
 
 

129 
 

وترمجة املهندس : حممد عامر اجملذوبإعداد  تأليف و  –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفات واشتقاقاتها  
Adjectives Formations 
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د وتبين كيفيتها أو حالها أو هيئتها أو عددها. الصفة تحد أي ,لتصفهاكلمة تسبق األسماء  الصفات

 من الجملة لبقي المعنى في حاجة إلى إيضاح. ت  رح  ط   فلو ,المعنىضرورية الكتمال 

 . اإلنكليزيةهو الحال في اللغة  امفي اللغة التركية الصفة تسبق الموصوف ك -1

 

 أمثلة

Uzun boylu adam. 

  .طويل رجل

 
 
 

a Tall man. 

Mavi gözlü genç. 

.زرقاء عيون ذو شاب  

  

 

Blue eyes young man. 

Uzun saçlı kız. 

 
 
 .طويل شعر ذو بنت

 

a girl with long hair. 

 

 

 الصفة واملوصوف -1
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Bıyıklı adam. 

  .شارب ذو رجل
a man with moustache. 

Gözlüklü kadın. 

  .نظارات ذو امرأة
a Woman with glasses. 

Kel adam. 

 .أصلع رجل
 

Bald man. 

Sakallı adam. 

  .حلية ذو رجل
Bearded man. 

Çalışkan Çocuk. 

 .Hard worker boy .اجملتهدالولد 

Yeni kitabım. 

 .My new book .اجلديدكتابي 

 



 
 

132 
 

وترمجة املهندس : حممد عامر اجملذوبإعداد  تأليف و  –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء األول 

Mavi ev. 

 .أزرق بيت
The blue house. 

Zengin adam. 

 .غني رجل
The rich man. 

Yeni öğretmenim. 

 .اجلديدمعلمي 
My new teacher. 

Türk bayan öğretmen. 

 .ةالرتكياملعلمة 
Jordanian teacher 

Samimi öğretmen. 

 .املخلصاملعلم 
Sincere teacher. 

Bu kız, başarıl bir kız öğrencidir 

 .ناجحةهذه البنت هي تلميذة 
This girl, successful student. 

Güzel bir kitabın var mı? 

؟مجيلهل عندك كتاب   
Do you have a good book? 

Kırmız kalem nerede? 

؟األمحرأين القلم   
where is the red pen? 
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Ali’nin kırmızı arabasını gördüm. 

.احلمراء رأيت سيارة علي  
I saw red Ali's car  

Sizin eski evinize gittim. 

 إىل منزلكم 
ُ
القديم.ذهبت  

I went to your old house. 

(إنما تتصل هذه تتصل بها حاالت االسم )المفعولية أو اإلضافة  وال ,ت جمع  الصفة ال  -2

 الحاالت بالموصوف فالصفة تأتي دوماً بصيغة المفرد وحتى لو جاء الموصوف جمعاً:

 على الصفة لألمساء يف حالة اجلمع مثال
Mavi evler. 

 .زرقاء بيوت
(The) blue houses. 

Yorgun çocuklar. 

 .متعبون أوالد
Tired children. 

Çalışkan iki öğrenci. 

 .ناجملتهداالتلميذان 
Two hard worker students. 

Bu insanlar, samimi 

memurlar(dır).  خملصونهؤالء الناس هم موظفون.  

These people are sincere officers. 

İstanbul’da güzel bahçeler vardır. 

.مجيلةحدائق  إستانبولتوجد يف   
There are beautiful gardens in 
İstanbul. 

Onlar dört genç güzel kız. 

.مجيالت شاباتهؤالء أربع فتيات   
These are four beautiful young girls. 
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عندئذ يمكن أن ,الصفة قد تحذف الموصوف أحياناً فتنوب الصفة عن االسم الموصوف  -3 

 تتصل بها لواحق  حاالت االسم  وت جمع:

 مثال
Yenileri aldım.  

ُ
 .اجلددأخذت

Güzelleri gördüm.  
ُ
 .تاجلميالرأيت

Küçükler geldiler.  رالصغاأقبل. 
 

 الموصوف:وكذلك تأتي الصفة على شكل عدد لتصف  -4

 مثال
İki elma. 

 .Two apples تفاحتان

Yirmi kilometre. 

 كيلو مرت عشرون
Twenty kilometers. 

Beş düzine Yumurta. 

 من البيض مخس دزينات
Five dozen eggs. 

Birinci araba. 

 األوىلالسيارة 
The first car. 

Yirmi birinci yüzyıl. 

 والعشرون احلاديالقرن 
The twenty-first century. 
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Biraz süt.  

 
 
 .Some milk من احلليب قليل

Birkaç çocuk.  

 من األطفال عدد
Some children, a few 

children.  

Her anne. 

 أم .. كل
Every mother. 

Birçok insan. 

 Some people, a few الناس من عدد

people. 

Üç ay. 

 أشهر ثالثة
Tree month. 

Yirmi öğrenci. 
 طالبا   عشرون

Twenty students. 
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 :ص ومنزلته االجتماعيةلك تأتي الصفة لكي تصف طبيعة الشخوكذ

 مثال
Doktor Mehmet. 

 .أمحد دكتور
Dr. Mehmet. 

Yüzbaşı hassan.  

 .حسان النقيب
Captain Hassan. 

Bay Cemil . 

 .مجيل السيد
Mr. Jemil. 

Bayan Layla. 

 .ليلى السيدة
Mrs.Layla. 

Ahmet Bey.  

 .بك أمحد
Mr. Ahmed. 

Öğretmen Ayşe Hanım.  

 .عائشة هامن املعلمة
Miss/MS/Mrs. Ayşe 

Sultan Abdülhamid. عبد احلميد السلطان. 

Prof.Dr.Fuat. الدكتور فؤاد. األستاذ 
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General Yusuf. اجلنرال يوسف الفريق. 

Hasan Efendi.  أفنديحسن. 

Fevzi Hoca. فوزي األستاذ. 

 

إذا وقعت الصفة خبرا  لمبتدأ فهي تتأخر ف ,يمكن وضع الصفة بعد الموصوف كجملة خبرية -6

 تتقدمه عن المبتدأ وال

 مثال

Altın pahalı)dır).   

 .لغا لذهبا

Tea is expensive. 

Çay soğuk(tur). 

 .دبارالشاي 
Tea  is cold. 

Araba caddede. 

 .الطريق يفالسيارة 
The car is in the Street. 

Ev, mavi(dir). 

 .أزرقالبيت 
The house is blue. 

Evler mavi(dir). 

 .زرقاءالبيوت 
The houses are blue. 
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 هامة مالحظة 

Adam, zengin(dir).    

 .غنيالرجل 
The man is rich. 

