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  املضاف واملضاف إليه وصيغ التملك
Possessive Relationship  
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 ؟ما هو المضاف وماهو المضاف إليه  تعريف :

 الحظ هذه الجمل:

 

 إىل 
ُ
 ذهبت

ُ
 املدرسة. طبيب

 وضعت الشركة  إدارة
ُ
 هلذا العام.املشروع ميزانية

 إىل 
ُ
 .اخلضار سوق  ذهبت
 
ُ
 .سوني شركةمن كومبيوتر جهاز  اشرتيت
 يف 

ُ
 .املرييديان فندق  نزلت

 ( هي )مضاففندق  –شركة   -جهاز  - –سوق  –ميزانية  -إدارة   –طبيب     الكلمات:

 هي املرييديان –سوني  -كومبيوتر  –اخلضار  –املشروع   - الشركة –املدرسة  :والكلمات 

 .(مضاف إليه)  كلها

هم حاالت االسم ،وتحتاج من المتعلم إلى عناية خاصة، ويتكون التركيب أعتبر من حالة اإلضافة ت  

اإلضافي من اسمين هما طرفا اإلضافة :المضاف والمضاف إليه، إال أن المضاف إليه يأتي 

إليه قد يكون اسماً أو ضميراً أما  العربية. والمضافمتقدماً على المضاف على عكس اللغة 

 .ميراً أبداً المضاف يكون اسماً وال يكون ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة

وإذا   in-ın-un-ün منتهياً بحرف صامت نضيف الالحقة  المضاف إليهإذا كان 

حسب الحرف    nin - nın - nun - nünكان نهايته حرف صوتي نضيف له 

 الصوتي األخير للكلمة

وإذا كان    i – ı – u – ü منتهياً بحرف صامت نضيف له حرف  المضافإذا كان  -

  si - sı - su- süنهايته حرف صوتي نضيف له حرف 

 بأحرف الحماية أو الوقاية  n – sتسمى األحرف 

 واملضاف إليهاملضاف تعريف 
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 والتركيب اإلضافي ينقسم إلى ثالثة أنواع:

 

ومحدداً بذاته ومعلوماً لدى المتكلم والسامع ويسمى بالنوع التام ،يكون فيه المضاف إليه معرفة . 

معاً ،كما أنه يكون مقصوداً من التركيب اإلضافي. واإلضافة تحمل معنى الملكية بين المضاف 

 إليه )المالك( والمضاف )المملوك( ولكنها ملكية للغائب أي الشخص الثالث.

 

 أمثلة
Ali'nin Kitabı امسه علي(هنا علي عبارة عن شخص حمدد ) كتاب علي 

Defterin Kâğıtları أوراق لدفرت حمدد مثل دفرت احملاسبة أو اليوميات() أوراق الدفرت 
Çocuğun topu كرة الولد   

Ömer'in evi منزل عمر 

Odanın Kapısı باب الغرفة         

Bayramın elbisesi   فستان العيد        

 

   

 

ألن الحقة المضاف إليه والحقة المضاف تبدآن بحرف صائت ، لهذا يجب إسقاط المقطع  -1

الثاني من الكلمات التي تشملها قاعدة سقوط المقطع إذا جاءت في حالة المضاف إليه أو 

اللغة  حروفالمضاف وقاعدة سقوط المقطع كنَّا قد شرحناها سابقاً في الفصل األول " 

 التركية" مثال:

 Şahsen ismi اسم الشخص İmtihanın vakti االمتحانوقت 

 Resmin yeri مكان الصورة Şehrin merkezi مركز املدينة

 مالحظات هامة  

    İsim Tamlamasıحالة اإلضافة الكاملة :  أواًل :  
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 واتصل بحرف صوتي ينقلب k  إذا كان الحرف األخير للمضاف أو المضاف إليه حرف -2

  كما يلي :  ğ إلى  k حرف

Çocuk + un = Çocuğun= çocu+ğ+ un 

الصوتية التي درسناها سابقاً يجب أخذها بعين االعتبار عند بناء حمل وجميع قواعد األحرف   

 المضاف والمضاف إليه.

