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 املقدمة
هذا الكتاب " مفردات وعبارات في الجغرافيا والتاريخ" الكتاب السابع والعشرون من كتب 

سلسلة الموسوعة الشاملة في اللغة التركية هذا الكتاب يحوي على مفردات وعبارات في 

الجغرافيا والتاريخ، أرجو من هللا تعالى أن يكون هذا الكتاب من سلسلة الموسوعة الشاملة في 

اللغة التركية أن يحقق الهدف المرجو منه في إغناء المكتبة العربية التي تفتقر إلى مثل هذه 

المراجع والكتب وأن تكون أيضا   هذه السلسلة خير مساعد ومعين للراغبين في تعلم اللغة 

 التركية والتعمق بها.

 المهندس محمد عامر المجذوب

 إستانبول 7 تموز 2016
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 Afganistan - Afganistanlı /Afgan أفغانستان، أفغانستاني، أفغاني  .1

 Afrika -  Afrikalı أفريقيا، أفريقي  .2

 Almanya - Almanyalı/Alman أملانيا، أملاني  .3
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11.   
 
 Basra - Basralı البصرة، بصري

 Belçika - Belçikalı بلجيكا، بلجيكي  .12

 Birleşik Arap Emirliklerili إمارات، إماراتي  .13
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 Cezayir - Cezayirli جزائر، جزائري  .16

 Çin - Çinli صني، صيني  .17

 Danimarka - Danimarkalı دامنارك، دامناركي  .18

https://www.seslisozluk.net/%28isim%29-afganistan-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%28isim%29-afganistan-nedir-ne-demek/
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 Endonezya - Endonezyalı إندونيسيا، اندونيسي  .19

 Etiyopya - Etiyopyalı إثيوبيا، إثيوبي  .20

 Fas - Faslı مغرب، مغربي  .21

 Filipin - Filipinli فيليبني، فيليبيني  .22

 Filistin - Filistinli فلسطني، فلسطيني  .23

 Finlandiya - Finlandiyalı فنلندا، فنلندي  .24

 Fransa -  Fransalı/Fransız فرنسا، فرنسي  .25

 Güney Afrika - Güney Afrikalı جنوب إفريقيا، جنوب أفريقياني  .26
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 İngiletre -  İngiletreli / İngiliz إنكلرتا، انكلرتاوي  .29
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 İran -  İranlı إيران، إيراني  .31

 İskoçya - İskoçyalı إسكتلندا، أسكتلندي  .32

 İspanya -  İspanyalı/İspanyol إسبانيا، إسباني  .33

 İsveç - İsveçli سويد، سويدي  .34

 İsviçre - İsviçreli سويسرا، سويسري  .35

 İtalya - İtalyalı/İtalyan إيطاليا، إيطايل  .36

 Japonya -  Japonyalı/Japon اليابان، ياباني  .37

ازية  .38
َ
ق
ْ
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َ
ق
ْ
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 Kahire - Kahireli قاهري، من القاهرة  .39

 Kanada -  Kanadalı كندا، كندي  .40

 Katar-Katarlı قطر، قطري  .41

 Kazakistan- Kazakistanlı/Kazak كازاخستان، كازاخستاني  .42

 Kore- Koreli كوريا، كوري  .43

 Kuveyt- Kuveytli كويت، كويتي  .44

 Libya - Libyalı ليبيا، ليبي  .45

 Lübnan - Lübnanlı لبنان، لبناني  .46

 Macar - Macarlı/ Majarıstanlı جمر، جمري  .47

 Mağolistan - Mağolistanlı/Mağol منغوليا، منغويل  .48

 Meksika - Meksikalı مكسيك، مكسيكي  .49

 Mısır - Mısırlı مصر، مصري  .50

 Moritanya - Moritanyalı موريتانيا، موريتاني  .51

 Nijerya - Nijeryalı نيجرييا، نيجري  .52

 Norveç - Norveçli نرويج، نروجيي  .53

 Pakistan - Pakistanlı باكستان، باكستاني  .54

 Polonya - Polonyalı بولونيا، بولوني  .55

 Peru - Perulu بريو، بريوني  .56

 Portekiz -Portekizli برتغال، برتغايل  .57

 Rusça - Rusyalı/Rus روسيا، روسي  .58



 
 
 

  12 
 

 وبوتأليف وترمجة املهندس حممد عامر اجملذإعداد  –يف اجلغرافيا والتاريخ  وعبارات مفردات –املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية 

 Sırbistan - Sırbistanlı/Sırp صربيا، صربي  .59

 Somali -Somalili صومال، صومايل  .60

 Sudan - Sudanlı سودان، سوداني  .61

 Suriye - Suriyeli سوريا، سوري  .62

 Suudi Arabistan - Suudi Arabistanlı سعودية، سعودي  .63

 Tunus -Tunuslu تونس، تونسي  .64

 Ukrayna - Ukraynalı اكرانيا، أوكراني  .65

ماني  .66
ُ
مان، ع

ُ
 Umman - Ummanlı ع

 Ürdün - Ürdünlü أردن، أردني  .67

 Yemen -Yemenli مين، ميني  .68

 Yunan -Yunanistanlı/Yunanlı/Yunan يونان، يوناني  .69
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 أمساء لغات العامل -2 
Dünya Diller 

