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 بكم مع  حضرات الزمالء األعزاء: أهالا   
 

 ."املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية"
 بأن أقوم بتأليف موسوعة شاملة للغة الرتكية  2012صف عام تمنذ أتيت إىل تركيا يف من

ٌ
راودني حلم

 هاد  واجت ومساعداا للطالب الدارسني للغة الرتكية وخاصة السوريني من أبناء بلدي وبعد عمل  تكون معيناا 
 ألكثر من  وتصميم   وإصرار  

َّ
 هذا  ساعة يومياا  12استمر ألربع سنوات متواصلة وعمل يومي امتد

َّ
حتقق

 
ا
  احللم وأصبح حقيقة

ا
 أيديكم.بني  ملموسة

 

ات سوعة تبحث في المفرداللغة التركية " وهذه المو الشاملة موسوعةالتشكل " كتابا   خمس وثالثون 35

ن ولجميع المستويات م الحياة،والجمل المستخدمة في اللغة التركية في جميع شتى مجاالت  والعبارات
إضافة إلى كتاب الشامل في قواعد اللغة التركية  والجامعات،المبتدئ وحتى المتقدم ولطالب المدارس 

من  رعلى أكث بين طياتها تحوي ذه الموسوعةوه لذي ضم جميع قواعد اللغة التركيةبأجزائه األربعة ا
من خمسة آالف صورة تقع ضمن أكثر من  رثوأك ةبارعو جملة فرين ألشع ألف كلمة وأكثر من ينالثث

ثمرة عمل متواصل استغرق سنوات من الجمع واإلعداد  يأيديكم. وهبين  أصبحتصفحة، آالف  تسعة
موجودة على موقع غوغل وتم وضع رابط كامل وهذه الكتب  تعالى،وهي مجانية لوجه هللا  والترجمة.

 الموسوعة إضافة إلى رابط كل كتاب بجانبه.
 
 

 والتوفيقأرجو لنا الدعاء بالخير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



``` الا  
 

 

 

            

3 

 إحصاءات حول كتب سلسلة املوسوعة الشاملة: 
 بعد حساب دقيق وفعلي كتب الموسوعة تحوي على:

1- خمس وثالثون كتابا   بينهم كتاب الشامل في قواعد اللغة التركية 4 أجزاء وكتاب تمارين وتدريبات 

 محلولة 4 أجزاء وكتاب األفعال والمصادر 3 أجزاء أي أن مجموع مجلدات الكتب هي 43 مجلدا .

 2- عدد صفحات كتب المجموعة هو 9254 صفحة

 3- عدد المفردات والمصطلحات 33225 كلمة ومصطلح.

 4- عدد العبارات والجمل 24152 عبارة وجملة

 5- عدد الصور والرسوم التوضيحية 5335 صورة ورسم

 6- حجم السعة التخزينية لكتب الموسوعة هو 502.49 ميغا بايت

6- عدد ساعات العمل الفعلية التي استغرقت إلنجاز هذه الموسوعة 4سنوات ×365×10ساعات يوميا 

 بشكل وسطي= 14600 ساعة
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 لتحميل ومشاهدة املزيد من الكتب اضغط على روابط مكتبة املوسوعة الشاملة:

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1S

WMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

 

" على صفحة الفيس بوك لكي املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية االشرتاك مبجموعة "  أيضاا  وميكنكم
 يصلكم كل ما هو جديد من هذه الكتب والربامج

 /https://www.facebook.com/groups/1446126149017845"على الرابط 

 مع متنياتي لكم بالفائدة واملتعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املهندس حممد عامر اجملذوب

www.facebook/amermajz 

amermajz@windowslive.com 

amermajz@gmail.com 

https://twitter.com/amermajz 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
http://www.facebook/amermajz
mailto:amermajz@windowslive.com
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 سلسلة املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية  كتب أمساء
 

 

رقم 
 الكتاب

صورة غالف 
 تاريخ اإلصدار اسم الكتاب الكتاب

عدد 
صفحات 
 الكتاب

 حجم ملف 
 التحميل
M. B 

 مضمون الكتاب

1.  

 

أغذية 
 60.693 362 2015/4/25 ومأكوالت

مفردات وجمل  يضم كتاب رائع جدا  
المأكوالت  وعبارات لجميع

والمشروبات التركية مع الصور 
 2253صورة + 1775 وباأللوان
 جملة وعبارة 148كلمة + 

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzUHZLWm

ZET3FfWXM 

 

2.  

 

 15.933 256 2015/4/26 احلياة والناس

على  رائع يحويكتاب أكثر من 
مفردات وجمل وعبارات في جميع 

 شتى مجاالت الحياة
األفراح واألحزان والتعازي في 

 ومفردات في العامية التركية و و.....
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzWVNGY0

VhbVQ0VGM 

 

3.  

 

التقويم 
 5,996 62 2015/4/28 والوقت

 وجمل فيكتاب يحوي على مفردات 
 لوقت والزمن والتاريخا

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzYVRVUT

M1c3p0WlE 

 

4.  

 

الرسم 
 6.209 47 2015/4/28 والتلوين

على مفردات الرسم كتاب يحوي 
 والتلوين

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope

n?id=0B4axHl2sdVBzQnEyajBE
OXlVV2s 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUHZLWmZET3FfWXM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUHZLWmZET3FfWXM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUHZLWmZET3FfWXM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzWVNGY0VhbVQ0VGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzWVNGY0VhbVQ0VGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzWVNGY0VhbVQ0VGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzYVRVUTM1c3p0WlE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzYVRVUTM1c3p0WlE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzYVRVUTM1c3p0WlE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzQnEyajBEOXlVV2s
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzQnEyajBEOXlVV2s
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzQnEyajBEOXlVV2s
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5.  

 

احلساب واجلرب 
واهلندسة 
 املستوية 

2015/4/28 59 4.927 

كتاب يحوي على مفردات وجمل في 
والهندسة المستوية الحساب والجبر 

 مع الرسوم والصور التوضيحية
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzUVVOYzU

tNTFFeDA 

 

6.  

 

مرتمجة مجل 
من املسلسل 
الرتكي " فاتح 

 حربية"

2015/5/14 85 9.322 

كتاب رائع يحوي على ألف جملة من 
المسلسل التركي " فاتح حربية" 

وهذا الجمل  لعربيةا إلى اللغة مترجم
مأخوذة من واقع الحياة التركية، تفيد 
الدارسين للغة التركية بعيدا" عن جو 

 الكتب األكاديمية
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzLXdtUkpz

Y3RUMW8 
 
 

7.  

 

الشامل يف 
قواعد اللغة 
 الرتكية  
بأجزائه 
   األربعة

2015/11/1 1724 78.1 

وهو يتألف  أجزاء أربعةيتألف من 
 يحوي صفحة 1600من أكثر من 

على كل ما تحتاجه من قواعد اللغة 
 مع آالف بشكل مبسط وسهل التركية

األمثلة المرافقة وباأللوان للواحق 
 ، الثالثواإلضافات مترجمة باللغات 

 ،إنكليزي عربي تركي،
 رابط التحميل:

   
https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzVmg2a01

QMF9RaDQ 

 

8.  

 

 16.903 128 2015/6/4 املرشد الطبي

من  هكتاب يحوي كل ما تحتاج
مفردات وعبارات في مجال الطب 

 والصحة والتحدث مع الطبيب.
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzbmlUbFN

MRVo2VGs 

 

9.  

 

الدليل املهني 
 5.651 84 2015/6/9 والتعليمي

كتاب يحتوي على مفردات وعبارات 
 في المهن والتعليم والبحث عن العمل

 التحميل:رابط 
https://drive.google.com/ope

n?id=0B4axHl2sdVBzUk9uMF9
hRXc3dlk 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUVVOYzUtNTFFeDA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUVVOYzUtNTFFeDA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUVVOYzUtNTFFeDA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzLXdtUkpzY3RUMW8
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzLXdtUkpzY3RUMW8
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzLXdtUkpzY3RUMW8
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmg2a01QMF9RaDQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmg2a01QMF9RaDQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmg2a01QMF9RaDQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbmlUbFNMRVo2VGs
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbmlUbFNMRVo2VGs
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbmlUbFNMRVo2VGs
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUk9uMF9hRXc3dlk
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUk9uMF9hRXc3dlk
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUk9uMF9hRXc3dlk
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10.  

 
 6.891 75 2015/6/17 إسالميات

من  ككناب يحتوي على كل ما يلزم
مفردات وكلمات دينية تساعدك في 

قراءة وكتابة المقاالت والكتب 
 اإلسالمية

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope

n?id=0B4axHl2sdVBzTkROTFFT
YndhcVU 

 

11.  

 

الدليل الشامل 
 13.875 124 2015/6/25 لأللبسة

كتاب ضخم يحتوي على كل ما 
من مفردات وعبارات في  كيلزم

 موضوع شراء أو صناعة األلبسة
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzbE9zUjRY

WTlfTGM 

 

12.  

 

الدليل الشامل 
يف الكومبيوتر 
واإلنرتنت 
واهلواتف 
 اخلليوية

2015/7/3 302 39.044 

 نم هما تحتاج كل تجد الكتاب هذا في
 لمواقع وعناوين وعبارات مفردات
 في واألوامر والتعليمات اإلنترنت

 وكب والفيس والويندوز الكومبيوتر
 ةالخليوية. وصور عديد والهواتف
 .واكسسواراته الكومبيوتر لمكونات
 للمهتمين جدا ومفيد ضخم الكتاب
 واالتصاالت الكومبيوتر بعلوم

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope

n?id=0B4axHl2sdVBzSkYybjRw
M0R1OGM 

 

13.  

القاموس  
الشامل يف 
مصطلحات 
الكومبيوتر 
وتقنية 

املعلومات 
 واالتصاالت

2015/7/3 1507 17.344 

القاموس الشامل في مصطلحات 
الكومبيوتر وتقنية المعلومات 

واالتصاالت" وهو يحوي على أكثر 
 لغتينكلمة ومصطلح بال 35000من 

 تقع اإلنكليزية والتركية
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzQy1nNGR

fbzZZczQ 
 

14.  

 

الفيزياء 
 7.630 69 2015/7/8 والكيمياء

يحوي على مصطلحات في علوم 
 الفيزياء والكيمياء
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/file/
d/0B4axHl2sdVBzVllMZ1ozTTR

hUDQ/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzTkROTFFTYndhcVU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzTkROTFFTYndhcVU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzTkROTFFTYndhcVU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbE9zUjRYWTlfTGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbE9zUjRYWTlfTGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbE9zUjRYWTlfTGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzSkYybjRwM0R1OGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzSkYybjRwM0R1OGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzSkYybjRwM0R1OGM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzQy1nNGRfbzZZczQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzQy1nNGRfbzZZczQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzQy1nNGRfbzZZczQ
https://drive.google.com/file/d/0B4axHl2sdVBzVllMZ1ozTTRhUDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4axHl2sdVBzVllMZ1ozTTRhUDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4axHl2sdVBzVllMZ1ozTTRhUDQ/view?usp=sharing
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15.  

 

الدليل الشامل 
للمفروشات 
واألدوات 
 املنزلية

2015/7/17 142 9.984 

يلزمك من يحوي على كل ما 
مفروشات المنزل وأدواته 

 والتجهيزات الصحية والكهربائية
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzSTNWWD

hQbmt4V3c 

 

16.  

 

الدليل الشامل 
لآلليات وأدوات 

 البناء
2015/8/2 86 10.227 

يحوي على كل ما يلزمك من أدوات 
 البناء وآليات اإلنشاءات والطرق 

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzRmFkWF

Q1VkRaclE 

 

17.  

 

اآلليات 
 6.179 51 2015/8/2 واملركبات

يحوي على أنواع المركبات وأقسام 
السيارة والدراجة وإشارات المرور 

 وجمل في إصالح السيارة
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzZnVQYl81

WGZlWkU 

  

18.  

 

أماكن وسياحة 
 22.286 156 2015/8/5 وسفر

المسافر  ميحوي على كل ما يلز
العربي إلى تركيا من مفردات 

وعبارات تساعده من وقت صعوده 
بالطائرة وحتى وصوله إلى تركيا 

 والتجول فيها.
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzVmZ0LWZ

sZXlKOFE 

 

19.  

 

دليل 
املصطلحات 
 السياسية

2015/12/6 226 6.574 

يحوي على مصطلحات سياسية 
وجمل مترجمة من الصحف 

 والمجالت
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzTTZtc3U5

UEplVnc 
 

20.  

 

دليل 
املصطلحات 
 العسكرية

2015/12/8 99 7.697 

على مفردات وعبارات  الكتاب يحوي
 اعدحيث تستتعلق باألمور العسكرية 

المتعلم للغة التركية في قراءة 
والنشرات الصحف والمجالت 

الخاصة بالمواضيع  اإلخبارية
 عسكريةال

 رابط التحميل:

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzSTNWWDhQbmt4V3c
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzSTNWWDhQbmt4V3c
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzSTNWWDhQbmt4V3c
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRmFkWFQ1VkRaclE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRmFkWFQ1VkRaclE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRmFkWFQ1VkRaclE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzZnVQYl81WGZlWkU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzZnVQYl81WGZlWkU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzZnVQYl81WGZlWkU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmZ0LWZsZXlKOFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmZ0LWZsZXlKOFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmZ0LWZsZXlKOFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzTTZtc3U5UEplVnc
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzTTZtc3U5UEplVnc
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzTTZtc3U5UEplVnc
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https://drive.google.com/o
pen?id=0B4axHl2sdVBzR

FJ4enlYRk1xVms 
 

21.  

 القاموس     
 االمالئي
 لألفعال
 للغة واملفردات

 الرتكية

2015/12/22 405 9.086 

هذا القاموس يساعد الطالب والدارس 
للغة التركية في معرفة تهجئة الكلمة 

 وكيفية كتابتها الصحيحة
 رابط التحميل:

 
https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzS2o0dGtj

dW5OaDQ 
 

22.  

 

 العبارات   
 والقوالب
 يف اجلاهزة

 الرتكية اللغة

2016/3/1 301 8.682 

يحوي على عبارات وقوالب متنوعة 
 في شتى مجاالت الحياة 

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzVmQyUF

VZdi1iMm8 
 

23.  

 

 األفعال  
 يف واملصادر

 الرتكية اللغة
 ثالثة أجزاء

2016/3/1 698 20,30 

فعل من  5000يحوي على أكثرمن 
 األفعال البسيطة والمركبة 

 رابط التحميل:
https://drive.google.com/ope

n?id=0B4axHl2sdVBzaUUyLVZs
Z2RmN2c 

 

24.  

 

 ومجل أمثلة  
 األفعال على

 الرتكية
2016/2/21 510 30.898 

جملة 3000يحوي على أكثر من 
فعل مع  350ومثال ألكثر من 
 الصور واأللوان
 رابط التحميل:

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzV29VM1R

IXzlKZTg 
 

25.  

 

 املصطلحات
 والتقسيمات

 يف اإلدارية
 تركيا

2016/5/6 61 4.379 

يحوي على أسماء الدوائر والكودات 
 البريدية المستخدمة في تركيا

 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/file/
d/0B4axHl2sdVBzWTIzOWRJYk

dpNVk/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRFJ4enlYRk1xVms
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRFJ4enlYRk1xVms
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRFJ4enlYRk1xVms
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzS2o0dGtjdW5OaDQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzS2o0dGtjdW5OaDQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzS2o0dGtjdW5OaDQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmQyUFVZdi1iMm8
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmQyUFVZdi1iMm8
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzVmQyUFVZdi1iMm8
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzaUUyLVZsZ2RmN2c
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzaUUyLVZsZ2RmN2c
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzaUUyLVZsZ2RmN2c
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzV29VM1RIXzlKZTg
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzV29VM1RIXzlKZTg
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzV29VM1RIXzlKZTg
https://drive.google.com/file/d/0B4axHl2sdVBzWTIzOWRJYkdpNVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4axHl2sdVBzWTIzOWRJYkdpNVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4axHl2sdVBzWTIzOWRJYkdpNVk/view?usp=sharing
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26.  

 

 متارين كتاب
 – دريباتوت

 أربع أجزاء
2016/7/4 565 22.90 

وهو عبارة عن أربعة أجزاء يحوي 
على تمارين محلولة مرتبة حسب 

دروس كتاب الشامل في قواعد اللغة 
 التركية.

 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzdVZjUDk0

dWstSnM 
 

27.  

 

 مفردات  
 يف وعبارات

 اجلغرافيا
 والتاريخ

2016/7/7 76 5.632 

وهو عبارة عن قسمين ، القسم األول 
الجغرافية يبحث في المسميات 

والتضاريس والقسم الثاني يحوي 
على مفردات ومصطلحات في 

 التاريخ.
 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzUmhsUm

x6QWlVVFE 
 

28.  

 

 حماكم و قانون
 4.429 83 2016/7/9 ومستندات

كتاب يحوي على مصطلحات قانونية 
 وأسماء الوثائق والمستندات.

 رابط التحميل: 
   

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzeWNzSFV

GekdrMjA 
 
 

29.  

 

 هوايات
 7.912 83 2016/7/11 وأنشطة

كتاب يحتوي على مفردات في 
الرياضة والتسلية والموسيقا والسينما 

 والتلفزيون.
 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzMzdNeDB

MUVR4NFU 
 

30.  

 

 الدليل
 اهلندسي
 للهندسة
 اإلنشائية
 والعمارة
 والبناء

2016/7/21 232 18.281 

كتاب الغنى عنه لكل مهندس ومتعهد 
يعملون في مجال البناء وكل الذين 

 واالكساءات والديكور.
 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzRVNkakY1

T2ZaRTQ 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzdVZjUDk0dWstSnM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzdVZjUDk0dWstSnM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzdVZjUDk0dWstSnM
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUmhsUmx6QWlVVFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUmhsUmx6QWlVVFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzUmhsUmx6QWlVVFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzeWNzSFVGekdrMjA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzeWNzSFVGekdrMjA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzeWNzSFVGekdrMjA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzMzdNeDBMUVR4NFU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzMzdNeDBMUVR4NFU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzMzdNeDBMUVR4NFU
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRVNkakY1T2ZaRTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRVNkakY1T2ZaRTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzRVNkakY1T2ZaRTQ
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31.  

 

 وأمساء الصفات
 7.317 267 2016/8/1 الصفات

كتاب مفيد جدا  وخاصة للمبتدئين 
يحوي على مجموعة كبيرة من 

 الصفات وأسماء الصفات 
 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzNmhpWU

hZOGdTWVk 
 

32.  

 

 4.159 36 2016/8/3 احليوان عامل

كتاب يبحث في أسماء وحياة 
 الحيوانات لجميع أصنافها.

 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzYVBkZ083

QUF0SVE 
 

33.  

 

 النباتات عامل
 8.051 44 2016/8/4 واألشجار

كتاب يبحث في أسماء النباتات 
 واألشجار وما يتعلق بها

 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzbjBnVDlC

OVN2YTA 
 

34.  

 

 املفردات
 القدمية
 يف واحلديثة

 الرتكية اللغة

2016/8/9 71 3.154 

كتاب يحوي على المفردات القديمة 
والحديثة في اللغة التركية وهي 

ضرورية لكل دراس للغة التركية أن 
 يتعرف على هذه المفردات.

 رابط التحميل: 
 

https://drive.google.com/ope
n?id=0B4axHl2sdVBzeERLYjhN

UURSLTg 
 

أمثال وحكم    .35
 4.490 175 2016/8/15 وأقوال مأثورة

كتاب يحوي على مجموعة كبيرة من 
األمثال والحكم واألقوال المأثورة تم 

ترجمتها إلى اللغة العربية وهي 
مرتبة أبجدياُ عربي تركي وتركي 
عربي. كتاب شيق ومفيد للدراسين 

للغة التركية وكيفية استخدام 
المفردات والعبارات بشكل مجازي 

 تحميل اللغة. رابطبعيدا  عن قواعد 
 الكتاب:

 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4axHl2
sdVBzcmwtX2ZNbnQ

4dFE 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzNmhpWUhZOGdTWVk
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzNmhpWUhZOGdTWVk
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzNmhpWUhZOGdTWVk
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzYVBkZ083QUF0SVE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzYVBkZ083QUF0SVE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzYVBkZ083QUF0SVE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbjBnVDlCOVN2YTA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbjBnVDlCOVN2YTA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzbjBnVDlCOVN2YTA
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzeERLYjhNUURSLTg
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzeERLYjhNUURSLTg
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzeERLYjhNUURSLTg
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzcmwtX2ZNbnQ4dFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzcmwtX2ZNbnQ4dFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzcmwtX2ZNbnQ4dFE
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzcmwtX2ZNbnQ4dFE
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 رابط مكتبة الموسوعة الشاملة:

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoW

XVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

ويمكنكم أيضا   االشتراك بمجموعة " املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية " على صفحة الفيس بوك 

 لكي يصلكم كل ما هو جديد من هذه الكتب والبرامج

 على الرابط "

https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/ 

 

 

 

 مع متنياتي لكم بالفائدة واملتعة

 املهندس حممد عامر اجملذوب

www.facebook/amermajz 

amermajz@windowslive.com 

amermajz@gmail.com 

https://twitter.com/amermajz 

 

  9254   االمجايل 
 صفحة

502.49 
MB 

  

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
http://www.facebook/amermajz
mailto:amermajz@windowslive.com
mailto:amermajz@gmail.com
https://twitter.com/amermajz
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 فهارس كتب املوسوعة الشاملة
 