 مضاف يكون صيغة الجملة كما يلي :مع ال  birفي حال استخدمنا أداة التنكير   -3

 

Bir çocuğun babası.  والد طفل ما –والد أحد األطفال 

Bir evin sahibi.  صاحب منزل ما –صاحب أحد املنازل 

Bir bahçenin kapısı.  باب حديقة ما –باب أحد احلدائق 

Bir öğrencinin kalemi.  قلم طالب ما –قلم أحد الطالب 

في حالة الجمع ي فضل عدم تكرار الحقة الجمع في المضاف والمضاف إليه معاً مالم يتطلب  -4

 النوع الثاني الذي سنشرحه الحقاً مثال:وتسقط من المضاف إليه ويكون الترتيب من  المعنى ذلك،

 

 غري مرغوبة األفضل 

 Çocuk babaları. Çocukların babaları .آباء األطفال

 Ev sahibileri . Evlerin sahibileri .أصحاب املنازل

 Öğrenci hocaları. Öğrencilerin hocaları .معلموا الطالب

( والحقة المفعول   a – e) والمفعول إليه(   i - ıميع لواحق المفعول به )ج استعماليمكن  -5

 (La – Leوالحقة المفعول معه ) (  dan – den) المفعول منه ( والحقة  (da – deفيه

 كما في األمثلة التالية :
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 املضاف واملضاف إليه يف حالة املفرد -1 –أمثلة 

()إضافةسيارة الرجل   

adamın arabası. 

the man's car. 

 )تملك( –سيارة الرجل مفتاح 
adamın arabasının anahtarı. 

The key of the man's car ،the man's car's 
key. 

(مفعول إليه)إىل سيارة الرجل  

adamın arabasına. 

to the man's car. 

)مفعول به(سيارة الرجل   

adamın arabasını. 

the man's car. (object) 

()مفعول فيهيف سيارة الرجل  
adamın arabasında. 

in the man's car. 

)مفعول منه(من سيارة الرجل  

adamın arabasından. 

from the man's car. 

)مفعول معه(مع سيارة الرجل  

adamın arabasıyla. 

with the man's car. 
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 املضاف يف حالة اجلمع واملضاف إليه يف حالة املفرد  -2–أمثلة 

)إضافة(سيارات الرجل   

adamın arabaları. 

the man's cars. 

)إضافة(مفاتيح سيارات الرجال   

adamın arabalarının anahtarları. 

The keys of the man's cars, the man's car's 
keys. 

(إليه)مفعول يف سيارات الرجل  

adamın arabalarına. 

to the man's cars. 

(إضافة)سيارات الرجل   

adamın arabalarını. 

the man's cars. (object) 

)مفعول فيه(يف سيارات الرجل   

adamın arabalarında. 

in the man's cars. 

)مفعول منه(من سيارات الرجل  
adamın arabalarından. 

from the man's cars. 

)مفعول معه(مع سيارات الرجل  

adamın arabalarıyla. 

with the man's cars. 
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 املضاف يف حالة املفرد واملضاف إليه يف حالة اجلمع -3–أمثلة 

)إضافة( سيارة الرجال  
adamların arabası. 

the men's car. 

)تملك(سيارة الرجال   

adamların arabasının. 

of the men's car ،the men's car's 

)مفعول إليه(إىل سيارة الرجال  

adamların arabasına. 

to the men's car. 

)مفعول به(سيارة الرجال  

adamların arabasını. 

the men's car. (object) 

)مفعول فيه(يف سيارة الرجال   

adamların arabasında. 

in the men's car. 

)مفعول منه(من سيارة الرجال  

adamların arabasından. 

from the men's car. 

