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 المقدمة

  لموسوعة الشاملة في اللغةا " كتب سلسلةحد أهو "  الفيزياء ولكيمياء الكتاب "هذا  

 واصطالحات تتعلق بعلم الفيزياء والكيمياء في اللغة مفردات "هذا الكتاب يحوي على  التركية

 الكتاب هذا من هللا تعالى أن يكون والتي يمكن أن يحتاجها خالل دراستك األكاديمية وأرجوالتركية 

 بة إغناء المكت منه في يحقق الهدف المرجو أن "سلسلة الموسوعة الشاملة في اللغة التركية"من  

 معينوالعربية التي تفتقر إلى مثل هذه المراجع والكتب وأن تكون أيضا" هذه السلسلة خير مساعد 

 للراغبين في تعلم اللغة التركية والتعمق بها، 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

  المهندس محمد عامر المجذوب

2015 -تموز  8 – إستانبول – تركيا  
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واملقاييس الواحدات-1   
 Ölçüler  

 لواحدات الطو
Uzunluk Ölçüleri 

 Milimetre (mm) مرت 0.001ميليمرت =   .1

 Santimetre (cm) ملم 10سنتيمرت =   .2

 Desimetre (dm) سم 10ديسي مرت =   .3

 Metre (m) سم 100مرت=  .4

 Dekametre (dam) مرت 10=  داكا مرت  .5

 Hektometre (hm) مرت 100هكتو مرت =   .6

 Kilometre (km) مرت1000كيلو مرت=   .7

 Fersah مرت 5685فرسخ =   .8

 Merhale مرت 45480مرحلة =  .9

 İnç – Pusa (inç- ") سم 2.54بوصة =  –إنش   .10

 Fit – Ayak (Ft) إنش 12سم =  30.48قدم =   .11

 Yarda (yar) قدم 3سم =  91.44يارد =   .12

 Mil (mil) مرت 1609امليل =   .13

 Deniz Mili مرت 1852امليل البحري )عقدة(=   .14

 Karış شرب  .15

 Mikron مليون من املرت/1ميكرون=   .16

 Işık yılı ميل تريليون625 5,878 =   سنة ضوئية =  .17
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 املساحة واحدات

Alan Ölçüleri 

 Milimetrekare (mm2) 2مم-ميلي مرت مربع   .18

 Santimetrekare   (cm2) 2سم-مربع سنتيمرت   .19

 Desimetrekare (dm2) 2د.م عديسي مرت مرب  .20

 Metrekare (M2) 2مرت مربع   م  .21

 Dekametrekare 2دام عداكا مرت مرب  .22

 Kilometrekare (km2) 2كم-كيلو مرت مربع   .23

 Ar (A) 2م100آر =   .24

 Dönüm 2م 1000دومن =   .25

 Hektar  (ha) دومن 10= 2مرت10000هكتار =   .26

 Feddan 2مرت 919= = دومنفدان   .27

 Mil kare 2كم mil2  =2.5899ميل مربع   .28

 Ayak kare (ft2) - Footkare قدم مربع  .29

 İnç kare (inç kare) (in2) إنش مربع  .30

 Yar kare (yarda kare) (yd2) يارد مربع  .31

 واحدات احلجوم  
 Hacim Ölçüleri  

 Milimetreküp (mm3) 3مرت 0.001ميليمرت مكعب =   .32

 Santimetreküp (cm3) 3ملم 10=  بسنتيمرت مكع  .33

 Desimetreküp (dm3) 3سم 10=  بديسي مرت مكع  .34

 Metreküp (m3) 3سم100=  بمرت مكع  .35
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 واحدات الوزن
Ağırlık Ölçüleri 

 Gram (gr) غرام )غ(   .36

 Kilogram (kg) غرام 100كيلوغرام =   .37

 Ton (t) كغ1000طن =  1  .38

 Dirhem 3,207درهم=   .39

40.  
غرام  453.592( = )رطل –باوند  – ليربه

 أونسة 16= 
Libre (lb) 

