىنى )ائدەم ياكى 

ى يوق. باش كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالرغا شەكلى بۇلۇپ، ۇئنىڭ قۇشۇمچىسان كېلىش نەرسىلەرنى( بىلدۈرىدىغ

 .دېگەندەك سۇائلالر بېرىلدۇ« نېمە، كىملەر، نېمىلەر، كېمىسى، نېمىسىكىم، »

 ىئگىلىك كىلىش دىگەن نىمە ؟

ق ىئكەنلىكىنى( ىئسىمالرنىڭ جۈملىدىكى ىئگىلىگۈچى شەيئىنى )ائدەم ۋە نەرسىلەرنىڭ كىمگە، نېمىگە قاراشلى

دېگەن سۇائلالر «ڭ، نېمىنىڭ كىمنى»؛ ۇئنىڭغا « نىڭ»كلى بولۇپ، قۇشۇمچىسى بىلدۈرىدىغان كېلىش شە

شۇمچىلىرى ۇئلىنىپ كەلگەن ىئسىمالر بېرىلىدۇ. ىئگىلىك كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالر جۈملىدە داىئم تەۋەلىك قۇ

 .سىلەن: بۇ كۆلنىڭ سۈي  ى سۈزۈكبىلەن باغلىنىپ، شۇ ىئسىمالر بىلەن بىللە كېلىدۇ. مە



چۈشۈپ قالىدۇ. ۇئنىڭ « نىڭ»ك كېلىش قۇشۇمچىسى بەزىدە ىئسىمالرغا ۇئلىنىپ كېلىدىغان ىئگىلى جۈملىدە

ەرگە ۇئالنغان تەۋەلىك قۇشۇمچىلىرى ائرقىلىق چۈشۈپ قالغانلىقىنى شۇ ىئسىمال باغلىنىپ كەلگەن سۆزل 

 ىئلنىڭ ائلمىسى –بىلىشكە بولىدۇ. مەسىلەن: ىئلى ائلمىسى 

ش كېلىشتە كەلگەن چۈشۈپ قالغان ىئسىمالر كۆرۈنۈشتە با« نىڭ»سى ىئگىلىك كېلىش قۇشۇمچى

بەلكى ىئگىلىك  ىئسىمالردەك كۆرۈنسىمۇ، ەئمما ۇئالر باش كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالر ھېساپالنمايدۇ.

 .قۇشۇمچىسىز ېئيتىلغان ىئگىلىك كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالر ھېساپلىنىدۇ

 شۈم كىلىش دىگەن نىمە ؟ چۈ

نى بىلدۈرىدىغان كېلىش شەكلى بۇلۇپ، جۈملىدىكى ىئش ھەرىكەتنى قۇبۇل قىلغۇچى شەيئىىئسىمالرنىڭ 

باغلىنىپ  ، چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالر ىئش ھەركەتنى بىلدۈرىدىغان سۆزلەر بىلەن«نى»قۇشۇمچىسى 

ر بېرىلىدۇ. بەزى دېگەن سۇائلال« ى، كىملەرنى، نېمىلەرنىكىمنى، نېمىن»كېلىدۇ. چۈشۈم كېلىشتىكى ىئسىمالرغا 

چۈشۈپ قالىدۇ. بۇنداق « نى»كەلگەن ىئسىمالردىكى چۈشۈم كېلىش قۇشۇمچىسى ۋاقىتالردا چۈشۈم كېلىشتە 

ېگەن سۇائل بېرىلدۇ. مەسىلەن: ەئكبەر كىتاپنى د« نېمە»ۋاقىتالردا چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالرغا 

 .وئقۇۋاتىدۇ

ر دەپ ىلغان ىئسىمالرنى باش كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالشۈم كېلىش قۇشۇمچىسى چۈشۈپ قېلىپ ېئيتچۈ

