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 السيرة الذاتية للمؤلف

 1958المهندس محمد عامر بن رفعت المجذوب من مواليد مدينة دمشق عام   .

 1982جامعة دمشق عام  –من كليــة الهندسة المدنية  ت  تخرج. 

 الشركة العامة للبنــاء.و -فرع الدراسات  – في مؤسسة اإلسكان العسكرية ت  عمل. 

 . 1990الخاص للدراسات والتعهدات في عام  يمكتب ت  .  افتتح

 واإلكساء.ة السكنية وخاصة في مجال الديكورالعديد من المشاريع واألبني ت  نفذ. 

 العديد من ت  وصمم عاما   30في مجـال برمجة وصيانة الحاسوب لمدة تزيد عن  ت  . عمل

 الموسوعات اإللكترونية في شتى المجاالت . 

 اهتمام كبير في أرشفة المعلومات والوثائق وبرمجتها ضمن موسوعات وكتب إلكترونية . ي. ل

في ترجمة الكتب من اللغة اإلنكليزية إلى العربية وبالعكس من اللغة العربية إلى اإلنكليزية . ت  . عمل        

ها تاللغة التركية وأتقن ت  , حيث تعلم 2012الظروف إلى اإلقامة في تركيا في مدينة استانبول في عام  نياضطرت.       

أكثر من عشرون كتابا  في مفردات  سلسلة " الموسوعة الشاملة في اللغة التركية " والتي تحتوي على بتأليف مت  وق   , 

بأجزائه األربعة كتاب "الشامل في قواعد اللغة التركية " من أهمهااللغة التركية ووقواعد وجمل   
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الكتابمقدمة   

تعلم اللغة أن أ قررت  ف , 2012في تركيا في مدينة استانبول عام  اضطرتني الظروف لكي أقيم

عت  على العديد وخالل هذه الفترة اطل   ,حاجتي الماسة إليها في ممارسة حياتي وأعمالي التركية ل

وقد واجهت   ,المجال المتخصصة في هذا من الكتب التعليمية والمواقع اإللكترونية والقواميس

المصادر باللغة العربية إضافة  هذه توفرقلة و المصادر وتشتتهاصعوبات كبيرة بسبب تنوع هذه 

تواجدي في تلك الفترة  أن أترجم ما قد جمعته وتعلمته خالل قررت   لذلك ,غموض في الشرحإلى 

التركية باللغة  تعلم اللغة للذين يريدون ومساعدا   قيما   وأجمعها ضمن كتاب واحد ليكون مرجعا  

ما لمثل هذه الكتب. العربية. وإغناء المكتبة العربية الفقيرة نوعا    

في كتابي هذا على عدد من المصادر من الكتب العربية واألجنبية والصحف  وقد اعتمدت  

صفحة  القواعد واألمثلة المرافقة لها وقد وضعت   لكترونية في اقتباسوالمجالت والمواقع اإل

.خاصة ألسماء هذه المصادر مع خالص الشكر ألصحابها  

صفحة موزعة ضمن أربعة أجزاء حيث يضم على 0061يتألف من أكثر من  :الكتابهذا   

 شرح مفصل لقواعد اللغة التركية مع آالف األمثلة المرافقة المترجمة إلى اللغة العربية

هذا الكتاب يتميز و ,على الطالب فهم كل قاعدة منهاهل يس  ح هذه القواعد ل  واإلنكليزية والتي توض   

مرجع شامل يضم بين دفتيه  عن غيره من الكتب التعليمية بأنه ليس أكاديميا  أو مدرسيا  وإنما هو

القواعد حسب وظيفتها فهناك فصل لألفعال  فت هذهن   فقد ص   ,جميع قواعد اللغة التركية

صل لظروف الزمان والمكان وغيرها العديد من وف وتصريفاتها وفصل للصفات وفصل للضمائر

على فهم قواعد اللغة وبالتالي يمكنك من  يؤهلك لتصبح قادرا   فهذا الكتاب ,الفصول األخرى

الكتاب ما يقارب الثالث سنوات من  تأليف هذا وقد استغرق مني القراءة والكتابة بشكل صحيح.