``` الا  
 

 

 

            

14 

 

 



``` الا  
 

 

 

            

15 

 األغذية واملأكوالت  -الكتاب األول 
 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

 قسم املفردات والكلمات املتداولة
 

 49 أوالا -احلبوب والبقوليات 9
 

  ثانياا  – املكسرات واألطعمة اجملففة 14

 44 املكسرات 15
 19 األطعمة اجملففة 22

 56 ثالثاا -اخلضراوات 25
 

 56 رابعاا  – الفواكه واحلمضيات 32
 

  خامساا  األلبان واألجبان ومشتفاتها  38

 22 احلليب 39

 12 البيض 40

 13 األجبان 40
 6 األلبان 41
  سادساا -اللحوم ومشتقاتها 45

 15 أشكال اللحم النيئ 46

 23 حسب نوع التحضري 47

 16 أجزاء احليوان التي تؤكل 48

 23 حلم الدجاج 49

 33 حلم البقر 56

 23 حلم اخلاروف والغنم 63

 18 األمساك 69
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  سابعاا  األطعمة واملأكوالت 72

 25 مأكوالت اخلضار 73
 15 مأكوالت البقوليات 78

 41  مأكوالت احملاشي 80

 16 املأكوالت بزيت الزيتون 86

 38 مأكوالت اللحوم  89

 106 مأكوالت الكباب 95

 44 مأكوالت الكفتة 102
 39 مأكوالت األرز 108

 38 مأكوالت الدجاج وديك احلبش 115

 22 مأكوالت البيض 121

 33 مأكوالت البطاطا 125

 33 مأكوالت األمساك واملخلوقات البحرية 131

 53 الشوربات 136
 68   السلطات 142

 23 املقبالت 151

 20 املخلالت 155

 82 السندويش والتوست  163

 70 املعجنات والفطائر والربك 173
 16 البيتزا 188

 45 املانتي و املعكرونة والسباجيتي 190

 33   اخلبز والكعك 197
 

  ثامناا  -احللويات 201

 58 حلويات العجني 202

 14 احلالوات 217
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 34 حلويات وسلطات الفواكه 219

 15 حلويات احلليب 225

 22  حلويات الكيك والكاتو 228

 57  حلويات السكاكر والشوكوال 240

 30 البسكويت واجلوفريت واملغلفات 243
 17 حلويات املربيات واملرمالت 249

 35  تاسعاا  – البوظة واملثلجات 251

  10-املشروبات والعصائر 258

  املشروبات الساخنة 259

 15 الشاي 259

 15 القهوة 260

 7 منوعات 261

 52 املشروبات الباردة 262

 16 املشروبات الكحولية 269
 19 11-الزيوت واالمسان 272

 

 49 12 -التوابل والبهارات 273

 15 عبارات يف فوائد البهارات 280

  13-منوعات 282

 136 مواصفات األطعمة واحللويات 283

 51 األفعال املستخدمة يف حتضري الطعام 291

 62 املواد والفيتامينات املوجودة يف املأكوالت 301

 13 أصحاب املهن الغذائية 306
 157 أدوات ولوازم املطبخ   309
 91 مفردات منوعة 318
  قسم اجلمل والعبارات املتداولة 323
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 16 1-يف املقهى  323

 22 2-يف املطعم-1 326

 30 3-يف املطعم-2 329

 42 4-يف السوبرماركت-1 332

 16 5-يف السوبر ماركت -2 335

 25 6-عند املخبز 338

 31 7-يف سوق اخلضار 341

  املطبخ الرتكي 344

 34 1-طريفة حتضري دجاج بالبطاطا 345

 23 2-طريقة حتضري الكفتة الناشفة 349
 16 3-طريقة حتضري كفتة نية بدون حلم 352

 33 4-طريقة حتضري كاتو بالشوكوال والفريز 354

 12 5-طريقة حتضري حليب السوتالش 358

 15 6-عبارات وإرشادات يف املنتجات الغذائية 360

 إحصاءات
 2253 إمجايل عدد الكلمات واملفردات 

 148 إمجايل عدد اجلمل والعبارات   
 1775 إمجايل عدد الصور والرسومات 

 362 إمجايل عدد صفحات الكتاب 
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 احلياة والناس الكتاب الثاني:
 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

 قسم املفردات والكلمات املتداولة
 220 1-أفراد العائلة 7
 24 2-األلقاب واألمساء 21

 - 3-األمساء الرتكية 27

 125 4-مفردات وكلمات يف اللهجة العامية الرتكية 38

 28 اختصارات الدردشة يف التشات 49

 قسم اجلمل والعبارات املتداولة
 930 1-عبارات وعكاكيز ومفاتيح الكالم 52

 48 2-الكلمات املتكررة ومعانيها 115

 157 3-إهليات 119

 151 4-تعبريات الرجاء والتمني 130

 39 5-عبارات الدعاوي على الغري 144

 88 6-عبارات الغضب وامللل واالنزعاج 147

 36 7-عبارات التحية والسالم 154

 179 8-عبارات التعارف واللقاء 157

 97 9-1 عبارات يف احلب والتودد   173

 24 9-2 مقاطع مرتمجة من أغاني أم كلثوم 182

 15 9-3 قصائد وأبيات يف احلب 185

 55 9-4 مفردات يف احلب 192

 14 10-عبارات الشكر واالمتنان 196

 40 11-عبارات التأسف واالعتذار والعفو 198
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 19 12 -عبارات الفرح والتهنئة 201
 27 13-األعياد واملناسبات 203

 11 14-عيد األمهات 207
 8 15 -يف زيارة املريض 210

 22 16-عبارات عند الوداع والسفر 211

 11 17 – عبارات احلزن والتأسف 215

 37 18-1 عبارات املواساة والتعزية 216

 83 18-2-مفردات يف الوفاة والتعزية 219

 130 19-حكم وأمثال مرتمجة 227

 إحصائيات 
 583 إمجايل عدد الكلمات واملفردات 

 2035 إمجايل عدد اجلمل والعبارات 

 256 إمجايل عدد صفحات الكتاب 
 143 عدد الصور والرسومات 
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 ودالالت الزمن التقويم والوقت  -الكتاب الثالث 
 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

 قسم املفردات والكلمات املتداولة
 7 1-أيام األسبوع 6
 13 2-أشهر السنة امليالدية 7
 14 3-أشهر السنة اهلجرية 9
 5 4-فصول السنة 10
 18 5 -األعياد واملناسبات يف تركيا   11
 78 6-األعياد واملناسبات يف تركيا والعامل   15

 333 7-دالالت الزمن 20

 9 8-أنواع الساعات 33

 32  9-أمثلة يف قراءة وكتابة الساعة والوقت 37

 17 طريقة أخرى لقراءة الوقت – ساعة دجييتال 42

 قسم اجلمل والعبارات املتداولة
 عدد اجلمل اسم اجلدول رقم الصفحة

 107 1-مجل وعبارات يف الوقت 45

 30 2-مجل وعبارات الوقت أثناء السفر 55

 54 3-مجل يف كيفية قراءة وكتابة التاريخ 58
 إحصاءات

 526 إمجايل عدد الكلمات واملفردات 

 191 إمجايل عدد اجلمل والعبارات   
 62 إمجايل عدد صفحات الكتاب 
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 الر سم والتلوين  -الكتاب الرابع 
 عدد الكلمات اسم الجدول رقم الصفحة

 35 1-أدوات ولوازم الرسم والتلوين 5

 20 2-أدوات الرسم   7

 6 3-أدوات التلوين 10

 64 4-مفردات في الرسم والتلوين 11

 151 5-مفاهيم وتعاريف في الرسم الهندسي 16

 45 6-أسماء األلوان 27

 56 7-مفردات في األلوان 32

 36  8-جمل وعبارات في األلوان 38

 إحصاءات

 377 إجمالي عدد الكلمات والمفردات    

 36 إجمالي عدد الجمل والعبارات  

 100 إجمالي عدد الصور واألشكال   

 47 إجمالي عدد صفحات الكتاب  
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 هلندسة املستويةاحلساب واجلرب وا -الكتاب اخلامس 
 عدد الكلمات اسم الجدول رقم الصفحة

 قسم الحساب والجبر

 90 1-األرقام وكيفية قراءتها وكتابتها 6

 21 2-األرقام الوصفية 14

 26 3-الكسور والنسب 16

 9 4-أعداد الجموع 18

 66 5-واحات المقاييس واألوزان 19

 104 6-مفردات في الحساب والجبر 24

 10 7-امثله على العمليات الرياضية 32

 قسم الهندسة المستوية

 253 1-مصطلحات في الهندسة المستوية 35

 3 2-أمثلة على كتابة وقراءة الصيغ الهندسية 47

 19 3-أدوات الرسم الهندسي 57

 إحصاءات

 601 إجمالي عدد الكلمات والجمل 

 59 إجمالي عدد صفحات الكتاب 

 45 إجمالي عدد الصور واألشكال 
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 مجل مرتمجة من املسلسل الرتكي " فاتح حربية" -الكتاب السادس 
 عدد الجمل اسم الجدول رقم الصفحة

 إحصاءات

 1000 إجمالي عدد الجمل 

 85 إجمالي عدد صفحات الكتاب 
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 الكتاب السابع: الشامل يف قواعد اللغة الرتكية
 اجلزء األول

 اإلهداء 9

 السيرة الذاتية للمؤلف 12

 مقدمة الكتاب 13

 مالحظات حول كيفية دراسة هذا الكتاب 14

 مصادر ومراجع هذه الكتاب 18

 لمحة عن تاريخ اللغة التركية 19

 مصطلحات قواعد اللغة التركية 21

25 Türk Alfabesi األبجدية التركية وقواعد األحرف 

73 
 األمساء 

İsimler / Nouns 

74 bilirsiz ismi –bilirli   النكرةاسم المعرفة واسم 

 األسماء المفردة والمركبة 76

82 Eril ve dişil تذكير وتأنيث األسماء 

84 İkilik ى وتثنية األسماءالمثن 

87 (Lar/Ler)~İsimler Çoğulu  األسماءجمع 

95 
 اشتقاقات األمساء
Adlaştırma 

96 Lik / Lık / Luk / Lük))~ أسماء الصفات اشتقاق 

97 Lik / Lık /Luk / Lük))~ األدواتأسماء اشتقاق 

99 Lik / Lık /Luk / Lük))~ اشتقاق األعداد 

100 Lik / Lık /Luk / Lük))~ اشتقاق أسماء األماكن 
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104 ~(Iş / iş / uş / üş) İşteş Çatılı isimleri 
اشتقاق األسماء من بعض 

 األفعال

106 ~(Ca / Ce / Ça / Çe) Diller اشتقاق أسماء اللغات 

122 Lik / Lık /Luk / Lük))~ Meslekler  اشتقاق أسماء المهن 

138 / Cuk / Cük / Cağiz / Cağız)~(Cık / Cik  Küçültme ekleri اشتقاق تصغير األسماء 

129 
 الصفات واشتقاقاتها

 sıfatlaştırma 

 الصفة والموصوف 130

139 ~(Cık / Cik /Cuk / Cük / Cek /Cak) Küçültme ekleri تصغير الصفات 

 Zıt–أضداد وعكس األسماء والصفات  140

142 Imsı / imsi /umsu / ümsüm / p / r / s /  Pekiştirme Sıfatları التقوية والتضعيف للصفات 

148 ~(Li / Lı /Lu / Lü) اشتقاق الصفات 

172 ~(siz / sız / süz / suz) اشتقاق عكس الصفات 

177 Î(al/el)/~~(sal/ sel)/ لواحق التنسيب 

179 ~(ca / ce) نوعا  ما (اشتقاق الصفات(  

180 ağlaya/konuşa konuşaağlaya   Sıklık zarfları 
تشديد الصفة مع الكلمات 

 المتكررة ومعانيها

184 geniş zaman fiil +mez 
الصفة مع الزمن المضارع البسيط أو الواسع في حالة 

 النفي

185 en / gibi / çok / kadar مقارنة وتفضيالت الصفات 

187 
 وضمائر اإلشارة أمساء

İşaret zamirleri  - Pronuons 

188 Bu /Şu / O / Bunlar / Onlar... تعريف بأسماء وضمائر اإلشارة 

192 Buna / Bunun / bunu / bunda / bundan… 
أنواع وحاالت أسماء اإلشارة واتصالها مع لواحق 

 المفعولية

202 Bu ne? / Bu kim?... استخدام أدوات اإلشارة مع أدوات االستفهام  
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206 Bu mi? / Bu değildir…  استخدام أدوات اإلشارة في االستفهام + النفي 

207 
Bu /Şu / O / Bunlar / Şunlar / Onlar / 
Öteki / Beriki /Bura / Şura / Ora 

 ضمائر اإلشارة

212 
 دالالت األمكنة

Burada/Şurada/Orada… 

221 

 وصيغ التملك املضاف واملضاف إليه
Ad Tamlaması 

sı) –ünün/si   -unun   -ının   -ün/ inin   -un   -ın   -~(in  

222 AD Tamlaması تعريف المضاف والمضاف إليه 

223 AD Tamlaması (belirtili) 1- حالة اإلضافة الكاملة 

238 Ad Tamlaması  (belirtisiz) 2- حالة اإلضافة النكرة 

245 Ad Tamlaması (zincirleme) 3- المركبة حالة اإلضافة 

247 
 األرقام وكيفية قراءتها وكتابتها

Saylar 

 1- األعداد األصلية 248

 2- األعداد الكسرية 261

 3- األعداد الترتيبية 267

 4- األعداد المتعاقبة أو التوزيعية 271

 5- أعداد الجموع 274

 6- بعض األمثلة على العمليات الحسابية 276