)مفعول معه(الرجالمع سيارة   

adamların arabasıyla. 

with the men's car. 
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 املضاف واملضاف إليه يف حالة اجلمع - 4 –أمثلة 

)إضافة(سيارات الرجال   

adamların arabaları. 

the men's cars. 

)تملك(سيارات الرجال   

adamların arabalarının. 

of the men's cars ،the men's cars'. 

)مفعول إليه(إىل سيارات الرجال   

adamların arabalarına. 

to the men's cars. 

)مفعول به(سيارات الرجال   

adamların arabalarını. 

the men's cars (object). 

)مفعول فيه(يف سيارات الرجال   

adamların arabalarında. 

in the men's cars. 

)مفعول منه(من سيارات الرجال  

adamların arabalarından. 

from the men's cars. 

)مفعول معه(مع سيارات الرجال  

adamların arabalarıyla. 

with the men's cars. 
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) اإلضافة الكاملة(أمثلة منوعة على النوع األول من اإلضافة  

 كتاب الطالب. 
Öğrencinin kitabı. 

The student's book. 

.ورقة الشجرة  

Ağacın yaprağı. 

Tree's leaf. 

. عرض السوق )سوق حمدد(  

Çarşının genişliği. 

The Mall's wide. 

.فستان الولد  

Çocuğun elbisesi. 

The child's dress. 

.جدران احلديقة  

Bahçenin duvarları. 

The garden's walls. 

.جدران الغرفة  

Odanın duvarları. 

The walls of the room. 

.عميد الكلية )عميد حمدد(  

Fakültenin dekanı. 

The Dean of the Faculty. 
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.يف داخل الغرفة  

Odanın içinde. 

Inside the room. 

.باب الغرفة  

Odanın kapısı. 

The room’s door. 

 .باب الصف
Sınıfın kapısı. 

The classroom's door. 

.حمفظة الطالب  

Öğrencinin çantası. 

The students 'bag. 

.ما نطو املعلم  

Öğretmenin paltosu. 

The teacher's coat. 

.طبيب املدرسة  

Okulun doktoru. 

The school's doctor. 

.زجاج النافذة  

Pencerenin camı. 

The window's glass. 

.شاطئ البحر  

Denizin kenarı. 

Sea shore. 
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.واجب املوظف  

Memurun ödevi. 

Clerk’s duty. 

.حليب األم  

Annenin sütü. 

Mother’s milk 

.نهاية العمر  

Ömrün sonu. 

The end of life. 

.عدد الكتب  

Kitapların adedi. 

The number of boks. 

.كتاب األستاذ  

Öğretmenin kitbı. 

Teacher’s book. 

.جرس البيت  

Evin zili. 

House’s bell. 

.إىل جدار البيت  

Evin duvarına. 

To the wall of the house. 

.من جدران البيت  

Evin duvarlarından. 

from the wall of the house. 
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.على/يف/عند جدار البيت  

Evin duvarında. 

at/on/in the wall of the house. 

. درجة االمتحان )امتحان حمدد(  

İmtihanın derecesi. 

The degree of the test. 

.باب هذه السيارة معطل  

Bu arabanın kapısı bozuk. 

The door of this car is broken. 

 الكتاب إىل صديق الرجل.
ُ
 أعطيت

Adamın arkadaşına kitabı verdim. 

I gave the book to the man's friend. 

 الكتاب من صديق الرجل
ُ
.أخذت  

Adamın arkadaşından kitabı aldım. 

I took the book from the man's friend. 

.قدوم علي إىل أنقرة أسعدني  

Ali'nin Ankara'ya gelmesine 
seviniyorum. 

I am delighted of Ali's coming to Ankara. 

.شجرة التفاح التي لعلي  

Ali'nin elma ağacı. 

Ali's apple tree. 

  ؟أجرة السيارةكم هي 

Arabanın ücreti kaç? 

how much The car's fee ? 
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؟هل تلفون والدك مقفل  

Babanın telefonu kapalı mıydı? 