وكان  2014األول منه في شهر آذار عام اصل والدؤوب. حيث تم إصدار الجزء العمل المتو

 الكثير من األصدقاء والطالب على المواقع والصفحات التعليمية في الفيس بوك انتظار وإصرار

لوعد الذي قطعته على هو الذي كان يشعرني بالمسؤولية تجاههم والتزامي با لبقية أجزاء الكتاب

أرجو من هللا تعالى  ,ي يتحدث عن نفسهوسأترك لكم الكتاب لك مثل هذا الكتاب. نفسي بإصدار

 المرجو منه ليكون معينا   أن يكون عملي هذا خالصا  لوجه هللا تعالى وأن يحقق هذا الكتاب الهدف

.التوفيقلكم بالنجاح و مع تمنياتي ,للطالب الراغبين في تعلم هذه اللغة ومساعدا    

 

 المهندس محمد عامر المجذوب 

2015 لثانيتشرين ا 1 –إستانبول  –تركيا   
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:الكتابدراسة هذا  كيفية مالحظات حول  

في هذا الكتاب متفاوتة في صعوبتها وبساطتها ولتسهيل فهمها على الدارس لهذه  الدروس -1

اللغة وخاصة المبتدئ فقد تد رجت  بها من السهل إلى الصعب حيث تم تقسيم الكتاب إلى أربعة 

أجزاء ضمن ثالثة مستويات وهي مستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم. لذلك أنصح المبتدئين 

اللغة التركية أن يبدأوا بدراسة هذا الكتاب ضمن خطة منهجية يضعها لنفسه  والراغبين بدراسة

يجب قراءة القسم النظري لمزيد من الفائدة و ,الدروس في هذا الكتابو األجزاء حسب تسلسل

القيام وبعدها ,لكل درس واستيعابه ثم قراءة قسم من التمارين الموجودة في نهاية كل درس 

هذه الترجمة  من التركية إلى العربية ومن العربية إلى التركية ومقارنة نفسهبترجمة القسم الباقي ب

لذلك  ,عتبر بمثابة تمارين محلولةألن هذه األمثلة الكثيرة هي ت   ,لهذه األمثلة مع الترجمة الموجودة

التمارين والتدريبات في هذا الكتاب واستبدلتها بأمثلة النصوص النظرية و عن وضع استغنيت  

  ة كبديل عنها.مترجم

 لذلك أغلب الشرح واألمثلة ,له ال وجودمؤنث( في اللغة التركية الو )المذكر والتأنيث التذكير-2

ي نفس الوقت إن كان بصيغة وهي تنطبق على المؤنث فتكون الترجمة فيها تخاطب المذكر فقط 

ولم يتم وضع الترجمة بصيغة المؤنث لقلة سعة الخانة المخصصة في الجداول  والجمع المفرد

 ومنعا  من ازدحام الكلمات مثال:

Okumak - يقرأ 
 
 
 sen okursun You read  نأنتِ تقرأي –تقرأ  أنت

هي تقرأ –هو يقرأ   o okur He/she reads 

  –أنتم تقرأون 
 
 تقر

َّ
 أننت

 
أن  siz okursunuz You  read 

  –هم يقرأون 
 
 يقر

َّ
 هن

 
أن  onlar okurlar They read 

  

تم اختصار الجدول السابق بحذف ترجمة حالة التأنيث لعدم وجود التأنيث في اللغة التركية حيث 

 أن الترجمة تخاطب الجنسين معا . كما في الجدول أدناه:

Okumak - يقرأ 
 
 
تقرأ  أنت  sen okursun You read 

 o okur He/she reads هو يقرأ

 siz okursunuz You  read أنتم تقرأون

 onlar okurlar They read هم يقرأون
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لى أخرى تجدها تنتسب إ تجدها بأنها تنتسب إلى أحد التصنيفات وتارة   قواعد لغوية تارة   هناك-3