N عربي Türkçe رمز اللغة 
  ، Arnavutça اللغة األلبانية  .1

 Urduca Urdu اللغة األردية  .2

 İspanyolca İsp اللغة اإلسبانية  .3

 Almanca Alm اللغة األملانية  .4

 .İngilizce İng اللغة اإلنكليزية  .5

 .İtalyanca İt اللغة اإليطالية  .6

 Portekizce Port اللغة الربتغالية  .7

 Bulgarca Bulg اللغة البلغارية  .8

 Lehçe Leh اللغة البولندية  .9

 Türkçe T اللغة الرتكية  .10

11.  
اللغة الرتكية 

 العثمانية
Osmanlı Türkçesi Osm.T 

 Gürcüce  Gü اللغة اجلورجية  .12

 Rusça Rus اللغة الروسية  .13

 Rumence Rum اللغة الرومانية  .14

 Slavca Sl اللغة السلوفاكية  .15

 İsveççe İsveç اللغة السويدية  .16

 Çince Çin اللغة الصينية  .17

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sve%C3%A7
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 İbranice İbr اللغة العربية  .18

 Arapça Ar اللغة العربية  .19

 Farsça Far اللغة الفارسية  .20

 .Fransızca Fr اللغة الفرنسية  .21

 Korece Kor اللغة الكورية  .22

 .Latince Lat اللغة الالتينية  .23

 Hintçe Hint اللغة اهلندية  .24

 .Macarca Mac اللغة اهلنغارية، اجملر  .25

 .Japonca Jap اللغة اليابانية  .26

 Yunanca Yun اللغة اليونانية  .27
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 أمساء اجلهات -1

rYönle 

 Kuzey مشال  .1

 Güney جنوب  .2

 Doğu شرق  .3

 Batı غرب  .4

 Kuzey Doğu مشال شرق  .5

 Kuzey Batı مشال غرب  .6

 Güney Doğu جنوب شرق  .7

 Güney Batı جنوب غرب  .8
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 املياه والبحار واحمليطات -2

Sular ve Okyanus 

 Ak Denizi البحر األبيض املتوسط  .1

 Kızıl Deniz البحر األمحر  .2

 Kara Denizi البحر األسود  .3

 t GölüLu البحر امليت  .4

 Basra Körfezi اخلليج العربي أو الفارسي  .5

 Atlantik Okyanusu احمليط األطلسي  .6

 Güney Buz Denizi احمليط املتجمد اجلنوبي  .7

 Kuzey Buz Denizi احمليط املتجمد الشمايل  .8

 Pasifik Okyanusu احمليط اهلادي  .9

 Hint Okyanusu احمليط اهلندي  .10

 Ege Denizi حبر إجية  .11

 Baltık Deniz البلطيقر حب  .12

 Japon Deniz حبر اليابان  .13

 Çin Deniz حبر الصني  .14

 Hazar Denizi حبر قزوين  .15

 Marmara Denizi حبر مرمرة  .16

 Amazon Nehri نهر األمازون  .17

 Dicle Nehri نهر دجلة  .18

 Fırat Nehri نهر الفرات  .19

  NehriMississippi  املسيسيبينهر   .20
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 Nil Nehri نهر النيل  .21

 Ren Nehri نهر الرين  .22

 Sen nehri نهر السني  .23

 Deniz derinlikleri أعماق البحار  .24

 Okyanus derinlikleri أعماق احمليطات  .25

 İç deniz ار الداخليةالبح  .26

ر  .27
ْ
ز
َ
ج
ْ
ال
َ
 و
ُّ
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َ
م
ْ
 Gelgit bölgesi ، Kabarma َال

Ve İnme, Med-cezir 

 Dalgalar أمواج  .28

 Deniz حبر  .29

 Göl حبرية  .30

 Küçük göl بركة ماء  .31

 Akıntı تيار مائي  .32

 Kar ثلج  .33

 Okyanus coğrafyası جغرافية احمليطات  .34

 Irmak yatağı حوض النهر  .35

 Delta دلتا  .36

 Deniz yolculuğu رحلة حبرية  .37

 Sahil – kıyı ساحل، شاطئ  .38

 Dere ساقية، جدول  .39

 Baraj سد مياه  .40

 Sel سيل  .41

https://www.seslisozluk.net/sen-nehri-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sen-nehri-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/okyanus-co%C4%9Frafyas%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deniz-yolculu%C4%9Fu-nedir-ne-demek/
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 Deniz Kenarı، deniz kayısı شاطئ البحر  .42

 Şelale شالل  .43

 Irmak kenarı ضفة النهر  .44

 Okyanus bilimi علم احمليطات  .45

 Su taşkını فيضان  .46

 Deniz kabuğu قواقع حبرية  .47

 Okyanus حميط  .48

 Bataklık مستنقع  .49

 Deniz seviyesi رمستوى سطح البح  .50

 Su kaynakları مصادر املياه  .51

 Yağmur مطر  .52

 Deniz dalgası موج البحر  .53

 Dalga موجة، موج  .54

 Kuyu suları مياه اآلبار  .55

 Tatlı suları مياه عذبة  .56

 Tuzlu suları مياه ماحلة  .57

 Su kaynağı نبع ماء  .58

 Çeşme نبع، ينبوع  .59

 Irmak -Nehir نهر  .60

هري  .61
ُ
 Küçük nehir ن

 

  

https://www.seslisozluk.net/okyanus-bilimi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deniz-kabu%C4%9Fu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deniz-dalgas%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/tatl%C4%B1-su-nedir-ne-demek/
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 مفردات ومصطلحات جغرافية  - 3
Coğrafi Terimleri  

