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 المقدمة

لموسوعة الشاملة ا " كتب سلسلةحد أهو "  الدليل المهني والتعليمي الكتاب "هذا  

ل تتعلق بالحياة الثقافية والتعليمية مفردات وجموهذا الكتاب يحوي على  ". التركية في اللغة

أن يعرف من مفردات وكلمات في مجال التعليم والمهن في اللغة التركية  هما يلزم والمهنية وكل

على مفردات متقدمة للطالب الراغبين في قراءة أو  اليومية وكذلكيمكن أن يحتاجها خالل حياته 

ترجمة مواضيع متقدمة تساعدهم في دراستهم األكاديمية والجامعية، وللطالب أو الدارس لهذه 

ار في انتقاء المفردات والعبارات التي يحتاجها في حياته وتجواله. وقد أرفقت قسما" اللغة الخي

وقد قمت بإرفاق الصور والرسومات للجمل والعبارات الشائعة التي تستخدم في العمل والمكتب 

حفظها وفهمها  العبارات طريقةوالمفردات  لهذه سأو الداراإليضاحية لكي يسهل على الطالب 

سلسلة الموسوعة الشاملة في اللغة "هذا الكتاب من  من هللا تعالى أن يكون وأرجو، أكثر

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

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

 بها،والتعمق 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

  المهندس محمد عامر المجذوب

2015 -حزيران  8 – إستانبول – تركيا  
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 Formül املعادلة-الصيغة   .223

 Zayıf ضعيف  .224

 Yıl عام  .225

 Tatil عطلة  .226

 Not درجة-عالمة   .227

 Bilim علم  .228

 Dekan عميد الكلية  .229

 Yanlış خطأ –غلطة   .230

 Eğitim dönemi فصل دراسي  .231

 Sömestr فصل دراسي  .232

 Fasih بالغي-فصيح   .233

 Okuyan - Okuyucu قارئ  .234

 Kafiye قافية  .235

 Okuma مطالعة-قراءة   .236
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 Dilbilgisi قواعد اللغة  .237

 Hat - yaz - yazma كتابة  .238

 Kurs فصل-كورس   .239

 Dil لغة  .240

 Orta متوسط  .241

 Ücretsiz جماني  .242

 Konferans حماضرة  .243

مدرب-مدرس   .244  Eğitimci 

 Uzman eğitimciler مدرسون حمرتفون  .245

 Müdür املدير  .246

 Okul müdürü مدير املدرسة  .247

 Müdire املديرة  .248

 Müsabaka مسابقة  .249

 Müdür muavini معاون املدير  .250

 Bilgi معلومة-املعرفة   .251

 Hoca أستاذ-معلم   .252

 Öğretmen مدرس –معلم   .253

 Kütüphane مكتبة  .254

 Kütüphane املكتبة العامة  .255

 Pekiyi ممتاز  .256

 Metot منهاج  .257

 Başarıl ناجح  .258

 Sonuç نتيجة  .259

 Sınıf geçme جناح  .260

 Ödev واجب-وظيفة   .261
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 وقرطاسية مفردات مكتبية-6
 Albüm ألبوم صور  .262

 Ansiklopedi موسوعة علمية   .263

 Ataş كليب ورق  .264

 Atlas أطلس  .265

 Aydınger ورق الشف  .266

 Aydınger Çıkıt /Fotokopi نسخ ورق-اخراج على ورق شف )كالك(   .267

 Bilgi Panoları لوحات إعالن  .268

 Bloknot مفكرة  .269

 Boyama Kalemi أقالم تلوين  .270

 Otobüs Katı بطاقة ركوب الباص  .271

 CD- DVD Çoğaltma دي يفي د –نسخ سيدي   .272

 Cetvel مسطرة  .273

 Cilt جملد  .274

 Çanta شنتة  .275

 Çizim Ekipmanları أدوات ومعدات الرسم  .276

 Çoğaltma استنساخ-نسخ   .277

 Daktilo آلة كاتبة  .278

 Defter دفرت  .279

 Defter Çeşitleri دفاتر منوعة  .280

 Defteri Kebir دفرت احلسابات  .281

 Delgeç ثقابة الورق  .282

 Dergi جملة  .283

 Ders Kitabı كتاب مدرسي  .284

 Ders Kitapları كتب دراسية  .285

 Dolma Kalem قلم حرب  .286
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 Dosya ملف  .287

 Dosya Dolabı خزانة امللفات  .288

 Dosyalama Sistemleri أنظمة ملفات  .289

 Eğitim Bursu منحة تعليمية  .290

 Eğitim Dönemi فصل دراسي  .291

 Evrak Çantası حمفظة الوثائق  .292

 Forex العمالت سوق-الفوركس   .293

 Fotoğraf Baskı Ve Çoğaltma طبع ونسخ الصور  .294

 Gazete جريدة  .295

 Harita خريطة  .296

 Hesap Makineleri حاسبة آالت  .297

 Hokka حمربة  .298

 Kâğıt ورق  .299

 Kalem قلم  .300

 Kalemlik مقلمة  .301

 Kalemtıraşı براية قلم  .302

 Kalem ucu ريشة الكتابة  .303

 Kart كرت-بطاقة   .304

 Kitap كتاب  .305

 Kopya نسخة  .306

 Kurşun Kalem قلم رصاص  .307

 Kurutma Kâğıdı ورق تنشيف احلرب  .308

 Makas مقص  .309

 Mektup Kutusu علبة حفظ الرسائل واألوراق  .310

 Mürekkep حرب  .311

 Ozalit على ورق أزرق نسخ املخططات-الترياج   .312

 Ozalit Çıkış -Tarama طباعة ترياج أزرق  .313
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 Ozalit Kopya نسخ ترياج  .314

 Öğrenci Kılavuzu للطالب املساعد-دليل الطالب   .315

 Öğretmen Kılavuzu دليل املعلم  .316

زق(  .317
َّ
م

ُ
صاصة ورق )ورق م

ُ
 Parçalanmış Kâğıt ق

 Parçalayıcı آلة تقطيع الورق  .318

 Pergel فرجار  .319

 Poster Baskı طباعة بوسرتات  .320

 Randevu defteri مفكرة-دفرت مواعيد   .321

 Renkli Kalemler أقالم تلوين  .322

 Renkli Tarama/Sb Tarama طباعة ملونة / أبيض وأسود  .323

 Rol Up لف وطوي  .324

 Sanatsal Ürünler منتوجات فنية  .325

 Sayfa صفحة  .326

 Sınıf Geçme ترفع-جناح  .327

 Silgi ممحاة  .328

 Sözlük قاموس  .329

 Spiral Cilt جتليد راصور  .330

 Spiral Ve Ciltleme جتليد الكتاب مع وضع شريط راصور  .331

 Suluboya ألوان مائية  .332

 Sunum  قرتاح, عرض, عرض تقديما  .333

 Sunum Dosyaları مصنفات عروض  .334

 Şeffaf Bant لزيق شفاف  .335

 T- Shirt Baskı طباعة قمصان ت شريت  .336

 Tahta سبورة  .337

 Takvim تقويم-رزنامة   .338

 Tebeşir طباشري  .339

 Tez Basımı طباعة مقاالت  .340
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 Tutkal صمغ  .341

 Tükenmez Kalem قلم حرب  .342

 Tüm Kalem Çeşitleri مجيع انواع األقالم  .343

 Vinil Baskı طباعة فينيل  .344

 Yaka Kartı بطاقة تعريف توضع يف الرقبة   .345

 Yardımcı Kitapları كتب مساعدة للدروس  .346

 Yayınlar منشورات  .347

 Yazı Makinesi آلة كاتبة  .348

 Zarf ظرف بريدي  .349

 Zımba خرازة الورق  .350
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Bilmisel Meslekleri 
 