Bu arabalar yeni(dir).    

 .جديدةهذه السيارات 
These cars are new. 

Bu kalemler uzun(dur).    

 .ةطويلهذه األقالم 
These pens are long. 

 

   

 

 الصفة:عندما نضع  إلى ترتيب الكلمات في الجمل االنتباهيجب 

 قلنا:إذا 

   

The long wide road Uzun geniş yol  طويل وعريضطريق 

 

 قلنا:ختلف عن إذا ي

The long road is wide. geniş(tir)  Uzun yol  عريض , الطويلالطريق 

 

 قلنا:ختلف عن إذا وي

The wide road is long Geniş yol, uzun(dur)  طويل , العريضالطريق 
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( و cik – cık – cuk – cükكنا في الدرس السابق قد تعلمنا كيفية تصغير األسماء بالالحقة ) 

من  kباستخدام نفس الالحقة السابقة مع مالحظة حذف الحرف  بعض الصفاتيمكننا تصغير 

 الكلمات المنتهية بهذا الحرف عند إضافة هذه الالحقة إليها:

 

 

 

 مثال 
ر ufak ufacık صغري

َّ
غي

ُ
 ص

 قزم minik minicik صغري ولطيف

ل az azıcık قليل
َّ
لي
 
 ق

 ضيق نوعا ما dar daracık ضيق

 فريد -وحيد  bir biricik واحد

 رفيع جدا   inci İncecik رقيق

 ناعم جدا   yumuşak yumuşacık ناعم -طري 

 حقري -منخفض جدُا  alçak alçacık منحط –واطي 

 صغري جدا   küçük küçucuk صغري

 قصري جدا   kısa kısacık قصري
 

من نهاية  kأيضاً تصغير بعض الصفات بالالحقة مع مالحظة أيضاً حذف الحرف يمكن و 

 الصفة بالمسبة للكلمات المنتهية بهذا الحرف:

 

 

  - Küçültme ekleri  تصغري الصفات -2

 

cik - cık - cuk - cük 

cek - cak  
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لها:جدول لبعض الصفات والمعنى العكسي   

 

Zıt Sıfatlar 

 عكس الصفة الصفة

 ugly قبيح güzel beautiful çirkin مجيل

 worse أسوأ daha iyi better daha kötü أفضل

 small صغري büyük big küçük كبري

 expensive غال ucuz cheap pahalı رخيص

 late متأخر erken early geç باكرا  

 difficult صعب kolay easy zor سهل

متفرغ – حر  serbest free meşgul مشغول occupied 

 empty فارغ dolu full boş مليء

 bad سيئ iyi good kötü جيد

 light خفيف ağır heavy hafif ثقيل

 there هناك burada here orada هنا

 cold بارد sıcak hot soğuk حار

 far بعيد yakın near uzak قريب

 ZIT - أضداد وعكس األمساء والصفات -3
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 last األخري ilk first son األول

 young شاب ihtiyar old genç عجوز

 new جديد eski old yeni قديم

 shut مغلق açık open kapalı مفتوح

 slow بطيء çabuk quick yavaş سريع

 wrong خطأ doğru right yanlış صحيح

 

 

وقد تكونت من  ,فيها القياس ال يجوزتوجد مجموعة من الصفات المؤكدة بطريقة سماعية  

ول من الصفة الوصفية ( بعد الحرف الصائت األm – p -  r - s)إضافة أحد الحروف الصامتة 

األصلية وخاصة صفات األلوان ثم تضاف إلى هذا المقطع الجديد الصفة نفسها متصلة به وهذه أو

 بعض األمثلة على ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M - P - R - S 4-  للصفاتالتقوية والتضعيف 

 

Başka Ba başka 

m 

Bambaşka 

 a -أول حرف صوتي

 حرف التقوية أو التضعيف

 خمتلف خمتلف كليا  
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 Adjective الصفة Intensified 

Adjective 
 تشديد الصفة

 m - احلرف

başka 

 خمتلف

bambaşka 

 خمتلف كليا  

different quite another 

beyaz 

 أبيض
bembeyaz 

ناصع- شديد البياض  

white snow white 

boş فارغ bomboş   فارغ متاما 

 empty  quite empty 

düz 

ناعم-مستقيم   

dümdüz 

ناعم جدا   –مستقيم جدا   

straight 
very straight, very 

smooth 

sıcak 

 حار

sımsıcak 

 حار جدا  

hot very hot 

yaş 

غض-طري   
yamyaş 

رخو-هش   

wet 
very damp; very 

moist 

yeşil 

 أخضر
yemyeşil 

االخضرارشديد   

green bright green 

 p -احلرف 

canlı حيوي capcanlı   حيوي جدا 
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alive vivid 

açık 

صريح ,مفتوح  
apaçık 

صريح جدا   ,لألخريمفتوح   

clear/open very clear/open 

dar 

 ضيق

dapdar 

 ضيق متاما  

narrow 
cramped, tight-

fitting 

dolu 

 مألن

dopdolu 

األخري مليء حىت  

empty quite empty 

hızlı 

 سريع

hıphızlı 

 سريع جدا  

fast very fast 

ince  رقيق-حنيف  ipince   حنيف جدا 

 

hızlı 

thin 
 

hıphızlı 

very thin 

 سريع جدا   سريع

ıslak 

 رطب
ıpıslak 

 مبلل

humid soppy 

kırmızı 

 أمحر
kıpkırmızı 

االمحرارشديد   

red bright red 

kısa 

 قصري
kıpkısa 

قصري جدا   –قزم   

short very short 
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kara 

 أسود
kapkara 

 حالك السواد

Black ebony 

karanlık 

 ظالم

kapkaranlık 

 ظالم دامس

dark very dark 

kuru 

 ناشف
kupkuru 

 ناشف جدا  

dry bone dry 

yeni 

 جديد
yepyeni 

()خلنججديد خالص   

New brand new 

 r - احلرف

çabuk 

 سريع

çarçabuk 

 سريع جدا  

quik very quickly 

temiz 

 نظيف
tertemiz 

 نظيف كليا  

clean very clean 

 s - احلرف

belli 

واضح- ظاهر  
besbelli 

 ظاهر متاما  

evident very clear 

bedava 

 جماني

besbedava 

 جماني مائة باملائة

gratis completely free 
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doğru 

 صحيح

dosdoğru 

 دقيق من حيث الصحة

correct honest 

koca 

 كبري
koskoca 

ضخم - كبري جدا    

big huge 

kocaman 

 ضخم

koskocaman 

 ضخم جدا  

enormous giant 

yuvarlak 

 بيضوي
yusyuvarlak 

بيضوي -اهليلجي  

round very round 

mor 

 بنفسجي
mosmor 

 بنفسجي حالك

purple deep purple 

tamam 

مناسب-صحيح   
tastamam 

مناسبمالئم جدا    

full perfect 

 

