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 املصادر واشتقاقاتها
Gerunds 
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 makون من المادة األصلية أو الجذر وعالمة المصدرية في حالة التفخيم هي ويتك   المصدر هو أساس الفعل في اللغة 

 عنىموهو المفتاح للبحث في القواميس عن  ،األفعالبقية اشتقاقات  علىومنه يتم الحصول   mekوفي حالة الترقيق هي 

 ألفعالاوظيفة لها في  أما عالمة المصدرية فال،والمادة األصلية للمصدر هي التي تستخدم في تصريف الفعل  ،الفعل 

 . نظام لذلك تنتهي بحرف صائت أو صامت  وال وقد أكثر أوتتكون المادة األصلية من مقطع واحد  وقد

 

املشاهدة - النظر gitmek   going الذهاب  görmek  viewing 

الرقود -اإلضجاع  gelmek  coming القدوم  yatmak  laying 

 yemek  eating األكل yapmak  working العمل

 içmek  drinking الشرب dinlemek  listening    االستماع

 

 أمثلة 

? أريد شراء هذه السجادة  

Bu hale almak istiyorum. 

I want to buy a carpet. 

.ال أريد تناول الكباب  

Kebap yemek istemiyorum. 

I do not want to eat kebabs. 

? هل تريد أن تشرب شيء   

Bir şey içmek ister misin? 

Would you like something to drink? 

.أردت الذهاب للعطلة لكن مل حيدث ذلك  

Tatile gitmek istedim ama olmadı. 

I wanted to go on vacation but it didn't 
happen. 

 

 تعريف املصدر  -1
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تركيبها: أو اشتقاقاتهاهناك عدة أنواع للمصادر حسب طريقة   

أن يُضاف إليها إي لواحق إضافية تغير من  ا تتألف من مقطع واحد دونوهي غالباً مالمصادر البسيطة أو األصلية :  -1

 معناها األصلي. مثال:

 

 أو األصلية املصادر البسيطةمثال على  -1
املشاهدة - النظر gitmek  going الذهاب  görmek   viewing 

الرقود -اإلضجاع  gelmek  coming القدوم  yatma   laying 

 من آخرها بالمصادر المخففة . مثال:  kـتسمى المصادر التي تم حذف حرف ال :  در المخففة المصا -2

 

املصادر املخففة مثال على -2  
املشاهدة - النظر gitme  going الذهاب  görme   viewing 

الرقود -اإلضجاع  gelme  coming القدوم  yatma   laying 

اإلقامة -اجللوس   oturma  sitting االنتظار bekleme  waiting 

 okuma  reading القراءة içme drinking الشرب 

إال أن احدهما قد يُفض ل أحياناً على اآلخر مع  ،وال يوجد أدنى فرق بين المصدر األصلي وبين المخفف في االستعمال 

  بعض التعبيرات.

 

بعد إضافة لواحق جديدة عليها  مثل وهي المصادر التي تم الحصول عليها من المصادر األصلية  : در المشتقةالمصا -3

 مثال:  la – leالالحقة 

 

املصادر املشتقة مثال على -3  

الرتفاعا  yükselmek التنظيف temizlemek   

الستماعا gözlemek املراقبة  dinlemek   

 

 أنواع املصادر -2
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وهي المصادر البسيطة التي تم إضافة لواحق جديدة إليها لتعطيها معنى جديد.  منها مصادر  :المركبةالمصادر  -4

التفصيل في صادر المقاربة وكلها سيتم شرحها باالستمرارية وماالستطاعة واإلمكانية ومصادر السرعة ومصادر 

 دروس قادمة. مثال:

ركبةاملصادر املمثال على  -4  

   geçivermek السرعة يف العبور çıkabilmek إمكانية اخلروج

 okuyagelmek االستمرار يف القراءة düşeyazmak على وشك الوقوع

 

افة بعض اللواحق إليها لتصبح في صيغة المبني المصادر البسيطة التي تم إضوهي المبنية للمجهول: المصادر  -5

 للمجهول

املبنية للمجهولاملصادر مثال على  -5   

   yazılmak الكتابة kırılmak الكسر

 okunmak القراءة yıkanmak الغسيل

 