 Açlık جماعة  .1

 Ada جزيرة  .2

 Afet كارثة، آفة  .3

 Ağaçlar أشجار  .4

 Ağaçlık أدغال  .5

 Akdeniz iklimi مناخ البحر األبيض املتوسط  .6

 Alan ، مساحةحقل  .7

 Alçak basınç ضغط منخفض  .8

  Arap yarmada شبه جزيرة العرب  .9

 Arz dairesi خط العرض  .10

 Asit yağmuru املطر احلمضي  .11

 Atlas أطلس  .12

 Atmosfer basıncı الضغط اجلوي  .13

 Aysberg، buz dağı جبل جليدي  .14

 Bahar mevsimi فصل الربيع  .15

 Balıkçılık تربية األمساك  .16

 Baraj yapmak بناء السدود  .17

 Başkent عاصمة  .18

http://www.cografyasozlugu.com/sozluk_dizin.php?goster=47&&alfabe=A#A
https://www.seslisozluk.net/arab-peninsula-nedir-ne-demek/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k
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  Bayrak علم، راية  .19

 Bitkisel نباتي  .20

 Bitkisel üretim اإلنتاج الزراعي  .21

 Boğaz مضيق  .22

 Bölge منطقة، إقليم  .23

 Buhar خبار  .24

 Buz جليد  .25

 Buz dağları جبال جليدية  .26

 Buzul متجمد  .27

 Coğrafi bölgeleri ق اجلغرافيةاملناط  .28

 Coğrafi konum املوقع اجلغرايف  .29

 Çalılık أرض بور، جرداء  .30

 Çamur طني  .31

 Çevre بيئة  .32

 Çığ انهيار ثلجي  .33

 Çiftlik مزرعة  .34

 Çimen أعشاب ،حشائش  .35

 Çiy ندى  .36

 Çöl صحراء  .37

 Çölleşme التصحر  .38

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitkisel_%C3%BCretim&action=edit&redlink=1
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 Dağ جبل  .39

 Deprem ، zelzele زلزال  .40

 Deprem bilim علم الزالزل  .41

 Deprem bilimci العامل بالزالزل  .42

 Deprem bölgeleri مناطق زلزالية  .43

 Deprem dayanımı مقاومة الزالزل  .44

 Deprem etkisi تأثري الزالزل  .45

 Deprem kuvveti قوة الزلزال  .46

 Deprem merkezi مركز الزلزال  .47

 Deprem mühendisliği هندسة الزالزل  .48

 Deprem süresi فرتة الزلزال  .49

 Deprem şiddetli شدة الزلزال  .50

 Deprem tahmini التنبؤ بالزالزل  .51

 Dil اللغة  .52

 Doğa الطبيعة   .53

 Doğa bilimi علم الطبيعة  .54

 Doğa kanunu قانون الطبيعة  .55

 Doğa yasası قانون الطبيعة  .56

  Doğal طبيعي  .57

 Doğal afetler آفات أو كوارث طبيعية  .58

https://www.seslisozluk.net/deprem-bilim-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-bilimci-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-dayan%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-etkisi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-kuvveti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-merkezi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-m%C3%BChendisli%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-s%C3%BCresi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-tahmini-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/do%C4%9Fa-bilimi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/do%C4%9Fa-kanunu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/do%C4%9Fa-yasas%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 Doğal etkileri لطبيعيةالعوامل ا  .59

 Doğal kaynaklar موارد وثروات طبيعية   .60

 Dünya meteoroloji اللجنة الدولية للتغريات املناخية  .61
organizasyonu 

 Dünyanın haritası خارطة العامل  .62

 Dünya'yı çepeçevre حول العامل  .63

 Düzlük ، ova سهل  .64

 Ekvator ait استوائي  .65

 Ekvator çizgisi ، Hattı İstiva خط االستواء  .66

 Enerji طاقة  .67

 Erozyon التعرية  .68

 Felaket كارثة، مصيبة  .69

 Fosil مستحاثات  .70

 Gökkuşağı قوس قزح  .71

 Gölge الظل  .72

 Güney kutbu القطب اجلنوبي  .73

 Güney yarım küre نصف الكرة اجلنوبي  .74

ليج  .75
َ
خ
ْ
 Haliç َال

 Harita خريطة، خارطة  .76

 Harita anahtarı(Lejant) مفتاح اخلارطة  .77

 Harita ölçeği مقياس اخلارطة  .78

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Meteoroloji_Organizasyonu
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Meteoroloji_Organizasyonu
http://www.cografya.gen.tr/sozluk/harita-olcegi-3.htm
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 Hava ، طقسهواء  .79

 Hava yoğunluğu كثافة اهلواء  .80

 Hayvansal حيواني  .81

 Hayvansal üretimdir اإلنتاج احليواني  .82

 Hidrografya haritaları خارطة توزع املياه ودراساتها.  .83

 Hortum إعصار زوبعة  .84

 Işık ضوء، شعاع  .85

 Işık، aydın نور، ضياء  .86

 İklim değişikliği التبدل أو التغري املناخي  .87

ديم  .88
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ر
ْ
ص
َ
ع
ْ
 İlk fırsatta َال

 İlkbahar mevsimi فصل اخلريف  .89

 İlkel zaman العصور األوىل  .90

 İniş منحدر، نزول  .91

 Jeolojik zamanlar العصور اجليولوجية  .92

 Kanal قناة  .93

 Kanyon واد عميق  .94

 Kaş mevsimi فصل الشتاء  .95

 Kaya صخر  .96

 Kıta قارة  .97

 Körfez ، haliç خليج  .98

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvansal_%C3%BCretim
http://www.cografya.gen.tr/sozluk/hidrografya-haritalari-3.htm
http://www.cografya.gen.tr/sozluk/ilkel-zaman.htm
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 Köy قرية  .99