 İstatistikçi إحصائي  .351

 Psikolog- Psikiyatrist أخصائي بعلم النفس  .352

 Profesör أستاذ جامعة  .353

 Sayman حسابات مسؤول –أمني صندوق   .354

اح  .355
َّ
 Cerrah جر

 Meteoroloji اإلرصاد اجلويةخبري يف   .356

 Doktor طبيب-دكتور   .357

 Astronot رائد فضاء  .358

 Rejisör رجيسرتي  .359

 Roman Yazarı كاتب رواية–روائي   .360

 Rektör رئيس جامعة  .361

 Elçi مبعوث-سفري   .362

 Sekreter سكرتري  .363

 Politikacı سياسي  .364

 Şair شاعر  .365

 Gazeteci صحفي  .366

 Eczacı كيميائي-صيديل   .367
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 Daktilocu على آلة كاتبة ضارب  .368

 Öğrenci طالب  .369

 Pilot طيار  .370

 Bilim Adamı عامل  .371

 Arkeolog عامل حفريات  .372

 Matematikçi عامل رياضيات  .373

 Dekan عميد كلية  .374

 Fizikçi عامل فيزياء –فيزيائي   .375

 Filozof فيلسوف  .376

 Yargıç قاضي  .377

 Kâtip كاتب  .378

 Noter Kâtip كاتب عدل  .379

 Noter كاتب يف احملكمة  .380

 Kimyager كيميائي  .381

 Dil Bilimci لغوي  .382

 İletken مايسرتو  .383

 Bilglisayar programcısı مربمج كومبيوتر  .384

 Tercüman- Çevirmen Mütercim مرتجم  .385

حاسب  .386
ُ
 Muhasebeci - muhasip م

حاضر يف جامعة  .387
ُ
 Öğretim görevlisi - Okutman م

حاضر  .388
ُ
 Konferansçı يف مؤمتر م

 Avukat حمامي  .389

ختص   .390
ُ
 Uzman اخصائي-م
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دير  .391
ُ
 Müdür م

 Personel Müdürü مدير املوظفني  .392

 Pazarlama Müdürü مدير تسويق  .393

 Görüntü Yönetmeni مدير تصوير  .394

 Şirketin Müdürü مدير شركة  .395

 Okul Müdürü مدير مدرسة  .396

دير  .397
ُ
شرف-م

ُ
 Yönetici م

 Haber spikeri مذيع  .398

 Spiker مذيع  .399

راسل  .400
ُ
 Muhabir م

راسل  .401
ُ
 Gönderen م

 Gazeteye Gönderen مراسل صحفي  .402

شرف  .403
ُ
 Danışman م

 Grafik Tasarımcı مصمم غرافيك  .404

 Web Tasarımcı مصمم مواقع  .405

 Host مضيف  .406

 Hostes مضيفة  .407

 Fizyoterapist معاجل طبيعي  .408

م  .409
ِّ
عل

ُ
 Öğretmen - Hoca م

 Müftü مفتي  .410

 Kaptan مالَّح  .411

 Yapımcı - Yapıcı منتج أو خمرج  .412

 Mühendis مهندس  .413
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 İnşaat Mühendisi مهندس إنشائي  .414

 Bilgisayar Mimarisi مهندس كومبيوتر  .415

 Mimar مهندس معماري  .416

 İç Mimar داخلي مهندس معماري  .417

 Makina Mühendisi مهندس ميكانيك  .418

ؤرخ  .419
ُ
 Müverrih - Tarihçi م

 Müzisyen موسيقي  .420

 Naşir – Yayan - Yayımcı ناشر  .421

 Vali حمافظ-وايل   .422

 Başbakan وزير  .423
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 إختصاصات طبية -2
Tibbi İhtisaslar 

 Anestezist اختصاصي التبنيج  .424

 Bel Ve Boyun Cerrahisi Uzmanı الفقري والدماغ جراحة العمود اختصاصي  .425

 Genel Cerrahı Uzmanı اختصاصي جراحة عامة  .426

 Çocuk Sağlıklı Hastalıkları Mütehassısı اختصاصي صحة وامراض األطفال  .427

 Uzman أخصائي  .428

429.  
 -  Gastroenterolog –Sindirim bilimci أخصائي اجلهاز اهلضمي

Mide Barsak Hastalıkları Mütehassısı 

 Göz Hastalıkları Uzmanı أخصائي أمراض عيون  .430

 Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı أخصائي أمراض ميكروبية  .431

 Ortopedik جراحة العظامأخصائي   .432

 İç Hastalıkları امراض داخلية  .433

 Estetikçi جراح جتميل  .434

 Doktor طبيب-دكتور   .435

 Tüp Bebek -  Çocuk Doktoru طب األطفال  .436

 Kulak Doktoru أذنيهطبيب   .437

 Diş Doktoru طبيب أسنان  .438

 Çocuk Doktoru طبيب اطفال  .439

 İç Hastalıkların Doktoru طبيب امراض داخلية  .440

 Göğüs Hastalıkları Doktoru طبيب أمراض صدرية  .441

 Veteriner طبيب بيطري  .442

 Göğüs Hastalıkları Doktoru طبيب صدرية  .443

 Göz Doktoru طبيب عينية  .444

 Kalp Doktoru  - Kalp Mütehassısı طبيب قلبية  .445

 Stajyer Doktor طبيب متدرب  .446

 Kadın Doktoru طبيب نسائية  .447
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 Doğum Doktoru طبيب والدة  .448

 Yoğun Bakım عناية مركزة  .449

 Ebe قابلة قانونية  .450

 Tedavi تداوي-معاجلة   .451

 Fizyoterapi- Fizik Tedavisi معاجلة فيزيائية  .452

 Bilgisayarı Göz Muayenesi معاينة العني بالكومبيوتر  .453

 Hemşire ممرضة  .454

 Jinekolojik  - Nisai نسائية  .455
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456.   Çiçekçi 

 Güzellik Uzmanı أخصائي جتميل  .457

 İmam إمام  .458

 İnşaatçı بالبناء يعمل شخص –إنشائي   .459

 Satıcı بائع  .460

 Balıkçı بائع السمك  .461

 Gözlükçü بائع النظارات  .462

 Köfteci بائع أو صانع حلمة الكفتة  .463

 Gazete bayii بائع جرائد  .464

 Bilgisayar Satıcısı بائع كومبيوترات  .465

ار  .466
َّ
 Denizci حب

ار  .467
َّ
 Tayfa حب

 Bahçıvan بستاني  .468

ال  .469
َّ
 Bakkal بق

اب  .470
َّ
 Kapıcı بو

 Kundura Boyacısı احلذية صباغ –بوجيي   .471
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 Baytar اخليل حدوة مصلح –بيطرجي   .472

 Tüccar تاجر  .473

 Tüccar - Tacir تاجر  .474

 Bıçakçı تاجر السكاكني  .475

 Derici تاجر جلود  .476

 Kitapçı- Kitap Satıcı مكتبة صاحب-كتبتاجر   .477

 Lastik Tamircisi دواليبتصليح   .478

 Bilgisayar Tamircisi تصليح كومبيوترات  .479

 Garson نادل-جرسون   .480

ار   .481
َّ
ام –جز

ّ
اب- حل

َّ
 Kasap قص

 Mübaşir حاجب  .482

 Bakıcı حارس  .483

 Hâkim حاكم  .484

اد  .485
َّ
 Demirci حد

اء   .486
َّ
 Ayakkabıcı األحذية بائع –حذ

اب  .487
َّ
 Oduncu حط

 Berber حالق  .488

 Pastacı احللويات صانع –حلواني   .489

ال   .490
َّ
ال-مح

َّ
 Hamal عت

 Hizmetçi خادم  .491

 Hizmetçi kadın خادمة  .492

از   .493
ّ
ان-خب

َّ
 Ekmekçi - Fırıncı فر

 Folklor Uzmanı خبري يف الرتاث الشعبي  .494
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اف  .495
َّ
 Çomlekçi خز

 Sebzeci خضري  .496

ر  .497
َ
ف
َ
 Nöbetçi ليلي حارس-خ

 Terzi خياط  .498

 Kadın Terzisi خياط نسائي  .499

ان   .500
َّ
اغ-ده

َّ
 Boyacı صب

 Çoban راعي  .501

 Kovboy راعي بقر  .502

 Balet- Balerin راقص باليه  .503

 Rahibe راهبة  .504

 Ev hanımı ربة منزل  .505

 İtfaiyeci إطفائي-رجل إطفاء   .506

 İşadamı رجل أعمال  .507

 Din Adamı رجل دين  .508

 Dedektif رجل مباحث  .509

ام  .510
َّ
 Ressam رس

 Dansöz- dansçı رقاصة  .511

 Sporcu رياضي  .512

 Başkan رئيس  .513

 Aşçı Başı رئيس الطهاة أو الطباخني  .514

ال  .515
َّ
 Çöpçü زب

اج   .516
َّ
 Camcı الزجاج معلم-زج

Afsuncu ساحر  .517  - Büyücü 
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 Saatçi ساعاتي  .518