 .قاراشقا بولمايدۇ

 يۈنىلىش كىلىش دىگەن نىمە ؟ 

غا، »ىئسمالرنىڭ جۈملىدىكى ىئش ھەركىتىنىڭ يۆنىلىشىنى بىلدۈرىدىغان كېلىش شەكلى بۇلۇپ، قۇشۇمچىسى 

دېگەن « ىلەرگە، قەيەرگە، نەگەكىمگە، نېمىگە، كىملەرگە، نېم»مالرغا بۇ خىلدىكى ىئسى« قا، گە، كە، قە

ھەركەتنى بىلدۈرىدىغان سۆزلەر بىلەن -ىدۇ. يۆنىلىش كېلىشتە كەلگەن ىئسىمالر جۈملىدە ىئشسۇائلالر بېرىل

 .باغلىنىپ كېلىدۇ



 ، .ىنتكيۇۋەمەسىلەن: رەنا، گۈللەرگە )نېمىلەرگە( سۇ قۇ

 .سىمالرغا ۇئلىنىپ كېلىدۇتۆۋەندىكى قاىئدىلەر بويىچە بويىچە ىئ يۆنىلىش كېلىش قۇشۇمچىلىرى 

« غا»بۇغۇمىدا تىل كەينى سۇزۇق تاۋۇشى كېلىپ، جاراڭلىق تاۋۇش بىلەن ائياغالشسا،  سۆزلەرنىڭ ائخىرقى

 .قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ« قا»قۇشۇمچىسى، جاراڭسىز تاۋۇش بىلەن ائياقالشسا، 

 تاق + قا = ياتاققامەسىلەن: ھاۋا + غا = ھاۋاغا يا

« گە»لىق تاۋۇش بىلەن ائياغالشسا بۇغۇمىدا تىل ائلدى سۇزۇق تاۋۇش كېلپ، جاراڭ سۆزلەرنىڭ ائخىرقى

 .قۇشۇمچىلىرى ۇئلىنىدۇ« كە، قە»قۇشۇمچىسى، جاراڭسىز تاۋۇش بىلەن ائياغالشسا 

 . پكەمەك تە –ۋەتەنگە، مەك تەپ  –مەسىلەن: ۋەتەن 

 چىقىش كىلىش دىگەن نىمە ؟ 

نغان ساھەنى ىڭ چىقىش وئرنى، سەۋەبى، ھەرىكەت مەزمۇن قىلىھەركىتىن–ىئسىمالرنىڭ جۈملىدىكى ىئش 

كىمدىن، نېمىدىن، »، بېرىلدىغان سۇائلالر «دىن، تىن»بىلدۈرىدىغان كېلىش شەكلى بۇلۇپ، قۇشۇمچىسى 

 قاتارلىقالر؛« كىملەردىن، نېمىلەردىن، قەيەردىن، نەدىن

 .ۇئلىنىدۇ ى تۆۋەندىكى قاىئدە بويىچە ىئسىمالرغامچىسچىقىش كېلىش قۇشۇ

قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ. ائخىرى جاراڭسىز ۈئزۈك « دىن»ياغالشقان سۆزلەرگە ائخىرى جاراڭلىق تاۋۇشالر بىلەن ائ

 .قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ« تىن»تاۋۇش بىلەن ائياغالشقان سۆزلەرگە 

 رۇن كىلىش دىگەن نىمە ؟ وئ

، ۋاستىسى قاتارلىقالرنى بىلدۈرىدىغان ۋاقتى، شاراىئتىھەركىتىنىڭ وئرنى، –ش ىئسىمالرنىڭ جۈملىدىكى ىئ

كىمدە، »، بېرىلدىغان سۇائلالر: «دا، تا، دە، تە»وئرۇن كېلىش دېيىلىدۇ. قۇشۇمچىسى  –شەكلى كېلىش 