 يفيد التضعيف:   mtırakالصفة كلمة  إلىوإذا أضيف 

 مثال
 إىل احلمرةضارب  kırmızı kırmızımtırak أمحر

 مائل إىل الصفرة sarı sarımtırak صفرأ

 
 
 مائل للمرار acı acımtırak مر

 مائل للحموضة ekşi ekşimtırak حامض
 

 التي تفيد التضعيف أيضاً :وكذلك الالحقة  
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Imsı – imsi – umsu - ümsü 

 مثال
 قريب من األبيض beyaz beyazımsı أبيض

 الزرقةمائل إىل  mavi mavimsi أزرق

 مائل إىل االصفرار sarı sarımsı أصفر
 

 

 أمثلة منوعة

 .ناصع البياض يف حفل الزفاف ارتدت العروس ثوبا  

Düğünde gelin bembeyaz bir gelinlik 

giydi. 

The bride wore at the wedding a snow-white 

wedding dress. 

 حبل ىعل ني أسريأنا كما لو أ  ,بدونك  متاما   خاليةحياتي 
 .جدا  رفيع 

Hayatım bomboş sensiz. Sanki ipince bir 

ipin üzerinde yürüyorum ben. 

My life is completely empty without you. It is as 

if I walk on a very thin string (rope). 

سيصبح القرص )  ,للفريوساتمع هذا الربنامج املضاد 
 اهلارد( 

 
  اليوم األول.مثل  متاما   نطيف

Bu anti virüs ile diskiniz ilk günkü gibi 

tertemiz olacak. 

With this antivirus, your disc will be completely 

clear as the first day. 

 .كبرية بسرعةحممد صرف نقوده 

Mehmet paraları çarçabuk harcadı. 

Mohammad spent his money very quickly. 

 قد مت تفجريه بالديناميت ذو العشرون طابقا   الضخمالبناء 
 . خالل ثواني

Yirmi katlı koskoca bina dinamitlerle 

saniyeler içinde yıkıldı. 
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The huge 20-floor building was demolished in 

seconds with dynamite. 

مرة  جدا   مزدمحا  استعراض الفنانة " هوليا أفشار" كان 
  .ثانية هذا األسبوع

Hülya Avşar Show bu hafta yine 

dopdoluydu. 

Hulya Avshar's, Show was again very crowded 

this week. 

 عند عائشة شعر 
 
 .Ayşe’nin kıpkısa saçları var .جدا   قصري

 .Yemyeşil ormanda piknik yaptık .االخضرار شديدةقمنا بنزهة يف غابة 

 اذهب 
 
 على اجلانب اليميني. املدرسة ,هنامن  مباشرة

Buradan dosdoğru gidin, okul sağ 

tarafta. 

 وظائفي 
ُ
 .Ödevlerimi çarçabuk yaptım .هائلة بسرعةأجنزت

 .البياض ناصعكل مكان  اآلن ,أمسهطل الثلج ليلة 
Dün gece kar yağmış, şimdi her yer 

bembeyaz. 
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وهي تتبع قاعدة األحرف  المصدر االسمإلعطائها الصفة حسب  األسماءهذه الالحقة تضاف إلى 

ب المكان التي تنتسإلى  ءالشيتشير إلى نسبة  فهيإذا أضيفت إلى أسماء األماكن و ,الصوتية

 إليه:  

 

 

 

 .الشخصتشير إلى نسبة مجموعة من الناس إلى هذا  فهيالعاقلة  األسماءنهاية  فيإذا وضعت و 

  مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال

برازيلي –برازيل   Brezilya-Brezilyalı 

برتغايل –برتغال   Portekiz- Portekizli 

بلجيكي –بلجيكا   Belçika-Belçikalı 

 .Ben İzmir'liyim ama kocam Konyalı .ونياقلكن زوجتي من  أزمريمن  ناأ

 Abu hanıfalı    املنتسبني إىل أبو حنيفة

 - Li - Lı - Lu - Lü   Vasıta eki:الالحقة  اشتقاق الصفات , -5
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Benim adım Merve. 25 yaşındayım. Siyah 
dalgalı saçlı, yeşil gözlü, orta boylu, 
beyaz tenli, sevimli bir kızım. Bir okulda 
öğretmenlik yapıyorum. Dürüstlük benim 
için çok önemlidir. 

سنة .ذو شعر أسود مموج,وذو عينان خضراء,وطول وسط,وذ  25اسمي مروه:عمري 

بشرة بيضاء,أنا بنت محبوبة ,أقوم بالتدريس في إحدى المدارس,الصدافة بالنسبة لي 

 شيء هام.

Benim adım Hakan. 29 yaşındayım. Sarı 
saçlı, mavi gözlü, uzun boylu, gözlüklü, 
esprili, yakışıklı bir erkeğim. Bir şirkette 
mühendislik yapıyorum. Tembelliği sevmiyorum. 
 
 
 

,ذو ةطويل ذو شعر أشقر,وعيون زرقاء,وذو قامةسنة , أنا رجل  29اسمي هاكان,عمري 

 نظارات,نشيط, جذاب.أعمل في شركة هندسية,الأحب الكسل.

Benim adım Nesrin. 35 yaşındayım. 
Kızıl saçlı, yeşil gözlü, biraz kısa boylu, 
neşeli, iyi kalpli, hareketli bir bayanım. 
Bir hastanede doktorluk yapıyorum. 
Dengesiz insanlardan hoşlanmıyorum. 
 

قليالً,مرحة, ذو ة قصير نة,ذو شعر أحمر,وعيون خضراء,وقامةس 35اسمي نسرين,عمري 

الناس الفوضويين. طبيبة في مشفى,اليعجبنيو حركة ,أعمل فلب طيب,امرأة ذ  
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بشرية صفات  
   Li , Lı , Lu , Lü 

اع 
َّ
شره-طم  açgözlü 

 açık sözlü صريح

 adaletli عادل

سافل-واطي  – منحط  alçak gönüllü 

مقرر ,العزمعاقد  ,مصر ,عازم ,حازم  azimli 

حكيم ,حذر-إنسان ذو بصرية   basiretli 

ماهر ,داهية ,لبق ,حاذق ,بارع ,نشيط  becerikli 

داهية ,لبق ,حاذق ,بارع  becerikli   

مديون- دائن-مدين   borçlu 

حيوي- نشيط  canlı   

منتبه-متيقظ  – حذر  dikkatli 

شبعان-مليء   dolu 

عتيق الزي ,رث ,الثيابمهلهل   dökümlü 

عميق التفكري ,التفكريكثري   düşünceli 

 düzenli نظامي

مثقف-متعلم   eğitimli 

 
ْ
رضِع

ُ
مرضعة امرأة –م  emzikli kadın 
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 endişeli قلق