 Kum رمل  .100

 Kumsal رصيف رملي  .101

 Kumul كثبان رملي  .102

 Kuraklık  اجلفاف  .103

 Kutup bölgeleri املناطق القطبية  .104

 Kutup dairesi الدائرة القطبية  .105

 Kutup kuşağı املنطقة القطبية  .106

 Kutup rüzgârları الرياح القطبية  .107

 Kuzey kutbu القطب الشمايل  .108

 Kuzey yârim küre الكرة الشمايل نصف  .109

 Küresel ısınma االحتباس احلراري يف األرض  .110

 Lav احلمم الربكانية، املاغما  .111

 Lejant دليل اخلارطة مفتاح اخلارطة  .112

 Liman ميناء  .113

 Maden منجم  .114

 Mağara كهف، مغارة  .115

 Mağma احلمم الربكانية، املاغما  .116

 Manzara منظر طبيعي  .117

 Mesaha مساحة  .118

https://www.seslisozluk.net/kutup-b%C3%B6lgeleri-nedir-ne-demek/
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 Meteoroloji علم األرصاد اجلوية  .119

 Nem رطوبة  .120

 Nüfus سكان  .121

 Nüfus artış hızı سرعة التزايد السكاني  .122

 Nüfus büyümesi تضخم سكاني  .123

 Nüfus istatistikleri حصاء السكانياإل  .124

 Nüfus patlaması االنفجار السكاني  .125

 Nüfus planlaması التخطيط السكاني  .126

 Nüfus sayımı التعداد سكاني  .127

 Nüfus tahmini التقدير السكاني  .128

 Nüfus yoğunluğu الكثافة السكانية  .129

 Orman غابة  .130

 Orman alanı مناطق الغابات  .131

 Orman mühendisliği هندسة الغابات  .132

 Orman yangısı حرائق الغابات  .133

 Orta kuşak املنطقة الوسطى يف الكرة األرضية  .134

 Ortadoğu الشرق األوسط  .135

 Otlak عشب، حقل  .136

 Parametre قياس الضغط اجلويم  .137

 Pik قمة اجلبل  .138

https://www.seslisozluk.net/n%C3%BCfus-art%C4%B1%C5%9F-h%C4%B1z%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/n%C3%BCfus-b%C3%BCy%C3%BCmesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/n%C3%BCfus-istatistikleri-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/n%C3%BCfus-patlamas%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/n%C3%BCfus-planlamas%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/n%C3%BCfus-say%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/n%C3%BCfus-tahmini-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/orman-alan%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/orman-m%C3%BChendisli%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
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 Pusula بوصلة  .139

 Rüzgâr etkisi تأثري الرياح  .140

 Serap سراب  .141

 Sınır حد، ختم  .142

ة  .143
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 امل
ُ
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ْ
 Sıradağ َال

 Sismograf التخطيط البياني للزالزل  .144

 Siyasi dünyanın haritası خارطة العامل السياسية  .145

 Şehir ، il مدينة  .146

 Tabiat منظر الطبيعة  .147

 Tarım الزراعة  .148

 Taş حجر  .149

 Tepe قمة  .150

 Topoğrafya haritaları اخلرائط الطبوغرافية  .151

 Toprak األرض، تراب  .152

 Tropik bitkileri نباتات استوائية  .153

 Tropik bölge منطقة استوائية  .154

 Tsunami تسونامي  .155

 Tundra سهل أجرد  .156

 Ufuk أفق  .157

 Uzak doğu الشرق األقصى  .158

https://www.msxlabs.org/forum/ziraat/148785-tarim-ziraat-nedir.html
https://www.seslisozluk.net/tropik-b%C3%B6lge-nedir-ne-demek/
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 Ülke ، دولةبلد  .159

 Vadi وادي  .160

 Vaha واحة  .161

 Vahşi بري  .162

 Viraj منعطف  .163

 Volkan ، yanardağ بركان  .164

 Volkan bacası فوهة الربكان  .165

 Volkan patlaması ثورة بركانية، انفجار بركاني  .166

 Volkanik etkinlikler نشاطات بركانية  .167

 Yakındoğu الشرق األدنى  .168

 Yanardağ بركان  .169

 Yanardağ patlamaları انفجارات بركانية  .170

 Yangın حريق  .171

 Yarmada شبه جزيرة  .172

 Yayla هضبة  .173

 Yaz mevsimi فصل الصيف  .174

 Yer أرض  .175

 Yer Çekimi ، yerçekimi اجلاذبية األرضية  .176

 Yer sarsıntısı هزة أرضية  .177

ر   .178
َ
ض
ْ
 االَخ

ُ
هالَل

ْ
 Yeşilay َال

https://tr.wikipedia.org/wiki/Volkanik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yanarda%C4%9F
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ر  .179
 
دم
ُ
 Yıkıcı deprem زلزال م

 Yoğunlaşma التكاثف  .180

 Yokuş صعود  .181

 Yol طريق  .182

 Yüksek basınç ضغط مرتفع  .183

 

  

https://www.seslisozluk.net/y%C4%B1k%C4%B1c%C4%B1-deprem-nedir-ne-demek/
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 الفلك والفضاء اخلارجي

 Astronomi Ve Uzay 
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 أمساء كواكب اجملموعة الشمسية -1
nGezege  

 Ay القمر  .1

 Büyük Ayı ب األكربجمموعة الد  .2

 Dünya األرض  .3

 Güneş الشمس  .4

 Jüpiter املشرتي  .5

 Küçük Ayı جمموعة الدب األصغر  .6

 Mars املريخ  .7

 Merkür عطارد  .8

 Neptün نبتون  .9

 Plüton بلوتو  .10

 Saman Yolu درب التبانة  .11

   Satürn ، Zühal زحل  .12

 Uranüs أورانوس  .13

 Venüs الزهرة  .14
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 الفضاء اخلارجي الفلك و مفردات يف  - 2
 Uzay  