يكون اسماً أو صفة والجزء الثاني هو  أنمكن ول يوهي تتألف من جزئين الجزء األمع األفعال المساعدة: المصادر  -6

 هذه المصادر أجنبية أو عربية األصل. ما تكونوغالباُ  etmek – olmakفعل مساعد مثل 

 

مع األفعال املساعدةاملصادر  مثال على -6  

   hastalanmak املرض kabul etmek القبول

 yok olmak اإلزالة  yardım etmek املساعدة

وذلك  iş - ış - üş- uş  وهي عبارة عن إضافة بعض اللواحق إلى المصدر األصلي مثلأسماء المصادر:  – 7 

 للفصل بين الصائتين مثال: y  إضافة حرف الحماية ويتم ،حسب قواعد التوافق الصوتي

 

  املصادر  أمساء -7

   satış البيع veriş املنح

األخذ -الشراء   alış  السباق yarış 
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وذلك حسب قواعد  mek- makبين جذر الفعل والالحقة   me, ma أحد اللواحق إليهلنفي المصدر نضيف 

 التوافق الصوتي :

 

 الفعل نفي الفعل

املعرفة -العلم  bilmemek bilmek عدم العلم أو املعرفة  

 اإلجياد bulmamak bulmak عدم اإلجياد

 اجلنون deli olmamak deli olmak عدم اجلنون

الدوران -العودة  dönmemek dönmek عدم العودة أو الدوران  

 قدم gelmemek gelmek عدم القدوم

 ذهب gitmemek gitmek عدم الذهاب

شاهد –رأي  görmemek görmek عدم النظر أو الرؤية  

 إقامة الصالة namaz kalmamak namaz kalmak عدم إقامة الصالة

 أعطي vermemek vermek عدم اإلعطاء

 عمل yapmamak yapmak عدم العمل

 

 

 

 

 نفي املصادر -3
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به الحقة الجمع في شكله المخفف: تتصلما وأكثر ،المصادر قلما تُجمع بدون إضافة   

 

 مجع املصادر

  yemekler املأكوالت dolmalar احملشيات

 anlaşmalar االتفاقيات  aramalar التفتيشات

 

 

 

من تجريد)فاعل ومبتدأ( ومفعولية وإضافة  وملكية . ،د المصدر من األسماء ولهذا فهو يأخذ كل حاالت االسم يُع    

 

 

أمثلة: ،أو نائب فاعل  حيث يكون المصدر مبتدأ أو فاعل  

 

.شيء مجيل القراءة  Okumak güzel bir şeydir. 

.سهلة الكتابة  Yazmak kolaydır.  

.مفيدة السباحة  Yüzmek faydalıdır. 

.انتهتاحملادثة   Konuşma bitti. 

ضروري لإلنسان. العمل  Çalışmak insan için gerektir. 

.مرهق جدا   االنتظار  Beklemek çok yorucudur. 

صعبة من دون هدية. العودة  Hediyesiz dönmek zordur. 

.إىل هناك الذهاباحلل الوحيد هو   Tek çare oraya gitmektir. 

 اشتقاقات املصادر -5
 

حالة التجريد :املصادر يف   -1  

 مجع املصادر -4
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 .Satış bitti .انتهى البيع

  السحب
َ
 .Çekiliş iptal edilmiş )على جائزة مثالً( .ُألغي

.ممنوع العمل  Çalışma yasaktır. 

 
َ
نع
ُ
.الدخول م  Girmek yasaklandı. 

.التفتيشبدأ   Yoklama başladı. 

.اهلجومبدأ   Saldırmak başlamış. 

 

 

ويكثر استخدامه كصفة أو اسم مفعول،المصدر المخفف تلحق به أيضاً كل حاالت االسم السابقة   

 
 حيادث konuşma  konuşmak حمادثة

 تفقي anlaşma  anlaşmak  تفاقيةا - موافقة
 شوحي dolma  dolmak   حشوة

 جيمد dondurma   dondurmak   بوظة 
 
 

 Yazma kitap كتاب خمطوط

مطبوع كتاب  Basma kitap 

  Seçme beyitler أبيات خمتارة

 Dolma biber فليفلة حمشية

آيس كريم –بوظة   dondurma 

 Kesme şeker سكر بشكل مكعبات

 