عاق 
ُ
عاجز-م  engelli 

تهدجم  gayretli 

مفتخر –فخور   gururlu 

 güçlü قوي

مأمون- منيأ  güvenli 

 güzel yüzlü وسيم

حركي – نشيط  hareketli 

إباحي ,متسامح ,جميز  hoşgörülü 

 hüzünlü حزين

 iffetli عفيف

نافقم  iki yüzlü 

إجازة يف-مأذون   izinli 

 kararlı حاسم

 kısa boylu قصري القامة

قيمة ذو – قيم-فاخر  kıymetli 

مقتدر-قادر   kudretli 

رؤوف ,رحيم  merhametli 

 mutlu سعيد

نصف 
َ
عادل-م  namuslu  
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 neşeli فرحان

 onurlu شريف

 orta boylu متوسط القامة

 oruçlu صائم

 öfkeli غاضب

حمبوب-لطيف   sevimli 

 sinirli عصبي املزاج

 sorumlu مسؤول

شفوق- متصدق ,خريي ,حمسن  şefkatli 

قاسي-متحجر القلب   taş yürekli 

 tek gözlü أعور

ى 
َّ
رب
ُ
ب-م

َّ
هذ

ُ
م  terbiyeli 

 tutkulu شديد التوق- طموح

سعيد ,احلظحسن  ,حمظوظ   uğurlu 

 uykulu نعسان

معروف   ,مشهور ,شهري  ünlü 

 uzun boylu طويل القامة

 yüce şerefli جليل
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 البالد واجلنسيات
Ulus ve Ülkeler    

أفريقي –أفريقيا   Afrika- Afrikalı 

أملاني -أملانيا   Almanya- Almanyalı 

أمريكاني –مريكا أ  Amerika– Amerikalı 

عربي -عرب   Arap- Arabı 

أرجنتيني –أرجنتني   Arjantin- Arjantinli 

آسيوي –آسيا   Asya –Asyalı 

أوروبي-أوروبا  Avrupa- Avrupalı 

أسرتايل –أسرتاليا   Avustralya- Avustralyalı 

منساوي –منسا   Avusturya-Avusturyalı 

حبريني –حبرين   Bahreyn- Bahreynli 

  -البصرة
 
بصري  Basra- Basralı 

بلجيكي –بلجيكا   Belçika-Belçikalı 

إماراتي –إمارات   Birleşik Arap Emirliklerili 

برازيلي –برازيل   Brezilya-Brezilyalı 

جزائري –جزائر   Cezayir- Cezayirli 

صيني –صني   Çin- Çinli 

 Danimarka-Danimarkalı  دامناركي –دامنارك 

يساندوني – إندونيسيا  Endonezya- Endonezyalı 

إثيوبي – إثيوبيا  Etiyopya – Etiyopyalı 

مغربي –مغرب   Fas- Faslı 

فيليبيني –فيليبني   Filipin- Filipinli 



 
 

155 
 

وترمجة املهندس : حممد عامر اجملذوبإعداد  تأليف و  –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء األول 

فلسطيني –فلسطني   Filistin – Filistinli 

 Finlandiya-Finlandiyalı فنلندي  فنلندا  

فرنسي –فرنسا   Fransa- Fransalı 

جنوب أفريقياني –جنوب إفريقيا   Güney Afrika-Güney Afrikalı 

هندي –هند   Hindistan-Hindistanlı 

هولندي –هوالندا   Hollanda-Hollandalı 

عراقي –عراق   Irak- Iraklı 

إيراني –إيران   İran- İranlı 

أسكتلندي –إسكتلندا   İskoçya – İskoçyalı 

إسباني –إسبانيا   İspanya- İspanyalı 

سويدي –سويد   İsveç-İsveçli 

سويسري –سويسرا   İsviçre – İsviçreli 

ازية –القوقازي 
َ
ق
ْ
و
َ
ق
ْ
َال  Kafkasya – kafkasyalı 

من القاهرة –قاهري   Kahire- Kahireli 

كندي –كندا   Kanada- Kanadalı 

قطري-قطر  Katar- Katarlı 

كوري –كوريا   Kore- Koreli 

كويتي –كويت   Kuveyt- Kuveytli 

ليبي –ليبيا   Libya-Libyalı 

لبناني –لبنان   Lübnan-Lübnanlı 

جمري –جمر   Macar Macarlı 

مكسيكي –مكسيك   Meksika- Meksikalı 

مصري –مصر   Mısır- Mısırlı 
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موريتاني-موريتانيا  Moritanya-Moritanyalı 

نيجري –نيجرييا   Nijerya-Nijeryalı 

نروجيي-نرويج  Norveç-Norveçli 

باكستاني –باكستان   Pakistan- Pakistanlı 

بولوني –بولونيا   Polonya- Polonyalı 

برتغايل –برتغال   Portekiz- Portekizli 

صومايل-صومال  Somali- Somalili 

سوداني –سودان   Sudan- Sudanlı 

سوري –سوريا   Suriye- Suriyeli 

سعودي –سعودية   
Suudi Arabistan- Suudi 

Arabistanlı 

تونسي –تونس   Tunus-Tunuslu 

تركي -تركيا   Türkiye – Türk  

أوكراني –اكرانيا   Ukrayna- Ukraynalı 

مان 
ُ
ماني –ع

ُ
ع  Umman- Ummanlı 

أردني –أردن   Ürdün- Ürdünlü 

ميني –مين   Yemen-Yemenli 
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 أمثلة 
 ؟عربيهل أنت 
 .عربينعم أنا 

Sen Arap mısın? 

Evet,  ben bir Arabam. 

 ؟مصريونهل هؤالء الرجال 
 .أردنيونهم  ,ال

Bu adamalar Mısırlılar mıdır? 

Hayır, onlar Ürdünlüdür. 

 ؟لبنانيتانهل هاتان املرأتان 
 .سوريتانهما كالهما  ,ال

Bu iki kadın Lübnanlı mıdır? 

Hayır, ikisi Suriyelidir. 

 ؟تركياهل أنت من 
 ؟تركيهل أنت 

Sen Türkiye'den misin? 

Sen Türk müsün? 

 ؟)أمريكان( أمريكاهل أصدقاؤك من 
 .أردنيونال هم 

Arkadaşların Amerika'dan mıdır? 

Hayır, onlar Ürdün'dendir. 

 ؟أملانهل هؤالء املعلمات 
  ,ال

 
 .أتراكهن

Bu bayan öğretmenler Almanyalı mıdır? 