 Ons (oz) غرام 28.349أونسة =    .41

 Litre (L) ديسيمرت مكعب 1ليرت =   .42

 Santilitre (cl) سنتي ليرت  .43

 Mililitre küpe (ml3) 3ميلي ليرت مكعب مل  .44

 Kantar كغ 56,449قنطار=   .45

 Kırat غرام 0,2004قرياط =   .46

 Tatlı Kaşığı ميلي ليرت4,92ملعقة شاي =   .47

48.  
 14,786مالعق شاي =  3ملعقة طعام = 

 Yemek Kaşığı ميلي ليرت

 Galon (gal) ليرت 3,7853غالون امريكي=  .49

 Gram (gr) ليرت 119,240غالون =  31.5برميل =   .50

51.  
غالون أمريكي =  42 النفط =برميل 

 Kilogram (kg) ليرت 158,987

 واحدات الزمن
  Vakit Ölçüleri 

 Saniye (s) ثانية  .52

 Dakika (D) ثانية 60دقيقة =   .53
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 Saat (saat) ثانية 3600دقيقة =  60ساعة =   .54

 Gün ساعة 24يوم =   .55

 Hafta أسبوع  .56

 Ay شهر  .57

 Yıl - sene سنة  .58

 واحدات احلرارة

Isı Ölçüleri 

 Grad (grad) غراد )واحدة قياس الزوايا(  .59

 Santigrat احلرارة( )واحدة دسنتي غرا  .60

61.  
=  (رارةواحدة قياس احل)درجة مئوية 

 فهرنهايت 33.8
Celcius (c) 

62.  
 17.22-احلرارة( =  )واحدة تفهرنهاي

 Fahrenhayt (f) درجة مئوية

 Kelvin (k) كلفن  .63

 Santigrat غراديسنت  .64

 Kalori (kal) كالوري  .65

 والتيار الكهربائيواحدات القوة 
Elektrik Ölçüleri 

 Amber (a) شدة التيار الكهربائي( )واحدةأمبري   .66

 Kiloamper امبري 1000كيلو امبري =   .67

 Volt (v) استطاعة التيار الكهربائي( )واحدةفولت   .68

 Vat وات  .69

 V/S وات ساعي  .70

 Kilovat (KV) كيلو وات  .71
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 MegaWatt (MW) ميغا وات  .72

 Ohm أوم  .73

 Beygir (Horse Power) (hp) كيلو وات 0.745حصان خباري =   .74

 Kalori/saniye (Kal/sec) ثا/كالوري  .75

 واحدات القوى والضغط
Güç ve basınç Ölçüleri 

 Kilogram-kuvvet/santimetrekare (kgf/cm2) 2م/نيوتن 9.8=  2سم/كغ ث   .76

 kilogramforce/metrekare (kgf/m2) 2م/كغ ث   .77

 Newton (N) كغ ثقلي 9.8 =القوى( نيوتن )واحدة   .78

 Newton/metrekare (N/m2) 2م /نيوتن  .79

 kilonewton/m2 2م/كيلو نيوتن   .80

 Paskal (Pa) باسكال  .81

 Nanopascal نانو باسكال  .82

 Bar(b) مليميرت زئبق 750.06156129بار =   .83

 Kilo bar بار 1000كيلو بار =   .84

 Nanobar رنانو بار = واحد بامللون من الكيلو با  .85

 Mikrometre civa زئبق ميكروميرت  .86

 Milimetre civa (mmhg) ميلي مرت زئبق  .87

 واحدات التخزين والسرعة يف الكومبيوتر
Bilgisayar  Depo Ve Hiz Ölçüleri 

88.   
 
 Bit بِت

 Bayt (Bayt) بت 1000بايت =   .89

 Kilobayt (Kilobayt) (KB) بايت 1000كيلو بايت =   .90

 Megabayt (Megabayt)(MB) بايت1000000كيلوبايت = 1000ميغا بايت =   .91

 Gigabayt (Gigabayt) (GB) ميغا بايت 1000غيغا بايت =   .92
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 Terabayt (Terabyte)(TB) غيغا بايت 1000تريا بايت =   .93