279 
 الزمان والوقت

Zaman Ve Vakit 

 كيفية قراءة وكتابة الساعة والوقت -1 280
 أمثلة في قراءة وكتابة الساعة والوقت -2 283
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 دالالت الزمن -3 292
 جمل وعبارات في الساعة والوقت -4 294

299 
 التقويم والتاريخ

Takvim Ve Tarih 

300 Hafta günleri 1- أيام األسبوع 
301 Miladi Ayları 2-  السنة الميالديةأشهر 

303 Hicri Ayları 3- أشهر السنة الهجرية 

304 Mevsimler 4- فصول السنة 

305 Bayramlar 5- األعياد الوطنية والمناسبات في تركيا 

306 Dini geceleri 6- الليالي واألعياد الدينية 

310 Zaman ifadeleri 7- دالالت الزمن 

325 Örnekler 8-  التقويم والتاريخجمل وعبارات في 

331 
 الطقس واألحوال اجلوية

Hava Durumu 

 مفردات في المناخ والطقس -1 332
 حالة الطقس -2 335

 جمل في الطقس والمناخ -3 339

 أسماء الجهات الجغرافية -4 344

345 
 األلوان وأمسائها

Renkler 

 األلوان أسماء -1 346

 في األلوان مفردات -2 353

 وعبارات حول الصفات واأللوان جمل -3 359
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369 
 العمالت الرتكية
Türk Parası 

 مقدمة -1 370

 العمالت التركية -2 371

 في البيع والشراء والمال مصطلحات -3 376

 Bankamatik - ماكينة الصرف تعليمات -4 381

 اجلزء الثاني
 املفعوالت ولواحقها 9

 مقدمة عن لواحق المفعولية 10

11  ~ (ı/i/u/ü/yi/yı/yu/yü) Belirtme Eki المفعول به 

22 To (a/e) ~ Yönelme Durumu 
 أحرف -المفعول إليه 

 الجر

31 at – in -  on ~(da / de /  ta / te) Bulunma Durumu 
ى عل –المفعول فيه )في 

 عند( –

44 from ~(dan / den / tan / ten) 
 maşUzakla

Durumu 
 )ِمَن(المفعول منه 

50 with İle / ~(Le / La) ıta  ekiVas )المفعول معه )مع 

61 
   الضمائر املنفصلة واملتصلة مع األمساء

Zamirler    
63 I, you, he, we, they… ben/sen/o/biz/siz/onlar Kişi zamirleri   المنفصلة الضمائر  

72 my, yours, his, our, theirs im/in/miz/niz/leri… İyelik ekleri  الضمائر المتصلة 

95  İn my opinion ca/ce  الحقة الرأي 

97 myself, yourself, itself… Kendim/kendin/kendi… Dönüşümlü zamirler الضمائر االنعكاسية 

111 
 أداة االستفهام وأداة النفي أواجلزم يف اجلمل االمسية

mi/mı/mu/mü? / değil 
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123 
  ضمائر الكينونة 

TO BE 
 مقدمة ومالحظات حول ضمائر الكينونة 124

 1- حالة الزمن احلاضر

126 ~(im/ım/um/üm) الضمائر في الزمن الحاضر في حال اإليجاب 

141  (miyim/mıyım/muyum/müyüm) ? الضمائر في الزمن الحاضر في حال االستفهام 

145 değil(im/sin/iz/siniz/ler) الضمائر في الزمن الحاضر في حال النفي أو الجزم 

150 değil(miyim/misin/mi/miyiz/misiniz/miler...)? الضمائر في الزمن الحاضر في حال النفي مع االستفهام 

 2- حالة الزمن املاضي الشهودي البسيط

154 ~(dim/din/di/dik/diniz/diler). الضمائر في حال الزمن الماضي - حالة اإليجاب 

169 miydim/miydin/miydi/miydik/miydiniz/midiler… ? الضمائر في حال الزمن الماضي - حالة االستفهام 

173 değil (dim/din/di/dik/diniz/diler.) الضمائر في حال الزمن الماضي - حالة النفي 

177 değil (miydim/miydin/miydi/miydik/miydiniz…)? الضمائر في حال الزمن الماضي - حالة االستفهام مع النفي 

 3- حالة الزمن املاضي غري الشهودي

181 ~miş (im,sin,iz,siniz,ler…) الضمائر في حال الزمن الماضي غيرالشهودي - حالة اإليجاب 

189 miymiş (im,sin,iz,siniz/ler…) ? الضمائر في حال الزمن الماضي غير الشهودي - حالة االستفهام 

192 değilmiş (im/sin/iz/siniz/ler…)  النفي حالة - الضمائر في حال الزمن الماضي غير الشهودي 

195 değil miymiş (im/sin/iz/siniz/ler...) ? ي+ النف االستفهام حالة - الضمائر في الزمن الماضي غيرالشهودي 

 4- حالة الزمن املستقبل

200 olacağım/olacaksın/olacak/olacaksınız/olacaklar الضمائر في حالة زمن المستقبل – حالة اإليجاب 

203 olacak(miyim/misin/mi/miyiz/misiniz/lar mı...)? الضمائر في حالة زمن المستقبل – حالة االستفهام 

206 olmayacağım/olmayacaksın/olmayacak… الضمائر في حالة زمن المستقبل – حالة النفي 

209 olmayacak(miyim/misin/mi/miyiz/misiniz…) ? الضمائر في حالة زمن المستقبل – حالة النفي + االستفهام 

 5- حالة الزمن الزمن الشرطي

214 ~(sam/san/sa/sak/sanız/salar) الضمائر في الحالة الشرطية - حالة اإليجاب 

220 değil(~sam/san/sa/sak/sanız/salar( الضمائر في الحالة الشرطية - حالة النفي 
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 6- ملخص سريع لضمائر الكينونة 224

225 
 أين أنت؟ –دالالت األمكنة    

Where are you?        Neredesin?        

225 
Buradayım 
I'm here 

 حالة اإليجاب في الزمن الحاضر أنا هنا

229 
Burada mıyım?    
Am I here? 

 حالة االستفهام في الزمن الحاضر  هل أنا هنا

230 
Burada değilim 
Im'nt here 

 حالة النفي في الزمن الحاضر أنا لسُت هنا

232 
Buradaydım 
I was here 

 حالة اإليجاب في الزمن الماضي أنا كنُت هنا

233 
Neredeydim? 
Were were you? 

 حالة االستفهام في الزمن الماضي أين كنُت؟

235 
Burada değildim   
I was'nt here 

 حالة النفي في الزمن الماضي أنا لم أكن هنا

237 
 الالحقة اخلربية أو التوكيدية

  (dir/dır/dur/dür/tir/tır/tur/tür) -  Pekiştirme 

243 
 اجلملة اإلمسية أو اخلربية

  İsim cümlesi  

255 

 ال يوجد يوجد/
 yok &Var   /There is/There is'nt     

)Varlouş Tümcesi(haper kipi 

277 
 األزمنة البسيطة لألفعال 

Simple Tenses –Filler   
278 Present Continuous ~iyor/ıyor Şimdiki Zaman الزمن الحاضر المستمر 

303 seek verb 
Fiil + mAk iste + zaman 
eki 

fiiliİstemek  
فعل اإلرادة مع الزمن الحاضر 

 المستمر

304 Simple Past Tense   ~(dim/din/dik/di/…) Geçmiş Zaman البسيط الشهودي الماضي الزمن 

329 Simple Future Tense ~(acak/ ecek) Gelecek Zaman  المستقبلزمن 

344 Simple Present Tense ~(ir/ır/ar/er/ur/ür) Geniş Zaman أو الواسع المضارع البسيط زمن 
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364 İmperative Verb ~(in/sin/sinler…) Emir Fiili والطلب فعل األمر 

384 Apparently Past Tense   ~miş(tim/tin/ti/tik/...)  Şimdiki Zaman Hikâyesi الزمن الماضي الالشهودي النقلي 

399 Wish Clause) 
~(sam/san/sa/sak/san
ız/salar/sem/sen/sek/

seniz/seler) 
Dilek Kipi 

األفعال الشرطية والتمني في 
 الزمن الحاضر

415 The Continuous Perfect Tense  Başlayıp Hala Devam Eden Zaman الزمن الحاضر التام المستمر 

418 Present Perfect Tense 
Gelecek Bitmiş Zaman 

(~makta/mekte...) 
 الزمن الحاضر التام

420 Future Continuous Tense ~iyor +olmak  
Gelecek Devam Eden 
Zaman 

الزمن الحاضر المستمر في 
 المستقبل

 اجلزء الثالث

11 

 املصادر واشتقاقاتها 

Adlaştırma 

12 
 تعريف المصادر

13 
 أنواع المصادر

15 
~(mamak / memek)  المصادرنفي 

16 
~(maklar/ mekler) جمع المصادر 

16 
 ات المصادراشتقاق 

18 
 تراكيب المصادر 

45 
 بناء واشتقاق املصادر

46 
~(iş / ış / uş / üş) 

 الحقة مصادر األفعال التشاركية

Fiiler ılıatÇİşteş  

50 
~(in / ın / ün / un) 

 الحقة مصادر أفعال المطاوعة 

Fiiler ülüşnöD 

53 
 مصادر األفعال الالزمة واملتعدية
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54  
 الفعل الالزم

55 

t / L / r  

~(dir/dır/dur/dür/tir/tır/ tur/tür) 

~(ir / ır / ur / ür) 

~(ar / er) 

 الفعل المتعدي 

Ettirgen fiil 

68 

 ~(Lemek / Lamak / Len / Lan) 

~(Leşmek / Laşmak)/ ~(al / el / ı) 
 اشتقاق المصادرلواحق 

75 

  األفعال املساعدة

 Yardımcı Fiiller 

76 etmek 1-  الفعل المساعد 

70 olmak 2-  فعل الكون 

87 kalmak 3-  فعل األداء، القيام 

87 eylemek 4-  فعل العمل 

89 
 املصادر املركبة

90 
~(abil / ebil) 

 مصدر الفعل االقتداري، اإلمكانية أو االستطاعة  -1

yeterlik fiili 

113 
~(ver …) 

 مصدر الفعل التعجيلي، أفعال السرعة -2

  Tezlik Fiili 

120 

Fiil +y~(a / e)+ (kalmak/durmak/ 

gelmek) 

 مصدر الفعل االستمراري  -3

Sürerlilik Fiili 

127 
Fiil +y~(a / e)+ (yazmak/ kalmak) 

 مصدر فعل المقاربة  -4

FiiliYaklaşma  

131 

 أفعال اإللزام والوجوب

  Gereklilik Kullanımları 

 الفعل االلتزامي  -1
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132 
~(ayım/ eyim) /~(alım/ elim) İstek kipi 

146 
~(malı / meli) 

 فعل الوجوب، يجب -2

Gereklilik Kipi 

158 Needgerek /  3- فعل الضرورة 

166 
mustLazım /  4-  فعل اللزوم، الزم، ضروري 

169 
compelled /forcedmecbur/  5- فعل اللزوم، ُمجبر، مرغم 

172 
have to/obligezorunda/  6- فعل االكراه أواالضطرار 

175 
şart / şartıyla 7-  شرط 

176 
icap etmek 8- من الضروري، اليتطلب، اليلزم 

179 

  الفعل املبني للمجهول

 yapılar/Passive voiceEdilgen  

205 
 اسم الفاعل واسم املفعول

237 
 لواحق وضمائر االسم املوصول

238 

ki / daki / deki  

whom / who / which 
İlgi eki )... الضمير )الذي، التي 

249 

 صيغة الصلة

Fiil+~(dik/ dık/ duk/ dük/ tik/ tık/ tuk/tük) 

262 
 اسم املوصول العبارات املشتقة من الحقة صلة

262 Fiil+DIğI +zaman (الذي...في الوقت )عند،  بمعنى 

263 Fiil+DIğI+gibi مثلما، كما 

263 Fiil+DIğI+için  أن، بسبب...من أجل 

265 Fiil+DIğInA+göre طبقا  لـ، بالنسبة لـ، وفقا  لـ 

265 Fiil+DIğI+sırada  أثناء، خالل 
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266 Fiil+DIğI+takdirde  ...إذا ما، في حالة 

266 Fiil+DIğI+halde  ...على الرغم من، رغما  من 

267 Fiil+DIğI+kadar بقدر، كما 

268 /den başkaFiil+DIğI+dan عدا عن كونه، إضافة إلى 

274 

 صيغة الصلة يف املستقبل

Fiil+~(acak/ecek) 

283 
 العبارات املشتقة من الحقة صلة املستقبل

283 Fiil+AcAk+zaman عندما سوف...، في الوقت الذي سوف 

284 Fiil+AcAk+gibi    مثلما سـوف ، كما سـوف 

284 Fiil+AcAğInA+göre  ...بسبب أنه سوف 

285 Fiil+AcAk+için  ...طبقا  للذي سوف 

285 Fiil+AcAk+sırada ... عندما سوف 

286 Fiil+AcAk+takdirde  في حال سـوف 

286 Fiil+AcAk+halde  ...بالرغم أنه سوف 

287 Fiil+ AcAk +kadar مهما سوف ... بقدر ماسوف 

291 
 Olmak - األزمنة املركبة لألفعال

299 

ب –األزمنة املركبة لألفعال 
َّ
رك
ُ
 صيغة احلكاية امل

Hikaye Birleşik Zamanı 

301 
~(ydim / ydım/ydum/ydüm) 

 الشهوديصيغة حكاية الزمن الماضي  -1

Geçmiş Zamanın Hikayesi 

304 
~(miştim/ mıştım/ muştum / müştün) 

 صيغة حكاية الزمن الماضي النقلي الالشهودي -2

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi   

309 
~ yordum 

 الزمن الماضي المستمر /صيغة حكاية الزمن الحالي  -3

Simdeki Zamanın Hikayesi 