 

 Ağırlıksızlık انعدام الوزن  .1

 Akan Yıldız شهاب  .2

 Astronom عامل بعلم الفلك  .3

 Astronomi علم الفلك  .4

 Astronomik Birim وحدة فلكية  .5

 Astronot ، Kozmonot رائد الفضاء  .6

 Atmosfer الغالف اجلوي  .7

 Ay Işığı ، Mehtap ضوء القمر  .8

 Ay Tutulması خسوف القمر  .9

 Aydınlanma çemberi املنطقة املضاءة من الشمس  .10

 Boylam, Tul dairesi خطوط الطول  .11

 Büyük Patlama Teorisi نظرية االنفجار الكبري  .12

 Cüce gezegen ، Ceres الكواكب القزمة  .13

 Doğal uyduları األقمار الطبيعية  .14

 Dolunay بدرقمر   .15

 Dünya'nın manyetik مغناطيسية األرض  .16

 En Aşağı Nokta، İz Duşum الدرك األسفل  .17

 En kısa gece أقصر ليل  .18

http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_uydu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Jeomanyetizma
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 En uzun gündüz أطول نهار  .19

 Enlem خطوط العرض  .20

 Eter فضاء مطلق   .21
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ة  .23
َّ
 Galaksi جمر

 Gece، gündüz eşitliği ، Ekinoks تساوي الليل والنهار  .24

 Gezegen ، yuvar كوكب  .25

 Gök cisimler أجرام مساوية  .26

 Gök taşı نيزك أو شهاب  .27

ة  .28
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اوي
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ْ
 Göklere çıkmak َاالَج

 Göksel مساوي، نسبة إىل السماء  .29

 Gökyüzü مساء  .30

 Gün batımı غروب ال  .31

 Gün doğumu شروق ال  .32

 Gün Işığı ضوء النهار  .33

ب  .34
َ
ل
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ْ
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 الشمسي، م

ُ
قالَب

ْ
 Gündönümü َاالن

 Güneş الشمس  .35

 Güneş Batımı غروب الشمس  .36

 Güneş Batış saatleri ساعات غروب الشمس  .37

 Güneş doğuş saatleri ساعات شروق الشمس  .38
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 Güneş gölgesi ظل الشمس  .39

 Güneş Işığı ضوء الشمس  .40

 Güneş ışınları أشعة الشمس  .41

 Güneş Rüzgârı الرياح الشمسية  .42

 Güneş Sistemi النظام الشمسي  .43

 Güneş Tutulması كسوف الشمس  .44

 Helyum اهلليوم  .45

 Hilal، Yeni Ay هالل  .46

 Hubble Teleskopu تلسكوب هابل  .47

 İlk Dördün الطور األول للقمر  .48

 Kara Cisim اجلسم األسود  .49

 Kara Delik الثقب األسود  .50

 Karanlık الظالم  .51

 Kayan Yıldız نيزك  .52

 Kırmızı dev املارد األمحر  .53

 Kış gün dönümü االنقالب الشتوي  .54

 Kozmik Işınlar األشعة الكونية  .55

 Kozmoloji، Evren Bilimi علم الكونيات  .56

 Kozmos، Evren كون  .57

 Kutup yıldızı جنم القطب  .58

https://www.seslisozluk.net/kutup-y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1-nedir-ne-demek/
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ب  .59
َّ
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https://www.seslisozluk.net/kuvvetli-r%C3%BCzgar-nedir-ne-demek/
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 2 - حالة الطقس

Hava Durumu 
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 Hava çok bulutlu اجلو غائم جداا   .19

20.  
اجلو هطول قوي مع عواصف رعدية 

 قوية
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 3- مجل يف الطقس واملناخ

 ?Hava nasıl كيف اجلو؟

 !Ne güzel bir gün كم هو يوم مجيل!

؟  ?Hava yarın nasıl olacak كيف سيكون اجلو غداا

 .Yine güneşli, fakat biraz rüzgârlı مشمش مرة ثانية، لكن مع رياح بشكل قليل.

 ?Kaç derece كم درجة احلرارة؟

.  .Hava çok sıcak اجلو حار جداا

 .Neredeyse 31 derece تقريباا 31 درجة مئوية.

 Ankara'da kar yağacağını düşünüyor هل تعتقد سوف يسقط الثلج يف أنقرة؟
musun? 

 .Sanmıyorum, Kar için erken ال أعتقد ذلك، الوقت مبكر هلطول الثلج.

 ?Fırtına olacağını düşünüyor musun هل تظن سيكون هناك عاصفة؟

 .Sanmıyorum ال أظن ذلك.

 .Ama İstanbul'da kar yağıyor لكن الثلج بهطل يف إستانبول.

 ?Orada kar yağışı ne zaman durur مىت يتوقف هطول الثلج هناك؟

.  .Yakında durur يتوقف قريباا

 ?Yağmur mu başlayacak هل سيبدأ املطر باهلطول؟
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 .Evet, birazdan yağmur başlayacak نعم، بعد قليل سوف يبدأ املطر باهلطول.

 ?Şemsiyeye ihtiyacım olur mu هل أحتاج إىل مظلة؟

 .Sana şemsiyeni yanına almanı öneririm أقرتح عليك بأخذ مظلتك معك.