Hayır, onlar Türk'türler. 

 ة؟عراقيهل هذه الطالبة 
 .صينيةهي  ,ال

Bu kız öğrenci Iraklı mıdır? 

Hayır, O Çinlidir. 

 ؟إنكليزيهل أستاذك 
 .سوريونال. هو 

Öğretmeniniz İngiliz midir? 

Hayır, O Suriyelidir. 

 ن؟السوداهل أنتم من 
 .سودانينينعم حنن 

Sizler Sudan'dan mısınız? 

Evet, Sudanlıyız. 
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 مواصفات بعض املأكوالت

   Li , Lı , Lu , Lü 

حاد-مع حد   acılı 

سكر قليلذو   az şekerli 

 az tuzlu ذو ملح قليل

 bademli مع اللوز

 baharatlı -  baharlı مع البهار

 balıklı مع السمك

 bezelyeli مع البازالء

مع بوظ –بارد مثل الثلج   buzlu 

 cevizli مع اجلوز

ذو بذور –مع بذر   çekirdekli 

 çemenli مع الكمون

ه 
َّ
نك
ُ
ر-م

َّ
به

ُ
م  çeşnili 

 çikolatalı مع الشوكوال

 çilekli مع الفريز

 dilimli  -شكل شرائح  على-مشرح 

على شكل شرحات –مشرح   dilli 

 domatesli مع البندورة

ض
ُّ
حم

ُ
 ekşili م

 elmalı مع التفاح

 enginarlı مع األنكينار

 etli مع اللحم
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 fındıklı مع البندق

 fıstıklı مع الفستق

 güllü مع ماء الورد

 haşlamalı مسلوق

 hindi cevizli مع جوز اهلند

 ıspanaklı مع السبانخ

 ızgara - ızgaralı مشوي

 irmikli مع السميد

 kabaklı مع الكوسا

 kabuklu مع قشره

 kakaolu مع الكاكاو

 karamelli مع الكراميل

 kaşarlı مع جبنة قشقوان

مضاعف-على شكل طبقات   katlı 

د 
َّ
قد
ُ
ص  –م

َّ
ر-حمم

َّ
قم

ُ
م  kavurmalı 

 kayısılı مع املشمش

 kaymaklı مع القشطة

 kebaplı مع الكباب

بعظمه-مع العظم   kemikli 

 kepekli مع خنالة القمح

 kestaneli مع الكستناء

 kıymalı مفروم

كونسروة -معلب   konserveli 
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 köpüklü مع رغوة

 kremalı مع الكرميا

 lahanalı  مع اليخنة 

 limonlu مع الليمون

 mantarlı مع الفطر

خممر-مع مخرية   mayalı 

بالعدس-مع العدس   mercimekli 

 meyveli مع الفواكه

 muzlu مع املوز

 naneli مع النعنع

 narlı مع الرمان

 orta şekerli سكر وسط

 patatesli مع البطاطا

 patlıcanlı مع الباذجنان

 pazılı مع السلق

 peynirli مع اجلبنة

 pirinçli مع الرز

 portakallı مع الربتقال

)تقليم الفاصولياء مثال"( –مهذب  –مقلم   saçaklı 

ممسك-مع املسكة   sakızlı 

 salamlı مع مرتديال

 sarımsaklı مع الثوم

اخلضارمع   sebzeli 
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 sosisli مع النقانق

 soslu مع صوصه

 soyalı مع الصويا

على شكل شوربة –مائي   sulu 

 susamlı مع السمسم

 sütlü مع احلليب

 şehriyeli مع الشعريية

 şekerli مع سكر

 tam buğdaylı مع القمح الكامل )مع قشره(

 tam yağlı كامل الدسم

 tarçınlı مع القرفة

 tatlı حلو

ى
َّ
حل
ُ
 tatlılı م

 tavuklu مع الدجاج

 tuzlu ماحل

طحيني-مع الطحني   unlu 

 vişneli مع الكرز

دهن-مع السمن أو الزيت  –دسم 
ُ
م  yağlı 

 yerli besi غذاء حملي

 yoğurtlu مع اللنب

 yulaflı مع الشوفان

 zeytinyağlı مع زيت الزيتون
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 أمثلة منوعة
Şekerli kahve. 

 .ةحلوقهوة 
Coffee with sugar. 

Yağlı peynir. 

 .ةدمسجبنة 
Full cream cheese. 

Sütlü çay. 

 .حبليب يشا
Tea with milk. 

Tuzlu zeytin. 

 .مملحزيتون 
Salted olives. 

Şekerli bir Türk kahvesi alabilir miyim? 

 ؟مع السكرن آخذ فنجان قهوة تركية أهل أستطيع 
Can I get a Turkish coffee with sugar? 

Tuzlu ve tatlı yiyecekler bana yasak. 

 ممنوعة بالنسبة يل. احللوةو املاحلةاملأكوالت 
Salty and sweet foods are forbidden to me. 

Bu çorba çok tuzlu olmuş. 

 .جدا   ماحلة أصبحتهذه الشوربة 
This soup is very salty. 
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Ben bu salatayı yiyemem, çok tuzlu. 

 .جدا   ماحلة السلطة.أنا مل أستطع أن آكل 
I can't eat this salad, it's too salty. 

Sebzeli pizza istiyorum. 

 .باخلضارأريد بيتزا 
I want a pizza with vegetables. 

Bu çatal kirli., değiştirebilir misiniz? 

 هل ميكنك أن تبدهلا؟ , وسخة هذه الشوكة
This fork is dirty, Can you please replace it? 

Türk yemekleri çok lezzetli. 

 .جدا   لذيذةاملأكوالت الرتكية 
Turkish cuisine is very delicious. 

Evet, yanımdaki bıyıklı adam da eniştem. 

 صهري. أيضا   الشوارب ذو  ينباجب الذي الرجل  نعم
Yes and the man next to me with the mustache is 

my brother – in law. 

Bıyıklı adam. 

 .شوارب ذورجل 
The man with the mustache. 

Sakallı adam. 

 .حلية ذورجل 
Bearded man. 
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Kardeşim uzun boylu ve bıyıklı. 

 .شوارب ذووأخي طويل 
My brother is tall and with mustache. 

Bu gözlüklü kadın kim? 

 . النظارات ذاتاملرأة  ذهمن ه
Who's this woman with the glasses? 

Şu mavi gözlü bebek çok tatlı. 

 .الزرقاء حلو كتري ذو العيونالطفل ذاك 
This blue – eyed baby is very sweet. 

Sarı elbiseli kadın. 

 .األصفر الفستان ذواملرأة 
Woman with Yellow dress.     

Balkonlu bir evde oturuyorum.  بلكون فيهأقيم يف بيت. 
 