Is Your father's phone closed? 

.من داخل البنك كان خيرج صوت  

Bankanın içinden bir ses geliyordu. 

A sound was coming from (the) inside (of) 
the bank. 

ال أعرف، مل أنظر إىل داخلها  .   

Bilmem ،onun içine bakmadım. 

I don't know ،I have not looked (to the) 
inside (of) it. 

؟هل يوجد كراج هلذ البيت  

Bu apartmanın otoparkı var mı? 

Is This apartment's parking there? 

.كثرية من الزهور أنواعداخل هذه احلديقة موجود   

Bu bahçenin içinde çok çeşit çiçek 
bulunur. 

Much types of flowers are to be found in 
this garden. 

.ملرييف - ؟ملن هذا   

Bu kimin?  Merve’nin. 

Whose is this. It is Merve's. 

  . بيت حممد ؟ملن هذا البيت 

Bu kimin evi? Mehmet'in evi. 

Whose this house is ? It's Mohammad's. 

داخل هذه الغرفة يعملون تشات مع بعض.   

Bu odanın içindekiler birbiriyle sohbet 
ediyor. 

The people in this room are chatting to 
each other. 
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  ؟ .ماهي ميزانية املشروع

Bu projenin maliyeti nedir? 

What's the cost of this project? 

.يوجد صيدلية من الناحية املقابلة للشارع   

Caddenin karşı tarafından bir eczane 
var. 

Is there a pharmacy by across the street? 

.حديقة املنزل مليئة باألزهار  

Evin bahçesi çiçek dolu. 

The yard of the house is full of flowers. 

  .ضيقة جداً  شوارع إستانبول

İstanbul’un sokakları çok dar. 

İstanbul's streets are very narrow. 

.أريد مقابلة مدير احملطة  

İstasyon müdürünü görmek istiyorum. 

I want to see the Station Manager. 

  ؟هل تستطيع أن تقف أمام الكافية

Kafenin önünde durabilir misiniz? 

Can you stop in front of the café ،Please. 

.لطفا" أعطني مفتاح غرفتي  

Lütfen odamın anahtarını ver. 

Please give me the key of my room. 

.أمام السوبر ماركت  

Marketin önü. 

The front of the market. 
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  ؟هل يوجد بعض من الفاكهة على الطاولة

Masanın üzerinde biraz meyve var mı? 

Is there some fruit on the table? 

 أين منزل حممد؟ 
Mehmet'in evi nerede? 

Where is the Mohammad's house? 

.بيت حممد يف إستانبول  

Mehmet'in evi İstanbul’da 

Mohammad’s house  is in Istanbul. 

؟ماذا يوجد يف داخل علبة حممد  

Mehmet'in kutusunda ne var. 

What is there in the Mohammad's box? 

 من مكتب نورتني
ُ
.خرجت  

Nurten’in ofisinden çıktım. 

I left Nurten's office. 

.هذه احليوانات تعيش يف هذه املغارة  

O hayvanlar şu mağaranın içinde yaşar. 

Those animals live wall that cave. 

؟رقم غرفتيما هو   

Odamın numarası kaç? 

What is the number of my room? 

.القاموس الذي على الكرسي هو يل  

Sandalyenin üzerinde olan sözlük 
benim. 

The dictionary on the Chair is mine. 
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 .ال أستطيع أن أجد ملف االجتماع. .
Toplantı dosyasını bulamıyorum. 

I can't find the meeting file. 

 يوجد يف قاعة االجتماع جمموعة من األشخاص.

Toplantı odasında birkaç kişi var. 

There are a few people in the meeting 
room. 

 .فنادق تركيا األكثر مجاالً 
Türkiye'nin en güzel otelleri. 

Turkey's best hotels. 

  ؟كم هو رسم التأشرية 
Vizenin fiyatı kaç? 