 Hertz (HZ) هرتز )سرعة املعاجل وكرت الشاشة(  .94

 Megahertz (MHZ) هرتز 1000000ميغا هرتز =   .95

 RPM (Revolutions Per Minute) (RPM) دورة بالدقيقة  .96

 Piksel دقة الشاشة( )واحدةبيكسل   .97

 واحدات العدد
Sayım Ölçüleri 

 Deste قطعة 12دسته =  –دزينة   .98

 Takım فريق-طقم   .99

 Grup جمموعة  .100

 Birim وحدة جمموعة  .101

 واحدات قياس الزوايا
Açı Ölçüleri 

 Derece راديان 0.0174532925239درجة =   .102

 Radyan درجة 57.2957795راديان =   .103

 Grad درجة 0,90غراد =   .104
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 املعادن-2
Madenler

 AL Alüminyum ألومنيوم  .1

 

 Bronz- Tunç - برونز  .2

 

 PT Platin بالتني  .3

 

 FE Demir حديد  .4

 

صب حديد-زهرحديد   .5  FE Dökme Demir 

 

 Pb Kurşun رصاص  .6

 

توتياء- زنك  .7  ZN Çinko 

 

 HG Cıva زئبق  .8

 

 Paslanmaz Çelik - ستانلس ستيل  .9

 

 Pas - صدأ  .10

 

تنك –صفيح   .11  - Teneke 

 

 AG Gümüş فضة  .12

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Platin
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F
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 Çelik - فوالذ  .13

 

 Font - فونت  .14

 

 SN Kalay قصدير  .15

 

 CR Krom كروم  .16

 

 CO Kobalt كوبالت  .17

 

 Maden - Metal - معدن  .18

 

 CU Bakır حناس  .19

 

 CU حناس أمحر  .20
Kırmızı Bakır - Kızıl 
Pirinç 

 

 CU Sarı Bakar - Sarı Pirinç حناس أصفر  .21

 

 NI Nikel نيكل  .22

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kobalt
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 يف الفيزياء مفردات- 5
 Boyutlar مقاييس-أبعاد   .1

 Akım yönü اجتاه التدفق أو اجلريان  .2

 Bileşik تركيب-احتاد   .3

 Genleşme اتساع  .4

 Otomatik أتوماتيك  .5

 Cisimler أجسام  .6

 Küresel ısınma احتباس حراري  .7

 Araç أداة  .8

 Yükseklik ارتفاع  .9

 Zemin أرض  .10

 Devir sayları أرقام الدورات  .11

 Temel أساس  .12

 Esas أساس  .13

 Dinamiğin temel أساس الديناميك  .14

 Kullanma استخدام-استعمال   .15

 Tüketim استهالك  .16

 ,Isaac newton )غامل فيزيائي( –إسحق نيوتن   .17

 Silindir اسطوانة  .18

 İşaret إشارة  .19

 Ses sinyali إشارة صوتية  .20

 Sinyal إشارة موجة  .21

 Radyoaktivite إشعاع  .22

http://tr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoaktivite
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 X ışınları أشعة إكس  .23

 Güneş ışkıları أشعة الشمس  .24

 Alfa parçacığı أشعة ألفا  .25

 Beta parçacığı أشعة بيتا  .26

 Kızıl ötesi (infrared ışınları) أشعة حتت احلمراء  .27

 Gama ışını أشعة عاما  .28

 Ultra violet Işınları أشعة فوق البنفسجية  .29

 Asgari أصغري  .30

 Engelleme منع-إعاقة   .31

 Yatay أفقي  .32

 Enerji alış veriş اكتساب ومنح الطاقة  .33

 Keşif – meydana çıkarma اكتشاف  .34
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 Aydınlanma اإلضاءة  .40

 Maksimum األعظمي  .41

 Elektronlar اإللكرتونات  .42

 Mikrodalgalar األمواج امليكروية  .43

 İzin verilebilir sapma, kabul edilebilir sapma االحنراف املسموح به  .44

 Eğileme الطواعية-االحنناء   .45

 Mutlak titreşim االهتزاز املطلق  .46

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beta_par%C3%A7ac%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gama_%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1nlanma
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Alternatif_ak%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manyetik_Ak%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frekans
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fiziksel_sabitler
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Manyetik_alan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji#.C4.B0.C3.A7_enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k_enerjisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji#Enerji_ve_.C4.B1s.C4.B1_bilgisi
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Momentum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay-zaman
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 Mıknatıs مغناطيس  .462