:اشتقاق أمساء املصادر -2  
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Yüzme havuzu حوض سباحة 

Oturma odası غرفة اجللوس 

İçme suyu مياه الشرب 
 

 ويمكن استخدامها معها. هاعليجميع اللواحق تنطبق  ، المصادر كأسماءستخدم عندما ن

Uçmaktan korkuyorum         أخاف من الطريان 

 مع المصادر نستخدم المصادر المختصرة:  i – e - aنستخدم اللواحق  أنأما عندما نريد 

Koşmaya başladı                 هو ابتدأ الركض 

sinemaya gitmeyi seviyor  أحب الذهاب للسينما 

 
 

 

 

  

 

ويكون المصدر المخفف مضافاً. وأما المصدر النوعي أو اسم المصدر فيمكن أن ،وأكثر ما يكون المصدر مضافاً إليه 

 يكون مضافاً إليه أو مضافا ً مثال:

 

الكتاب قراءة مضاف  Kitabın okuması 

القراءةحب  مضاف إليه  Okuma sevgisi 

 

 

 

 

 

 

:اشتقاق األمساء املركبة -3  

: إلضافةحالة ااملصادر يف   -1  

 املصادر تراكيب -6
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 أمثلة

.أن يأتي( )نريدهنريد جميئه   
Onun gelmesini istiyoruz. 

We want his coming. 

 
ُ
.بأنك ليس معك نقود علمت  

Paranızın olmamasını öğrendim. 

I learned that you don't have Money. 

هذا  يقرأوا الكتاب. )أنهم قراءتهم هذا يعلأعرض 
.الكتاب(  

Bu kitabın okumalarını öneriyorum. 

I suggest their reading this book. 

.بداية العمل صعبة جدا    
Çalışmanın başlaması zordur. 

The beginning of work is very difficult. 

.  بالنسبة لنا جميء أمحد مهم جدا 

Bizce Ahmet’in gelmesi çok 
önemlidir. 

Ahmed’s cominig it’s very imortant for 
us 

 

 يُعامل المصدر كالفعل من حيث احتفاظه بمفعوله مثال:

 

 Dersi yazmak كتابة الدرس

 Bahçeye gitmek الذهاب إىل احلديقة

 

 

 

 المصدر األصليب وال تتصلدائماً  واسم المصدر بالمصدر المخففوتتصل لواحقها  يتصل المصدر مع ضمائر الملكية

هو مبين بالجداول أدناه:كما   

:املصادر مع ضمائر امللكية -2  
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 olumlu - حالة اإلجياب  

 gitmek to go يذهب

يذهاب  gitmem my going 

كذهاب  gitmen your going 

ناذهاب  gitmemiz our going 

هذهاب  gitmesi His/her/its going 

كمذهاب  gitmeniz your  going 

همذهاب  gitmeleri their going 

 

 olumsuz - حالة النفي

 gitmemek not to go ال يذهب

 gitmemem my not going عدم ذهابي

 gitmemen your not going عدم ذهابك

 gitmememiz our not going عدم ذهابنا

 gitmemesi His/her/its not going عدم ذهابه

 gitmemeniz your not going عدم ذهابكم

 gitmemeleri their not going عدم ذهابهم

gitme miz 

 مصدر الفعل ضمري التملك

+ gitmemiz 

 ذهابنا

gitme si 

 مصدر الفعل ضمري التملك

+ gitmesi 

هذهاب  
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يأتي -حيضر   gelmek to come 

يقدوم - يحضور  gelmem my coming 

كقدوم - كحضور  gelmen your coming 

ناقدوم -  ناحضور  gelmemiz our coming 

هقدوم - هحضور  gelmesi His/her/its coming 

كقدوم -  كمحضور  gelmesiniz your coming 

همقدوم - همحضور  gelmeleri their coming 

 

 على املصادر يف حالة اتصاهلا بالضمائر الشخصية أمثلة 

Senin bu kadar içmen iyi değil. 

 .للماء بهذا القدر ليس جيدا   شربك

Your drinking this much is not good. 

Ali’nin burada oturması problem. 

 هنا مشكلة. عليبقاء 
Ali's living here as a problem. 

Bizim buraya gelmemiz çok önemli. 

 .إىل هنا هام جدا   قدومنا
Our coming to here very important. 