I live in a house with a balcony. 

İki katlı ev. 

 طابقني. ذوبيت 
Two-story house. 

Bu beş odalı bir ev. 

 .غرف مخس ذو بيتهذا 
This house with five rooms. 

Sabırlı ol ! 

 .صبورا  كن 

Be patient! 
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Deniz manzaralı daireniz var mı? 

 ؟البحر على إطاللة ذوهل لديكم بيت 
Do you have a house has sea view? 

Bahçeli evleri çok seviyorum. 

 .فيها حدائق( )التي احلديقة ذواملنازل  أحب جدا  
I love a house with gardens. 

Bugün hava güneşli. 

 .مشمساليوم اجلو 
Today it is sunny. 

Şehrazat, yağmurlu ve rüzgârlı havada 
sevdiğiyle tek bir şemsiye altında el ele 
yürüyordu. 

 يف طقس ماطر بيد يدا   الذي حتبههي و كانت متشي شهرزاد
 مشسية واحدة. وعاصف حتت

Scheherazade, with her lover, were walking hand 

in hand  in rainy and windy  weather under a 

single umbrella. 

Bu makarna çok tuzlu.  ماحلةهذه املعكرونة . جدا   

Annem çok güzel üzümlü kurabiye yapıyor.  لذيذة جدا   بالعنبوالدتي تعمل بسكويتة.  

Yusuf çok dikkatli bir öğrenci.  يوسف طالب 
 
.جدا   يقظ  

Sakallı adam tıraş oluyor.  حيلق اللحية ذوالرجل.  

Pazar günü Bursalı bir arkadaşım geliyor.  يأتي يوم األحد البصرة منصديقي.  
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واأللوانمجل وعبارات حول الصفات   

Siyah Uzun Elbise 

 ثوب أسود طويل

 

 

 

 

 

 

Kırmızı Kısa Elbise 

 ثوب أمحر قصري

 

Kısa Sarı Elbise 

 ثوب أصفر قصري

 

Mavi Elbise 

 ثوب أزرق
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Kırmızı Elbise Günlük 

 ثوب أمحر للخروج أو العمل

 

Pembe Elbise 

 ثوب وردي اللون

 

Beyaz Uzun Elbise 

 ثوب أبيض طويل

 

Siyah saçlı olan kadın 

 امرأة ذات شعر لون أسود
 

Sarışın saçlı olan kadın  

شعر لون أشقرامرأة ذات   
 

 Beyaz saçlı olan kadın  

 امرأة ذات شعر لون أبيض
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Beyaz yüzü olan Kadın 

 امرأة ذات وجه أبيض
 

Esmer yüzü olan Kadın 

 امرأة ذات وجه أمسر
 

Siyah yüzü olan adam   

 رجل ذات وجه لون أسود

 

Koyu Yeşil Ayakkabı 

 حذاء ذو لون أخضر غامق
 

Açık yeşil Ayakkabı 

 حذاء ذو لون أخضر فاتح

 

Uzun Beyaz Araba 

 سيارة طويلة بيضاء اللون
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Büyük Kırmızı Çanta 

 شنتة كبرية ذات لون أمحر 
 

Küçük Sarı Araba 

 سيارة صغرية ذات لون أصفر
 

Küçük Siyah Kedi 

 قطة صغرية سوداء
 

Küçük Yeşil Ağaç 

 شجرة صغرية خضراء اللون

 

Erkek Çocuğu Sarı Muz Yiyor 

 ولد يأكل املوز األصفر
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Pembe Çiçekler 

 أزهار وردية اللون
 

 

Beyaz Çiçekler 

 أزهار بيضاء اللون
 

 

Mavi Gökyüzü 

 مساء زرقاء اللون

 

Siyah Maymun Yürüyor 

 قرد أسود اللون ميشي
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تستخدم هذه الالحقة الشتقاق األضداد  حيث الكلماتوهي نوع من أضداد  (بدون) تعني وهي  

 الصوتية:وهي تتبع قاعدة األحرف  األسماءمن 

 

املأكوالت بعضمواصفات   
siz, sız ,suz , süz 

 acısız بدون حد

خايل من البذور –بدون بذر   çekirdeksiz 

حلمبدون   etsiz 

النواة-لب  –بدون قشر   içi - kabuksuz 

 kemiksiz بدون عظم

 köpüksüz بدون رغوة

 mayasız بدون مخرية

 şekersiz بدون سكر

 tuzsuz بدون ملح

 yağsız خايل الدسم

 

 

 

  

   siz - sız - süz -  suz : الالحقة الصفات , عكس اشتقاق -6
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 مواصفات بشرية

siz, sız ,suz , süz 

 
ُ
بدون أخالق – تهتكم  ahlaksız 

 beceriksiz عديم املهارة

بهم-غامض 
ُ
م  belirsiz 

فاقد لألمل ,متهور ,يائس  çaresiz 

فوضوي-غري مرتب   düzensiz 

القوة له , ضعيف  güçsüz 

مهتم غري – ال مبال  ilgisiz 

 kabiliyetsiz قليل املهارة

منفي - سالب ,سلبي  olumsuz 

 öksüz يتيم

أبدي-خالد  ölümsüz 

 sabırsız عديم الصرب

الربيء   ,اخلربةغر عديم  ,برئ  suçsuz 

 şanssız غري حمظوظ

احلظ قليل-مشؤوم    ,منحوس  uğursuz 

فاقد لألمل ,متهور ,يائس  umutsuz - ümitsiz 
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 أمثلة منوعة
Şekersiz kahve. 

 .بدون سكرقهوة 
Coffee without sugar. 

Yağsız peynir. 

 .الدسم خايلجبنة 
Fat free cheese. 

Sütsüz çay. 

 .حليب بدونشاي 
Tea without milk. 

Tuzsuz zeytin. 

 .ملح بدونزيتون 
Unsalted olives. 

Dışarıde soğuk, ceketsiz çıkma. 

 .جاكيت بدون جال ختريف اخلارج يوجد برد 
Don't go out without a jacket, its cold out there. 

Sokaklarda binlerce evsiz insan var. 

 .منازل( )بدون املشردينيوجد يف هذه الشوارع آالف من 
There are thousands of homeless people on the 

street. 

Burası çok havasız,pencereyi açabilir 

misiniz?   هل ميكنك أن تفتح  ,حمصور ) بدون هواء( هذا املكان جدا
 İt is very stuffy here; Can you open the ؟النافذة

windows, please? 
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Ücretsiz yazılım kullanıyorum. 

 .جمانية أنا أستخدم برامج
I’m using free software. 

Kahvemi sütsüz ve şekersiz içerim. 

 .سكر وبدون حليب بدونأشرب قهوتي 
I drink my coffee without milk and sugar. 