من تكرار شرح هذه القاعدة أكثر من مرة فقد تم باالكتفاء إلى اإلشارة إلى  ومنعا   ,آخرتصنيف 

( هي الحقة تضاف على arak – erek) الالحقةهذه القاعدة ومكان تواجد شرحها سابقا . مثال 

تجدها في بحث )لواحق األفعال( وكذلك هي تشير إلى الحالة والهيئة  واألفعال دراجذر المص

 (.ضا  في بحث )اللواحق الدالة على الحال والهيئةلذلك أيضا  تجدها أي

استخدام التلوين في الدروس والجمل المرافقة لتسهيل عملية الفهم واالستيعاب وبالنسبة  تم -4 

ترجمة  وتمالعبارات المتعلقة في الدرس نفسه  أولألمثلة المرافقة لكل درس تم تلوين الكلمات 

ر حيث تم تلوين خانة الجملة التركية باللون األصف واإلنكليزيةأغلب األمثلة إلى اللغتين العربية 

)كوداك( ووضع نص الترجمة اإلنكليزية بخط مائل وتلوينها باللون البرتقالي الفاتح وإلى 

إضافة إلى ذلك قمت  بابتكار طريقة لوضع النصوص  يسارهما تم وضع الترجمة العربية,

ة القراءة مختلفة كليا  عن الطريقة التقليدية وهي أن تنطلق باللغات الثالث ت س هل على القارئ عملي

من القراءة من نقطة منتصف الصفحة ثم باتجاه السطر المكتوب بدال  من االنطالق من اليمين إلى 

في  حكما هو موض اليسار بالنسبة للغة العربية ومن اليسار إلى اليمين بالنسبة للغة األجنبية 

لتحريك حدقة العين ,وقد استخدمتها في جميع كتب الموسوعة الشاملة في فهي أسهل   المثال أدناه

 تنال إعجابكم. أرجواناللغة التركية 

 الطريقة التقليدية للقراءة

 
 
 إىل العمل بالباص. أتيت

İşe otobüsle geldim. 
I came to work by bus. 

 

 

 الطريقة اجلديدة للقراءة

İşe otobüsle geldim. 
 
 
 إىل العمل بالباص. أتيت

I came to work by bus. 

 

 اتجاه القراءة 

 اتجاه القراءة
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 مصادر ومراجع هذا الكتاب

 

فقد  ا الكتابهذفي  انظرا  لكثرة وتشعب قواعد اللغة التركية والكم الهائل لألمثلة المرافقة له

الشروحات  واقتباس الكثير من الكتاب هذاتأليف المصادر الموثوقة في اعتمدت  على بعٍض من 

 ترجمة قسم كبيرمن هذه األمثلةب حيث قمت   .منها لتوضيح الدروس وفهمها واستيعابها األمثلة و

بخالص الشكر والعرفان ألصحاب هذه  واإلنكليزية. وأتقدمالعربية اللغة إلى  من اللغة التركية

هللا عنا خيرا  . جزاهم ,المصادر  

 : Manisa Turkishموقع  -1

http://www.turkishlanguage.co.uk/index.htm 

 Learn Turkishموقع  -2

http://learnturkish.pgeorgalas.gr 

  İstanbul Yabancılar İçin Türkçe السلسلة التعليمية -3 

 YENİ HİTİTالسلسلة التعليمية :  -4

 Take Away Turkishكتاب :  -5

  Arzu silerden Döven- Şule Hızal Mıxon 

   Kendi Kendine Arapça ilk adım كتاب -6

Fono YAYINLAR 

  Apractical Course In Turkish  كتاب -7

Dr. Müfit Yıldırımalp 

 كتاب قواعد اللغة التركية  -8

 للدكتور مسعد بن سويلم الشامان 

 متنوعة خرىت والقصص والصحف اليومية ومراجع أالمجال مجموعة من -9

 

http://www.turkishlanguage.co.uk/index.htm
http://learnturkish.pgeorgalas.gr/
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ب بها شعو والغرب ونطقتبين الشرق  عظيمومكاني محيط زماني  يتشرت اللغة التركية فان