``` الا  
 

 

 

            

43 

 

319 
~(maktaydım/ mekteydim) 

 صيغة حكاية الزمن الحاضر التام المستمر في الماضي -4

Geçmişte Başlayıp Hala Devam Eden 

Zaman 

321 
[ ar / er / ir / ır]+ id / ~ardım/ erdim 

 فعل االعتياد أوالتعود /صيغة حكاية الزمن المضارع  -5

Geniş Zamanın Hikayesi 

325 
~(ecektim/ acaktım) 

 زمن المستقبل في الماضي /صيغة حكاية الزمن المستقبل  -6

Gelecek Zamanın Hikayesi 

330 
~(daysa/deyse) 

الزمن الماضي الشرطي  /صيغة حكاية التمني لفعل الشرط  -7

 الناقص، )لو(

Şart Kipinin Hikayesi –Dilek  

338 
~(malydı / meliydi) 

 الصيغة الوجوبية /صيغة حكاية الفعل الوجوبي  -8

Gereklilik Kipinin Hikayesi 

345 
~(aydım / eydim) 

 الصيغة االلتزامية /صيغة حكاية الفعل االلتزامي -9

Gereklilik Kipinin Hikayesi 

351 

ب –األزمنة املركبة لألفعال 
َّ
رك
ُ
 صيغة الرواية امل

ZamanıRivayet Birleşik  

353 
~(mişmişim / mışmışım) 

 صيغة الرواية في الزمن الماضي النقلي الالشهودي -1

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

356 
~iyormuşum 

 صيغة الرواية في الزمن الحاضر المستمر -2

Şimdiki Zamanın Rivayeti 

360 
~(ermişim/ armışım) 

 الحاضر البسيطصيغة الرواية في الزمن  -3

Geniş Zamanın Rivayeti 

364 
~(ecekmişim/ acakmışım) 

 صيغة الرواية في الزمن المستقبل -4

Gelecek Zamanın Rivayeti 

368 
~(seymişim/ saymışım) 

 صيغة الرواية التمني مع فعل الشرط -5

Şart Kipinin Rivayeti –Dilek  

 الصيغة الوجوبية /صيغة الرواية مع الفعل الوجوبي  -6
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369 
~(meliymişim/ malıymış) Gereklilik Kipinin Rivayeti 

370 
~(eymişim/ aymışım) 

 الصيغة االلتزامية /صيغة الرواية مع الفعل االلتزامي  -7

Gereklilik Kipinin Rivayeti 

375 

ب –األزمنة املركبة لألفعال 
َّ
رك
ُ
 صيغة الشرط امل

Birleşik ZamanıŞart   

377 
~(diysem/ dıysam) 

 صيغة الشرط مع الزمن الماضي الشهودي -1

görülen geçmiş zamanın şartı 

f clause in simple past tense)i( 

379 
~(mışsam/ mişsem) 

 صيغة الشرط مع الزمن الماضي النقلي الالشهودي -2

 inf clause iyulan geçmiş zamanın şartı (ud

e)reported past tens 

381 
~ (iyorsem/ ıyorsam) 

 صيغة الشرط مع الزمن الحاضر المستمر -3

 şimdiki zamanın şartı (if clause in present

continuous tense) 

384 
~ (irsem/ arsam)  

 صيغة الشرط مع الزمن الحاضر البسيط -4

 geniş zamanın şartı (if clause in simple

present  tense) 

388 
~ (eceksem/ acaksam) 

 صيغة الشرط مع الزمن المستقبل -5

gelecek zamanın şartı (if clause in future 

tense) 

393 
 اللواحق واإلضافات على األفعال 

394 
Koşa koşa/ ağlaya ağlaya/diye الصيغة الحالية االستمرارية 

399 
Fiil +~(ip / ıp / üp / up) الفعل رالحقة العطف أو تكرا 

406 
Fiil +~(arak / erek) الحقة الحال أو الهيئة 

412 
Fiil / isim /sıfat /+ ~ ken / iken / while… ...بينما، عندما 
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420 
Fiil + ~(maden / meden) / without..eng ... من دون، بدون 

421 
~Fiil + ~(sizin / sızın)/ without  ،مالم...من دون 

422 
Fiil + mE+iyelik durumunda/in case of   في حال 

422 

Fiil +~(dıktan / dikten) başka / not only - - 

-  but also 
 ليس فقط ... وكذلك

423 
Fiil +~(maktan / mekten) /  From  َِمن 

424 
Fiil + Zaman eki+ mIş+gibi   كما، مثل، كأن 

424 
Fiil +AcAk+gibi   كما، مثل، كأن 

425 

Fiil +~(cesine / casına / çasına / çesine)    

as- like 
، كما لو ...  مثل، كأن 

426 
Fiil +~(asıya /  esiye) ...إلى حد أن، إلى درجة أن 

426 

Fiil +~(maktansa / mektense)/ 

instead of 
 بدال  من...

427 

Fill +~(sana / sene / sanıza / senize) why 

don’t you 
 ِلَم ال ...

428 

Fill + mA + iyilik iki+ Koşuluyla 

 on condition that 
 أن بشرط أن، شريطة

428 

Fill + mA + iyilik iki+ Şartıyla 

 on condition that 
 بشرط أن، شريطة أن

429 
Fiil + mE+ zaman eki +değil + kişi iki اإليجاب في حال النفي المزدوج 

429 

Fiil + mE + iyelik iki +y(a/e)rağmen 

although 
 بالرغم من...

431 

Fiil+ sA+(kişi eki)bile/dA 

if also … 
 حتى ولو ...

430 

Fiil +mA+(AcAk)+eyelik eki + kadar 

Too 
 كثيٌر جدا  

https://www.seslisozluk.net/on-condition-that-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/on-condition-that-nedir-ne-demek/
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 التي تدل على الزمن على األفعالاللواحق واإلضافات  433

434 
Fiil +~(alı / eli) / since  )... الصيغة االبتدائية )منذ أن 

435 
Fiil +DIğIndAn beri /  since )الحقة الزمن )منذ أن 

436 

Fill + ~(meyeli / mayalı) oldu /oluyor   

since 
  )الحقة الزمن )مضى ...منذُ أْن، انقضى

436 

~Fiil +(ana / ene /yana/yene) 

kadar/dek/değin/  until 
 حتى، لغاية...

440 

Fiil +~(inceye/ıncaya/uncaya/ünceye) 

kadar / dek /değin/ till 
 الصيغة االنتهائية )حتى، لغاية( 

442 
Fiil + (I/A)r+fiil+~mAz /as soon as حالما، عندما، لدى، حالما، ما إن 

446 

Fiil + ~(y)(ince,ınca,unca,ünce) 

 as soon as 
 الصيفة التعقيبية )حينما، عندما، لدى، حالما( 

450 

Fiil +~(dıkça/dikçe/ dukça/ dükçe-   tikka/ 

tikçe) / as long as 
 الصيغة التوقيتية )طالما، كلما، مادام(

453 

Fiil + ~DIğI + iyelik eki+ sürece-  

müddtetçe / as long as 
 طالما، كلما( (الحقة الزمن

454 
Fiil + DIktEn sonra) / after -  ing ...بعد أن، من بعد أن 

457 
Her + Fiil + DIğ+iyelik eki+DA  كل وقت ...( (الحقة الزمن 

458 

Fiil + ~(meden / madan) önce  

 before -  ing 
 قبل أن، من قبل أن ...

461 

 والغري املباشرالكالم املنقول املباشر 

Dolaylı Aktarım 

Direct speech & Indirect speech 

464 
 حالة األمر -1 

466 
 حالة السؤال -2 
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468 
 حالة الجملة االسمية -3 

471 
 حالة الوجوب وااللتزام -4 

472 
 حالة الطلب -5 
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 اجلزء الرابع
 أدوات وعبارات االستفهام 17
 االستفهامجدول أدوات وعبارات    18

20 what place is? burası neresi?  تستخدم للسؤال عن األمكنة  هذا المكان؟ ما 

21 isn’t it?  -not  değil / değil mi? ،كذلك؟أليس  ليس 

24 which? hangi?/ hangisi?...    ؟أيهما ،أي 

32 where? hani أين؟ 

33 how much? kaç?/ kaça ?  َمْ ك 

39 timeshow many  kaç kez/ kaç kere?  مرة؟كم 

40 how many? kaç tane? كم واحدة 

41 who is? who are? whom with? 

kim?/ kimler? /kimi? 
/kime? 
kimin?/ kimle?/ kimde?... 
 

 من هؤالء هذا،من 

52 how? nasıl )كيف؟ َكم )للدهشة والتعجب 

55 what?    ne?/ neyi?/neye? /neler?  (هذا؟ ما ؟،السؤال )ماأدوات 

60  what are there? neyim?/ neyin? /neyiniz?…  ماذا بكم  بك؟ماذا  عندي؟ماذا  يوجد؟ماذا  

61 why? neden? لماذا؟ 

62 where? nede? أين؟ 

63 how much? ne kadar? ( السعر القيمة،َكْم، )الدهشة والتعجب  

65 where? nerede?  أين؟ 

66 from?where  nereden من أين؟ 

67 where to? neresi أين 

68 to where? nereye?  أين؟إلى 

69 where are you from? nereli/ nerelisin? من أين أنت؟ 

70 when? ne zaman? متى؟ 

71 what's for? niçin? ،ماذا؟من أجل  لماذا 

72 how do you go?  neyle?  تذهب؟كيف 
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75 
  السببيةعبارات 

Nedenleştirme 
76 so böylece أجل ذلك من ،لذلك 

76 for this reason bu nedenle لهذا السبب 

77 for this reason bu sebeple لهذا السبب 

77 for this reason bu yüzden/ o yüzden لهذا السبب 

78 
Because of me /Because of 
you/Because of his… 

Bu yüzümden/bu 
yüzünden/O yüzünden… 

 بسببي، بسببك، بسببه...