 Manyetik مغناطيسي  .463

 Ayar anahtarı مفتاح العيار أو الضبط  .464

 Mukavemet مقاومة  .465

 Reosta ريسستانس -مقاومة كهربائية   .466

 Enerjinin biçimleri مقاييس الطاقة  .467

 Kabul edilebilir مقبول  .468

 Miktar مقدار  .469

 Ölçek مقياس  .470

 Ampermetre مقياس األمبري  .471

 Sismometre مقياس الزالزل  .472

 Işıkölçer مقياس الضوء  .473

 Aktif enerji ölçeri مقياس الطاقة الفعال  .474

 Termometre ترمومرت –مقياس حرارة   .475

 Piston مكبس  .476

 Grafik غرافيك-منحني بياني   .477

 Kaygan منزلق  .478

http://tr.wikipedia.org/wiki/Manyetik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mukavemet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji#Enerjinin_bi.C3.A7imleri
http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%C3%B6l%C3%A7er
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 Akım regülatörü منظم التيار  .479

 Otomatik regülatör منظم أوتوماتيكي  .480

 Maddeler مواد  .481

 Elektrik motoru موتور كهربائي  .482

 Dalga موجة  .483

 Telsiz dalgası موجة السلكية  .484

ربد  .485
ُ
 Soğutucu م

 Isıölçer – sıcak ölçer - ateş ölçer ميزان حرارة  .486

 Tansiyon ölçme ميزان ضغط  .487

 Tartı ميزان للوزن  .488

 Mekanik ميكانيك  .489

 Aktar ناقل للتيار  .490

 Oran نسبة  .491

 Bağıl متصل بالغري –نسبي   .492

 Sistem نظام  .493

 Uluslararası ölçüm sistemi نظام القياسات الدولية  .494

 Uluslararası birim sistemi نظام الواحدات الدويل  .495

 Soğutma sistemi نظام تربيد  .496

 Teorik نظري  .497

 Teoriler نظريات  .498

 Ham petrolüm خام نفط  .499

 Erime noktası نقطة االنصهار  .500

 Erime ve kaynama noktası نقطة االنصهار والغليان  .501

 Donma noktası نقطة التجمد  .502

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pikometre#Uluslararas.C4.B1_.C3.96l.C3.A7.C3.BCm_Sistemi.27ne_g.C3.B6re_metre.27nin_katlar.C4.B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teorik_fizik
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 Sıfır enerji noktası نقطة الطاقة الصفرية  .503

 Kaynama noktası نقطة الغليان  .504

 Nükleer نووي  .505

 Harmonik متناسق-متجانس  –هارموني   .506

 Hertz عامل كهربائي –وحدة قياس السرعة  –هرتز   .507

 Hava هواء  .508

 Hidrojen هيدروجني  .509

 Vat وات  .510

 Hacim birimleri واحدات احلجم  .511

 Basınç birimleri واحدات الضغط  .512

 Ölçü birimleri واحدات القياس  .513

 Alan birimleri واحدات املساحة  .514

 .Kuvvet birimi القوة واحدة  .515

 Kütle birimi واحدة الكتلة  .516

الوزن النوعي –واحدة الكتلة الذرية   .517  Atomik kütle birimi 

 Birim واحدة قياس  .518

 Newton (birim) واحدة نيوتن  .519

 Duran ساكن-متوقف –واقف   .520

 Ünite وحدة  .521

 Havasız ortamı فراغ-وسط خال من اهلواء   .522

 Ulaşım, erişim دخول-وصول   .523

 Vinç رافعة-ونش   .524

 Hareket etmek يتحرك  .525

 Eşit يكافئ-يساوي   .526

 Yapışmak يلتصق  .527

 Ayarlanabilir ميكن ضبطه أو تعديله  .528

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%B1f%C4%B1r_enerji_noktas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/n%C3%BCkleer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28birim%29
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7%C3%BC_birimleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Newton_%28birim%29
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 والعناصر الكيميائية املواد-1
Kimyasal elementleri 