Onların gitmesi gerek. 

 .ةضرورهو  ذهابهم

Their going is a necessity. 

 Benim Türk olmam iyi. 

   .أنا تركي هو جيد كوني

It is good that I'm Turkish. 
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Onun dönüşü erken oldu.  مبكرا   رجوعهأصبح.  

Bizim konuşmamız bitti.  حديثنا.انتهى  

Sizin okumanız başladı.  دراستكمبدأت.  

  

 لنفيأمثلة يف حال ا

Gitmemenizi isterdiler. 

 .ذهابكمعدم  ندوكانوا يري
They did not want you to go. 

Onların gitmemesinden korkuyorsunuz. 

 .من عدم ذهابهم ختافون

You're afraid they not to go. 

Kalmamanızı istiyoruz. 

 .محنن نريد عدم إقامتك

We want you not to stay. 

Kalmanızı istemiyoruz. 

 .محنن ال نريد إقامتك

We do not want you to stay. 

Kalmasını istemiyorlar. 

.إقامته هم ال يريدون  

They do not want him to stay. 

Kalmamalarını istemiyorum. 

 .أنا ال أريد عدم إقامتهم

I do not want them not to stay. 
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 ً   من نهايته.  k وإسقاط حرف  a  e -المصدر حرف إلىضاف الجر حيث يُ  الجملة بحالةالمصدر في سياق  يأتي أيضا
 

على املصادر يف حالة املفعول فيه أمثلة  

 
ُ
.بتعلم اللغة الرتكية باشرت  

Türkçe öğrenmeye başladım. 

I have started to learn English. 

 
ُ
.قراري بلعب الرياضة أخذت  

Spor yapmaya karar verdim. 

I have decided to play sports. 

.إىل إنهاء هذا العمل أعمل جاهدا    

Bu işi bitirmeye çalışıyorum. 

I am trying to finish this work. 

? هل تأتي لعندنا ملشاهدة املباراة  

Bize maç izlemeye gelir misin? 

Would you like to come to our house to 
watch the match? 

 ? كم سنة بقي لك إلنهاء اجلامعة , برينا

Berna, Üniversiteyi bitirmeye kaç yıl 
kaldı? 

How many years to finish College, Berna? 

.هو بدأ الركض    

Koşmaya başladı. 

He began to run 

 

 

 maya - meye –اجلر  -املصادر يف حالة املفعول فيه  -3
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 ً من   k وإسقاط حرف  i - ıالمصدر حرف  إلىيضاف  به حيثالمفعول  الجملة بحالةالمصدر في سياق  يأتي أيضا

وجود حرفين عند    yوضع حرف  . وتمفي المصادر األصلية  ğفي المصادر المخففة أو استبداله بحرف  نهايته

 .يناليمتتصوتيين 

ً وي  لحق بالمصدر أحد المفاعيل الخمسة كاالسم تماما

 

  على املصادر يف حالة املفعول به   أمثلة

.    
ُ
الفيلم مشاهدة   نسيت  

Filmi izlemeyi unuttum. 

I forgot watching the film. 

.   
ُ
إطعام القطة نسيت  

Kediyi beslemeyi unuttum. 

I forgot feeding the cat. 

.نسيتم سؤال حممد  
Mehmet'i sormayı unuttunuz. 

You forgot asking Mohammad. 

.   
ُ
إغالق الباب نسيت  

Kapıyı kapamayı unuttum. 

I forgot closing the door. 

النافذة فتحنسوا    .  

Pencereyi açmayı unuttular. 

They forgot opening the window. 

.ال أعرف السباحة  Yüzmeyi bilmiyorum. 

 mayı – meyi~  املصادر يف حالة املفعول به  -4
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I do not know swimming. 

.سأتعلم التزجل  

Kayak yapmayı öğreneceğim. 

I will learn to ski. 

.أفكر يف تغيري عملي أنا  

İşimi değiştirmeyi düşünüyorum. 

I am considering changing my jobs. 

 
ُ
بك. االتصال نسيت  

Seni aramayı unuttum. 

I forgot calling you. 

 هنا أحب جدا" مشاهدة البحر وصيد السمك.

Burada denizi seyretmeyi ve balık 
tutmayı çok severim. 