 .دېگەن سۇائلالر بېرىلىدۇ« نېمىدە، قەيەردە، نەدە، قاچان



 .غا ۇئلىنىدۇاىئدە بويىچە ىئسىمالر ۇئرۇن كېلىش قۇشۇمچىلىرى تۆۋەندىكى ق

كەينى سۇزۇق تاۋۇش بىلەن كېلىپ، جاراڭلىق ۈئزۈك تاۋۇش يغۇر تىلىدىكى سۆزلەرنىڭ ائخىرقى بۇغۇمى تىل ۇئ

قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ. مەسىلەن: « تا»، جاراڭسىز ۈئزۈك تاۋۇش بىلەن ائياغالشسا، «دا»بىلەن ائياغالشسا، 

 .شتاائ -بۇالقتا، ائش -القيازدا بۇ-باھاردا، ياز -باھار

زۇق تاۋۇش بىلەن كېلىپ، جاراڭلىق ۈئزۈك تاۋۇش ىدىكى سۆزلەرنىڭ ائخىرقى بۇغۇمى تىل ائلدى سۇ ۇئيغۇر تىل

قۇشۇمچىسى ۇئلىنىدۇ. مەسىلەن: « تە»جاراڭسىز ۈئزۈك تاۋۇش بىلەن ائياغالسا،  »دە، »بىلەن ائياغالشسا 

 ە.كۈچت –ستەلدە كۈچ ۈئ-يۈرەك تە ۈئستەل-قەلەمدە، يۈرەك-قەلەم

 سۆز دېگەن نېمە؟

ەكىللەنگەن، ائيرىم تۇرغاندا مۇستەققىل بىر ۇئقۇمنى تاۋۇش جەھەتتىن ائيرىلماس بىر گەۋدە بولۇپ ش

 .ىئپادىلەيدىغان ەئڭ كىچىك تىل بىرلىگى سۆز دىيىلىدۇ

 جۈملە دېگەن نېمە؟

ە بىرلىكى پىكىرنى ىئپادىلەيدىغان ائالقبويىىچە سۆز ياكى سۆز بىرىكمىلىرىنىڭ مەلۇم گرامماتىكىلىق قاىئدىلەر 

پىكىرنى ىئپادىلەيدىغان ائالقە  -ركىب تاپقان، نىسپىي ائياقالشقان وئيىدىن تەبىرىكىش.جۈملە دەپ ائتىلىدۇ

 .بىرلىكى جۈملە دەپ ائتىلىدۇ

 ؟  چۇبىرىكمە سۆز دېگەن نېمە، جۈپلەنمە سۆز دېگەن

ىشىدىن تۈزۈلگەن سۆزلەر فېمىنىڭ بېقىندىلىق مۇناسىۋەتتە بىرىكىئككى ياكى ىئككىدىن ائرتۇق باش مور 

 .ىككەن سۆزلەر دەپ ائتىلىدۇبىرىكمە سۆز ياكى بىر 

بىلەن ائدەتتە مۇستەقىل قوللىنىلمايدىغان باشقا بىر تەركىبنىڭ ۋەياكى مۇستەقىل  ىئككى سۆزنىڭ ياكى بىر سۆز 

ۆزلەر دەپ ىل بولغان سۆزلەر جۈپلەنمە ياكى جۈپ سقوللىنىلمايدىغان ىئككى تەكىبنىڭ جۈپلىنىشىدىن ھاس

 .ائتىلىدۇ



 ؟قاتما سۆز دېگەن نېمە

ىدا خاس بولغان تىل ائدىتى تۈپەيلىدىن بىر قىسىم سۆز ياكى سۆز زاق ەئسىرلىك ىئستىمال جەريانۇئ

 .دەيمىزبىرىكمىلىرى بەلگىلىك گىراماتىكىلىق شەكىلدە تۇراقلىشىپ قالىدۇ. بۇنداق سۆزلەرنى قاتما سۆز 

ييەن شەكىلدە قېلىپلىشىپ سوقتى، توغرىسىدا، باشتا. . . دېگەندەك مۇەئ-مەسىلەن: ھاجىم، بېگىم، قاقتى

 .ن سۆزلەرقالغا

 

 

 

 

 

 

 

 