Ben plansız iş yapmam. 

 .خطة بدونأنا ال أعمل 
I don't work without a plan. 

Çocuklar sağlıksız yiyecekler yemeyi 

seviyorlar.  ةالصحي غرياألوالد حيبون املأكوالت. 
Children kike to eat unhealthy food. 

Seviyesiz insanlarla, asla tartışmayın. أبدا   غري سويني)وقحني( ال تتجادل مع أناس . 
 

Don't quarrel with rude people. 

Gülmeksiz çalış.  ضحك بدوناعملي !  
 

Work it without laughing. 

Durmaksız dosdoğru Şişli’ye. 

 
 
.توقف بدونإىل شيشلي مباشرة  

To Shishli direct non-stop. 
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Ben vejetaryenim, etsiz yemek var mı? 

 ؟ حلم بدونهل يوجد عندكم مأكوالت  ,أنا نباتي
I am a vegetarian. Do you have any dishes 

without meat? 

Şekersiz bir Türk kahvesi alabilir miyim? 

 ؟سكر بدونشرب قهوة تركية أميكنني أن  له ,لطفا   
Can I have a Turkish coffee without sugar, 

Please? 

Değersiz bir saat aldım. 

 
ُ
 ليست ذات قيمة )رخيصة(.ساعة  اشرتيت

I bought a worthless watch. 

Sonsuz bir yolculuk gibiydi. 

 بدون نهاية.كانت كأنها رحلة 
It was like an endless journey. 

Ben sensiz ne yapacağım. 

 ؟ بدونك أنا ماذا سأفعل
What will I do without you? 

Sensiz hayatım devam edemem. 

 .بدونكال أستطيع أن أتابع حياتي 

I can't continue my life without you. 

Sensiz yaşamam. 

. بدونكال أستطيع أن أعيش   

I don't live without you. 
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Sensiz nefesi alamıyorum. 

. بدونكال أستطيع أن أتنفس   
I can't breathe without you. 

Sensiz günlerim bitti. 

 انتهت. بدونك أيامي
Without you, my days are over. 

Günlerim sensiz geçmiyor. ال  
ُّ
.بدونكر أيامي مت  

Çayı şekersiz içiyorum.  رسك بدونأنا أشرب الشاي.  

Derse kalemsiz ve deftersiz gelmeyin.  بدون قلم وبدون دفرتالتأتِ إىل الدرس !  

köpekler, zararsız hayvanlardır. ضارة غريحيوانات  الكالب.  

Saygısız insanlardan nefret ediyorum.  حمرتمني الغريأكره الناس أنا.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

177 
 

وترمجة املهندس : حممد عامر اجملذوبإعداد  تأليف و  –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء األول 

 

 

  

فاذا كانت مقاطع  ,فيهافتفيد التنسيب  األسماءبآخر sal و sel بالتنسي أداةتلتحق 

  : مثل ( sel ) األداةخفيفة تلتحق به  االسم

 

~sel 

bilgisel تعليمي - علمي 
bilimsel علمي 
belgesel وثائقي 
dinsel ديني 
bölgesel بيئي 
kentsel  مدني-متحضر 

bitkisel نباتي 
görsel بصري = ضوئي 

 

  : مثل ( sal ) األداةثقيلة تلتحق به  االسمكانت مقاطع  ذاإأما 

 

~sal 
kutsal قدسي 

kumsal رملي 

kırsal ريفي 

kimyasal كيميائي 

sanatsal  مبدع-خالق  –فني 
 

 

   sal – sel أداة التنسيب -7

 



 
 

178 
 

وترمجة املهندس : حممد عامر اجملذوبإعداد  تأليف و  –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء األول 

 

  al – elوكذلك الالحقة  

~al – ~el 

ulusal  قومي 

cinsel جنسي 
  

 ( وهي تمثل ياء النسبة العربية مع الكلمات العربية مثالً: îوكذلك تستخدم الالحقة ) 

Î 

ilmî علمي 

tarihî تارخيي 

millî وطني 

umûmî عمومي 

resmî رمسي 

kanunî قانوني 

edebî أدبي 

askerî عسكري 
 

   

 

ما نلجأ إلى تكرار الكلمة  عندما نريد أن نشدد على معنى الصفة أو الحال في اللغة التركية فكثيراً 

 أو الصفة بشكل متتالي كما في الجدول أدناه:

 أمثلة منوعة
Bright white teeth. beyaz beyaz dişler.  ناصعة البياضأسنان. 

The buns are so fresh. sıcak sıcak çörekler.  ساخنة فعال  فطائر. 

 الكلمات املتكررة ومعانيها -8
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Shining bright yellow sands. sarı sarı kumlar.  صفراء فاقعةرمال. 

The roads are so long. uzun uzun yollar.  طويلة فعال  طرق. 

Really fresh eggs. taze taze yumurtalar.  طازج فعال  بيض. 

 

 الكلمات املتكررة ومعانيها

 acele acele بعجلة

 adım adım خطوة خطوة

فرادى-بشكل منفصل   ayrıl ayrıl 

ملتهبا   – مشتعال    alev alev 

قليال   قليال    azar azar 

 bağıra bağıra صارخا  

( ويفيد بأن الصياح  )الصياحيستعمل مع كلمة 
 مستمر وغري منقطع

bar bar 

قصد عن –عن عمد   bile bile 

واحد تلو اآلخر – واحد واحد  birer birer 

عن كثرة سقوط الثلج أو كثرة  يعرب – كثريا  
 buram buram الدخان

على شكل أزواج –بشكل زوجي   çifter çifter 

 بشكل – وكليا   سريعا   دورانا   شيءيعرب عن دوران 
 fırıl fırıl دوامة

منتصف الليل   – ليال    gece gece 
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مفتخر   -بافتخار   gerine gerine 

خفية-بسرية   gizli gizli 

 güle güle باهلناء والسرور

 ,حنو ,مقربةعلى  - حوايل ,وثيقعلى حنو  ,تقريبا  
 حبوايل

hemen hemen 

 hızlı hızlı بسرعة

 hüngür hüngür البكاء بصوت عال  

 ikişer ikişer اثنان اثنان

 kıs kıs يعرب عن الضحك الصامت املستهزئ

 koca koca بشكل كبري جدا  

جدا   ضخم بشكل  kocaman kocaman 

كثريا   يتكلم –يتكلم ويتكلم   konuşa konuşa 

 koşa koşa راكضا  

 küpe küpe على شكل مكعبات

حيوان   أوطائر صغري  أويعرب عن طفل صغري 
 صغري

mini mini 

كثري األلوان ,متعدد األلوان -ملون   renk renk 

 sabah sabah صباحا  

 sarı sarı صفراء فاقعة
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خاطر طيب عن –على الرحب والسعة   seve seve 

 sıcak sıcak ساخن فعال  

متكرر بشكل – ا  غالب  sık sık 

 şakır şakır  ,برشاقة ,بسالسة ,بطالقة بغزارة تدفقي

 taze taze طازج فعال  

على انفراد –واحد  –واحد  –فرادى    teker teker 

 uzun uzun طويلة فعال  

)شوي شوي( –على مهل  –بشكل بطيء   yavaş yavaş 

 

 

 

 acele acele - يعبر عن سرعة التحرك

Acele acele nereye gidiyorsun? 

