Tonlama. Basit soru.
Rusçada 4 tip tonlama var. Bu konu büyük önem taşıyor. Çünkü aynı cümle farklı tonlama
okunduğunda soru ya da anlatım cümlesi olabiliyor.
Tonlama 1. Düz anlatım cümlelerinde kullanılır.

Это книга.
Bu bir kitap.

Tonlama 2. Bu tonlama soru adılını içeren sorularda kullanılır. Tonlamanın merkezi soru
adılıdır. Cümlenin sonuna doğru düşer.

это?

Bu kim?
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Tonlama 3. Bu tonlama soru adılını (sözcüğünü) içermeyen sorularda kullanılır. Türkçede
‘mi’? Diye soru takısı var. Rusçada bu tür takılar yok. Bu yüzden Ruslar doğru tonlamayla
soru soruyor. Öbür türü soru sorduğumuzu anlayamazlar.

Это дом?
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Bu ev mi?

Tonlama 4. Bu tonlamada A (peki,ya?) ile başlayan cümlelerde kullanılır.

a

Мама дома.

А папа?

Anne evde. Ya baba?

Bu derste 3. Tip tonlamayla basit soru kurup yanıtlayacağız.
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Olumsuz cevap
"Hayır" anlamındaki "нет" kelimesinin ardından virgül kullanılarak "değil" anlamındaki
Rusçada olumsuzluk eki olarak bilinen ‘не’ eki eklenir ve ardından boşluk bırakılarak
sorulan sorudaki kelime getirilir. Rusçada olumsuz ekin kullanımı çok basittir. Olumsuz
yapmak istediğimiz kelimenin öncesinde HE ekini getiririz. Ayrı yazılır, fakat bitişik (Nİ)
olarak okunur. Ayrıca HE değil anlamına gelir.Açıklamaların biraz karışık gelmesi
muhtemel olduğundan, şimdi bunu bir örnek üzerinde inceleyelim.
Soru: Это собака? "Bu, köpek midir?"
Cevap: Нет, это не собака. "Hayır, köpek değil."
Örnekteki gibi soruları cevaplayın.
Olumlu bir cevap ise Да, это …/ Evet, bu…
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Olumsuz bir cevap ise Нет, это не…Это…/Hayır bu ...değil. Bu...
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Река- ırmak

Карандаш - kurşun kalem

Сад- bahçe

Журнал- dergi

Стол - masa

Рюкзак – sırt çantası

Стул- sandalye

Море - deniz

Шкаф - dolap

Вино- şarap

Зонт - şemsiye

Магазин – mağaza, market, dükkan
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Директор - müdür

Стюардесса- hostes
Капитан- kaptan
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Спортсмен- sporcu

Профессор- prosesör
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Журналист- gazeteci

Секретарь- sekreter

Биолог - biyolog

Olumsuz bir şekilde sorulara cevap veriniz
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Студент- öğrenci
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Кошка- kedi
Врач-doktor
Собака- köpek
Метро- metro
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