79 for this bunun için  لهذا ذلك،من أجل 

80 because of.. çünkü ألنه 

81 because of ~dan dolayı بسبب 

82 because of diye اعتقادي أن بسبب 

83 for, because of için من أجل، لكي 

86 thanks to sayesinde ... بفضل 

87 because of zira ثحي ،ألنه، بسبب، ألجل 

 أدوات وعبارات الربط 89
 جدول ألدوات وعبارات الربط 90

92 although Rağmen   ) e / ~(a ... على الرغم من 

94 already aslında  سابقا ، أصال ، في الواقع 

95 besides, furthermore ayrıca    إضافة إلى ذلك، أيضا 

95 if not, otherwise aksi halde  َعلى عكس ذلك، بطريقة أخرى، وإال 

95 else, other başka شيء آخر 

96 maybe belki يمكنربما ، 

97 even, even if bile  حتى، حتى ولو  

99 nevertheless, despite that buna rağmen   ... على الرغم من 

99 ıncluded   dahil   مع، داخل، متضمن      

100 so, as a matter of fact demek, demek ki هذا يعني، هذا يفسر 
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102 other diğer غيره، أخر 

103 absolutely/certainly elbette قطعا ، أكيد، البتة   

103 compared with ~e narazan مقارنة مع 

104 according to, compared to ~e göre    وفقا  لـ، طبقا  لـ 

105 almost galiba   غالبا ، على األغلب 

105 both…and, whether …or gerek/gerek gerekse كٌل من، سواء 

107 except -  excluding hariç خارج، ماعدا، باستثناء 

107 even, even if hatta حتى، حتى ولو 

108 at least hele   السيما، وخاصة 

109 surely, certainly  herhalde بالتأكيد، في جميع األحوال، على كل حال 

110 ever  -any  -none -never hiç   أبدا 

111 any hiçbir أٌي من 

112 either...or, whether...or ister...ister / isterse إن أو إما 

113 since, as madem, mademki  مادام  

114 ıt seems that, apparently - meğerse على ما يبدو 

115 unfortunately ne yazık ki مع األسف، لسوء الحظ، ياللخسارة 

116 fortunately neyse ki لحسن الحظ 

116 without olmadan من قبل أن يحدث، بدون، من دون 

117 be and be olsun… olsun عبارة تُستخدم للتخيير 

117 especially özellikle خاصة ، خصوصا ، السيما   

118 furthermore, in addition üstelik عالوة على ذلك، إضافة إلى ذلك 

119 for the purpose of  üzere على وشك، وفق لـ، َحَسب 

120 in other words yani يعني   

121 as long as yeter ki  طالما   

122 again, also, other times yine تعبير يفيد التكرار، مرة ثانية، مرة أخرى  
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 ال واهليئةاحل العبارات الدالة على 125
126 ~ing ~(arak / erek) صيغة الحال أو الهيئة 

126 together beraber معا ، مع بعض 

127 together birlikte معا ، مع بعض 

128 like this – like that böyle/şöyle/öyle هكذا، مثل هذا 

130 like ~(ca / ce) بشكل 

131 as like ~(cesine /casına)   مثل، كأن 

132 like as gibi مثل، كـ 

135 whereas halbuki الحال مثل، مع أن، حيث 

136 while iken / ~ken بينما، عندما 

137 as like olarak مثل، كـ 

138 however -  whereas oysaki والحال أن، مع أن 

138 as if sanki ... كما لو 

140 frequently -  often sık sık   كثيرا  ، بكثرة، بشكل متكرر، غالبا 

140 only -  just yalnız فقط، وحيد، لكن 

 عبارات الكميات واملقادير 143

144 little az قليل 

144 extremely little çok az  ُقليل جدا 

145 very little pek az قليل نوعا  ما 

145 some biraz بضع، قليل من 

148 little more biraz daha   أكثر قليال 

148 some bazı بعض من 

150 many   -a lot of  birçok ...كثير من ...، عديد من 

151 some birkaç  مجموعة من ...، عدة 

152 team  -group  takım/bir takım مجموعة من، طقم - فريق 

153 half buçuk / yarım 2/1 نصف  
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154 that far kadarbu  إلى هذا الحد، بهذا القدر 

156 whole, entire, complete bütün كل - كافة عموم، جميع، ،كامل 

158 very çok     جدا  

160 extremely çok az   قليٌل جدا 

161 very much çok fazla   كثيٌر جدا 

161 very good çok iyi   جيد جدا 

162 for/fold/all these ~(ca/ ce) 
الحقة المدة ومضاعفات األعداد، لمدة، 

 جميع

165 up to, until, as far as ~(a/e) kadar حتى، لغاية، بقدر  

167 too much, excessive fazla كثير، زيادة، فائض 

168 more much daha fazla أكثر 

169 all hep  دائما  جميع، كلبمعنى ، 

171 all hepsi /hepsini جميع، كل، كامل، كل شيء 

175 Some of kimisi بعضه 

175 how much? ne kadar? القيمة؟ كم؟ 

176 one tane قطعة، عدد 

  العطف دوات وعباراتأ 179

180 but, only, however ama لكن، فقط  

182 but, only, however ancak فقط إنما، ،لكن 

184 and ,also, too de ‚ da ،كي حتى، ،أيضا   و 

185 only fakat فقط، لكن    

186 this beside that hem…..hem    هذا وكذلك هذا 

188 this as well that hem…..hem …de أيضا   هذا وكذلك هذا 

189 as for ise ،لكن حيثما، حيث، أما 

190 nor  -neither ne ….ne ال هذا وال ذاك 

191 neither...nor ne .. ne…de  أيضا   ال هذا وال ذاك أبضا ،ال وال 

192 however,but ne varki ن، فقط، أما  لك ِ
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193 just – only sadece فقط ، مجرد   

194 and, also ve و 

195 or ya, veya/ yahut/ ،إما أو 

196 or –or  ya / ya da - - -ya  أو يا، –يا  ،وإماإما 

197 or yoksa ،إما أو 

199 
 عبارات املقارنة والتفضيالت

Karışlaştırma 

200 more daha أكثر  ، مزيدا   من  

202 lesser daha az أكثر قلة 

202 more daha çok أكثر بكثير 

204 much more daha fazla مزيداُ من، أكثر من 

204 better daha iyi  أفضل، أجود 

206 much more from ~den daha     أكثر من 

208 most en Üstünlük ek األكثر 

213 lesser en az األقل، على األقل 

214 the most en çok  األكثر ، األغلب   

215 the best en iyi األفضل، األجود، األكثر جودة 

216 as much as kadar  بقدر، مثل 

219 as good as kadar iyi بجودة 

 العبارات واللواحق الدالة على الزمن 221
 جدول العبارات واللواحق الدالة على الزمن 222

229 at the moment of… anında  ...في لحظة 

229 suddenly ansızın فجأة 

230 sometimes ara sıra أحيانا ، بين فترة وأخرى، من وقت آلخر 

230 any more, no longer artık بعد اآلن ، على اإلطالق 
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233 never asla     أبدا ، أصال ، في األصل، سابقا   

234 just now az önce  قبل قليلقليلمنذ ، 

234 a little later az sonra بعد قليل، فيما بعد 

234 sometimes bazen   أحيانا ، تارة    

235 already bile سابقا ، منذ قليل، حتى 

235 shortly before – just now biraz önce  قليل، قبل قليلمنذ 

236 a little later biraz sonra بعد قليل، فيما بعد 

236 soon – a little later birazdan بعد قليل 

237 suddenly birden فجأة 

237 suddenly birden beri فجأة 

238 during -  along boyunca   خالل، طوال  

239 this time, in this instance bu sefer في هذه اللحظة، هذه المرة   

239 today bugün / bugünlerde … اليوم 

241 from now on bundan böyle   من اآلن فصاعدا 

241 from now on bundan sonra    من اآلن فصاعدا 

242 for a long time çoktan من زمان، منذ زمن 

242 for a long time çoktan beri  منذ زمنزمانمن ، 

243 yet daha حتى اآلن، بعد 

243 already, previously daha önce    ُ  من قبل، سابقا

244 more frequent daha sık   على األغلب - باستمرار 

244 a little later daha sonra بعد قليل، فيما بعد  

244 always daima / devamlı دائما ، باستمرار، دون انقطاع 

246 a little before demin منذ قليل، منذ برهة 

246 before – ~ing ~(dan/den/tan/ten) önce  من قبل  

247 after ~(dan/den/tan/ten) sonra من بعد    

250 for a long time ebeydir منذ فترة طويلة 

251 sooner or later er geç   عاجال  أو آجال 
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251 early erken   باكرا ، مبكرا 

253 in old times-  in the past eskiden /eskiden beri   قديما ، في الماضي، من قديم، سابقا 

255 late geç متأخر 

257 in future gelecekte   في المستقبل، مستقبال 

257 back geri وراء 

259 still hala مازال، حتى األن 

260 immediately hemen / derhal   حاال ، فورا 

262 till now henüz  حتى اآلن  ، مازال   

263 whenever sa  - - -her ne zaman   كلما، في أي وقت    

264 within içinde خالل ، داخل، ضمن   

265 firstly ilk önce  في البداية، أوال ، قبل كل شيء 

266 from  itibaren اعتبارا  من 

266 finally,in the end nihayet   في النهاية، أخيرا 

267 now o zaman اآلن، في هذا الوقت، في ذلك الزمان 

267 before – at first önce/evvel بادئ األمر، بالبداية ،قبل، منذ، أوال 

269 
in the morning, in the 
evening 

sabahlar / akşamları  في الصباح، في المساء 

269 now – at the moment şimdi   اآلن، حاال ، فورا 

271 so far, up to now, until now 
şimdiye kadar/ şu ana 
kadar حتى اآلن   

272 later sonra بعد، فيما بعد، بعد ذلك 

273 just as tam /  iken ...بينما في لحظة... بالوقت الذي  

274 from time to time zaman zaman  من وقت آلخر، من حين آلخر  

275 already zaten ، سابقا   قبل،من  أصال 

 املرتبطة باألمساء اللواحق الدالة على الزمن

276 till ~(a/e) dek    حتى ...، لغاية 

276 since ~(dan/den/tan/ten)  beri   منذ 

279 for ~(dir/dır/ dur/dür) لمدة زمنية محددة، لفترة، منذ 
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282 in the – at the ~(Leyin/Layın)  في، عند 

 املرتبطة باألفعال اللواحق الدالة على الزمن
 اللواحق واإلضافات على األفعال التي تدل على الزمن فصل -تم شرحها في الجزء الثالث  282

 العبارات الدالة على املكان 285
 جدول العبارات الدالة على المكان 286

291 bottom alt أسفل  

294 space between ara/ arasında حول، ما بين 

296 between us aramızda بيننا   

297 back, rear 
arka/arkasına/arkasında/
arkasından… 

   خلف

300 behind art وراء 

301 down, downstairs aşağı أسفل  

303 along -  during boyunca على طول ...، طوال  

305 around, surrounding çevresinde حول، محيط 

307 exterior, outside dış/ dışı/dışında/dışından…  خارج  

310 exterior, outside dışarı/dışarıda   خارج، خارجا 

311 against-   opposite 
~( e/ a)  karşı/  
karşısında/karşısından… 

  مقابل، ضد، مواجه، عبر

314 straight -  toward ~e doğru ... باتجاه  

314 around 
etraf/etrafına/etrafında/et
rafından… 

  طرف، جانب  

315 interior, internal iç/içinde/içinden… داخل، خالل  

318 in -  inside içeri/içeride/içerindan… داخل، خالل  

319 forward ileri/ilerde/ilerden… إلى األمام 

322 beside kenarında ،حافة طرف، بجانب، كنار 

322 corner köşe  الزاوية 
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323 front ön  / önünde/önünden…   أمام 

326 that place  -this place orası/ burası/ şurası  ذاك المكان ،المكانهذا 

327 middle, center orta/ortasında/ortasından  وسط، منتصف  

330 beyond of… öte/ötesi/ötesinde… في الخلف، ما وراء، ما بعد 

332 back, the space behind peş/peşin/peşinden…   خلف، مقدما  

333 right  -left sağ/ sol/sağda/solda… ،يسار يمين 

336 side, side part 
taraf /tarafında/ 
tarafından.../ca- ce 

  طرف، جانب، جهة

339 top, topmost üst /üstünde/üstünden أعلى  ،فوق 

341 far uzak/uzakta  بعيد 

343 over üzeri / üzerinde… فوق، باإلضافة إلى ...، عالوة على ذلك  

345 near – closed to yakın / yakında/yakından قرب، جوار  

347 side, next to yan / yanında/yanından  جانب، قرب 

349 above, up, upstairs yukarı/yukarıda… فوق، أعلى 

 مفردات وعبارات أخرى 353
 جدول مفردات وعبارات أخرى 354

355 I wonder acaba ،ترى هل يا ترى، يا أتساءل 

355 clearly açıkcası بصراحة، بوضوح 

356 one of… biri  أحد من،واحد 

357 somebody biri / birisi / birileri   شخص ما 

357 here are you buyurun تفضل 

357 it means that demek ki هذا يعني 

359 in fact,actually doğrusu   في الحقيقة، فعال ، حقيقة 

359 in case durumunda  في هذه الحالة 

360 a lot, quite, pretty epey إلى حد ما، نوعا  ما 
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360 so and so falan filan فالن فالن 

362 extremely gayet  إلى حد 

362 really gerçekten حقيقة، حقا ، فعال  ، بالفعل 

364 
to take someone or 
something to somewhere 

götürmek يأخذ إلى 

365 about hakkında  َعن، حول 

366 ever in my life hayatımda  في حياتي 

368 need to ~e ihtiyaç var بحاجة 

370 here it is işte ها هو، هنا، إليك هو 

370 as far as kadarıyla بقدر 

371 I wish keşke  َأتمنى، ليت 

372 somebody -  anybody kimse/kimseye/kimseden… شخص ما 

374 nobody at all kimsecik / kimsecikler   وال شخص على اإلطالق 

374 in fact, such ..that) öyle ki ̇ ، بالحقيقة، فعال ، أي أنَ   حيث أن 

374 thank you      teşekkür ederim / sağ olun شكرا  لك، أشكرك 

 الضمائر املبهمة أو املسترتة 379

380 biri  أحدهم، شخص ما  

382 her biri كل واحد 

382 hiç biri وال أحد 

382 birbiri/birbirmiz/birbiriniz… أحدهم األخر 

385 birazı قليل، أقل ه، بعَضه 

385   birkaçı مقدار منه 

386 birçoğu معظمه، أغلبه 

387 birtakımı مجموعة منه، كمية منه 

387 bazı بعضه 

388 hep + iyelik iki (hepsi/hepimiz/hepiniz) كله، جميعه 
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389 kimisi بعضه 

389 başkası/başkasına/başkasınd/başkasından… غيره، عداه، خالفه 

390 diğeri غيره، عداه، خالفه 

390 öbürü اآلخر، غيره 

392 öte غيره 

392 öte biri يدل على أشياء مبهمة متفرقة 

393 kimse  ما، أََحدْ شخص 

394 insan/adam/kişi إنسان، رجل، شخص 

394 haylisi / adam / kişi أكثره، أغلبه 

395 kim / hangi / ne… َمن، أيهما، ما؟ 

 ترتيب اجلملة يف اللغة الرتكية 397

 أدوات التعجب والنداء 407

 معلومات يف التخاطب والرتاسل 413
 األلقاب واألسماء   414

 المستخدمة في العناوينبعض االختصارات    419

 معلومات شخصية   421

 الكنايات والرتاكيب والقوالب 423

 الرموز وأدوات التنقيط يف الكتابة 435
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 املرشد الطبي -الكتاب الثامن 