 Postacı - Müvezzi ساعي بريد  .519

 Seyis سايس خيل  .520

 Şoför سائق  .521

 Tır Şoförü سائق شاحنة تروال  .522

 Kamyoncu- Kamyon şoförü سائق كميون  .523

 Motorcu سائق موتور  .524

اك   .525
َّ
 Su Tesisatçısı صحية معلم –سب

اج  .526
َّ
 Saraç سر

 Eyerci اخليل سروج صانع –سروجي   .527

 Simsar مسسار  .528

 Tenekeci مسكري  .529

 Dilenci متسول- شحاذ  .530

 Polis شرطية -ي شرط  .531

 Otelci صاحب فندق  .532

 Esnaf صاحب متجر  .533

 Kütüphaneci صاحب مكتبة  .534

 Kunduracı كندرجي -صانع االحذية   .535

 Sepetçi صانع السالل  .536

 Şapkacı صانع القبعات  .537

 Anahtarcı صانع املفاتيح  .538

 Mobilyacı صانع املفروشات واملوبيليا  .539

 Kuyumcu – Cevahirci صائغ  .540
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اف  .541
َّ
Dövizci صر  - Sarraf 

نع  .542
َ
ص

ُ
 Sanayici صناعي = م

اخ-طاه   .543
َّ
 Aşçı-ahçı طب

ان  .544
َّ
 Değirmenci طح

اط-طورجني   .545
َّ
 Tornacı خر

 Model عارض أو عارضة أزياء  .546

 Manken عارضة أو عارض أزياء  .547

 Piyanist عازف بيانو  .548

 Gitarist عازف غيتار  .549

İşçi عامل  .550  - Eleman 

 Temizlikçi عامل تنظيف  .551

 Bulaşıkçı عامل جلي الصحون  .552

553.  
أو رجل  نساخ-متجرعامل يف حمل أو 

 دين
Tezgâhtar 

 Fabrikada İşçi عامل يف مصنع  .554

 Santral görevlisi عامل مقسم هاتف  .555

 Madenci عامل منجم  .556

 Temizlikçi Bayan عاملة تنظيف  .557

اء مارثون  .558
َّ
 Maraton Koşucusu عد

 Arabacı العربات سائق –عرجبي   .559

 Asker عسكري  .560

 Esansçı عطوراتي  .561

اص  .562
َّ
 Dalgıç غو
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 Manav فاكهاني  .563

ام  .564
َّ
 Kömürcü فح

 Fırıncı - Ekmekçi فران  .565

 Sanatçı فنان تشكيلي   .566

 Ebe قابلة  .567

 Polis Şefi قائد شرطة  .568

 Korsan قرصان  .569

 Avcı صياد-قناص   .570

 Kahveci قهوجي  .571

 Elektrikçi كهربائي  .572

ا  .573
َّ
 Ütücü كو

 Kuaför كوافري  .574

 Lastikçi إطارات السيارة مصلح-كوجمي   .575

 Oyuncu العب  .576

 Golfçü غولف العب  .577

 Futbolcu العب كرة قدم  .578

 Hırsız حرامي-لص   .579

 Ayakkabı Boyacısı بوجيي -ماسح أحذية   .580

بيض النحاس  .581
ُ
 Kalaycı م

 Müteahhit متعهد  .582

خرب  .583
ُ
 Dedektif م

 Taharri Memuru حتري -رب سري خم  .584

 Bank Müdürü مدير بنك  .585

 Komiser مدير شرطة  .586

 Mağaza Müdürü مدير متجر  .587

 Kondüktör مراقب القطار  .588
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 Gözleyen راصد-مراقب  .589

 Aynacı املرايا صانع –مراياتي   .590

ربية  .591
ُ
 Dadı م

 Çiftçi مزارع  .592

 Satış Asistanı مساعد مبيعات  .593

لح  .594
َّ
ص

ُ
 Tamirci م

 Ayakkabı Tamircisi مصلح األحذية  .595

ح سيارات  .596
ِّ
صل

ُ
 Araba Tamircisi م

 Kostüm Tasarımcısı أزياء ممصم  .597

 Modacı مصمم أزياء  .598

صنع   .599
ُ
نتج-م

ُ
 İmalatçı م

ور  .600
َّ
 Fotoğrafçı مص

 Comi ملطعم كرسونة-مضيفة زبائن   .601

 Matbaacı مطبعة صاحب –مطبعجي   .602

 Sırrı Usta معلم حمرتف  .603

 Duvarcı معماري  .604

 Şarkıcı مطرب-مغني   .605

ش  .606
ِّ
فت

ُ
 Müfettiş م

 Emlakçı عقارات وكيل –مالك   .607

لحن  .608
ُ
 Besteci م

 Aktör ممثل  .609

 Erkek Oyuncu - Aktör ممثل  .610

 Aktris ممثلة  .611

 Kadın Oyuncu - Aktris ممثلة  .612

جد حلف  .613
َّ
ن
ُ
 Yorgancı م

جد مفروشات  .614
َّ
ن
ُ
 Döşemeci م
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 Moda Koordinatör منسق أزياء  .615

ج  .616
ِّ
هر

ُ
 Palyaço م

ؤذن  .617
ُ
 Müezzin م

 Gazete Çocuk موزع جرائد  .618

 Gazete Dağıtıcısı موزع جرائد  .619

 Müzisyen موسيقار  .620

 Kurye موصل الطلبيات  .621

 Memur موظف  .622

 Resepsiyoncu- Resepsiyonist استعالماتموظف   .623

 Bankacı موظف بنك  .624

 Devlet Memuru موظف حكومي  .625

 Telefon Operatörü- Telefoncu موظف سنرتال  .626

 Teknisyen ميكانيكي  .627

 Barmen البار يف عامل –نادل   .628

 Barmen Kız البار يف عاملة –نادلة   .629

 Şef ناظر  .630

 İstasyon Şefi ناظر احملطة  .631

 Marangoz جنار  .632

 Sinema Yıldızı جنم سينمائي  .633

 Heykeltıraş حنات  .634

اس  .635
ّ
 Bakırcı حن

اج   .636
َّ
 Dokumacı النسيج صانع –نس

 Çilingir األقفال صانع –نساخ املفاتيح   .637

ال  .638
َّ
 Yankesici نش

اش   .639
َّ
ام-نق

َّ
 Nakkaş - Ressam رس

 Sigortacı وسيط تامني  .640
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مؤسسات وهيئات أخرى-4  

Kurumlar 
األطباء األتراك احتاد  .641  Türk Tabipleri Birliği 

الغرف واملكاتب الرتكية احتاد  .642  Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği 

الفدرايل لكرة القدم األوروبية االحتاد  .643  Avrupa Futbol Federasyonları Birliği 

النساء األتراك احتاد  .644  Türk Kadınlar Birliği 

غرف الزراعة يف تركيا احتاد  .645  Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

تراكغرف املهندسني واملعماريني األ احتاد  .646  Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği 

وكالء السياحة األتراك احتاد  .647  Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 

 Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü اإلدارة العامة لليانصيب الوطني  .648

بولإدارة املياه والصرف الصحي يف إستان  .649  İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi 

 Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi إدارة املياه والصرف الصحي يف أنقرة  .650

 Türkiye Radyo Televizyon اإلذاعة والتلفزيون الرتكي  .651

 Türkiye Bilimler Akademisi أكادميية العلوم الرتكية  .652

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi بلدية إستانبول  .653
 

 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası البنك الزراعي للجمهورية الرتكية  .654

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası البنك املركزي للجمهورية الرتكية  .655

 Türkiye Gazeteciler Cemiye مجعية الصحافيني األتراك  .656

 Acele Posta Servisi خدمة الربيد العاجل  .657
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 Türk Hava Yolları اخلطوط اجلوية الرتكية  .658
 