ل بها ج  سو ,بهارت فأث   ,ةيدعد صياغة حضارات يشاركت فو ,متباينةك تبت بأبجديات و ,كثيرة

 اليوم. حتىال يزال بيننا  إنسانيا  تراثا  

خر مراحل تطور اللغة آ برتاعت   ,الحديثةهورية التركية وليدة الجم يالحديثة ه واللغة التركية

تبت فك   ,والمضمونالشكل  يالمرحلة تطورا  فريدا  ف هذهشهدت خالل و ,الشرقيةالتركية 

 هذا.ا يومن حتىهذا التطور  ولم يقف ,األوروبيةالمفردات  علىانفتحت و ,الالتينيةباألبجدية 

در حيث تتص ألتاي( –أورال ) ةسرات اللغويفي مجموعة األ التركية موقعا  متميزا   وتحتل اللغة

وأن ذات لواحق بناء  التصاقيهأنها لغات  أهمها:تجمع بينها سمات  يالت يأسرة لغات األلتا

 على تغيير يأنه ال يطرأ أبداية الكلمة و يتأخذ أية لواحق فنهاية الكلمات وال  يف يتأت لواحقها

 االسم فأصل ,نهايتها يضافة لواحق فأصل الكلمة فيها عند تصريفها أو بناء اشتقاقات منها بإ

األصل يكون غالبا   وأن هذاالكلمة يتشكل من مقطع واحد فقط  وأن أصل ,فيهاوالفعل والصفة 

 دة األصليةالما هذهاللغات تشتق من  هذه يبأن الكلمات ف ويمكن القول للفعل.صلية المادة األ

 يوالفعل فحالة التجريد  يف االسمالكلمة يمثل  وأن أصل ,االستثناءاتللفعل مع وجود بعض 

أنه ال يطرأ أي  والمؤنث أيز بين المذكر مي   ا ال ت  فيه وأن الكلمة ,المفردصيغة األمر الحاضر 

 الجنسين.من  أي إلى شارةعند اإل عليهاتغيير 

 ذا بدأت الكلمة بمقطع ذا حرف صوتيأنه إاللغات بالتوافق الصوتي أي  هذه يف وتتميز الكلمة

ل تكون الكلمة بمقطع ثقي وإذا بدأتبعدها البد أن تكون خفيفة  تأتي ين مقاطع الكلمة التخفيف فإ

الكلمة بمقطع خفيف أو ثقيل فإن اللواحق ذات األحرف  انتهتكما أنه إذا  ,ثقيلةة التاليالمقاطع 

كلمات  ترتيب اللواحق في وأنه يتم ,أيضا  الصوتية التي تأتي بعدها البد أن تتوافق معها صوتيا  

األسر اللغوية بحيث تأتي لواحق البناء بعد أصل الكلمة مباشرة ثم تأتي بعد ذلك لواحق  هذهلغات 

 االسمبل ق والمضاف تأتيالمساعدة في ترتيب الكالم مثل المضاف إليه  وأن العناصر ,التصريف

وب أو ما ين وأن الفعل ,االسمبعد  والموصوف تأتيفي الكالم مثل المضاف  والعناصر األصلية

 إليه( د)المسنالمبتدأ  يقع في نهاية الجملة حيث تبدأ الجملة بالفاعل أو )المسند(ي الجملة عنه ف

 والمسند إليه.الجملة موقعها بين المسند  وتحتل متممات ,)المسند(أو الخبر  وتنتهي بالفعل

 ".للغة التركية هو بالد ما وراء النهر " تركستان  يالمركز الرئيس

 وفي عهد ,التركشعوب  باسمحجارة سكنت عندها شعوب عرفت  اكتشافتم  19القرن الـ  يف

غة لال هذهظهور اللغة التركية كانت  ومع بداية .ينالنهرالدولة األموية تم فتح بالد ما وراء 