 الغازات
 Argon Ar غاز األرغون  .1

 Oksijen O2 غاز األوكسجني  .2

 Karbon C غاز الكربون  .3

 Klor CL غاز الكلور  .4

 Metan CH4 غاز امليتان  .5

 Nitrojen - azot N اآلزوت –غاز النرتوجني   .6

 Amonyak NH3 غاز النشادر  .7

 Halojen Ha غاز اهلالوجني  .8

 Hidrojen H غاز اهليدروجني  .9

 Karbon monoksit CO غاز أول أكسيد الكربون  .10

 Karbon dioksit Co2 اوكسيد الكربونثاني   .11

 Radon Rn غاز الرادون  .12

 Neon Ne غاز النيون  .13

 Helyum He غاز اهليليوم  .14

 عناصر ومركبات كيميائية منوعة
 Aktinyum Ac أكتينيوم  .15

 - Tuzlar األمالح  .16

 - Barut البارود  .17

 - Plastik البالستيك  .18

 - Alkaliler القلويات  .19

 Alkol CH3-CH2-OH الكحول  .20

 Su H2o املاء  .21

http://tr.wikipedia.org/wiki/Neon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Aktinyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Barut
http://tr.wikipedia.org/wiki/Plastik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkali
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkol
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 Kral suyu املاء امللكي  .22
3 HCl + HNO3 → 

NOCl (aq) + Cl2 (aq) + 
2 H2O (l) 

 Amonyak NH3 أمونياك  .23

 Karbondioksit H2CO3 أوكسيد الكربونات  .24

 Sülfürik asit H2SO4 الكربيتأوكسيد   .25

 Magnesium oksit Mg o مأوكسيد املغنيزيو  .26

 - PVC ب ف س  .27

 Platinyum Pt بالتينيوم  .28

 Potasyum K بوتاسيوم  .29

 Talyum Tl تاليوم  .30

  Teflonun تفلون  .31

 Titanyum Ti تيتانيوم  .32

 - Borik asit محض البوريك  .33

 Sülfürik asiti H2SO4 محض الكربيت  .34

 Hidroklorik asit HCL محض كلور املاء  .35

 Radyum Ra راديوم  .36

 Kurşun Pb رصاص  .37

 Arsenik As زرنيخ  .38

 Sodyum sülfat Na2SO4 سلفات الصوديوم  .39

 Silisyum - silikon Si سيليكون-سليسيوم   .40

 - Suda صودا  .41

 Sodyum Na صوديوم  .42

 Flor F فلور  .43

 Fosfat PO4-3 فوسفات  .44

 Fosfor P فوسفور  .45

 Kadmiyum Cd كادميوم  .46

 Kalsium CA كالسيوم  .47

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kral_suyu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amonyak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azot
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azot
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClf%C3%BCrik_asit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCrt
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCrt
http://tr.wikipedia.org/wiki/PVC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Potasyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Talyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teflon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Titanyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Borik_asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClf%C3%BCrik_asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%9Fun
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum_s%C3%BClfat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Silisyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Flor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kadmiyum
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 Kükürt S  كربيت  .48

 Sodyum karbonat CH3COONa كربونات الصوديوم  .49

 ,Magnezyum karbonat MgCO3 مكربونات املغنيزيو  .50

 Klor C L كلور  .51

 - Amonyum klorür كلور األمونيوم  .52

 Sodyum klorür NaCl كلور الصوديوم  .53

 Kloroform CHCl3 مكلوروفور  .54

 Lityum Li ليتيوم  .55

 Magnezyum Mg ماغنيسيوم  .56

 Mangan MN منغنيز  .57

 Gümüş nitrat Ag NO3 + NO2 + H2O نرتات الفضة  .58

 - Nitrogliserin ننرتو غليسريي  .59

 Magnezyum hidroksit ماملغنيزيو هيدروكسيد  .60
 

(Mg(OH)2) 