 عدد الكلمات إسم اجلدول رقم الصفحة

 248 أجزاء جسم اإلنسان -1 5

 23 إجراءات طبية -2 17

 22 طبية اختصاصات -3 18

 343 األمراض -4 19

 23 ومعادن شواردو فيتامينات -5 34

 30 يف طب األسنان مفردات -6 35

 25 وجتهيزات طبية معدات -7 37

 47 8 -العيادات الطبية يف املشايف الرتكية 38

 142 9- مفردات ومصطلحات طبية منوعة 41

 قسم األدوية واملواد الصيدالنية

 104 األدويةأصناف  -1 48

 41 صيدالنية مفردات -2 53

 قسم التحاليل الطبية والتصوير الشعاعي

 13 حتاليل طبية مصطلحات -1 56

 40 أنواع التحاليل الطبية -2 57

 18 تصوير شعاعي وختطيط كهربائي مصطلحات -3 59
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مجل وعبارات متداولة

 119 عند الطبيب -1 61

 80 عند طبيب األسنان -2 72

 8 يف زيارة املريض -3 80

 772 القاموس الطبي – إنكليزي -تركي 82

  خدمات صحية 116

 20 مكتبة الصور 117

 1119  إمجايل عدد الكلمات واملفردات 

 207 إمجايل عدد اجلمل والعبارات 

 128 إمجايل عدد صفحات الكتاب 
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 الكتاب التاسع -  الدليل املهني والتعليمي
 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

 تربية وتعليم  
 101 املؤهالت الدراسية 6

 43 فروع الدراسة والتعليم 14

 23 مدارس وكليات ومعاهد 17

 18 بعض اجلامعات يف تركيا 19

 77 مفردات يف التعليم 20

 89 مفردات مكتبية وقرطاسية 23

 األعمال واملهن
 45 املهن العلمية 28

 32 اختصاصات طبية 32

 185 املهن احلرة 34

 70 مؤسسات وهيئات أخرى 42

 83 مصطلحات الكتب والنصوص 46

 قسم اجلمل والعبارات املتداولة
 25 العمل واملؤهالت الدراسية 52

 36 أكثر األسئلة سؤاال" يف مقابلة العمل 54

 8 يف املكتب _1 57

 15 يف املكتب _2 58

 17 منوعات يف املكتب 60

 15 طلب عمل 62

 41 البحث عن عمل 64

 26 يف مكان العمل 68

 13 مؤهالت دراسية منوعة 71

 15 التسجيل يف الكلية 73

 26 يف الكلية 75

  مواقع حبث عن عمل على اإلنرتنت 77
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 36 مكتبة الصور 78

   

 إحصاءات
 793 إمجايل عدد الكلمات واملفردات    

 238 إمجايل عدد اجلمل والعبارات  

 5 إمجايل عدد الصور واألشكال   

 84 إمجايل عدد صفحات الكتاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



``` الا  
 

 

 

            

66 

 

 

 



``` الا  
 

 

 

            

67 

 

 

  

 الكتاب العاشر -إسالميات

 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

5 99 

12 25 

14 31 

16 114 

21 14 

22 12 

23 529 

46 151 

57 68 

60 49 

 1092 

75  
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 الكتاب احلادي عشر- الدليل الشامل لأللبسة
 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

6 101 

11 85 

15 18 

16 109 

21 515 

47 8 

48 35 

50 21 

52 - 

53 - 

54 - 

55 

56 8 

57 30 

59 22 

61 192 

70 29 

74 45 

79 10 

81  

 عبارات ومجل متداولة
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83 16 

85 140 

92 18 

  مكتبة الصور 94

1218 

184 

169 

124 
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 الكتاب الثاني عشر
  الدليل الشامل للكومبيوتر واإلنرتنت واألجهزة اخلليوية

 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

 الكومبيوتر
7 50 

15 36 

19 48 

23 27 

25 36 

26 8 

30 9 

32 10 

33 68 

38 475 

61 32 

شبكة اإلنرتنت 
64 125 

70 210 

80 35 

88 294 

 الفيس بوك 
110 225 

 أجهزة املوبايل وملحقاتها 
128 40 
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131 21 

132 315 

  مجل وعبارات  
147 8 

148 14 

150 27 

 مكتبة الصور 152

107 

78 

114 

 إحصاءات
2064 

49 

300 

302 
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 الكتاب الثالث عشر
 القاموس الشامل يف مصطلحات الكومبيوتر وتقنية املعلومات واالتصاالت  

 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

3 28891 

1160 8641 
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 الكتاب الرابع عشر – الفيزياء والكيمياء

 الفهرس
 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

 قسم الفيزياء
 104 الواحدات واملقاييس 5

 12 املعادن 11

 528 مفردات يف الفيزياء 13

 قسم الكيمياء
 62 املواد والعناصر الكيميائية 36

 25  لبعض املواد PH درجة  41

 283 مفردات يف الكيمياء 43

 مكتبة الصور  55 
 1014  إمجايل عدد الكلمات  

 69  إمجايل عدد الصور  

  69  إمجايل عدد الصفحات  
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 15-كتاب الدليل الشامل للمفروشات واألدوات املنزلية

 الفهرس
 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة

 62 1- أقسام املنزل 5

 75 2- أثاث ومفروشات منزلية 8

 15 3- لوازم مفروشات ومالءات  16

 19  4- مفردات ولوازم خياطة 18 

 90 5= مفردات وأدوات منزلية منوعة 21

 28 6- أدوات الطفل  28

 84 7- أواني وأدوات املطبخ واملائدة 31

 58 8- لوازم وأدوات احلمام 43

 31 9- لوازم وأدوات الغسيل والتنظيف 46

 89 10- أدوات العناية بالصحة والتجميل 50

 قسم األدوات والتجهيزات الكهربائية واإللكرتونية
 39 11- األجهزة واألدوات الكهربائية   58

 19 12- أجهزة اإلنارة 64

 72 13- اإلكسسوارات الكهربائية والكابالت 67

 45 14- األجهزة واألدوات اإللكرتونية  73

 36 15- ملحقات ولوازم الكومبيوتر 76

 قسم األدوات والتجهيزات الصحية
 60 16- متديدات وجتهيزات صحية 80

  قسم القرطاسية واألدوات املكتبية   
 30 17 – جتهيزات مكتبية 87

 118 18- مفردات مكتبية وقرطاسية 89
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 قسم اجلمل والعبارات واملواصفات
 20 21 مجل وعبارات يف اإلصالح والصيانة 101

 41 22- عبارات يف البيع والشراء 102

  23 – املواصفات الفنية لألجهزة واألدوات املنزلية 105

 82  1- مواصفات براد 105

 21 2- مواصفات غسالة 109

 9 3- مواصفات جالية صحون 113

 20 4- مواصفات فرن غاز 116

 14 5-  مواصفات فلرت مطبخ 117

 11 6- مواصفات مكواة 118

 4 7- مواصفات مكنسة سجاد كهربائية 120

 4 8- مواصفات مكنسة شحن سجاد يدوية 120

 15 9- مواصفات سخانة كهربائية 122

123 
مواصفات غالية قهوة+عصارة فواكه+محاصة 

 خبز+خالط كهربائي+فرامة حلمة
16 

 21 15- مواصفات بكادوش 124

 5 16- مواصفات جاكوزي 126

 11 17 – مواصفات كامريا دجييتال 127

 39 18 –مواصفات تلفون أرضي 128

 27 19- املواصفات الفنية جلهاز كومبيوتر 132

 36 20 – املواصفات الفنية للطابعات 134

 إحصاءات الكتاب
 970 إمجايل عدد الكلمات  

 396 إمجايل عدد اجلمل والعبارات 

 450 إمجايل عدد الصور 

 142 إمجايل عدد الصفحات 
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 الدليل الشامل لآلليات وأدوات البناء -16
 الفهرس

 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة
 137 1- عدة وأدوات 4

 54 2- اكسسوارات وخردوات 10
 57 3- آليات البناء والطرق 35
 110 4-مواد البناء 46
 22 5- املعادن 51

 60 6- متديدات وجتهيزات صحية 53

 72 7- اإلكسسوارات الكهربائية والكابالت 59
 34 8- املواصفات الفنية لفرد التثقيب والرجاج 65

 27 9- املواصفات الفنية لصاروخ قص حجر 68

 5 10- مواصفات مولدة بنزين 71

 األمن الصناعي
 8 1- أدوات ومستلزمات األمن الصناعي 74

 50 2- توصيات األمان أثناء العمل 76

 إحصاءات
 520 إمجايل عدد الكلمات واملفردات 

 116 إمجايل عدد اجلمل والعبارات 
 535 إمجايل عدد الصور واألشكال 

 86 إمجايل عدد صفحات الكتاب 
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 اآلليات واملركبات -17
 الفهرس

 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة
 48 1- اآلليات واملركبات 4

 106 2- أجزاء ومكونات السيارة 12
 25 3- أجزاء ومكونات الدراجة اهلوائية 27
 37 4- مواصفات سيارة عند الشراء 29

 76 5-مفردات منوعة يف النقل واملواصالت 32
 26 6- يف ورشة تصليح السيارات 36

 14 7- يف حمطة البنزين 38

 52 8- إشارات املرور الرتكية 39

  9- أرقام لوحات السيارات يف املدن الرتكية   44

 34 10 – مفردات يف املرور 46

 12 11 – حركة املرور  48

 إحصاءات
  378 إمجايل عدد الكلمات واملفردات    
 52  إمجايل عدد اجلمل والعبارات  
 97  إمجايل عدد الصور واألشكال   

 51  إمجايل عدد صفحات الكتاب  
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 18 – أماكن وسياحة وسفر
 الفهرس

عدد الكلمات  اسم اجلدول رقم الصفحة
 واجلمل

 50 1- يف مكتب حجز التذاكر للسفر 5

 22 2- عبارات عند الوداع والسفر 9

 42 3- يف املطار 11

 22 4- على منت الطائرة 14

 96 5- يف القطار واملرتو 16

 9 6- يف الباخرة 23

 42 7- يف الباص 24
 16 8- يف املنطقة احلدودية 27
 32 9- يف اجلمارك 29

 69 10 يف سيارة األجرة - التاكسي 31
 161 11- يف الفندق 36

 58 12- استئجار منزل 47
 56 13 – مفردات يف البورصة واملال 51
 80 14- يف البنك واملصرف 55
 9 15 – تعليمات ماكينة الصرف 61
 102 16 – مفردات يف السياحة والسفر  62
 152 17 – األماكن العامة واخلاصة وأماكن التسلية 67
 26 18 – األليات واملركبات 76
 8 19 – العطل واألعياد واملناسبات يف تركيا 82
 10 20 - الليايل وأيام األعياد الدينية 83
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 29 21- العمالت الرتكية 84
 114 22- مفردات ومجل يف الداللة على األماكن والطرقات 88

 38 23- يف األسواق 95
 140 24 – عبارات منوعة يف البيع والشراء 98
 11 25- أهم األسواق واملوالت يف استانبول 105

26 – دليل عناوين بعض املواقع الرتكية على  106
 59 اإلنرتنت

 28 27 – أهم املناطق واألماكن السياحية يف استانبول 110
 إحصاءات

  1481 إمجايل عدد الكلمات واجلمل    
 80  إمجايل عدد الصور   

 156  إمجايل عدد صفحات الكتاب  
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 19 –  كتاب دليل املصطلحات السياسية

عدد الكلمات  اسم اجلدول رقم الصفحة
 واجلمل

 11 1- أمساء أهم األحزاب يف تركيا 9

 27 2- أمساء لغات العامل 10

 62 3- البلد واجلنسيات 12

 16 4- أمساء األنهار والبحار واحمليطات 16

 47 5- املناصب السياسية واإلدارية يف العامل 17

 86 6- املنظمات الدولية 20

 308 7- املصطلحات واالختزاالت احمللية يف تركيا 25
 2090 8- مفردات يف السياسة 43

9- بعض أهم األفعال املستخدمة يف لغة الصحافة  189
 32 واإلعالم

10- بعض أهم املصطلحات والتعابري املستخدمة يف  194
 149 لغة الصحافة واإلعالم

 28 11- كيفية صياغة وكتابة التاريخ لألحداث 203

 80 12-  مقتطفات مرتمجة من عناوين مقاالت الصحف 205
 6 13- أخبار مصورة 216
  14 – أمساء وأعالم دول العامل 219

 إحصاءات
  2942 إمجايل عدد الكلمات واجلمل    
 225  إمجايل عدد صفحات الكتاب  
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 20 –  كتاب دليل املصطلحات العسكرية

عدد الكلمات  اسم اجلدول رقم الصفحة
 واجلمل

 21 1- الرتب العسكرية 9

 48 2- تعيينات ووظائف منوعة يف اجليش 11

 29 3- املصطلحات واالختزاالت العسكرية 14

 39 4- الوحدات والقطع العسكرية 19

 211 5- األسلحة واملعدات احلربية 21

 22 6- أمساء لبعض أقسام ومكونات األسلحة 38

 86 7- بعض املواصفات الفنية لألسلحة 43
 20 8- مجل مرتمجة 54
رة 57

ا
 32 9- أخبار مصو

 610 10- قاموس املفردات العسكري 63
 إحصاءات

  1118 إمجايل عدد الكلمات واجلمل    
 98 إمجايل عدد صفحات الكتاب  
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 21- القاموس اإلمالئي
 حملة موجزة عن قواعد األحرف

 القاموس اإلمالئي لألفعال
 احلرف رقم الصفحة احلرف رقم الصفحة

22 A 56 N 

27  B 57 O  
33 C 58 Ö 

34 Ç 59 P 

36 D 61 R 

39 E 62 S  
41 F 66 Ş 

42 G 67 T 

44 H 70 U 

46 I – İ 71 Ü 

47 J 72 V 

48 K 73 Y 
53 L 76 Z 

54 M   
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 القاموس اإلمالئي للمفردات
 احلرف رقم الصفحة احلرف رقم الصفحة

78 A 271 M 

103  B 289 N 

129 C - Ç 294 O, Ö  
149 D  305 P  
170 E 316 R 

182 F 321 S ,Ş 
189 G 351 T 

203 H 371 U,Ü  

215 I – İ 378 V 

229 J 382 Y 
230 K 398 Z 

267 L   
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  الرتكية اللغة يف اجلاهزة والقوالب العبارات  - 22

رقم 
 اسم اجلدول الصفحة

 إهليات -1 9

 تعبريات الرجاء والتمني -2 20

 عبارات الدعاوي على الغري -3 29

 عبارات التحية والسالم - 4 32

 عبارات الغضب وامللل واالنزعاج -5 35

 عبارات االستئذان -6 38

 عبارات التعارف واللقاء -7 39

 عبارات الشكر واالمتنان -8 50

 والعفوعبارات التأسف واالعتذار  -9 52

 عبارات الفرح والتهنئة - 10 55

 األعياد واملناسبات - 11 57

 عبارات يف احلب والتودد - 12 59

 عيد األمهات - 13 66

 يف زيارة املريض - 14 68

 عبارات عند الوداع والسفر - 15 69

 عبارات احلزن والتأسف - 16 71
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 عبارات املواساة والتعزية - 17 72