How many of visa's price? 

نعم هذه سيارة علي. هل هذه سيارة علي؟  

 ال، هذه سيارة عائشة.
Bu Ali’nin arabası mı? Evet ،bu Ali’nin 
arabası. Hayır ،bu Ayşe’nin annesinin 
arabası. 

 .Türkiye’nin başkenti Ankara’dır أنقرة هي عاصمة تركيا.

الغرفة أزرق.لون   Odanın rengi mavi. 

.أركب سيارة علي  Ali’nin arabasına biniyorum. 

 .Sınıfın kapısı kapalı باب الصف مقفول.

 .Televizyonun kumandası bozuk جهاز التحكم للتلفزيون معطل.

.اسم والدة "سيدا" هو ليلى  Seda’nın annesinin adı Leyla. 

"هاكان"غرفتي جبانب غرفة سيد   
Benim odam Hakan Bey’in odasının 
yanında. 
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 .Yeni bir güneş gözlüğü almak istiyorum أريد أن أشرتي نظارات مشسية جديدة.

 .Ben İstanbul Üniversitesinde okuyorum أنا أدرس يف جامعة استانبول.

 .Selim’in kol saati çok pahalı ساعة اليد لعلي غالية جدًا .

 غسالة ثياب جديدة
ُ
.اشرتيت  yeni bir çamaşır makinesini aldım 

.يوجد فوق املكتب كتابي  Çalışma masasının üstünde kitabım var. 

.ملك مسرورة من منطقتها  Melek ،mahallesinden memnun. 

 .Spor salonu ،Mehmet’in evine yakın صالة الرياضة قريبة إىل منزل حممد.

 .öğretmenin arkadaşları çalışkandır .املعلم جمتهدصديق 

 .Öğrencinin kız arkadaşları güzeldir .صديقات التلميذ مجيالت

 .Öğretmenin arkadaşları Ürdünlüdür .أصدقاء املعلم أردنيون

 .Mühendislerin evleri güzeldir .بيوت املهندسني مجيلة

 .Kadının çocukları zekidir .أوالد املرأة أذكياء

 .Mağazanın müşterileri çoktur زبائن احملل كثريون.

 .Okulun ،iki bayan doktoru güzeldir .طبيبتا املدرسة مجيلتان

 .Arabalarının sürücüleri hızlıdır .سائقو السيارات مسرعون

 .İki bayan doktorun odası temizdir .غرفة الطبيبني نظيفة
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 .Sınıftın iki haritası yenidir .الصف جديدتانخريطتا 

 .İki öğrencinin masası yenidir .طاولة التلميذين قدمية

 .املدير مع معلمي املدرسة
Müdür okulun iki öğretmeniyle 
beraberdir. 

 .Ahmet senin öğretmenlerinle beraber .أمحد مع أساتذتك

 .Mühendislerin lokalinde havuz vardır .يوجد مسبح يف نادي املهندسني

 .Müdür şirketin mühendisleriyle beraber .املدير مع مهندسي الشركة

 .Mühendislerin iki odasında masalar var يف غرفتي املهندسني يوجد طاوالت.

 

 

 

 

من النوع الثاني يختلف من حيث المعنى عن النوع األول، فهو أقل تحديداً من التركيب اإلضافي 

ول كما أنه أكثر شموالً واستعماالً. والفرق األساسي بين النوعين هو أن المضاف إليه النوع األ

في النوع الثاني يكون نكرة في الغالب وغير محدد أو معين . وقد يكون المضاف إليه معرفة 

يمكن أن تلتبس مع أسماء معرفة أخرى: مثل جدة ، الرياض ، دمشق،  محددة الولكن معرفة 

ذا بعكس "أحمد" فهو معرفة لكنه يحتاج إلى تحديد أكثر فهناك أكثر من أحمد في استانبول. وه

.وفي النوع الثاني يكون المضاف إليه مبنياً لنوع المضاف  ولهذا نلجأ إلى النوع األول مكان ما،

 أو جنسه. 

