
Ερωτηματικές αντωνυμίες – Soru adılları

Ερωτηματικές αντωνυμίες είναι οι λέξεις: Kim, ne.

Kim? Ποιος, ποια, ποιο; / Ne? Τί 

Άλλες λέξεις, που χρησιμοποιούνται ως ερωτηματικές αντωνυμίες είναι:

Nere πού / kaç1 πόσο / hangi1 ποιο (από)

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Δοτική Τοπική Αφαιρετική

Kim Kimin Kimi Kime Kimde Kimden

Ποιος
Ποια 
Ποιο

Ποιου 
(Ποιανού)
Ποιας
(Ποιανής)
Ποιου
(Ποιανού)

Ποιο(ν)
Ποια(ν)
Ποιο

Σε ποιο(ν)
Σε ποια(ν)
Σε ποιο

Σε ποιο(ν)
Σε ποια(ν)
Σε ποιο

Από ποιο(ν)
Από ποια(ν)
Από ποιο

Kimler Kimlerin Kimleri Kimlere Kimlerde Kimlerden

Ποιοι
Ποιες
Ποια

Ποιων
(Ποιανών)
Ποιων
(Ποιανών)
Ποιων
(Ποιανών)

Ποιους
Ποιες
Ποια

Σε ποιους
Σε ποιες
Σε ποια

Σε ποιους
Σε ποιες
Σε ποια

Από ποιους
Από ποιες
Από ποια

Ne2 Neyin2 Neyi2 Neye Nede Neden

Τι ---- ---- Προς τι Σε τι Από τι

Neler3 Nelerin3 Neleri3 Nelere3 Nelerde3 Nelerden3

Τι ---- ---- Προς τι Σε τι Από τι

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Δοτική Τοπική Αφαιρετική

Nere Nerenin Nereyi Nereye Nerede Nereden

Ποιος τόπος Ποιανού τόπου Ποιο τόπο Σε ποιο τόπο Σε ποιο τόπο Από ποιο τόπο

Nereler Nerelerin Nereleri Nerelere Nerelerde Nerelerden

Ποιοι τόποι Ποιανών τόπων Ποιους τόπους Σε ποιους 
τόπους

Σε ποιους 
τόπους

Από ποιους 
τόπους

1. Οι λέξεις Kaç και hangi όταν βρίσκονται στην ονομαστική πτώση είναι ερωτηματικά επίθετα. Οι πιο 
πάνω λέξεις για να είναι ερωτηματικές αντωνυμίες πρέπει να έχουν κτητική κατάληξη και πτώση. Το Kaç 
δεν έχει πληθυντικό αριθμό.

2. Η λέξη Ne (τι) είναι άκλιτη στα Ελληνικά.

3. Η λέξη Neler (τι) (=ο πληθυντικός του ne) τίθεται όταν θέλουμε μια λεπτομερή απάντηση.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 http://tourkika.wordpress.com



Παραδείγματα:

Kim geldi? Ποιος ήλθε; => Ποιος ήλθε;

Bu ev kimin? Αυτό σπίτι ποιου; => Ποιανού είναι αυτό το σπίτι;

Kimi seviyorsun? Ποιον αγαπάς; => Ποιον αγαπάς;

Kime gittin? Σε ποιον πήγες; => Σε ποιον πήγες;

Sıra kimde? Σειρά σε ποιον; => Ποιος έχει σειρά;

Kimden para aldı? Από ποιον λεφτά πήρε; => Από ποιον πήρε λεφτά;

Kimler okulda? Ποιοι στο σχολείο; => Ποιοι είναι στο σχολείο;

Bu bahçe kimlerin? Αυτός κήπος ποιων; => Ποιανών είναι αυτός ο κήπος;

Kimleri bekliyorsun? Ποιους περιμένεις; => Ποιους περιμένεις;

Kimlere bakıyor? Σε ποιους φροντίζει; => Ποιους φροντίζει;

Kimlerde saat var? Σε ποιους ρολόι υπάρχει; => Ποιοι έχουν ρολόι;

Kimlerden korkuyor? Από ποιους φοβάται; => Ποιους φοβάται;