 .Ne berbat hava! Saat başı değişiyor كم هو الطقس سيء، على رأس الساعة يتغري؟

 ?Yağmur mu yağıyor هل يهطل املطر؟

 .Evet, yağıyor نعم، يهطل.

 .Hava o kadar güzel değil الطقس ليس مجيالا بهذا القدر.

 !Aaa! Hava soğuk değilmiş أه، الطقس على ما يبدو ليس بارداا .

 .Bu havada denize gitmem يف هذا الطقس ال أذهب للبحر.

 .Umarım hava güzel olur أملي أن يصبح اجلو مجيالا.

 .Yarın hava daha sıcak olacak غداا  سيكون الطقس أكثر حرارة.

.  عند ساعات الصباح الطقس سيكون غائم قليالا وصحواا
Sabah saatlerinde hava az bulutlu ve 
açık olacak. 

 .Bugün hava güneşli اليوم اجلو مشمس.
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 4- أسئلة يف اجلغرافيا

 ?Ekvator çizgisi hangi ülkeden geçmez أي الدول التي ال مير منها خط االستواء؟

 ?Dünyanın en büyük ülkesi neresi أين تقع أكرب دولة يف العامل؟

 ?Dünyanın en fakir ülkesi neresi أين تقع أكثر البلدان فقراا يف العامل؟

 ?Dünyanın en soğuk bölge nerede أين تقع أكثر املناطق برودة يف العامل؟

 Dünyanın en yüksek sıcaklık bölge أين تقع أكثر املناطق حرارة يف العامل؟
nerede? 

 ?Dünyanın en kalabalık ülkesi neresi أين تقع أكثر دولة ازدحاماا يف العامل؟

 ?Amazon nehri nerede أين يقع نهر األمازون؟

 Dünyadaki en büyük okyanus أيهما أكرب احمليطات املوجودة يف العامل؟
hangisidir? 

 يف أي دولة تقع أكرب جزيرة يف العامل؟
Dünyanın en büyük adası hangi 
ülkededir? 

 ?Dünya ile ay arasında kaç km var كم املسافة بني األرض والقمر؟

 ?Türkiye il sayısı kaç كم عدد املدن الرتكية؟

 Güneş sistemindeki gezegen sayısı كم عدد كواكب اجملموعة الشمسية؟
kaçtır? 

  ?Bir yılda kaç mevsim vardır كم فصل يف السنة؟

 ?Ekvator çizgisi kaç kıtadan geçer كم قارة يعرب خط االستواء؟

 ?İstanbul'dan Ankara'ya kaç km var كم كيلو مرت بني إستانبول وأنقرة؟

http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/bir-yilda-kac-mevsim-vardir-ozellikleri.27424/
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 ?Mısır alanı kaç kare km vardır كم كيلو مرت مربع مساحة مصر؟

 ?Dünyadaki insan sayısı kaçtır كم يبلغ تعداد سكان العامل؟

 ?Dünyadaki ülkelerin sayısı kaçtır كم يبلغ عدد دول العامل؟

  ?Suriye başkenti adı nedir ما اسم عاصمة سوريا؟

 ما أمساء احمليطات املوجودة يف العامل؟
Dünyadaki okyanusların isimleri 
nelerdir? 

 ماهو أبرد كواكب اجملموعة الشمسية؟
En soğuk güneş sistemindeki gezegen 
hangisidir? 

 ?Dünyanın en uzun nehri nedir ماهو أطول نهر يف العامل؟

 Türkiye'nin en uzun nehri ماهو أطول نهر يف تركيا؟

 ?Dünyanın en yüksek dağı ماهو أعلى جبل بالعامل؟

 ?Dünyanın en büyük gölü ماهو أكرب حبرية بالعامل؟

 ماهو أكرب وأصغر كواكب اجملموعة الشمسية؟
En küçük ve en büyük güneş 
sistemindeki gezegen hangisidir? 

 ?Ekvator çizgisi nedir ماهو خط االستواء؟

 ?Türkiye'nin en büyük gölü ماهي أكرب حبرية يف تركيا؟

 ?Dünyanın en büyük kıtası nedir ماهي أكرب قارة يف العامل؟

 ?Dünyanın en kalabalık nüfusu nedir ماهي الدولة األكثر ازدحاماا بالسكان؟
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 مفردات وعبارات يف التاريخ

Tarih  
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 مفردات يف التاريخ
HakkındaTarih  

 Sykes،Picot Anlaşması اتفاقية سايكس بيكو  .1

 Antikalar  آثار  .2

 Arkeolojik أثري  .3

 İşgal etmek احتالل  .4

 Aramî آرامي  .5

 Aristokratik أرستقراطي  .6

 İstila استيالء  .7

 Esir أسري  .8

 Ağa آغا  .9

 Âl، Osman آل عثمان  .10

 Rusya Federasyonu االحتاد الروسي  .11

 Türkler األتراك  .12

 Britanya Mandası االحتالل أو االنتداب الربيطاني  .13

 Fransa Mandası االحتالل أو االنتداب الفرنسي  .14

 Aristokrat األرستقراطي  .15

 Aristokrasi األرستقراطية  .16

 Britanya İmparatorluğu اإلمرباطورية الربيطانية  .17

 Bizans İmparatoru اإلمرباطورية البيزنطية  .18

https://www.seslisozluk.net/arkeolojik-nedir-ne-demek/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Britanya_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
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 Roma İmparatorluğu اإلمرباطورية الرومانية  .19

 Osmanlı İmparatorluğu اإلمرباطورية العثمانية  .20

 Pers İmparatorluğu اإلمرباطورية الفارسية  .21

 Emevîler األمويون  .22

 Fransız Suriye ve Lübnan االنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان  .23
Mandası 