تتصل به الحقة المضاف  كون النوع الثاني لإلضافة من المضاف إليه الذي يبقى مجرداً واليت

 إليه، ثم المضاف الذي تلحق به الحقته التي ذ كرت في النوع األول:

ويكون فيه المضاف عبارة عن نكرة أو أي شيء غير معرف أو محدد )بشكل عام( وال نضع 

هنا نقصد أي تأشيرة خروج وليس  (تأشيرة خروج) الً ، كأن نقول مثللمضاف إليه أي لواحق 

دنا نوع هنا حد   (ليرة  100رسم تأشيرة الخروج من تركيا هو  )تأشيرة محددة ، بينما إذا قلنا:

 ( Belirsiz tamlama) حالة اإلضافة النكرة ثانيًا  :  -2
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 ً بالحالة األولى  حيث نضع اللواحق المناسبة  للمضاف والمضاف  التأشيرة كما درسناها سابقا

 إليه.

 

 

 

العبارات تتألف من كلمتين متصلتين مع بعضهما البعض لتؤلف كلمة واحدة متداولة كثير من 

بشكل مصطلح معين أو رمزكما هو مبين في الجدول أدناه مع مالحظة طريقة جمع مثل هذه 

   :لكلماتا

 tekil - حالة املفرد çoğul -حالة اجلمع 

demiryolları سكك احلديدية demiryolu سكة احلديد 
gözyaşları دموع العني gözyaşı دمع العني 

yayınevleri دور النشر yayınevi دار النشر 

buzdolabları ثالجات buzdolabı ثالجة 

zeytinyağları زيوت الزيتون zeytinyağı زيت الزيتون 

denizaltıları غواصات denizaltı غواصة 

 

على إضافة النكرة أمثلة منوعة  

.فرع البنك  
Banka şubesi. 

Bank branch. 

.شباك التذاكر  

Bilet gişesi. 

Ticket Office. 

 

 

 مالحظة:    
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.تأشرية خروج  

Çıkış vizesi. 

Exit visa. 

.البنك املركزي  

Merkezi bankası. 

Central bank. 

.فستان والدي  

Çocuk elbisesi. 

Children's dress. 

.كتاب طالب  

Öğrenci kitabı. 

Student's book. 

.عميد كلية  

Fakülte dekanı. 

The Dean of the Faculty 

.عرض السوق  

Çarşı genişliği. 

The Mall's wide. 

.درجة االمتحان  

İmtihan derecesi. 

The degree of the test. 

.زجاج نافذة  

Pencere camı. 

Window glass. 
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.طائرة ركاب  

Yolcu uçağı. 

Passenger aircraft. 

.معلم مدرسة ابتدائية  

İlkokul öğretmeni. 

Elementary school teacher. 

.قطار إستانبول  

İstanbul treni. 

Istanbul train. 

.طالب ثانوية  

Lise öğrencisi. 

High school student. 

.ابريق شاي  

Çay bardağı. 

Tea cup. 

.مربى كرز  

Vişne reçeli. 

Cherry jam. 

.الفاكهةعصري   

Meyve suyu. 

Fruit juice. 

تقسيم.باص   
Taksim otobüsü. 

Kurtuluş bus. 
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.والد حممد  

Mehmet babası. 

Mohammad's father. 

.والدة أمحد  

Ahmet annesi. 

Ahmed's mother. 

.ماء البحر  

Deniz suyu. 

Sea water. 

.بوري ماء  

Su borusu. 

Water pipe. 

.كومبيوترشاشة   

Bilgisayar ekranı. 

Computer screen. 

بويا للحذاء    .  

Ayakkabı boyası. 

Shoe Polish. 

.تلفون خليوي  

Cep telefonu. 

Mobile phone. 

.درس لغة تركية  

Türkçe dersi. 