ة اجلوية الرتكيةحصناعة املال  .659  Türk Havacılık Sanayii 

 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları الطرق الربية للجمهورية الرتكية  .660

القضاء دار-العادلية   .661  Adliye 

 İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay عمليات الكهرباء واألنفاق والرتامواي  .662
İşletmesi 

 İstanbul Ticaret Odası غرفة التجارة يف إستانبول  .663

 Ankara Ticaret Odası غرفة التجارة يف أنقرة  .664

إستانبول الصناعة يفغرفة   .665  İstanbul Sanayi Odası 

 Ankara Sanayi Odası غرفة الصناعة يف أنقرة  .666

 Ziraat Mühendisleri Odası غرفة املهندسني الزراعيني  .667

 Adliye Sarayı قصر العدل  .668

 Türk Silahlı Kuvvetleri القوات املسلحة الرتكية  .669

للضابطةالقيادة العامة   .670  Jandarma Genel Komutanlığı 

التأريخ الرتكيةجلنة   .671  Türk Tarih Kurumu 

 Türk Hukuk Kurumu جلنة احلقوق الرتكية  .672

االجتماعيجلنة الضمان   .673  Sosyal Sigortalar Kurumu 

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu جلنة الطاقة الذرية الرتكية  .674

 Ürk Hava Kurumu جلنة الطقس الرتكية  .675
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ةجلنة العلوم والبحوث التقنية الرتكي  .676  Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma 
Kurumu 

لالنتخاباللجنة العليا   .677  Yüksek Seçim Kurulu 

 Türk Dil Kurumu جلنة اللفة الرتكية  .678

-يخ للثقافة واللغات والتار االلجنة العلي  .679

 أتاتورك
Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek 
Kurumu 

 Hakler Ve Savcılar Yüksek Kurulu اجمللس األعلى للقضاة واحملامني  .680

 Ulusal Astronomi Kongresi اجمللس الدويل للفضاء  .681
 

 Büyük Millet Meclisi جملس النواب  .682

 Bakanlar Kurulu جملس الوزراء  .683

 Şeri Mahkeme احملكمة الشرعية  .684

 Askeri Mahkeme احملكمة العسكرية  .685

 Sivil Mahkeme احملكمة املدنية  .686

امن الدولةحمكمة   .687  Devlet Güvenlik Mahkemesi 

 Harp Okulu املدرسة احلربية  .688

 Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü مديرية الزراعة والرتبية احليوانية  .689

قاملديرية العامة خلدمات املطارات والطر  .690  Hava Alanları Ve Yer Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

 Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel املديرية العامة للربيد والتلغراف  .691
Müdürlüğü 

باءاملديرية العامة للطرق واملياه والكهر  .692  Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü 

 Çalışma Genel Müdürlüğü املديرية العامة للعمل  .693
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 Atatürk Kültür Merkezi مركز أتاتورك الثقايف  .694

 Millî Prodüktivite Merkezi مركز اإلنتاج الوطني  .695

 İstanbul Fuar Merkezi معرض إستانبول املركزي  .696

 Türk Standartları Enstitüsü معهد املقاييس الرتكي  .697

 İstanbul Ticaret Borsası مكتب التجارة يف إستانبول  .698

 Toprak Mahsulleri Ofisi مكتب احملاصيل الزراعية  .699

 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası مكتب تقييم األمالك يف إستانبول  .700

 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları موانئ اجلمهورية الرتكية  .701

 Millî Güvenlik Kurulu مؤسسة األمن القومي  .702

ة مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجي  .703
 الرتكية

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu 

االجتماعيمؤسسة الضمان   .704  Sosyal Güvenlik Kurumu 

 Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu املؤسسة العليا لإلذاعة والتلفزيون  .705

الفضاء الرتكية مؤسسة  .706  Türk Astronomi Derneği 

الرياضي ةفنار بهشنادي فريق   .707  Fenerbahçe Spor Kulübü 

 Türkiye Gazeteciler Sendikası نقابة الصحفيني األتراك  .708

الرتكيةوكالة األخبار   .709  Türk Haberler Ajansı 

الرتكية االستخباراتوكالة   .710  Milli İstihbarat Teşkilatı 
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 الكتب والنصوص مصطلحات-5

 Ünsüz Harfler األحرف الصامتة  .711

 Ünlü Harfler األحرف الصوتية  .712

 İsimler األمساء  .713

 Eksi İşareti -إشارة   .714

 Eyt @إشارة   .715

 Artı İşareti +إشارة   .716

 Eşit =إشارة   .717

 Çarpı ×إشارة   .718

 Bölme ÷إشارة   .719

 Soru İşareti االستفهام؟إشارة   .720

 Ünlem İşareti التعجب!إشارة   .721

 Kesik Çizgi -الشرطة إشارة   .722

 Yüzde İşareti إشارة النسبة املئوية %  .723

 Köşebent قوسني ) ( ما بنيإشارة   .724

 Fiiller األفعال  .725

 Alfabe األجبدية حروف –ألف باء   .726

 Bent فقرة-بند   .727

 Alfabetik ترتيب أجبدي  .728

 Çoğul مجع  .729

 Cümle مجلة  .730

 Soru Harfi االستفهامحرف   .731

 Küçük Harf احلرف الصغري  .732
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 Büyük Harf احلرف الكبري  .733

 Sakin Harf حرف ساكن  .734

 Sesli Harf حرف صوتي  .735

 Telif Hakkı حقوق التأليف  .736

 Sonsöz خامتة الكتاب  .737

علميةرسالة   .738  Tez 

 Sayı رقم  .739

 Roman رواية  .740

 Çizge خط-سطر   .741

 Şiir شعر  .742

 Sıfatlar الصفات  .743

 Sayfa صفحة  .744

 Zamirler الضمائر  .745

 İşaret Zamiri Gram ضمائر اإلشارة  .746

 Baskı طبعة  .747

 Zarflar الظروف  .748

 Sarf İlimi علم الصرف  .749

 Aruz علم العروض يف الشعر  .750

 Manşet عنوان رئيسي  .751

 Kapak غالف  .752

 Virgül فاصلة  .753

 Bölüm فصل يف كتاب  .754

 Emir Fiili فعل األمر  .755

 Geniş Zaman الفعل احلاضر البسيط  .756
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 Şimdiki Zaman الفعل احلاضر املستمر  .757

 Geçmiş Fiil الفعل املاضي  .758

 Geçmişte Sürekli الفعل املاضي املستمر  .759

Fırka فقرة  .760  - Paragraf 

 Hat Sanatı فن اخلط  .761

 İçerik فهرس  .762

 Fihrist فهرست  .763

مناذج احلروف طقم-فونت  .764  Font 

 Öykü قصة  .765

 Dilbilgisi قواعد اللغة  .766

 Kitap كتاب  .767

 Ders Kitabi كتاب مدرسي  .768

 Kitapçık كتيب  .769

 Kelime كلمة  .770

 Söz كلمة  .771

لد  .772
َّ
ج

ُ
 Cilt م

 İçindekiler حمتويات  .773

 Yazma Eser خمطوط  .774

 El Yazı خمطوطة-خمطوط   .775

 Kaynaklar مراجع  .776

 Kaynak – Eser مرجع  .777

 Tiyatro مسرحية  .778

 Matbu Eser مطبوع  .779

 Tekil مفرد  .780
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 Makale مقالة  .781

 Önsöz مقدمة الكتاب  .782

لحق  .783
ُ
 Ek م

 Nazım Olmayan منثور-منظوم   .784

 Manzume منظومة  .785

 Ansiklopedi موسوعة  .786

 Konu موضوع  .787

 Nüsha نسخة  .788

 Yayın نشر  .789

 Metin نص  .790

 Nokta نقطة  .791

 Kenar هامش  .792

 Doküman وثيقة  .793
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 قسم اجلمل والعبارات املتداولة
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 العمل واملؤهالت الدراسية -1

 TC vatandaşı olan من مواطني اجلمهورية الرتكية  .1

 Cinsiyet: erkek اجلنس: ذكر  .2

 yaşını aşmamış 30 سنة 30العمر عن  ديزي ال  .3

4.  
 إستانبولمقيم يف اجلانب األوروبي من 

 
İstanbul Avrupa yakasında oturan 

5.  