 Ensar األنصار  .24

 Devrimci االنقالبيون  .25

 Piramitler األهرامات  .26

 Evs Kabile قبيلة األوس  .27

 Burjuva الربجوازية  .28

 Burjuvaları الربجوازيون  .29

 Bizans البيزنطيون  .30

 Tarih التاريخ  .31

 Tatarlar التتار  .32

 Osmanlı Türkçesi الرتكية العثمانية  .33

 Büyük Suriye devrimi الثورة السورية الكربى  .34

 Fransız Devrimi الثورة الفرنسية  .35

 Soğuk Savaş احلرب الباردة  .36

 Birinci Dünya Savaşı احلرب العاملية األوىل  .37

 İkinci Dünya Savaşı احلرب العاملية الثانية  .38

http://tr.wikipedia.org/wiki/Emev%C3%AEler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Burjuva
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_T%C3%BCrk%C3%A7esi
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 Roma medeniyetleri احلضارة الرومانية  .39

 Çin medeniyetleri يةاحلضارة الصين  .40

 Mısır medeniyetleri احلضارة املصرية  .41

 Hint medeniyetleri احلضارة اهلندية  .42

 Haçlı Seferleri ، Haçlı Akınları احلمالت الصليبية  .43

 Halifeler اخللفاء  .44

 ،Raşid Halifele، Dört Büyük Halife اخللفاء الراشدون  .45
Hulefa،Yı Raşidin 

 Harezmşahar اخلوارزميون  .46

 İslam Ülkeleri الدول اإلسالمية  .47

 Arap Ülkeleri الدول العربية  .48

 İslam Devleti الدولة اإلسالمية  .49

 Harezmşahlar Devleti الدولة اخلوارزمية  .50

 Sasani İmparatorluğu الدولة الساسانية  .51

 Safevî Devleti الدولة الصفوية  .52

 Osmanlı Devleti الدولة العثمانية  .53

 Yüce Osmanlı Devleti الدولة العثمانية العلية  .54

 Yahudi Devleti الدولة اليهودية  .55

 Sosyal Demokratlar الدميوقراطيون االشرتاكيون  .56

 Sermaye Sahibi ، Kapitalist الرأمسايل  .57

 Kapitalizm ، Anamalcılık الرأمسالية  .58

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hulefa-y%C4%B1_Ra%C5%9Fidin
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_%C3%BClkeleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safev%C3%AE_Devleti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_demokrasi
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 Sermaye Sahipleri الرأمساليون  .59

 Roman الرومان  .60

 Zerdüştlük الزردشتية أو اجملوس  .61

 Selçuklular السالجقة  .62

 Nükleer Silahları السالح النووي  .63

 Hanedanı الساللة احلاكمة  .64

 Çerkes الشركس  .65

 Şiâ الشيعة  .66

 Komünizm الشيوعية  .67

 Komünistler الشيوعيون  .68

 Haçlılar الصليبيون  .69

 Ticaret yolları الطرق التجارية  .70

 Kraliyet ailesi  العائلة املالكة  .71

 Abbasiler العباسيون – الدولة العباسية  .72

 Osmanlılar العثمانيون  .73

 Emeviler dönemi العصر األموي  .74

 Tunç Çağı العصر الربونزي  .75

 Cahiliye Devri العصر اجلاهلي  .76

 Buz Çağı العصر اجلليدي  .77

 Taş Devri العصر احلجري  .78

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uklular
http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_silah
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkes
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C3%A2
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%BCnizm
https://www.seslisozluk.net/kraliyet-ailesi-nedir-ne-demek/
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 Abbasiler dönemi العصر العباسي  .79

 Karbonifer Dönem العصر الكربوني  .80

 Tarihî Asırlar العصور التارخيية  .81

 Yeniçağ ، Yakın Çağ العصور احلديثة  .82

 Eskiçağ ، Eski Çağ العصور القدمية  .83

 Ortaçağ – Orta çağ العصور الوسطى  .84

 Yeni Ahit العهد اجلديد  .85

 Fâtımîler الفاطميون  .86

 Firavun الفراعنة  .87

88.   
ْ
س
ْ
ر
ُ
 Persler الف

جنة  .89
َ
ر
َ
 Franklar الف

 Karmatîlik القرامطة  .90

 Yirmi Yüzyıl القرن العشرين  .91

 İngiliz kuvvetler القوات اإلنكليزية  .92

 Fransız kuvvetler القوات الفرنسية  .93

 Büyük Güçleri القوى العظمى  .94

 Roma Katolik Kilisesi الكنيسة الكاثوليكية  .95

 Aramîce اللغة اآلرامية  .96

 Marksizm املاركسية  .97

 Marksist املاركسيون  .98

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/tarih%C3%AE+as%C4%B1rlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2t%C4%B1m%C3%AEler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Persler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_Katolik_Kilisesi
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 Nazi Almanya'sı أملانية النازية  .99

 Tarih Ekolü املذهب التارخيي  .100

 Katolik Hristiyanları املسيحيون الكاثوليك  .101

  Moğol املغول  .102

 Memâlik املماليك  .103

 Birleşik Krallık اململكة املتحدة  .104

 Muhajirleri املهاجرين  .105

 ،Nasyonal Sosyalizm النازية  .106
Milliyetçi،Toplumculuk 

 Mutlak Monarşini النظام امللكي املطلق  .107

 Antik Yunan اليونان القدمية  .108

 İmparatorluk إمرباطورية  .109

 Emir أمري  .110

 Manda انتداب  .111

 Mandater انتدابي  .112

 Devri انقالب  .113

 Askarit Devrisi انقالب عسكري  .114

 Ehle،İ Sünnet أهل السنة  .115

  A.D– عيسى بعد –بعد امليالد   .116
Milattan Sonar ، Sa'dan Sonar – 
A.S 

 Tarihi ، Tarihsel تارخيي  .117

 Mumyalama حتنيط  .118

http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/tarih+ekol%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyanl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%9Fol_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Monar%C5%9Fi
http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/tarihi
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 Uhud Dağı جبل أحد  .119