Ne dedi? Τι είπε; => Τι είπε;

Bu neyin simgesi? Αυτό ποιανού πράγματος Τι συμβολίζει αυτό;

σύμβολο (είναι); =>

Neyi düşünüyorsun? Τι σκέφτεσαι; => Τι σκέφτεσαι; 

Radyo neye yarar? Ράδιο προς τι χρησιμεύει; => Σε τι χρησιμεύει το ράδιο;

Nede zorlanıyor? Σε τι δυσκολεύεται; => Σε τι δυσκολεύεται;

Neden bahsediyor? Από τι αναφέρεται; => Σε τι αναφέρεται;

Neler söylediler? Τι είπαν; => Τι είπαν; (Με λεπτομέρεια)

Nelerin yapılması Ποιανών πραγμάτων Ποια πράγματα πρέπει

gerekiyor? η κατασκευή επιβάλλεται; => να γίνουν;

Neleri öğrendik? Τι μάθαμε; => Τι μάθαμε;

Nelere dikkat Προς τι προσοχή Τι πρέπει να προσέχουμε;

etmeliyiz? πρέπει να κάνουμε; =>

Β1 vitamini nelerde B1 σε τι βρίσκεται; => Σε ποια (τρόφιμα) βρίσκεται η

bulunur? βιταμίνη Β1

Nelerden korkarsın? Από τι φοβάσαι; => Από τι φοβάσαι;
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Παραδείγματα με τις λέξεις nere, kaç και hangi όταν χρησιμοποιούνται ως ερωτηματικές αντωνυμίες:

Burası nere? ή Burası neresi?

Εδώ ποιος τόπος => Πως λέγεται ο τόπος, που βρισκόμαστε τώρα;

Nerenin denizi bizimkine benzer?

Ποιανού τόπου η θάλασσα με την δική μας μοιάζει; => Ποια θάλασσα μοιάζει με την δική μας;

Tatil için nereyi seçeceksiniz? 

Διακοπές για ποιο τόπο θα διαλέξετε; => Ποιο τόπο θα διαλέξετε για διακοπές;

Öğrenciler yarın nereye gidecekler?

Μαθητές αύριο σε ποιο τόπο θα πάνε; => Που θα πάνε οι μαθητές αύριο;

Nerede kalıyorsunuz? 

Σε ποιο τόπο μένετε; => Που μένετε;

Nereden geliyorsunuz? 

Από ποιο τόπο κατάγεστε (έρχεστε); => Από που κατάγεστε (έρχεστε);

Türkiye'de nereleri mutlaka görmeliyim?

Στην Τουρκία ποιους τόπους οπωσδήποτε πρέπει να δω; => Ποια μέρη της Τουρκίας πρέπει να δω;

Yazın nerelere gidelim? 

Το καλοκαίρι σε ποιους τόπους να πάμε; => Που να πάμε το καλοκαίρι;

Nerelerde kar yağışı bekleniyor?

Σε ποιους τόπους χιόνι βροχή (=χιονόπτωση) αναμένεται; => Που αναμένεται να χιονίσει;

 

Nerelerden geliyorsunuz ve nerelere gidiyorsunuz?

Από ποιους τόπους έρχεστε και σε ποιους τόπους πηγαίνετε; => Από που έρχεστε και που πηγαίνετε;

Şekeri kaça satıyorsunuz?

Την ζάχαρη προς πόσα πουλάτε; => Πόσα πουλάτε την ζάχαρη;
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Saat kaçta sinemaya gideceğiz?

Ώρα στις πόσες στο σινεμά θα πάμε; => Τι ώρα θα πάμε στο σινεμά;

Telefonlardan hangisini alayım?

Από τα τηλέφωνα ποιο από να πάρω; => Ποιο τηλέφωνο να πάρω;

Defterlerden hangisine yazalım?

Από τα τετράδια σε ποιο από να γράψουμε; => Σε ποιο τετράδιο να γράψουμε;

Yollardan hangisinden geleceksiniz?

Από τους δρόμους από ποιο από θα έλθετε; => Από ποιο δρόμο θα έλθετε;
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