أجل  )من منهي خدمته العسكرية
 املرشحني الذكور(

 

Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek 
adaylar için 

 Askerlik vazifesini tamamlamış منهي خدمته العسكرية  .6

 B Sınıfı sürücü ehliyeti sahibi الفئة بحيمل شهادة سوق من   .7

8.  
جييد العربية واإلجنليزية كتابة وقراءة 

 ومهارات التحدث

Çok iyi derecede ARAPÇA ve İNGİLİZCE 
yazma, okuma ve konuşma becerilerine 
sahip 

9.  
مستوى عال جدا" وخاصة على علم يف 

 واللغة اإلنكليزية كلغة ثانيةاللغة العربية 

Çok iyi seviyede özellikle Arapça bilen 
ikinci dil olarak İngilizce bilen 

10.  
( جامعة)خريجمستوى التعليم: 

 عليا دراسات –ماجيستري 
Eğitim seviyesi: üniversite (graduate), 

masters (graduate) 

 Pozisyon tipi: permanent / full time كامل دوام –طبيعة العمل: مقيم   .11

 Prezentabl, iletişimi kuvvetli حسن املظهر, ومهارات االتصال قوية  .12
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 Satış ve pazarlama deneyimi olan عنده خربة يف جمال املبيعات والتسويق  .13

 Takım çalışmasına yatkın ميال إىل العمل اجلماعي  .14

 Tecrübe: En az 5 yıl tecrübe عن مخس سنوات خربة لال يقاخلربة:   .15

16.  
يفضل ممن لديه خربة يف جمال)قطاع( 

 الصحة واألدوية

Tercihen sağlık ya da ilaç sektörü 
deneyimli 

 Üniversite mezunu خريج جامعة  .17

 شهادة يف اهلندسة املدنية اجلامعات  .18
Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği 
bölümlerinden mezun 

 Uluslararası seyahat engeli olmayan السفر الدويل دون حواجز أو عوائق  .19

 Uluslararası tecrübeye sahip من ذوي اخلربة الدولية  .20

 Analitik düşünebilen التفكري املنطقي أو التحليليقادر على   .21

22.  
قادر على التحدث والكتابة اللغة العربية 

 بطالقةواإلنكليزية 
Arapça ve İngilizce dillerini akıcı 
derecede konuşup yazabilen 

23.  
على معرفة بدرجة متقدمة باللغة 

 العربية واإلنكليزية
İleri derecede İngilizce ve/veya Arapça 
bilen 

24.  
االتصال والتنسيق مهارة عالية, وقدرة 

 قوية على التعبري
İletişim ve koordinasyon becerisi 
yüksek,ifade yeteneği güçlü 

25.  
سنوات من اخلربة يف  5احلد األدنى 

 مبيعات التصدير

Minimum 5 yıl ihracat satış tecrübesine 
sahip 
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أكثر األسئلة سؤاال" يف مقابلة العمل-2  

 
İş görüşmesinde en çok sorulan sorular 

 

 ?Ne iş yaparsınız ؟تعملماذا   .26

 Ne iş yapıyorsunuz ؟تعملماذا   .27

 İşin ne ؟عملك وما ه  .28

 ?Ne mesleğinize ؟مهنتك ماهي  .29

30.  
اختصاص أو الفرع الذي  - ؟ماذا تدرس
 يدرس فيه

Ne okuyorsun? 

 ?Nerede çalışıyorsunuz ؟أين تعمل  .31

 ?Neden sizi işe alalım ؟ملاذا جيب أن نشغلك عندنا  .32

 ?Maaş beklentiniz nedir ؟كم تتوقع الراتب  .33

 İş arkadaşları sizin için ne ؟ماذا يقول زمالؤك يف العمل عنك  .34
söylemektedir? 

35.  
إذا أخذت هذا العمل كم الفرتة التي 

 معنا؟ختطط للعمل كنت 
İşe alınırsanız, ne kadar süre bizim için 
çalışmayı beklerdiniz? 

 Neden satış alanında kariyer yapmayı ؟ملاذا اخرتت مهنة املبيعات  .36
seçtiniz? 

 Neden yurtdışında çalışmayı tercih ملاذا فضلت أن تعمل يف اخلارج  .37
ettiniz? 
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 ?Son işinizden neden ayrıldınız ؟ملاذا فصلت من عملك األخري  .38

 Başka firmalarla da görüşüyor أخرى؟هل قابلت شركات   .39
musunuz? 

40.  
خربنا عن قدرتك للعمل حتت ظروف 

 ضغط

Baskı altında çalışabilme becerinizi 
anlatınız 

 ?İşteki hatalarınızdan neler öğrendiniz العمل؟ماذا تعلمت من أخطائك يف   .41

42.  
كيف كانت  جملموعة,هل كنت رئيسا" 

 ؟رئاستك

Bir ekibe liderlik ettiniz mi? Nasıl bir 
lidersiniz? 

 Bizim için çalışan başka birisini tanıyor عندنا؟هل تعرف أحدا" أخر يعمل   .43
musunuz? 

 ?Bu kuruluş hakkında neler biliyorsunuz ؟ماذا تعرف عن مؤسستنا  .44

 Bu şirkette neden çalışmak ؟ملاذا تريد أن تعمل يف هذه الشركة  .45
istiyorsunuz? 

 ?En büyük başarınızı anlatabilir misiniz ؟هل ميكنك أن ختربنا عن أكرب جناحاتك  .46

 ?En büyük gücünüz nedir ؟ماهي أكرب طاقة )قوة( لديك  .47

48.  
يف العام املاضي ماذا عملت من أجل 

 ؟حتسني معلوماتك
Geçen yıl bilgilerinizi geliştirmek için 
neler yaptınız? 

 ?Benim için sorularınız var mı ؟يلهل عندك أسئلة   .49

 .Bana kendinizi anlatınız حدث عن نفسك  .50

 Genel nitelikler املؤهالت العامة  .51

 Gerekli niteliklere sahip olmak املؤهالت الالزمة  .52
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 İş tanımı العمل وصف-تعريف   .53

 Satış raporları تقارير املبيعات  .54

 Bilgi teknolojileri تكنولوجيا املعلومات  .55

 Askerlik durumu احلالة العسكرية  .56

 Yarın firmada görüşürüz الشركةنلتقي غدا يف   .57

 İşten saat beşte çıkıyor خيرج من عمله الساعة اخلامسة  .58

 Boya sektöründe 1990 yılından 1990يف قطاع الدهانات منذ عام   .59

 .İş arıyorum öğretmen olarak مصنع.إنني أحبث عن عمل كعامل يف   .60

 ?İşe ne zaman başlayabilirim العمل؟مىت أستطيع الشروع يف   .61
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 1يف املكتب  -3

 Ofiste-1 

 

 MÜDÜR: Alo, Meltem ألو , ملتم  .62

 .MELTEM: Buyurun Serdar Bey تفضل سردار بِك  .63

64.  

 شاهددعي جوليا ت ",أنا سأتأخر قليال
(إذا كان هناك )إمييلرسائلي اإللكرتونية  

 بي.أي شيء مستعجل اتصلي 

MÜDÜR: Ben biraz geç kalacağım. Julia e 
maillerime baksın. Acil bir şey varsa beni 
arasın. 

 MELTEM: Tamam متام.  .65

66.  
التقرير أيضًا اطبعيه. وكذلك جهزي نسخة 

 لكل شخص.
MÜDÜR: Raporu da bassın ve herkes için 
bir kopya hazırlasın. 

 .MELTEM: Peki, Julia'ya söyleyeyim متام. دعني أتكلم مع جوليا.  .67
 

 MÜDÜR: Toplantıya geç kalmayın على االجتماع. يال تتأخر  .68

 .MELTEM: Merak etmeyin Serdar Bey سردار بك. قال تقل  .69
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 2يف املكتب  -4

 Ofiste-2 

 

م وجوليا جيهزان لالجتماع  .70
ُ
ل
ْ
ت
َ
 Meltem ve Julia toplantıya م

hazırlanıyorlar 

 JULIA: Toplantı saat kaçta? Ve يف أي ساعة االجتماع؟  .71
nerede? 