I love fishing and watching the sea here 
very much. 

 .أنا أحب قراءة الكتب

Kitap okumayı severim. 

I like reading the books 

سنة كان يفكر بأن يصبح  23من عمر الطفولة إىل عمر 
 رساما  

Çocukluğundan 23 yaşına kadar ressam 
olmayı düşünüyordu. 

Until he was 23 years old, he thought of 
becoming a painter. 

 نأمل أن نستطيع أن نتعلم اللغة الرتكية.
Türkçe öğrenebilmeyi umuyoruz. 

We hope that we  can learning Turkish.. 
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ُ
 .أشعاركلقراءة  أنا اشتقت

Sana şiirler okumayı özledim. 

I missed reading your poems. 

.الرقص والسباحة أحب جدا    
Dans etmeyi ve yüzmeyi çok seviyorum. 

I love dancing and swimming very much. 

.أحب السفر  

Seyahat etmeyi severim. 

I like traveling. 

.السنيماالذهاب إىل  أحب جدا    
Sinemaya gitmeyi çok seviyorum. 

I like going to the cinema very much. 

    .هو ترك الطبخ

 Pişirmeyi bıraktı.  

He stopped cooking. 

.القراءةأحب   Ben okumayı severim. 

 
ُ
.السباحةأحب  Yüzmeyi severim. 

إىل البحر. الذهاب عدمأفكر يف   Denize gitmemeği düşünüyorum. 

إىل استانبول. العودةنفضل   İstanbul’a dönmeyi tercih ederiz. 

.االفتتاحانتظروا   Açılışı bekleyiniz. 

.القراءةنسي   Okumağı unutmuş. 
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وعندما تتصل الحقته بالمصدر إلى المصدر حسب قواعد التوافق الصوتي   a – eويتم عن طريق إضافة أحد الحرفين 

 بين الصائتين إذا اتصلت الحقته بالمصدر المخفف. y الوقاية ويفصل حرف  ğإلى الحرف  kاألصلي يتحول الحرف 

 

إليهأمثلة على املصادر يف حالة املفعول   

 
ُ
.لقراءةلذهبت  okumaya gittim. 

.لتنزهلسنخرج   Gezmeye çıkacağız. 

.الكالمببدأ   Konuşmaya başlamış. 

.البيعيف بدأ   Satışa başladı. 

.عملكم إىلانتبهوا   Çalışmanıza bakınız. 

. أنقرة أسعدنيإىل علي قدوم  
Ali'nin Ankara'ya gelmesine beni 

sevindim. 
 

 

 

واألمر نفسه  tالذي تبدأ به الالحقة  إلى الحرف  dوإذا اتصلت الحقته بالمصدر األصلي يتحول الحرف 

 تتصل بالمصدر المخفف المصدر. وقلماعند اتصالها باسم 

1-أمثلة على املصادر يف حالة املفعول فيه  

.العودةيف قابلته   Onu dönüşte gördüm. 

.فائدة كربىالقراءة  يف  Okumada  büyük fayda vardır. 

?يف السباحةهل يوجد فائدة   Yüzmekte fayda var mı? 

 

 ،فعالً ويفيد الزمن الحالي دُ األصلي الذي تتصل به الحقة المفعول فيه إذا وقع في نهاية الجملة يُع  والمصدر 

وذلك في كل صيغ فعل الكينونة ،بالحقة المفعول فيه لواحق فعل الكينونة حسب الفاعل  ما تلحقوغالباً 

 اإلخبارية أو الحكاية أو الرواية  أو الشرط.

 maya - meye~  املصادر يف حالة املفعول إليه  -5

 makta , ~mekte~  املصادر يف حالة املفعول فيه -6
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2-حالة املفعول فيهأمثلة على املصادر يف   

يف املشروع اآلن. يستمرالعمل   Projede çalışma devam etmektedir. 

.يف اجلريدة يكتبوالدي  كان  Babam gazetede yazmaktaydı. 

.اآلن البحرية أرىإني   Ben şimdi gölü görmekteyim. 

طعامنا اآلن. نصنعحنن   Biz şimdi yemeğimizi yapmaktayız. 

ماال  للبلدية. ندفع كنا  Belediye para ödemekteydik. 