 İyot I يود  .61

 Uranyum U يورانيوم  .62

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCrt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum_karbonat
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://tr.wikipedia.org/wiki/Klor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum_klor%C3%BCr
http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/kloroform
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lityum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnezyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F_nitrat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nitrogliserin
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yot
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uranyum
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N Madde المادة PH 

1.  Sülfürik asit 0.3- حمض الكبريت 

2.  Hidroklorik asit 0.5- - 2.0- حمض كلور الماء 

3.  Gastrik asit 2.0 – 1.5 حمض المعدة 

4.  Kola 2.5 شراب الكوال 

5.  Sirke 2.9 الخل 

6.  Portakal 3.5 البرتقال 

7.  Bira 4.5 البيرا 

8.  Asit yağmuru 5.0 مطر حمضي 

9.  Kahve  5.0 القهوة 

10.  Çay 5.5 الشاي 

11.  Süt 6.5 الحليب 

12.  Su 7.0 الماء 

13.  İnsan tükürüğü 7.4 - 6.5 لعاب اإلنسان 

14.  Kan 7.45 – 7.34 الدم 

15.  İdrar (alınan besine bağlı olarak) 8.0 – 5.0 البول 

16.  Safra sıvısı 8.0 – 7.0 سائل الصفراء 

17.  Gözyaşı 7.4 دمع العين 

18.  Beyin omurilik sıvısı 7.4 سائل الدماغ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidroklorik_asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gastrik_asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kola
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sirke
http://tr.wikipedia.org/wiki/Portakal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bira
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kahve
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ay
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safra
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6zya%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyin
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19.  Pankreas özsuyu 8.0 – 7.8 خالصة البنكرياس 

20.  Deniz Suyu 8.0 ماء البحر 

21.  El Sabunu  اليدصابون  9.0 – 10.0 

22.  Amonyak (NH3) 11.5 األمونياك 

23.  Çamaşır Suyu 12.5 سائل الغسيل 

24.  Sodyum Hidroksit 13.5 هيدروكسيد الصوديوم 

25.  Kostik Soda 13.9 الصودا 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pankreas
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 الكيمياءيف  مفردات-2

 Bileşik تركيب-احتاد   .1

 Kimyasal bileşik احتاد كيميائي  .2

 Temel أساس  .3

 Esas أساس  .4

 Kullanma استخدام-استعمال   .5

 Tüketim استهالك  .6

 Yarı metaller أشباه املعادن  .7

 Alfa parçacığı أشعة ألفا  .8

 Beta parçacığı أشعة بيتا  .9

 Gama ışını أشعة عاما  .10

 Elektron إلكرتون  .11

 Elektronlar اإللكرتونات  .12

 Emülsiyon إماهة  .13

 Emme االمتصاص  .14

 Emme امتصاص  .15

 Tüp قارورة-أنبوب   .16

 Hava tüpü انبوب هواء  .17

 Enzim أنزيم  .18

 Enzimler انزميات  .19

 Ayrılma جتزئة-انفصال   .20

http://tr.wikipedia.org/wiki/Beta_par%C3%A7ac%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gama_%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enzim
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 Iyon األيون  .21

 İyonlar األيونات  .22

 Araştırma حبوث  .23

 Kokusuz بدون رائحة  .24

 Tatsız بدون طعم  .25

 Renksiz بدون لون  .26

 Proton الربوتون  .27

 Protonlar الربوتونات  .28

 Soğukluk برودة  .29

 Bakteriyel بكتريي  .30

 Bakteri بكترييا  .31

 Bakteriler بكترييات  .32

 Plastik بالستيك  .33

 Gaz kuyusu بئر غاز  .34

 Biyokimya البيولوجية ءالكيميا –البيو كيمياء   .35

 Çevre حميط-بيئة   .36

 Korozyon اهرتاء-تآكل   .37

 Asit korozyonu تآكل محضي  .38

 Sıcaklık değişimi تبدل أو تغري احلرارة  .39

 Kimyasal değişim تبدل او تغري كيميائي  .40

 Deney - tecrübe جتربة  .41

 Tüm Tahliller ل كاملةحتالي  .42

 Analiz حتليل  .43

 Tahlil حتليل  .44

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yon
http://www.arabdict.com/en/turkish-arabic/gaz+kuyusu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Biyokimya_taslaklar%C4%B1
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 Süblimleşme املادةحتول   .45