 Cumhuriyetçi مجهوري  .120

 Cumhuriyet مجهورية  .121

 Ordu جيش  .122

 Körfez Savaşı حرب اخلليج  .123

 Savaş حرب، غزوة، معركة  .124

 İlk çağ medeniyetleri ور األوىلحضارات العص  .125

 Anadolu medeniyetleri حضارة األناضول  .126

 Mezopotamya medeniyetleri حضارة ما بني النهرين  .127

 Medeniyet حضارة، مدنية  .128

 Hilâfet ، Halifelik خالفة  .129

 Halife خليفة  .130

 Dirhem  درهم، عملة متداولة  .131

 Müttefik Devletler دول التحالف  .132

 Dünya Milletleri دول العامل  .133

 Mihver Devletle دول احملور  .134

 Selçukl Devleti دولة السالجقة  .135

 Memlûk Devleti دولة املماليك  .136

 Babil devleti دولة بابل  .137

 Diktatör ديكتاتور  .138

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Uhud_Da%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dirhem
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCttefik_Devletler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mihver_Devletler


 
 
 

  72 
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 Dinar دينار، عملة متداولة  .139

 Divan ديوان  .140

 Mızrak رمح  .141

 Tarihi Roman رواية تارخيية  .142

 Eski Roma روما القدمية  .143

 Sultan سلطان  .144

 Kılıç سيف  .145

 Hammurabi yasaları شرائع محورابي  .146

 Cahiliye Devri Arap Şairi شعراء العرب يف اجلاهلية  .147

 Şiilik ، Şiâ شيعة  .148

 Hudeybeiye Antlaşması صلح احلديبية  .149

 Arrkeolog عامل أثري  .150

 Osmanlı عثماني  .151

 Cahiliye Dönemi عصر اجلاهلية  .152

 Dört Halife Dönemi عصر اخللفاء الراشدون  .153

 Rönesans عصر النهضة  .154

 Yüzyıl ، Asır عصر، قرن  .155

 Tarih öncesi çağlar قبل التاريخ عصور ما  .156

 Arkeolojiye علم اآلثار  .157

 Arkeoloji علم اآلثار القدمية  .158

https://www.seslisozluk.net/m%C4%B1zrak-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-nedir-ne-demek/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%28anlam_ayr%C4%B1m%C4%B1%29
https://www.seslisozluk.net/arkeolojik-nedir-ne-demek/
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 Tarih ilmi علم التاريخ  .159

 Dört halife dönemi عهد اخللفاء الراشدين  .160

 İşgal غزو، احتالل  .161

د  .162
ُ
 Uhud Muharebesi غزوة ُأح

 Hendek Muharebesi غزوة اخلندق  .163

 Bedir Muharebesi غزوة بدر  .164

 İstanbul'un Fethi فتح إستانبول  .165

 Mekke 'Fetihi فتح مكة  .166

 Fethetmek، Fethi فتح، حترير  .167

 Fenike فينيقية  .168

 Kadı قاضي  .169

 Lider قائد، زعيم  .170

 B.C Milattan Once ، İsa'dan Once – İ.Öقبل امليالد   .171

 Kabile قبيلة  .172

 Hazrec Kabilesi قبيلة اخلزرج  .173

 Kureyş Kabile قبيلة قريش  .174

 Hammurabi kanunları قوانني محورابي  .175

 Beni Kureyza قوم بنو قريظة  .176

 Sezar قيصر  .177

 Roma Sezar قيصر روما  .178

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul%27un_fethi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurey%C5%9F
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 Oto portre Son Akşam Yemeği لوحة العشاء األخري  .179

 Gazi حمارب، غازي  .180

 Sömürgeci ، Sömürge مستعمر، استعماري  .181

 Sömürge مستعمرة  .182

 Anti Semitik معاد لليهود  .183

 Antlaşma, anlaşma معاهدة، اتفاقية  .184

 Yermük Muharebesi معركة الريموك  .185

 Hıttin Muharebesi معركة حطني  .186

 Sıffin Savaşı معركة صفني  .187

 Toprak Sahipleri مالكو األراضي، اإلقطاعيون  .188

189.   
ْ
لِك
َ
 Kral م

 Kraliçe ملكة  .190

 Kralcı ملكي  .191

 Krallık مملكة  .192

 Mancınık منجنيق  .193

 Mancınık منجنيق  .194

 Mummy مومياء  .195

 Nazi نازي  .196

 Esir etmek يأسر  .197

 Yahudi يهودي  .198

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Gazi
https://www.seslisozluk.net/antla%C5%9Fma-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/antla%C5%9Fma-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%28isim%29-manc%C4%B1n%C4%B1k-nedir-ne-demek/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yahudi
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 نهاية الكتاب
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 املزيد من الكتب اضغط على روابط مكتبة املوسوعة الشاملة:لتحميل ومشاهدة 

wUhttps://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXV

WR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

 

" على صفحة الفيس بوك املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية االشرتاك مبجموعة "  وميكنكم أيضاا 
 لكي 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 

omamermajz@windowslive.c 

amermajz@gmail.com 

https://twitter.com/amermajz 
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