 
ُ
مثاني ساعات يف اليوم. أعمل كنت  Günde sekiz saat çalışmaktaydım. 

 
ُ
ذلك الكتاب. أريد كنت  Şu kitabı istemekteydim. 

 

 

 

بالمصدر األصلي أو اسم  ( da – de إذا اتصلت به الحقة هذا المفعول  ) t إلى الحرف  d ويتحول الحرف  

 .المصدر

  1-منه أمثلة على املصادر يف حالة املفعول 

.من السقوطأخاف   Düşmekten korkuyorum. 

هلذا الفيلم. مشاهدتي منأنا ضجرت   Bu filmi seyretmekten sıkıldım. 

األوبرا. مساع( منأنا أكره )أنفر   Opera dinlemekten nefret ederim. 

.االمتحان دخول منكل شخص خياف   Herkes sınava girmekten korkar. 

 
ُ
.من القراءة سئمت  Okumaktan bıktım. 

 

 

 maktan - mekten~  املصادر يف حالة املفعول منه - 7
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 حرف الجر )من( ولكن يعني ال يعنيلكن اتصال الحقة المفعول منه بالمصدر المخفف 

( وسنبحث dan – den önce~ -بدون (وقد تولّد هذا المعنى من استخدام التعبير)من قبل  -)من قبل أن 

 هذا التشكيل في دروس قادمة :

2- أمثلة على املصادر يف حالة املفعول منه  

إيصال. نأخذدون أن دفعنا النقود   Makbuzu almadan parayı ödedik. 

املدير. يقابلوا أن  من دونعادوا   Müdürle görüşmeden dönmüşler. 

.دون أن ترانيال تذهب إىل استانبول    Beni görmeden İstanbul’a gitmeyin. 

كسردون أن  سقط الزجاج
ُ
.ي  Cam kırılmadan yere düşmüş. 

 Mehmet, hiçbir şey söylemeden evden أي شيء. يتكلمبدون أن حممد خرج من البيت 
çıktı. 

 .Parayı almadan işi teslim etme املال. أخذ بدون بتسليم العمل ال تقم

 .Lütfen, randevu almadan gelmeyin موعد. أخذ بدون ال تأتي ,لطفا" 

 .Utanmadan bunu dedi .أو حياء خجل بدونقال هذا 

 

  

 

بالمصدر المخفف إال  ال يتصلأنه  كما ،المصدرباسم  ما يتصلوقليالً  ،بالمصدر األصلي ما يتصلوأكثر 

 في حالة وقوعه مضافاً:

 أمثلة على املصادر يف حالة املفعول معه

 
ُ
.باملشاهدةاكتفيت  Görmekle yetindim. 

.بالقراءةسنبدأ   Okumakla başlayacağız. 

 وقتي 
ُ
.بالقراءةأمضيت  Okumayla vaktim geçirdim 

 makla - mekle~  املصادر يف حالة املفعول معه - 8
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.سرور بكل  Sevinmekle. 

 أو ملاملعيشة مثل هذه  معهؤالء الناس أمل يكونوا سعداء 
 ?يكونوا

Bu insanlar böyle yaşamakla mutlu 
muydular yoksa değil miydiler? 

 

 

 

بعد األدوات المستعملة في هذه اللغة مثل: تأتي اسم آخرالمصادر كأي    

gibi ~e – Kadar ~e – a rağmen için ~a – e  göre 

  

 وهذه العبارات سنشاهدها بالتفصيل في دروس قادمة.

 أمثلة على املصادر مع عبارات أخرى
 
ُ
.جميئه حىت  انتظرت  Onun gelmesine kadar bekledim. 

.مريضا  فهو يعملكونه  نمبالرغم   Hasta olmasına rağmen çalışıyor. 

. نتهاءال نظرا   الدروس  سأعود غدا   Derslerin bitmesine göre yarın döneceğim. 

إىل استانبول. الذهاب وشكحترك القطار على   İstanbul’a gitmek üzere hareket etti. 

 .Gezmek gibi güzel bir şey yoktu .النزهة مثلشيء مجيل ال يوجد 

 من 
ُ
.النوم  أجلذهبت  .Erken yatmak için gittim مبكرا 

  

 املصادر  مع عبارات أخرى  - 9
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