72.  
 لدقائق يف الطابق السابع. ه 10بعد 

 شاهدت اإلمييالت ؟
MELTEM: 10 dakika sonra 7, katta. E-
maillere bakabildin mi? 

 JULIA: Hayır, bakamadım çünkü .لال,مل أشاهدها ألن اإلنرتنت ال يعم  .73
internet çalışmıyor. 

 .MELTEM: Bağlantı kontrol et االتصالتأكدي من   .74

75.  
متام , األن صار , أشاهد األن اإلمييالت , 

 ال يوجد شيء مهم .
JULIA: Tamam. Şimdi oldu, E- 
maillere bakıyorum. Önemli bir şey 
yok. 

 ?MELTEM: İyi. Rapor hazır mı جيد,  هل التقرير جاهز ؟  .76

77.  
أن أطبعه  عنعم , جاهز لكن ال أستطي

 ,ألن الطابعة أيضا" معطلة .
JULIA: Evet, hazır ama basamıyorum 
çünkü yazıcı da bozuk. 

 .MELTEM: Yazıcı aç kapat, istersen شغلي ثم أطفئي الطابعة إذا أردت ِ   .78

79.  
متام , اآلن تشتغل, انا عم أطبع 

 التقرير.
JULIA: Tamam, şimdi çalışıyor. 
Raporu basıyorum. 
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 MELTEM: Tamam, ben de fotokopi متام , وانا أيضًا عم اسحب الصور .  .80
çekeyim. 

 ?JULIA: Bitti mi هل انتهيت ؟  .81

82.  
نعم , دعينا نذهب , االجتماع سيبدأ 

 بعد قليل .
MELTEM: Evet, hadi, gidelim. 
Birazdan toplantı başlayacak. 

83.  
املصعد معطل , جيب علينا  ال أصدق ,

 صعود الدرج.
JULIA: İnanmıyorum, asansör bozuk! 
Merdivenle çıkmamız gerekecek. 

 .MELTEM: Olamaz مستحيل .  .84
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 يف املكتب منوعات -5 

 Toplanı saat 2’de 2الساعة  االجتماع  .85

 E-Maili almak أخذ اإلمييل  .86

87.  
اطفي الطابعة  - إذا برتيدي شغلي

 وشغليها
Yazıcıyı aç kapat, istersen 

88.  
إذا كان يوجد شيء عاجل خليها تتصل 

 بي
Acil bir şey varsa beni arasın. 

 E-postama iki fotoğraf ekledi أرفقت صورتني مع إمييلي  .89

 .Toplantı iptal oldu التغى. االجتماع  .90

 Randevun(uz) iptal oldu املوعد التغى  .91

 .İnternet çalışmıyor لال يعماإلنرتنت   .92

 .Kâğıt bitti الورق انتهى  .93

 ?Julia, Ben arayan var mı متصل؟هل من  جوليا,  .94

 Fotokopi çekeyim اسحب صورة دعيني  .95

 .Raporu basıyorum عم اطبع التقرير  .96

 .Toplantıya geç kalmayın .االجتماعإىل  رال تتأخ  .97

 Evet, Ahmet Bey aradı أمحد بك اتصل نعم,  .98
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 ?E-mail gönderdin(iz) mi هل أرسلت اإلمييل؟  .99

 ?Sen teklif yazdın mı هل أنت طبعت العرض؟  .100

 ?Raporlar bitti mi هل انتهت التقارير؟  .101
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 طلب عمل -6

 

 حنن نريد سكرتري  .102
Bir sekretere ihtiyacımız var. 

We need a secretary 

103.  
هل تستطيع أن تستخدم أدوات املكتب 

 كومبيوتر.( –فاكس  –طابعة )

Büro aletleri kullanabilir misiniz? 

Can you see office equipment? 

 أستطيع أن أستخدم مجيع أدوات املكتب   .104
Tüm büro aletlerini kullanabilirim. 

I can use all office equipment. 

 استخدام الكومبيوتر.أنا جيد يف   .105
İyi bilgisayar kullanırım. 

I am good at computers. 

 أنا مربمج كومبيوتر.  .106
Bilgisayar programcısıyım. 

I am a computer programmer. 

 خريج معهد سكرتاريا.أنا   .107
Sekreterlik okulu mezunuyum. 

I finished the secretary college 

108.   
ُ
 يف السكرتاريا ملدة ثالث سنوات. أنا عملت

3 yıldır sekreterlik yapıyorum. 

I have been a secretary for three years. 

 أستطيع أن أستخدم مقسم التلفون.  .109
Telefon santrali kullanabilirim. 

 

I can use the switchboard. 

 Fotokopi makinesini kullanmasının كيف أستخدم آلة النسخ  فأنا ال أعر  .110
bilmiyorum. 
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I do not know how to operate a photocopier. 

 أنا على علم يف موضوع اإلنرتنت.  .111
İnternet konusunda bilgim var. 

I know about the interne 

112.  
أنا أستطيع أن أتعامل مع مجيع 

 املراسالت التجارية.
Tüm ticari yazışmaları yapabilirim. 

I can deal with all kind of business 
correspondence. 

 أنا أعرف االختزال.  .113
Steno biliyorum. 

I can do shorthand. 

 أنا لدي املؤهالت املناسبة هلذا العمل.  .114
Niteliklerim bu iş için uygun. 

I have the right qualifications for the job. 

 مناكد أن أتعامل مع مجيع األعمال.أنا   .115
Tüm bu işleri becereceğime eminim. 

I am sure I can cope with all this work. 

 األملانية. –أنا جيد يف اللغة اإلنكليزية   .116
Çok iyi İngilizce (Almanca) konuşur 
yazarım. 

I have a good command of English (German). 
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 البحث عن عمل -7

İş Aramak 

 
 

 أريد أن أقابل املدير  .117
Müdürle görüşmek istiyorum. 

I want to speak to the manager 

 رجاء, هل ختربه بأني أتيت.  .118
 Lütfen geldiğimi söyler misiniz? 

Will you please tell him I've come? 
 

 هذه رسالة توصية يل.  .119
İşte tavsiye mektubum. 

Hear's my letter of recommendation 

 تفضل, سريتي الذاتية.  .120
Buyurun, CV'im 

Here is my CV. 

 مىت يفتح املكتب؟  .121
Büro ne zaman açılır? 

What time does the office open ? 

 ملن جيب أن أقدم طلبي؟  .122
Kime başvurayım? 

Who shall I ask for ? 

 عندك إذن عمل؟ هل يوجد  .123
Çalışma izniniz var mı? 

Have you got a work permit ? 

 هل يوجد عندك موعد؟  .124
Randevunuz var mı? 

Have you got an appointment? 

 أنا سكرتري املدير.  .125
Ben müdürün sekreteriyim 

I'm the manager's secretary 



 
 
 

  65 
 

 تأليف وإعداد وترمجة: املهندس حممد عامر اجملذوب -املهني والعلمي الدليل –قاموس املفردات والكلمات املتداولة 

 هل ينتظرك؟  .126
Sizi bekliyor mu? 

Is the (she) expecting you? 

 هل عندكم عمال أجانب؟  .127
Yabancı işçileriz var mı? 

Have you any foreign workers? 

 هل تعمل أيام السبت؟  .128
Cumartesi günleri çalışır mısınız? 

Do you work in Saturdays? 

129.  
أنا ال أستطيع ان أتكلم اإلنكليزية بشكل 

 جيد.
Çok iyi İngilizce konuşamam 

I can't speak English very well. 

 االبتدائية   .130
ُ
 أنهيت

İlkokulu bitirdim. 

I have finished primary school. 

 املدرسة الفنية أو الصناعية  .131
ُ
 أنهيت

Sanat okulunu bitirdim. 

I have finished technical school. 

 دراستي املتوسطة   .132
ُ
 )معهد متوسط(أنهيت

Ortaokulu bitirdim. 

I have finished junior high school. 

 دراستي الثانوية  .133
ُ
 انهيت

Liseyi bitirdim. 

I have finished high school. 