 يف اللهجة العامية الرتكيةوكلمات عبارات  - 18 75

 األلقاب واألمساء - 19 83

 عبارات منوعة يف التخاطب والرتاسل - 20 89

 بعض الصفات اإلجيابية والسلبية - 21 94

 عبارات يف الزمن والوقت -22 99

 الكلمات املتكررة ومعانيها - 23 121

 عبارات منوعة يف ظروف احلال - 24 128

 قوالب وتراكيب وعبارات منوعة - 25 145



``` الا  
 

 

 

            

98 

  



``` الا  
 

 

 

            

99 

 3-2-1 الرتكية اللغة يف واملصادر األفعالكناب  – 23
 الفهرس-1

 الصفحة احلرف الصفحة احلرف الصفحة احلرف الصفحة احلرف

A 9 G 50 M 82 T 109 

B 23 H 56 N 84 U Ü 117 

C Ç 31 I İ 61 O Ö 86 V 123 

D 37 J 65 P 90 Y 125 

E 45 K 66 R 93 Z 137 

F 48 L 80 S Ş 94   

 

 الفهرس2
 الصفحة احلرف الصفحة احلرف الصفحة احلرف الصفحة احلرف

A 9 G 92 M 157 T 212 

B 47 H 104 N 166 U Ü 234 

C Ç 58 I İ 116 O Ö 169 V 239 

D 66 J 134 P 176 Y 242 

E 79 K 135 R 185 Z 255 

F 86 L 155 S Ş 191   

 

 الفهرس3
رقم 
رقم  الفعل الصفحة

رقم  الفعل الصفحة
 الفعل الصفحة

11 açmak 77 döşemek 168 korumak 

15 ağarmak 77 
durmak 
durdurmak 

168 koşmak 
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15 ağlamak 78 
düşmek  
düşmemek 

169 koymak 

16 akmak 80 düşünmek 172 kullanmak 

16 alışmak 81 düşürmek 173 kurmak 

17 
almak  
almamak 

81 
duymak  
duymamak 

174 ödemek 

27 anlamak 82 düzelmek 174 okumak 

28 anlatmak 82 düzenlemek 175 olmak / olmamak 

28 aramak 83 edinmek 191 ölmek / öldürmek 

30 asmak 83 eğmek 192 örtmek 

30 aşmak 83 ekmek 192 oturmak 

31 atlamak 84 emmek 193 oynamak/oynatmak 

31 atmak 84 ermek  194 pişirmek 

36 avlamak 84 

etmek 
etmemek  
ettirmek 

194 sağlamak 

36 ayırmak 126 fethetmek 195 saklamak 

37 bağışlamak 126 geçirmek 195 sarmak 

37 
bağlamak 
bağlanmak 

127 geçmek 195 saymak 

39 
bakmak   
baktırmak 

130 getirmek 196 sıkıştırmak 

40 
basmak  
basmamak  

131 
gelmek  
gelmemek 

196 sıkılmak 

42 başlamak 135 gezmek 196 sıkmak 

42 başvurmak 135 gidermek 197 sokmak 

43 batmak 135 girmek 197 sormak 

43 bayılmak 137 gitmek 198 sökmek 

43 beklemek 140 giymek/ giydirmek 199 söylemek 

44 belirtmek 140 göndermek 199 sunmak 

44 beslemek 141 görmek 200 sürmek 
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44 bilmek 142 görünmek 201 süslemek 

45 binmek 143 göstermek 202 takılmak 

45 
bırakmak 
bırakmamak 

145 
götürmek  
götürmemek 

202 takmak 

48 bitirmek 145 gözetmek 203 taşımak 

48 boşaltmak 146 gülmek 203 titremek 

48 boyamak 146 harcamak 204 toplamak 

49 bozmak 146 hazırlamak 205 tüketmek 

50 bozulmak 147 içmek 205 tutmak 

50 
bulmak  
bulunmak 

147 indirmek 209 uçmak 

53 canlandırmak 148 inmek 209 
uğramak 
uğramamak 

53 çağırmak 148 işlemek 210 ulaşmak 

54 çakmak 149 istemek 211 üretmek 

54 çalışmak 149 izlemek 211 üstlenmek 

55 çalıştırmak 149 kabartmak 211 uyandırmak 

55 çalmak 150 kaçırmak 212 uymak 

56 çarpmak 151 kaçmak 212 uzanmak 

56 çatlamak 151 kaldırmak 212 uzatmak 

56 çatmak 152 kalkmak 213 
varmak  
varmamak 

57 
çekmek  
çektirmek 

152 kalmak 213 
vermek  
vermemek 

60 çevirmek 157 kapanmak 223 vurmak 

61 çıkarmak 157 kapatmak 225 yağmak 

66 çıkmak 157 kapılmak 225 yakmak 

68 çözmek 158 kaplamak 226 yanmak 

69 dağıtmak 159 
karışmak  
karıştırmak 

226 

yapmak  
yapmamak   
yaptırmak 
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69 dalmak 159 karşılamak 238 yararlanmak 

69 davranmak 160 kapamak 238 yaratmak 

70 değerlendirmek 160 katılmak 239 yaşamak 

71 değiştirmek 160 katmak 239 yatırmak 

71 delmek 161 kavuşmak 239 yatmak 

71 denemek 161 kaydetmek 240 yazmak 

72 dikmek 161 kaybetmek 241 yemek 

72 dilemek 162 kaymak 242 yetiştirmek 

73 
dinlemek  
dinletmek 

162 kazanmak 242 yıkamak 

73 doğmak 163 kesilmek 242 yollamak 

73 dökmek 164 
kesmek 
kesmemek 

243 yönetmek 

74 dolaşmak 165 kestirmek 243 yükseltmek 

75 doldurmak 165 kılmak  243 yummak 

75 dolmak 166 
kırmak  
kırılmak 

243 
yürümek  
yürütmek 

76 dondurmak 167 
kokmak  
korkutmak 

 أفعال منوعة 245
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  24 -  كتاب أمثلة ومجل على األفعال الرتكية
 الفهرس

 املستخدمة ذات املقطع الواحد قاموس اجلمل ألهم األفعال -1

رقم 

 الصفحة
 الفعل

رقم 

 الصفحة
 الفعل

رقم 

 الصفحة
 الفعل

15 açmak (I) 87 düşünmek (I) 172 kurtarmak (I) (DAN) 

16 affetmek (I) 88 düzelmek 173 okumak (I) 

17 ağlamak  89 eğlenmek (DA) 175 oturmak (A) (DA) 

18 ağrımak 90 eklemek 178 oynamak (LA) (DA) 

19 aldırmak 91 ertelenmek (I) 180 ödemek (I) (A) 

20 alışmak (A) 92 evlenmek (LA) 182 öfkelenmek (A) 

21 almak (I) (A) 93 fırçalamak 183 öğrenmek (I) 

23 anlamak (I) 94 
gecikmek  

geciktirmek 
185 öldürmek (I) 

25 anlatmak (I) (A) 95 geçirmek 187 ölmek (int) 

26 aramak (I) 97 geçmek (I) (A) (DAN) 189 özlemek 

27 artmak 98 geliştirmek  191 saklamak (I) (DAN) 

28 asmak (I) 99 gelmek (A) (DAN) 193 şaşırmak 

29 atlamak (I) (DA) (DAN) 100 getirmek (A) (DAN) 194 sanmak 

30 atmak (I) (A) 102 gezmek (I) 196 sarmak 

31 avlamak 103 girmek (A) 197 
satmak (I)  
satılmak 

32 ayarlamak (I) 104 gitmek (DAN) (A) 198 seçmek 

33 ayrılmak (DAN) 106 giymek 200 sevinmek (A) 

34 bağırmak (A) 108 göndermek (I) (A) 201 sevmek (I) 
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35 bağışlamak (I) (A) 110 görmek (I) 203 seyretmek (I) 

36 bağlamak (I) (A) 112 görüşmek (I) (LA) 204 sıkılmak 

37 bahsetmek (DAN) 114 göstermek (I) (A) 205 sinirlenmek 

38 bakmak (A) 115 götürmek (I) (A) 206 sormak (A) 

40 başarmak (I) 116 
gülmek (A) 
güldürmek 

208 sönmek 

41 başlamak (A) 118 harcamak (I) 209 söylemek (I) (A) 

42 basmak (I) 119 hatırlamak (I) 211 sürmek (int) 

43 bayılmak 120 hazırlamak (I) 212 tamamlamak 

44 beğenmek (I) 121 heyecanlanmak 214 tanımak 

45 beklemek (I) (DA) 122 hissetmek (I) 216 tanışmak(LA) 

46 beklenmek 123 hoşlanmak (DAN) 219 tartışmak 

47 benzemek (A) 124 içmek (I) 220 temizlemek (I) 

48 bırakmak (I) (A) 126 ilerletmek 222 tırmanmak (A) 

49 bildirmek (I) (A) 127 ilgilenmek (LA) 223 tutmak (I) 

50 bilmek (I) 128 inanmak (A) 225 uçmak 

52 binmek (A) 131 indirmek 227 uğramak (A) 

53 bitirmek (I) 132 inmek (DAN) (A) 228 uğraşmak (LA) 

54 bitmek (int) 133 istemek(I) 229 ummak (I) 

56 
bozmak  

bozulmak (I) 
135 işitmek (I) 232 unutmak (I) 

57 bulmak (I) 136 izlemek (I) 235 utanmak 

58 buluşmak (LA) 137 kaçımak (I) 236 uymak (A) 

59 büyütmek 138 kaçmak (DAN, A) 237 uyumak 

60 çağırmak (I) (A) 139 kaldırmak (I) (A) (DAN) 239 
uzamak  
uzatmak 
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61 çalışmak (inf) (A) 140 kalkmak (DAN) (A) 240 üzülmek(A) 

62 çalmak (A) 141 kalmak (DA) 242 varmak (A) 

63 çarpmak (I) (A) 143 kapanmak 243 vazgeçmek (DAN) 

64 
çekmek (I) (A) 

çektirmek 
144 kapatmak 245 vermek (I) (A) 

66 çevirmek (I) (A) 146 
karışmak (A) 

karıştırmak (intr) 
247 vurmak(I) (A) 

67 çıkarmak (I) (A) (DAN) 147 katılmak (A) 250 yağmak 

68 çıkmak 149 kaybetmek (I) 251 yapmak 

70 çözmek (I) 152 kaybolmak (int) 252 yaramak 

71 daraltmak 153 kaydetmek (I) (A) 253 yaşamak (I) 

72 davranmak 154 kazanmak (I) 255 yatırmak (I) (A) 

73 değiştirmek (LA) (I) 155 kesilmek 256 yazmak (I) (A)   

74 demek (I) (A) 156 kesmek (I) 258 yemek  

76 denemek (I) 157 kestirmek 260 yenilmek 

78 dinlemek (I) 158 kırmak (I) 261 yetişmek (A) 

79 doğmak (DA) 160 kısaltmak  262 yıkamak (I) 

80 dolaşmak (I)(DA)  161 konuşmak (LA) 264 yorulmak (DAN) 

81 doldurmak 163 korkmak (DAN) 265 yürümek (A)(DA) 

82 doymak 165 koşmak (A)(DA) 267 yüzmek (A)(DA) 

83 dönmek 166 kovalamak 269 zorlamak 

84 durmak (DA) 167 kovmak (I) (DAN)   

85 duymak (I) 168 koymak (I) (A)   

86 düşmek (A) (DAN) 170 kullanmak (I)   
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 املستخدمة  ألهم األفعال املركبةقاموس اجلمل  -1

 الفعل رقم الصفحة الفعل رقم الصفحة الفعل رقم الصفحة

273 acele etmek 339 iddia etmek (DA) 422 sarf etmek 

274 af dilemek 340 ifade etmek 423 satın almak 

275 af etmek 342 ihanet etmek (A) 425 savaş çıkmak 

276 alay etmek (LA) 343 ihbar etmek 426 saygı duymak (A) 

277 alışveriş yapmak 344 ihlal etmek 427 saygı göstermek 

278 ameliyat olmak 345 ikram etmek 428 sebep olmak (A) 

279 arzu etmek 346 ilan etmek (I) (A) 429 serbest bırakmak 

280 aşık olmak 347 ilave etmek 430 seyahat etmek (A) 

281 ateş etmek (A) 348 indirim yapmak 432 
sohbet etmek (LA) 

(DA) 

282 ateş vermek 349 inkar etmek 433 soru sormak 

283 baba olmak 351 inşa etmek 435 spor yapmak 

284 bahane etmek 353 intihar etmek 436 şaka yapmak 

285 bahs etmek 354 iptal etmek 437 şarkı söylemek 

286 banyo yapmak  356 İptal olmak 438 şehit olmak 

287 başına gelmek 357 
Israr etmek 

(DA)(A)(DAN) 
439 şikayet etmek (I) (A) 

288 belli olmak 359 istifa etmek 441 şüphe etmek (DAN) 

289 bilgi vermek 360 itiraf etmek 442 taciz etmek 

290 cesaret etmek 362 itiraz etmek (A) 443 tahammül etmek(A) 

291 cevap vermek (A) 363 izin vermek (A) 444 tahliye etmek 

293 ceza almak 365 kabul etmek (I) 446 tahmin etmek 
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294 dans etmek  367 kahvaltı yapmak 447 tahrip etmek 

295 davet etmek (I) (A) 368 karar vermek (A)   448 takdir etmek 

296 dehşete düşmek 372 kavga etmek 450 takip etmek 

297 deli etmek 373 kaza olmak 455 tamir etmek 

298 ders çalışmak 376 kilo almak 457 tarif etmek 

299 devam etmek (A) 377 kilo vermek 458 tatmin etmek 

300 dikkat etmek  (A) 378 kontrol etmek (I) 459 tavsiye etmek 

301 dua etmek (A) 379 
kulak misafiri 

olmak 
461 tebrik etmek 

302 emin olmak 380 kurban etmek 463 tecavüz etmek 

303 esir almak 381 mani olmak (A) 465 tecrübe etmek 

304 eşlik etmek (A) 382 mecbur etmek 466 tedavi etmek 

305 evde kalmak 383 memnun olmak (A) 467 tehdit etmek 

306 fark etmek (I) 384 merak etmek (I) 468 teklif etmek 

307 fırsatı kaçırmak 385 mesaj göndermek 469 tekrar etmek(ı) 

308 fikrini değiştirmek 386 meşgul olmak (LA) 470 telafi etmek 

309 fotoğraf çekmek 387 meydan okumak 471 telefon etmek (A) 

310 geç kalmak 388 mezun olmak 472 tercih etmek (I) (A) 

311 geri almak 389 muayene etmek 473 terk etmek 

312 geri vermek (I) (A) 390 muhafaza etmek 474 teslim etmek (I) (A) 

313 göç etmek 391 mutlu olmak 475 teşekkür etmek (A) 