؟مستعجلإىل أين أنت   
 

Babam acele acele gidiyordu 

. يف عجلة كان يذهببابا   

 

Acele acele eve geldi. 

.يف عجلةجاء إىل البيت   

 

  أمثلة على الكلمات املتكررة
 



 
 

182 
 

وترمجة املهندس : حممد عامر اجملذوبإعداد  تأليف و  –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية   اجلزء األول 

  bar bar -  وغير  أو متواصل يستعمل مع كلمة ) الصياح ( ويفيد بأن الصياح مستمر

 منقطع

 

Bar bar bağırdı Ama kimse işitmedi. 

 .ومل يسمعه أحد بشكل متواصلصاح 
 

 buram buram  

 

 يعبر عن كثرة سقوط الثلج أو كثرة الدخان

 

   Buram buram kar yağdı. 

 .  بكثرة وقوةسقط الثلج 

 

 Buram buram terledim. 

 عت
َّ
 .ا  ريكثقت ر
 

ً  شيءيعبر عن دوران    ً  دورانا ً وكلي سريعا  fırıl fırıl ا

 Top fırıl fırıl dönüyor.   

.سريعا   دورانا  تدور الكرة   

 

hüngûr hüngûr   ويفيد البكاء بصوت عال 

 

Mhmet hüngür hüngür.   

 .بصوت عال   حممديبكي 
 

   kıs kıs كركرة( يعبر عن الضحك الصامت المستهزئ( 

 

Kıs kıs gülüyor   

 .باستهزاءتضحك 
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   koşa koşa    راكضا 

 
Okula koşa koşa gitti.  

 .راكضا  ذهب إىل املدرسة 
 

    mini mini 

حيوان  صغير أوطائر صغير  أويعبر عن طفل صغير   

   Mini mini yavrular. 

.صغريكتكوت   

 

بسالسة -بغزارة   - şakır şakır 
 

şakır şakır yağıyor. 

. بغزارة متطر مطرا     

 

şapır şupur  صوت إحداثالسريع مع  األكليعبر عن 

 

Şapır şupur yedi‚ bitirdi .    

 
َ
 .وانتهى منه سريعا  أكل

 

teker teker   ً(فرداً  ( أو ) فرداً  واحداً  يفيد معنى ) واحدا 

 

Teker teker geldiler.  

 .واحدا   واحدا  جاؤوا 
 

بيد     يدا     el  ele 

Eski sevgilimi başka biriyle el ele gördüm. 

 
ُ
 .بيد  يدا  أخرى  ةحبيبي السابق مع واحد شاهدت
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yavaş yavaş  شوي شوي –على مهل 

 
Lütfen., bu kitabı yavaş yavaş oku 

 .على مهلاقرأ هذا الكتاب  , لطفا  
 
 

yan yana   إلى جنب جنبا 

 

Ben ve babanla yan yana Namazı kıldık. 

 أنا ووالدي جنبا  إىل جنب.
ُ
 صليت

 

 منوعة:عبارات 

 

Patron bağıra bağıra içeri girdi. 

 .صارخا  رئيس العمل جاء 

 

Geçen sene az yiye yiye zayıfladım. 

 أالسنة املاضية نقص وزني عندما 
ُ
 .قليال   كلت

 

Faruk konuşa konuşa İngilizce öğrendi. 

 .يتكلم ويتكلمفاروق تعلم اإلنكليزية عندما كان 
 

Yarın bana gelir misin? Evet geliyorum, Seve seve gelmesine için. 

 من أجل جميئك. على الرحب والسعة,نعم أنا قادم   , هل ستأتي لعندي غدا  
 

Çocuk ağaya ağlaya annesine gitti. 

.باكيا  ذهب الولد إىل أمه   
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عن طريق المقارنة مع  نفس الصفة لموصوف آخر  مقارنة الصفات مع بعضهايمكننا أيضاً 

ة المقارنعبارات وتستخدم من أجل ذلك عدة أدوات  سنتناولها بالتفصيل في بحث مستقل  )

 :ل بعض هذه األدواتوالتفضيالت( في الجزء الرابع وهنا سنورد عدة أمثلة بسيطة حو

 وتأتي قبل الصفة : بمعنى األكثر  enاألداة  -1

 

 مثال
Dünyanın en güzel şehri, İstanbul'dur.  مدينة بالعامل هي استانبولأمجل. 

En güzel kitabı okdum.  الكتاب 
ُ
 .األمجلقرأت

En zor konuyu çalıştım.  املوضوع 
ُ
 .األصعبدرست

sınıftaki en büyük öğrenci kimdir?  يف الصف؟األكرب من التلميذ 
 

 ( جداً  - كثير): وهي بمعنى çokاألداة  -2

 

 مثال
Benim) ofisim buraya çok yakın.  هنا إىل  جدا  مكتبي قريب.  

(Senin) bebeğin çok tatlı.  جدا  طفلك حلو.  

Bugün çok işimiz var.  
 
.كثري اليوم لدينا عمل  

Ben çok mutluyum.  
 
 .جدا   أنا سعيد

 

 

 

 مقارنة وتفضيالت الصفات -9
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 (:كـ  – بمعنى )مثل gibiاألداة  -3

 مثال
Murat bebek gibi uyuyo.  الطفل مثلمراد ينام.  

Benim evim seninki gibi büyük değil.  بيتك كبريا مثلبيتي ليس.  

Sana haber bomba gibi var.  القنبلةكلدي خرب لك.  
 

 بمنزلة(: –يساوي  –بعنى )بقدر  Kadarاألداة  -4 

 مثال
Mehmet Ali kadar zengin.  

 
 .علي بقدر حممد غني

Londra İstanbul kadar güzel değil.  
 
.استانبول بقدر لندن ليست مجيلة  

Mehmet ,Ahmet kadar güzel.  
 
.أمحد بقدر حممد مجيل  

 

وهناك الكثير من األدوات التي تدخل ضمن نطاق الصفة أو تفضيالتها وكما ذكرت  سابقا  

 .في الجزء الرابعسنتناول أهم هذه األدوات في فصول قادمة 

 