 Ölçüleri dönüşümü حتويل واجدات القياس  .46

 Toprak أرض-تراب   .47

 Akümülatör تراكمي  .48

 Biçim تشكيل-تشكل   .49

 Uygulamalar تطبيقات  .50

 Süspansiyon تعطيل –تعليق   .51

ل  –تغري   .52
ُّ
 Değişik حتول-تبد

 Kimyasal tepkime تفاعل كيميائي  .53

 Kimyasal reaksiyon تفاعل كيميائي  .54

 Yoğunlaşma التكاثف  .55

 Cabir bin Hayyan جابر بن حيان )عامل كيميائي عربي(  .56

 Nobel ödülü جائزة نوبل  .57

 .Periyodik tablo اجلدول الدوري  .58

 Moleküllerle الذرات-اجلزيئات   .59

 Cisim جسم  .60

 Cins نوع-جنس   .61

 Cihaz جهاز  .62

 Maddenin halleri حاالت املادة  .63

 Soğutma hücresi حجرة التربيد  .64

 Hacim حجم  .65

 Sınır ختم –حد   .66

 Limit نهاية شيء –حد   .67

 Olay واقعة-حادثة  –حدث   .68

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cabir_bin_Hayyan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
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 Sıcaklık احلرارة  .69

 Isı حرارة  .70

 Hassasiyet دقة-حساسية   .71

 Asit enjeksiyonu حقن محضي  .72

 Asit أسيد-محض   .73

 Askorbik asit – Vitamin c ث فيتامني –محض األسكوربيك   .74

 Asetik asit محض األسيتيك  .75

 Asetilsalisilik asit - Aspirin) أسربين-محض األسيتيل ساليسيليك   .76

 Karbonik asit محض الكربون  .77

 Asitli حامضي-محضي   .78

 Ham خام  .79

 Soy خامل  .80

 Asit tankı خزان محضي  .81

 Özellikler صفات-خواص  –خصائص   .82

 Madde özelikliği خصائص املادة  .83

 Karşılık ممزوج-خليط   .84

 Kimyasal özellikleri اخلواص الكيميائية  .85

 Ilıklı فاتر-دافئ   .86

 Reaksiyon تفاعل-در الفعل   .87

 Donma derecesi درجة التجمد  .88

 PH درجة احلموضة أو القلوية للمادة  .89

 Suyun donması derecesi املاءدرجة جتمد   .90

 Suyun donması sıcaklığı درجة حرارة جتمد املاء  .91

 Ilık دفء  .92

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Askorbik_asit&redirect=no
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asetilsalisilik_asit&redirect=no
http://tr.wikipedia.org/wiki/Soy_gaz#Kimyasal_.C3.B6zellikleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Reaksiyon_ara_%C3%BCr%C3%BCnleri
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 Ilıklık فتور-دفء   .93

 Doğruluk صحة-دقة   .94

 Atom ذرة  .95

 Molekül جزيء-ذرة   .96

 Kokulu ذو رائحة  .97

 Kimyasal bağ رابط كيميائي  .98

 Süzme التقطري-الرشح   .99
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 لتحميل ومشاهدة املزيد من الكتب اضغط على روابط مكتبة املوسوعة الشاملة:

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwU

WR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

 ا فاير: على ميدي

https://www.mediafire.com/folder/npol8irrjx7wa//اللغة20%يف20%الشاملة20%املوسوعة%
 الرتكية20

وك " على صفحة الفيس باملوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية وميكنكم أيضا" االشرتاك مبجموعة " 
 لكي يصلكم كل ما هو جديد من هذه الكتب والربامج

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

 تعةمع متنياتي لكم بالفائدة وامل
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https://www.mediafire.com/folder/npol8irrjx7wa/الموسوعة%20الشاملة%20في%20اللغة%20التركية
https://www.mediafire.com/folder/npol8irrjx7wa/الموسوعة%20الشاملة%20في%20اللغة%20التركية
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
http://www.facebook/amermajz
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