Turkish lesson. 
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.مطعم للمأكوالت السمكية  

Balık lokantası. 

Fish restaurant. 

.مبيعات مدير  

Satış müdürü. 

Sales manager. 

.شوربة اخلضار هذه لذيذة جداً   

Bu sebze çorbası çok lezzetli .   

This vegetable soup is very delicious. 

؟أين ميدان التقسيم   

Taksim Meydanı nerede? 

Where is Taksim Square? 

  ؟هل اشرتيت بطاقة للحفلة 

Konser bileti aldın mı? 

Did you by party ticket? 

 ؟هل ذهبت إىل متحف اآلثار

Arkeoloji Müzesi’ne gittin mi?    

Did you go to archaeological museum?  

.أحب القهوة الرتكية كثرياً   

Türk kahvesini çok seviyorum. 

I love Turkish coffee. 

؟كم األجر الشهري هلذه الشقة  

Bu dairenin aylık kirası ne kadar. 

How much monthly rental of this apartment?  
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؟مىت يوم عيد ميالدك   

Doğum günün ne zaman? 

When is your birthday? 

.بلدية استانبول  İstanbul belediyesi. 

 .Ankara radyousu إذاعة أنقرة

.جامع الفاتح  Fatih camii. 

.جسر غالطة  Galata köprüsü. 

.كلية اآلداب  Edebiyat fakültesi. 

.يوم األحد -يوم اجلمعة  Cuma günü – Pazar günü. 

 .senesi – 2012 yılı 2015 .2012عام  -2015سنة   

 

التالي :وهي تأخذ سلسلة متتابعة من المضاف إليه ، في هذه الحالة يصبح كالشكل   

   Odanın kapısının penceresi.  

.نافذة باب الغرفة  

هنا الباب مضاف إليه أول والنافذة مضاف إليه ثاني. ولتطبيق اللواحق في كل مرة يصبح 

 المضاف إليه األخير كأنه كلمة مستقلة مع ملحقاتها ويتم إضافة الالحقة الجديدة من جديد.

 kapısınınفأصبحت  من جديد  nınنهايتها حرف صوتي لذلك أضفنا لها  kapısıفكلمة 

 

 

 

 

 

 

 ةاملركب اإلضافة حالة ثالثًا  :  -3
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 غرفة نوم )بشكل عام( – Yatak odasıمثال آخر: 

Yatağın odası - ) غرفة النوم ) محددة 

 Yatağın odası+nın – anahtarı    مفتاح غرفة النوم

 مثال آخر: نريد أن نقول: مفتاح باب سيارة أحمد 

 هنا لدينا ثالثة مضاف إليه )الباب + السيارة + أحمد(

 Ahmet'in  arabası سيارة أحمد 

  Ahmet'in  arabasının kapısı  باب سيارة أحمد  

Ahmet'in arabasının kapısının anahtarı  .مفتاح باب سيارة أحمد 

 ؟؟؟ أرجوان تكونوا استوعبتم هذا التركيب.!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب الغرفة

odanın kapısı odanın  

 الغرفة    

kapısı+nın= kapısının 

  نافذة    باب    

pencere+ si= pencersi 

 نافذة باب الغرفة  

Odanın kapısının pencersi 
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 على اإلضافة املركبة أمثلة منوعة
Evin kapısının penceresi   نافذة باب البيت 
Evin kapısının pencereleri  نوافذ باب البيت 
Yatağın odasının anahtarı مفتاح غرفة النوم 

Babamın yatağının odasının anahtarı مفتاح باب غرفة نوم والدي 
Ahmet’in arabasının anahtarı مفتاح سيارة أمحد 

Yusuf’un odasının penceresi نافذة غرفة يوسف 

Evin bahçesinin duvarı جدار حديقة املنزل 

Türkiye’nin sesinin Radyosu إذاعة صوت تركيا 

 

 

 

 

 

  