ة بلغة البلد إلى بلد كتبوا اللغة التركي وكلما تنقلوامكتوبة ثم بدأ أهلها بالتنقل  ولم تكنمنطوقة فقط 

 إليها.ون التي ينتقل

 بهم.إلى المناطق المحيطة  ولكنهم تنقلوامع العلم أن األتراك لم يستقروا في وسط أسيا 

  غربية( ولغة تركيةتركية شرقية  )لغةاللغة التركية إلى قسمين  انقسمتثم 

تخذ ا نقلها السالجقة إلى األناضول ثموهي التي  الغربيةى اللغة التركية السنتناول هنا بإذن هللا تع

 .أوزباكستانأما اللغة التركية الشرقية فمقرها  ,لهمالترك من األناضول موطن جديد 

 حملة عن تاريخ اللغة الرتكية
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معركة  يم فتح السالجقة األناضول ف1071عام  يف يأ 11األخير من القرن الـ  وفي الربع

 ". تمالذ جر" معركة  والسالجقة باسميرة دارت بين الروم كب

ها كتب وقتللغة التركية حيث كانت ت   يالمركز األصل يأصبحت األناضول ه الحين ومنذ ذلك

 التركية.بالحروف  ىهناك حروف تسم ولم يكنتخاطب فقط  وكانت لغةبالحروف العربية 

 13قرن الـ ال يكتابتها باللغة العربية ف وبدأوا فيناضول باللغة التركية سالجقة األ احتفظ وقد

والكتاب ومن ريق العلماء عثمان عن ط ودولة آلاألناضول  يحيث قامت بذلك دولة كيرميان ف

ة اللغة التركية حيث بدأت تنشط عملية الترجم إلى واللغة الفارسيةترجمة اللغة العربية ب دئ  ب   ثم

 وترجماتهم.عندما تبنتها الدول المجاورة من خالل أشعارهم 

 سم لغةعرف بالغة صعبة حيث كانت ت   17والـ  16القرن الـ  ياللغة التركية ف وقد كانت

 آنذاك.الشعب يفهمها  ولم يكن وعدم فهمهاأدب الديوان لصعوبتها و

أما اللغة  %20 واللغة الفارسية %70أصبحت نسبة اللغة العربية  17القرن الـ  وعندما حل

 الثالث.الشعر حيث كانت لغة تعبر عن اللغات  في %10 إلىالتركية فقد وصلت نسبتها 

ي األوروب وبدأ الغزوحيث ضعفت الدولة العباسية  ,هامحدث تطور 19ومع بداية القرن الـ 

إنجليزية  من األخرى تفتح أبوابها للغات األوروبية والغربية التركية وبدأت اللغة والغزو الغربي

 ر.والتأثالتأثير بالغرب ووفقا  لعمليتي  الحتكاكها إلخ نظرا   وفرنسية وإيطالية ............

بدأ األتراك يالحظوا أن لغتهم قد تغيرت  العشرين وبداية القرنالقرن التاسع عشر  ومع نهاية

 العربيةمن  إلخ وخاصة واأللفاظ والكلمات ..........تنقيتها من التعابير  علىفعزموا 

راك كما د األتيلاتقالحين بقيت عادات و وحتى ذلكيد إلحيائها من جد عليهادخلت  الفارسية التيو

انتقلت اللغة التركية نقلة كبيرة حيث قام كمال  20الربع األول من القرن الـ  دخولومع  هي.