 انا خريج جامعة  .134
Üniversitesi mezunuyum. 

I am graduate of… university  

 لدي خربة ثالث سنوات يف هذا اجملال  .135
3 yıldır bu alanda deneyimliyim 

I have been experienced in this field for 3 years. 

 لسنوات طويلة يف نفس العمل.  .136
ُ
 أنا عملت

Aynı işi uzun yıllar yaptım. 

I have been doing the same job for many years. 

 ميكنك أن تثق بي يف هذا اجملال.  .137
Bu alanda bana güvenebilirsiniz  

You can trust me in this field. 
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138.  
انا متأكد من انني سأعمل بشكل جيد يف 

 هذا العمل.
Bu işi başaracağıma eminim. 

I am sure I will do well in this job. 

 إليك شهادتي.  .139
İşte diplomam. 

Here's my diploma. 

 سنة أنا أعمل هنا منذ  .140
Bir yıldır burada çalışıyorum. 

I have been working here for one year. 

 سأعمل هنا ملدة سنتني.  .141
Burada iki yıl çalışacağım. 

I'm going to work here for two years. 

 أعمل جنار وأنا يف تركيا.  .142
ُ
 كنت

Türkiye'deyken marangozdum 

I was a carpenter in Turkey. 

 ال أستطيع أن أعمل حتت هذه الظروف.  .143
Bu şartlar altında çalışamam. 

I can't work on these terms. 

 أنا عامل ماهر  .144
Usta (kalifiye) bir işçiyim. 

I'm skilled worker. 

 أنا جرسون  .145
Garsonum. 

I'm a waiter. 

 أنا كهربائي  .146
Elektrikçiyim. 

I'm a electrician. 

 أنا عامل إنشاءات.  .147
İnşaat işçisiyim. 

I'm a building labourer. 

 أنا عامل يف مصنع  .148
Ben bir fabrika işçisiyim 

I'm a factory worker. 

 هل لديك أي مرجعية )خلفية(؟  .149
Bonservisiniz var mı? 

Have you got any references? 
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 يف أي ساعة يبدأ العمل؟  .150
İşbaşı saat kaçtadır? 

What time does work start? 

 يبدأ العمل يف الساعة الثامنة.  .151
İş saat sekizde başlar? 

Work starts at eight o'clock. 

152.  
 أنا يف هذا اللحظة الأعمل .

Şu anda çalışmıyorum. 

153.  I don't work at the moment. 

154.  
 أنا بدون عمل.

Ben işsizim. 

155.  I have no work. 

 كم هو الراتب الشهري؟  .156
Aylık Maaş ne kader? 

I have no work. 

 مىت يبدأ عملي ومىت ينتهي؟  .157
Ne zaman işim başlar ve ne zaman biter?  

What time my work stats and when finishes ? 

158.    
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 يف مكان العمل -8

İş Yerinde 

 أين رئيس العمال؟  .159
Ustabaşı nerede? 

Where is the Forman? 

 اآللة.أوقف   .160
Makineyi durdur. 

Stop the engine. 

 انتبه!  .161
Dikkat! 

Watch out! 

 يل.هذا العمل جديد بالنسبة   .162
Bu iş bana çok yeni. 

This work is quite new to me. 

 عندك؟كم أجرة الساعة   .163
Sizin saat ücretiniz ne kadar? 

How much do you earn an hour? 

 لرية باألسبوع 300أنا آخذ   .164
Haftada 300 Lira alırım. 

I get 300 Pounds a week. 

165.  
هب ميكنني أن آخذ سلفة على احلساب 

 لرية؟ 500
Avans olarak 500 lira alabilir miyim? 

Can I have an advance of 500 pounds? 

 ساعة؟كم تعطي أجرة لكل   .166
Saat başına ne ücret verirsiniz? 

How much do you pay an hour? 

 كم هي الفرتة الزمنية السرتاحة الغذاء  .167
Öğle tatil ne kadardır? 

How long is the lunch break? 
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 سيجارة؟هل ميكن تدخني   .168
Sigara içilebilir mi? 

Can we smoke? 

169.  
هل ميكنني أن أعمل مكاملة تلفونية 

 خاصة؟
Özel telefon görüşmesi yapabilir miyim? 

Can I make a personal phone call? 

 اآللة؟كيف تعمل هذه   .170
Bu makine nasıl çalışır? 

How does this machine work? 

 اليوم.أريد أن أعمل دوام مسائي   .171
Bugün fazla mesai yapmak istiyorum. 

I want to do overtime today.  

 اليوم.أن اعمل دوام مسائي  عال أستطي  .172
Bugün fazla mesaiye kalmayacağım. 

I cannot do overtime today.  

 ذلك؟كيف مت   .173
Bu nasıl yapılır? 

How is this done? 

 الطعام؟أين هي غرفة   .174
Yemekhane nerededir? 

Where is the dining room? 

 تدخني السيجارة ممنوع.  .175
Sigara içmek yasaktır. 

No smoking! 

 ذلك؟هل ميكنك ان تريني كيف تعمل   .176
Bunun nasıl yapılacağını gösterebilir? 

Can you show me how to do this? 

 السبت؟هل نعمل هنا أيام   .177
Burada Cumartesi günleri çalışlar mı? 

Do they work on Saturdays here? 

  أعتذر,  .178
ُ
 قد نسيت

ُ
 أنا كنت

Özür dilerim, unutmuşum. 

I am sorry, I just forgot. 

 فاتني الباص  .179
Otobüsü kaçırdım. 

I missed the bus. 
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 مريضًا   .180
ُ
 البارحة.أنا كنت

Dün hastaydım. 

I was ill yesterday. 

181.  
 على ما 

ُ
جيب  يرام,أنا أشعر بأني لست

 
َّ
 البيت. الذهاب إىل  علي

Kendimi iyi hissetmiyorum. Eve 
gitmeliyim. 

I do not feel well. I must go home. 

نهى خالل ساعتني.  .182
ُ
 العمل سوف ي

İş iki saat içinde bitirilecek. 

The job will be finished in two hours. 

 تأخرت. أعتذر,أنا   .183
Özür dilerim, geciktim. 

I am sorry, I am late. 

 الراتب؟مىت يوم قبض   .184
Maaş günü ne zaman 

When is pay-day? 
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 دراسية منوعة مؤهالت-9

 

 هل أنت طالب؟  .185
Öğrenci misiniz? 

Are you a student? 

 ؟أنت متخرج )نوع الدراسة( من أي جامعة  .186
Hangi okuldan mezunsunuz? 

Which school did you finish? 

 جامعة )اختصاص( قد درست؟أي   .187
Hangi okula gidiyorsunuz? 

Which school did you attend? 

 أنهيت الثانوية.  .188
Liseyi bitirdim. 

I finished high school. 

 أنا أنهيت الثانوية  .189
Lisesi mezunuyum. 

I finished... High school. 

 أنا خريج جامعي  .190
Üniversite mezunuyum. 

I am university graduate. 

 أنا انهيت اجلامعة   .191
Üniversitesini bitirdim. 

I am graduate of university. 

 أنا عملت ليسانس.  .192
Yüksek lisans yaptım. 

I have a postgraduate degree. 

 أدرس يف اجلامعة تما زل  .193
Henüz. Üniversitesinde okuyorum. 

Presently I study at... University. 

 ?Hangi bölümde okuyorsunuz القسم أو الفرع الذي تدرس فيه؟ وما ه  .194
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What is your department? 

 أنا يف قسم اآلداب  .195
Edebiyat bölümündeyim. 

I am in literature department. 

 آداب.أنا أعمل ليسانس   .196
Yüksek lisans yapıyorum. 

I'm having postgraduate 

 أعمل.أنا  أدرس,أنا ال   .197
Okumuyorum çalışıyorum. 

I do not study, I work. 
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 التسجيل يف الكلية -10

Fakültede Kayıt Dilekçesi 

 

 .Bir dilekçe yazacağım استمارة(أريد ان أقدم طلب )  .198

 Ne dilekçe طلب؟أي   .199

 .Fakülteye kayıt yaptıracağım أريد تسجيل يف الكلية   .200

 Birlikte yazalım فلنطبع معاً   .201

 .Teşekkür ederim شكرا لك   .202

 ?Hangi Bölüme kayıt yaptırmak istiyorsun تسجلي؟أي قسم تريد أن   .203

 .Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne يف قسم لغة تركية وأدبيات    .204

205.  
أليس  لألجانب.مجيعهم صعب بالنسبة 

 كذلك؟
Bu bütün bir yabancı için zor değil mi? 