314 gösteri yapmak 392 mücadele etmek 476 toplantı yapmak 

315 göz atmak (A) 394 müdafaa etmek (I) 477 transfer etmek 

316 grev yapmak 395 müdahale etmek(A) 478 uzak durmak 

317 gurur duymak 396 nefes almak 479 ümit etmek (I) 
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319 haber vermek (A) 398 nefret etmek (DAN) 481 vaat etmek 

320 haddini aşmak 400 ödünç almak 482 veda etmek 

321 hak etmek 402 ödünç vermek 483 vefat etmek 

323 hâkim olmak 404 önem vermek (A) 485 yağmur yağmak 

324 hapse atmak 405 özür dilemek (DAN) 486 yalan söylemek (A) 

325 hapse girmek 407 park etmek 493 yanlış yapmak 

326 hasta olmak 408 
pişman olmak 

(A)(DAN) 
494 yardım etmek (A) 

327 
hastaneye 
götürmek 

410 protesto etmek 495 yemin etmek 

328 hata yapmak 411 rağbet göstermek 496 yerine getirmek 

329 hazır olmak (A) 412 rahatsız etmek (I) 497 yerine koymak 

330 hediye etmek 414 randevu almak 498 yok etmek 

331 hırsızlık yapmak 415 razı olmak (A) 500 yol açmak (A) 

332 hizmet etmek 416 rekabet etmek (A) 501 yol göstermek (A) 

333 hoşuna gitmek 417 rekor kırmak (A) 502 yolculuk etmek 

335 ısrar etmek (A) 418 restore etmek 503 zahmet etmek (A) 

336 iade etmek 419 rezervasyon yapmak 504 zarar vermek (A) 

337 icat etmek 420 rezil etmek 506 ziyan etmek (I) 

338 idare etmek (I) 421 rica etmek (I) (DAN) 507 ziyaret etmek (I) 
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 املصطلحات والتقسيمات اإلدارية يف تركياكتاب   -25  
 الفهرس

 اسم اجلدول رقم الصفحة
 أسماء السالطين في الدولة العثمانية  -1 6

 (2105-1923) رؤساء الجمهورية في تركيا  -2 16

 (2105-1920) رؤساء الوزارة في تركيا  -3 20

 2015تشكيل عام  – أسماء الوزارات في تركيا  -4 27

 2015تشكيل عام  أسماء مناصب الوزراء في تركيا -5 28

 6-  أسماء أهم األحزاب في تركيا 30

 7- أسماء بعض أهم الجامعات في تركيا 31

 في تركيا مؤسسات وهيئات أخرى أسماء -8 33

 تقسيمات إدارية ومهنية -9 38

 تقسيمات جغرافية -10 41

 تعداد المناطق والبلديات في تركيا -11 24

 بعض االختصارات المستخدمة في العناوين -12 34

 13-  كيفية كتابة عنوان موقع ما في تركيا  44

 14- أسماء المدن التركية + معلومات إحصائية 54

 أسماء المناطق في مدينة إستانبول -15 49

 16- رموز كود البريد لمناطق مدينة استانبول األوروبية 50

 رموز كود البريد لمناطق مدينة استانبول اآلسيوية -17 51

 دليل عناوين بعض المواقع التركية على اإلنترنت -18 52
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 كتاب متارين وتدريبات حملولة -26
 فهرس اجلزء األول

رقم 
 الصفحة

 اسم الفصل
عدد 
 األسئلة

 8 وقواعد األحرفاألبجدية التركية  7

 8 األسماء 15

 13 اشتقاقات األسماء 23

 21 الصفات واشتقاقاتها 33

 9 أسماء وضمائر اإلشارة 53

 8 المضاف والمضاف إليه وصيغ التملك 61

 11 األرقام وكيفية قراءتها وكتابتها 71

 8 الزمان والوقت 83

 8 التقويم والتاريخ 93

 3 الطقس واألحوال الجوية 103

 5 األلوان وأسمائها 107

 2 العمالت التركية 113

 104 إجمالي عدد األسئلة
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 فهرس اجلزء الثاني  
 عدد األسئلة اسم الفصل رقم الصفحة

 26 المفعوالت ولواحقها 5

 10 الضمائر المنفصلة والمتصلة مع األسماء 27

 4 الضمائر االنعكاسية 37

 5                أداة االستفهام والنفي في الجمل االسمية  43

 ضمائر الكينونة
 8 حالة الزمن الحاضر 50

 6 حالة الزمن الماضي الشهودي البسيط 60

 5 حالة الزمن الماضي غير الشهودي 67

 2 حالة الزمن المستقبل 72

 1 حالة الزمن الزمن الشرطي 74

 3 الجملة اإلسمية والالحقة التوكيدية 77

 2 يوجد – ال يوجد 83

  األزمنة البسيطة األفعـال  
 8 الزمن الحاضر المستمر 88

 8 الزمن الماضي البسيط الشهودي 99

 6 زمن المستقبل 111

 7 زمن المضارع البسيط أو الواسع 117

 3 فعل األمر والطلب 124

 2 الزمن الماضي الالشهودي النقلي 128

 5 األفعال الشرطية والتمني في الزمن الحاضر 131

 111 إجمالي عدد األسئلة
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 فهرس اجلزء الثالث  
رقم 
 الصفحة

 اسم الفصل
عدد 
 األسئلة

 8 المصادر واشتقاقاتها 5

 6 بناء واشتقاق المصادر 17

 10 مصادر األفعال الالزمة والمتعدية 29

 4 األفعال المساعدة 47

 10 المصادر المركبة 53

 12 أفعال اإللزام والوجوب 65

 7 الفعل المبني للمجهول 85

 7 اسم الفاعل واسم المفعول 103

 15 لواحق وضمائر االسم الموصول 117

 10 األزمنة المركبة لألفعـال - صيغة الحكاية   143

 4 األزمنة المركبة لألفعـال - صيغة الرواية 163

 7 األزمنة المركبة لألفعـال - صيغة الشرط 171

 7 اللواحق واإلضافات على األفعال 187

 10 اللواحق واإلضافات على األفعال التي تدل على الزمن 201

 7 الكالم المنقول المباشر والغير مباشر 219

 124 إجمالي عدد األسئلة
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 فهرس اجلزء الرابع
رقم 
 الصفحة

 اسم الفصل
عدد 
 األسئلة

 4 أدوات االستفهام 5

 2 عبارات السببية 13

 3 أدوات وعبارات الربط 17

 3 العبارات الدالة على الحال والهيئة 23

 2 عبارات الكميات والمقادير 29

 1 أدوات وعبارات العطف 33

 2 عبارات المقارنة والتفضيالت 37

 5 العبارات واللواحق الدالة على الزمن 41

 2 العبارات الدالة على المكان 51

 1 مفردات وعبارات أخرى 57

 6 ترتيب الجملة في اللغة التركية 61

 1 الكنايات والتراكيب والقوالب 67

 1 الرموز وأدوات التنقيط في الكتابة 69

 33 إجمالي عدد األسئلة



``` الا  
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``` الا  
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 27 – كتاب مفردات وعبارات يف اجلغرافيا والتاريخ

 الفهرس
 عدد الكلمات واجلمل اسم اجلدول رقم الصفحة

  البالد واجلنسيات
 69 أسماء البالد والجنسيات 9

 27 أسماء لغات العالم 13

 اجلغرافيا والتضاريس
 9 أسماء الجهات 22

 61 المياه والبحار والمحيطات 23

 183 مفردات ومصطلحات جغرافية 27

 الفلك والفضاء اخلارجي
 14 أسماء كواكب المجموعة الشمسية 40

 88 مفردات في الفلك والفضاء الخارجي 42

 الطقس واألحوال اجلوية
 115 مفردات في المناخ والطقس 49

 52 حالة الطقس 55

 28 جمل في الطقس والمناخ 60

 30 أسئلة في الجغرافيا 62

 مفردات وعبارات يف التاريخ
 198 مفردات في التاريخ 65

 إحصاءات
  874 إجمالي عدد الكلمات والجمل    

 76 إجمالي عدد صفحات الكتاب  



``` الا  
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``` الا  
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 28- كتاب قانون وحماكم ومستندات
 الفهرس

 عدد الكلمات واجلمل اسم اجلدول رقم الصفحة

 قانون ومحاكم

8 
 /مفردات وعبارات في القانون والمحاكم والعقوبات

 تركي عربي
935 

56 
 /مفردات وعبارات في القانون والمحاكم والعقوبات

 عربي تركي
916 

 وثائق ومستندات
 46 معلومات شخصية 105

 60 معلومات الحصول على إقامة 108

 42 وثائق ومستندات منوعة 113

 15 معلومات عقد اإليجار 115

 25 أنواع الشهادات 116

 17 أنواع الوثائق 117

 19 أنواع السندات 118

 9 مكتبة الصور 120

 إحصاءات
  1159 إجمالي عدد الكلمات والجمل    

 130 إجمالي عدد صفحات الكتاب  



``` الا  
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``` الا  
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 29 – كتاب هوايات وأنشطة
 الفهرس

 عدد الكلمات واجلمل اسم اجلدول رقم الصفحة

 رياضة

 60 األلعاب الرياضية 8

 115 مفردات في رياضة كرة القدم 11

 119 مفردات في الرياضة 19

 24 أدوات وأجهزة رياضية 25

 تسلية وترفيه
 61 مفردات في التسلية والترفيه 30

 23 لعبة الشطرنج 37

 20 ورق اللعب - الشدة 39

 12 األبراج 42

 غناء وموسيقا

 32 اآلالت الموسيقية 46

 57 منوعات موسيقية 55

 16 السلم الموسيقي 58

 12 طرب وغناء 59

 انتاج تلفزيوني وسينمائي
 88 مفردات في اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي 62

 إحصاءات
  639 إجمالي عدد الكلمات    

 71 إجمالي عدد صفحات الكتاب  



``` الا  
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``` الا  
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 30 – كتاب دليل اهلندسة اإلنشائية والعمارة والبناء
 الفهرس

 عدد الكلمات واجلمل اسم اجلدول رقم الصفحة

 قسم اهلندسة اإلنشائية
 886/89 مصطلحات في الهندسة المدنية واإلنشائية 7

 قسم اهلندسة املعمارية والديكور
 491 مفردات في العمارة والديكور 68

 75 أثاث ومفروشات منزلية 101

 15 لوازم ومفروشات ومالءات 109

 قسم املواد وأعمال اإلكساء
 88 مواد البناء واإلكساءات 112

 22 المعادن 119

 92 قسم األدوات والتجهيزات الكهربائية 121

 66 قسم األدوات والتجهيزات الصحية 130

 50 قسم أعمال الدهان والديكور 138

 قسم األدوات واإلكسسوارات
 19 أدوات الرسم الهندسي 144

 135 عدة وأدوات 147

 53 اكسسوارات وخرداوات 154

 قسم اآلليات
 57 أليات البناء والطرق 179

 قسم األمن الصناعي 
 8 أدوات ومستلزمات األمن الصناعي 192



``` الا  
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 50 توصيات األمان أثناء العمل 194

 ملحقات

 104 الواحدات والمقاييس 204

 114 األلوان 213

 إحصاءات
  2414 إجمالي عدد الكلمات والجمل    

 125 إجمالي عدد الصور واللوحات 

 232 إجمالي عدد صفحات الكتاب  



``` الا  
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``` الا  
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 31 – كتاب الصفات وأمساء الصفات
 الفهرس

 عدد الكلمات واجلمل اسم اجلدول رقم الصفحة

 القسم األول – تركي عربي
 99 أسماء هللا الحسنى 7

 1868 الصفات  14

 427 أسماء الصفات 115

 القسم الثاني – عربي تركي
 1864 الصفات 140

 427 أسماء الصفات 241



``` الا  
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``` الا  
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 32 – كتاب عامل احليوان
 الفهرس

 عدد الكلمات  اسم اجلدول رقم الصفحة

 81 الثدييات 7

 31 الحشرات والزواحف 12

 34 الطيور والدواجن 14

 25 الكائنات المائية والبحرية 16

 20 أصوات الحيوانات وحركاتها 18

 83 مفردات منوعة 20

 9 لوحات مكتبة الصور 25

 274 إجمالي عدد المفردات 



``` الا  
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``` الا  
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 33- كتاب عامل النباتات واألشجار
 الفهرس

 عدد الكلمات  اسم اجلدول رقم الصفحة

 األزهار والورود
 29 أسماء األزهار والورود 8

 13 أقسام الزهرة 12

 17 منوعات في الزهور 13

 األعشاب والنباتات
 29 أسماء األعشاب والنباتات 18

 36 منوعات في النباتات واألعشاب 20

 األشجار
 63 أسماء األشجار 30

 11 أسماء أقسام الشجرة 38

 57 منوعات في الزراعة 39

 255 إجمالي عدد المفردات 

 24 إجمالي عدد اللوحات والرسومات والصور 



``` الا  
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``` الا  
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 34-  كتاب املفردات القدمية واحلديثة يف اللغة الرتكية
 الفهرس

 عدد الكلمات اسم اجلدول رقم الصفحة
 833 1- المفردات القديمة التي مازالت مستخدمة حتى اآلن 7

 599 2- المفردات القديمة الغير مستخدمة أو نادرة االستخدام 43

 1432 إجمالي عدد المفردات 



``` الا  
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``` الا  
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 35-  كتاب أمثال وحكم وأقوال مأثورة
 عربي تركي الفهرس

 احلرف رقم الصفحة احلرف رقم الصفحة

 ظ -ط  55  أ 9
 غ -ع  56 ب  46

 ق -ف  85 ت 47

 ك 60 ج 48

 ل 64 ح 49

 م 77 خ 50
 ن 84 ذ -د  51

 هـ 85 ز -ر  52

 ي 86 ش -س  53
   ض -ص  54



``` الا  
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 تركي عربي الفهرس
 احلرف رقم الصفحة احلرف رقم الصفحة

93 A 151 M 

102  B 153 N 

108 Ç - C 154   Ö - O 
113 D 157 P 

120 E 158 R 

122 F 159 Ş - S 
123 G 164 T 

127 H 166 Ü - U 

135 İ –I  167 V 

141 K 168 Y 
151 L 171 Z 



``` الا  
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 نهاية الكتاب
 

 

 

 

 

 

 

 



``` الا  
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 لتحميل ومشاهدة املزيد من الكتب اضغط على روابط مكتبة املوسوعة الشاملة:

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1S

WMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

 

وميكنكم أيضاا االشرتاك مبجموعة " املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية " على صفحة الفيس بوك لكي 
 يصلكم كل ما هو جديد من هذه الكتب والربامج

 /https://www.facebook.com/groups/1446126149017845على الرابط "

 

 مع متنياتي لكم بالفائدة واملتعة

 

 

 

 

 

املهندس 
حممد عامر 
 اجملذوب

www.facebook/amermajz 

amermajz@windowslive.com 

amermajz@gmail.com 

https://twitter.com/amermajz 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
http://www.facebook/amermajz
mailto:amermajz@windowslive.com
mailto:amermajz@gmail.com
https://twitter.com/amermajz


``` الا  
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