 إلى:الدين أتاتورك بثورة أدت 

تاتورك أن الحروف التركية يجب ن أم حيث أقر كمال الدي1928حروف اللغة عام  انقالب  

 بالالتينية.أن تكتب 

كلمات غريبة و كان يجب  على يم حيث كانت اللغة التركية تحتو1928اللغة عام  انقالب  

 تنقيتها من اللغة العربية و الفارسية فقام كمال 

 التركية.تنقية اللغة ر وهدفه تطويم و1937ة " عام الدين أتاتورك بتشكيل " مجمع اللغة التركي

 في:الدولة العثمانية أصبحت نسبة األتراك  وعندما فتحت

 .%30ال تقل عن  أوروبا شرق -1

 .%50 أذربيجان -2

 .%100وكزاخستان  أوزباكستان -3

 الروسي.الكابوس  وهم تحت 18الـ  ومنذ القرن

 م.1928عام  أتاتورككمال الدين  انقالباللغة التركية الحديثة منذ  وقد ظهرت

اللغة التركية الحديثة من خالل استعراض أبجدياتها  علىأثرنا هذا أن نتعرف  يسوف نحاول ف

 مع نماذج من التطبيقات الالزمة للمتعلم المبتدئ  األولى

و "  " يزيادة " كاف نون والفارسية ولكن معنفسها الحروف العربية  يتعد الحروف التركية ه

 ". يكاف يائ
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  الكتب والنصوصوقواعد اللغة  مصطلحات  

األجبدية حروف –ألف باء   Alfabe    Alphabet 

 Alfabetik     Alphabetic, Alphabetical ترتيب أجبدي

 Anlam meaning معىن

 Ansiklopedi    Encyclopaedia موسوعة

+إشارة   Artı İşareti     Positive Sign -  Plus Sign 

 Aruz prosody علم العروض يف الشعر

 Baskı   Edition طبعة

   احلاضر التام املستمرالزمن 

Başlayıp Hala Devam Eden 

Zaman 

 

Present Perfect Tense 

 

فقرة-بند   Bent   Article 

إشارة القسمة   Bölme    Division Sign 

 Bölüm    Chapter فصل يف كتاب

 Büyük Harf    Capital Letter احلرف الكبري

لد
َّ
ج
 
 Cilt   Volum م

 Cümle   Sentence مجلة

 Çarpı İşareti Multiple Sign  إشارة الضرب 

خط-سطر   Çizge   Line 

 Çoğul    Plural مجع

 Ders lesson درس
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 Ders Kitabi   Scholar Book كتاب مدرسي

 Dilbilgisi    Grammer قواعد اللغة

 Dişil -  Müennes feminine مؤنث

 Doküman   Document وثيقة

املبني للمجهولالفعل   Edilgen Yapılar Passive Voice 

لحق
 
 Ek     Appendix م

 Eksi İşareti    Minus Sign  الناقص إشارة

خمطوطة-خمطوط   El Yazı   Handwriting 

 Emir Fiili     Emir Kipi فعل األمر

ر
َّ
 Eril -  Müzekker masculine مذك

 Eşit   Equal Sign  إشارة املساواة

األفعال التفاعليةلواحق    Ettirgen Eylem Yapan Ekler  

 Fırka    Paragraf فقرة

 Fihrist    İndex فهرست

 Fiil   Verb فعل

 Fiiller   Verbs األفعال

مناذج احلروف طقم-فونت  Font   Font 

البسيط املاضي لزمنا  Geçmiş zaman Past Tense 

الزمن احلاضر التام املستمر يف 
   املاضي

Geçmişte Başlayıp Hala 

Devam Eden Zaman 
Present Perfect Continious 
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 Geçmişte Devam Eden الزمن املاضي املستمر

Zaman 
The Past Continuous Tense 

 Geçmişte Gelecek Zaman The Future Past Tense زمن املستقبل يف املاضي

املاضي املستمر زمنال  Geçmişte Sürekli Zaman  Past Continioua Tense 

  Gelecek Bitmiş Zaman The Continuous Perfect Tense الزمن احلاضر التام

 Gelecek Devam Eden Zaman Future Continuous Tense الزمن احلاضر املستمر يف املستقبل

 Gelecek Zaman Simple Future Tense الزمن املستقبل

الزمن املستقبل يف كايةاحلصيغة   Gelecek Zamanın Hikâyesi Past Future Tense   

 Gelecek Zamanın Rivayeti The Fuyure tense in the past صيغة الرواية يف زمن املستقبل