206.  
لكن أريد أن أتعلم اللغة  صعب. نعم,

 أكثر.الرتكية 
Evet, zor, Âmâ Türkçeyi daha iyi 
öğrenmek istiyorum. 

 ?Kayıt için gerekli belgeler yanında mı هل معك وثائق التسجيل   .207

 .Evet yanımda معي.نعم   .208

209.  
ماذا تعملي  معًا,إذن دعينا نقدم الطلب 

 األحد؟يوم 
Öyleyse dilekçeyi de birlikte yazalım. 
Pazar günü ne yapıyorsunuz? 
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 ?Niçin sordum تسأيل؟ملاذا   .210

 .Seni bize davet etmek istiyorum أريد أن أدعوك لعندنا  .211

 سآتي.يوم األحد بكل تأكيد  لك,شكرا   .212
Çok teşekkür ederim. Pazar günü mutlaka 
geleceğim. 
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 يف الكلية -11
FAKÜLTEDE 

 Günaydın صباح اخلري.  .213

 صباح اخلري. عفوا" أين شؤون الطالب؟  .214
Günaydın. Affedersiniz, öğrenci işleri 
nerede? 

215.  

ثاني غرفة على  الثاني,يف الطابق 
 الطرف,أنا أيضا" ذاهبة إىل هذا  اليمني,
 فلنذهب معاُ  معي,اذهبي 

Birinci katta, sağda ikinci oda. Ben de o 
tarafa gidiyorum. Benimle gelin, beraber 
gidelim 

 .Çok iyisiniz, teşekkür ederim أشكرك ممتازة,أنت   .216

217.  

 ممتازة,لغتك الرتكية  واجب,على  رال شك
تتكلمني بشكل جيد. مىت أتيتِ إىل 

 تركيا؟

Bir şey değil. Türkçeniz çok iyi. Güzel 
konuşuyorsunuz. Türkiye'ye ne zaman 
geldiniz? 

218.  
 كورسات  واحدة,تقريبًا صريل سنة 

ُ
عملت

 تركية.لغة 
Aşağı yukarı bir yıl oldu. Türkçe 
kurslarına gittim. 

 ?Nerede kalıyorsunuz تقيمني؟أين   .219

 .Üç arkadaş bir ev kiraladık يف منزل أجار مع ثالثة أصدقاء.  .220

 ?Fransız mısınız فرنسية؟هل أنت   .221

 .Hayır Almanım ال أملانية  .222

 ?Arkadaşlarınız da Alman mı أملان؟هل أصدقاؤك أيضا"   .223

 Hayır, bir İranlı, diğeri İtalyan. Siz nerede إيطاليني.واألخرون  إيراني,أحدهم  ال,  .224
kalıyorsunuz, yurtta mı? 
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غرف سكن  يف مهجع ) تقيمني؟أنت أين 
 مشرتكة(

 .Hayır, evde kalıyorum املنزل.أقيم يف  ال,  .225

 ?Kirada mı oturuyorsunuz تسكنني رمبا باألجار ؟  .226

 .Hayır, kendi evimiz منزيل أنا ) ملكي( ال,  .227

228.  
إجياد بيت لإلجيار صعب  جيد,كم هو 

 جدًا؟
Ne kadar iyi! Kiralık ev bulmak çok zor. 

229.  
هنا وصلنا إىل شؤون الطالب , دعنا نسجل 

 معًا رمبا أساعدك .
İşte öğrenci işlerine geldik. Ben de 
yanınızda kalayım. Belki size yardımım 
olur. 

230.  
طبيعي , شكرا" جزيالُ . بيكون هيك 

 منيح.
Tabii. Çok teşekkür ederim. İyi olur. 

 .Buyurun تفضل.  .231

 .Kaydımı yaptırmak istiyorum أريد تسجيلي   .232

 ?Dilekçe yazdınız mı استمارة؟( )امليتقدمت هل   .233

 .Evet, buyurun تفضل. نعم,  .234

235.  

عي.رجاء هنا  لك.توقيع  دال يوج
ُّ
 وق

شهادتك وأوراق آخر صف يف الثانوية 
مرتجم , سند إقامة , هل  ,جواز السفر
 موجودين ؟

İmzanız yok, Lütfen şurayı imzalayın. 
Diploma ve tercümesi lise son sınıf 
notları, pasaport tercümesi, oturma izin 
belgesi var mı? 

 .Evet, gerekli bütün belgeler yanımda معي.مجيع األوراق الالزمة  نعم.  .236

237.  
. أعطني مجيع األوراق الالزمة  نعم.

 عملك.دعيني أعمل لك 
Evet, gerekli bütün verin. Hemen İşinizi 
yapalım. 

 .Teşekkür derim, işte hepsi burada هنا.هي مجيعًا  شكرًا. ها  .238
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 مواقع حبث عن عمل على اإلنرتنت -12
İş Aramak 

http://www.kariyer.net 

1.  

انتسب للموقع عن  تركيا,موقع ضخم للبحث عن عمل يف مجيع الشركات واملؤسسات واملعامل يف 
عن  ةسيصلك رسائل شبه يومي واملهنية,طريق بريدك اإللكرتوني ثم قم بوضع مؤهالتك العلمية 

 لك.فرص العمل املتاحة 

https://www.freelancer.com 

2.  

مليون مشرتك من مجيع احناء العامل . يؤمن لك هذا املوقع فرص  300موقع ضخم يضم أكثر من 
 Photoshop – 3dmax – AutoCADوالعمل سيكون على احلاسوب ) فيها.عمل يف أي دولة كنت 

– word – Photo editor – Translation , وغريها العديد العديد من فرص العمل , وهو عبارة )
عن موقع مناقصة مع غريك من املتقدمني لنفس فرصة العمل .حيث كل مشرتك يضع السعر الذي 

ة . اشرتك عن طريق بريدك اإللكرتوني أو صفحيناسبه مقابل اجناز هذا العمل ضمن الزمن احملدد له .
ستصلك  واملهنية.الفيس بوك وقم بإعداد الربوفايل الشخصي لك وضع فيها مؤهالتك الدراسية 

قم بوضع سعر  إلنهائه.رسائل دورية عن فرص العمل املتاحة وأجرة هذا العمل والزمن املطلوب 
 االتفاق.من قيمة العمل يف حال مت  %10وانتظر الرد. املوقع يتقاضى عمولة  تنافسي )مناقصة(

http://www.yenibiris.com  

 املطلوبة.موقع تركي لتأمني العمل. تشاهد فيه فرص العمل واملؤهالت العلمية واملهنية   .3

 مواقع أخرى

4.  ilanlari-https://www.secretcv.com/is  

5.  http://www.eleman.net  

6.  http://www.isbul.net  

7.  http://tr.indeed.com/jobs  

http://www.kariyer.net/
http://www.kariyer.net/
https://www.freelancer.com/
https://www.freelancer.com/
http://www.yenibiris.com/
http://www.yenibiris.com/
https://www.secretcv.com/is-ilanlari
https://www.secretcv.com/is-ilanlari
http://www.eleman.net/
http://www.eleman.net/
http://www.isbul.net/
http://www.isbul.net/
http://tr.indeed.com/jobs
http://tr.indeed.com/jobs
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ابط مكتبة الموسوعة ورلتحميل ومشاهدة المزيد من الكتب اضغط على 

  Ctrlمع ضغط مفتاح  الشاملة

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KN

m80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFo

zWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

 على ميديا فاير: 

https://www.mediafire.com/folder/npol8irrjx7wa//الم

 التركية20%اللغة20%في20%الشاملة20%وسوعة

الشاملة يف اللغة املوسوعة ويمكنكم أيضا" االشتراك بمجموعة " 
لكي يصلكم كل ما هو جديد من هذه  " على صفحة الفيس بوك الرتكية

 الكتب والبرامج

 " الرابط على

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 

 

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