احلاضر البسيط الزمن  Geniş Zaman   Simple Presen Tense 

 الزمن املضارع يف كايةاحلصيغة 
 Geniş Zamanın Hikâyesi Present Comtinuous Tense البسيط

صيغة الرواية يف الزمن املضارع 
 Geniş Zamanın Rivayeti Simple Present البسيط

صيغة احلكاية يف الزمن املاضي 
 Geçmiş Zaman Hikâyesi Unreal Past Tense الشهودي

 Hat Sanatı    Calligraphy فن اخلط

 İçerik  İndex فهرس

 İçindekiler    Contents حمتويات

التثنية-مثىن   İkilik binary 

 İsim   Noun اسم

 İsimler  Nouns األمساء
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 İşaret Zamiri Gram    Demonstrative Pronoun ضمائر اإلشارة

 Kapak   Cover غالف

 Kaynak   Eser مرجع

 Kaynaklar    References مراجع

 Kelime   Word كلمة

 Kenar    Margin هامش

الشرطة إشارة   Kesik Çizgi   Dash 

 Kitap    Book كتاب

 Kitapçık    Booklet كتيب

 Konu   Subject موضوع

قوسني ) ( إشارة ما بني  Köşebent   Bracket 

 Küçük Harf   Small Letter احلرف الصغري

 Makale   Article -  Essay مقالة

 Manşet    Headline عنوان رئيسي

 Manzume     Piece Of Verse, Poem منظومة

 Matbu Eser    Print مطبوع

 Metin   Text نص

منثور-منظوم   Nazım Olmayan verse 

 Nokta   Point نقطة

 Nüsha  Version نسخة
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لفظ-قراءة   Okunuş reading 

الزمن املاضي  يف كايةاحلصيغة 
    الالشهودي -النقلي 

Öğrenilen Geçmiş Zamanın 

Hikâyesi 
 

 Önsöz   Preface مقدمة الكتاب

 Öykü    Story قصة

 Roman   Novel رواية

 Sakin Harf    Consonant Letter حرف ساكن

 Sarf İlimi   Grammer علم الصرف

 Sayfa   Page صفحة

 Sayı    Number رقم

 Sesli Harf   Vowel Letter حرف صوتي

 Sıfatlar    Adjectives الصفات

 Sonsöz Final خامتة الكتاب

االستفهامحرف   Soru Harfi  Question Letter 

االستفهامإشارة   Soru İşareti   Question Mark 

 Soru Kelimeleri   Question Woeds عبارات االستفهام

 Söz    Word كلمة

معىن -مفردات  –كلمة   Sözcük vocabulary 

 Şiir   Poem شعر

 Şemdeki Zamanın Rivayeti Continuous Dubitative صيغة الرواية يف زمن املضارع احلايل
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احلاضر املستمر لزمنا  Şimdiki Zaman    Present Continuous Tense 

احلاضر  الزمن يف كايةاحلصيغة 
 Şimdiki Zamanın Hikâyesi Past Continuous Tense املستمر

 Tarih   Date تاريخ

 Tekil    Single مفرد

 Telif Hakkı Copyright -  Copywrite حقوق التأليف

 Tez    Thesis رسالة علمية

 Tiyatro   Play مسرحية

التعجب!إشارة   Ünlem İşareti     Exclamation Mark 

 Ünlü Harfler    Vowel Letters األحرف الصوتية

 Ünsüz Harfler   Consonant Letters األحرف الصامتة

 Virgül    Comma فاصلة

 Yayın     Publication -  Edition نشر

 Yazma Eser manuscripts خمطوط

 Yeterlik Fiili Ability verb فعل اإلمكانية أو االستطاعة

@إشارة   Yet    At 

 Yüzde İşareti   Percent Sign إشارة النسبة املئوية %

 Zamirler     Pronouns الضمائر

 Zarflar   Adjectives الظروف
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