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 التقويم والتاريخ
Date – Tarih 
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 األسبوع أيام - 1
Günler   

 

 Cumartesi يوم السبت

 Pazar يوم األحد

 Pazartesi االثننييوم 

 Salı ثالثاءيوم ال

 Çarşamba يوم األربعاء

 Perşembe يوم اخلميس

 Cuma يوم اجلمعة
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 السنة امليالدية أشهر -2 
Miladi Aylar 

 

 Ocak كانون الثاني

 Şubat شباط

 Mart آذار

 Nisan نيسان

 Mayıs أيار

 Haziran حزيران

 Temmuz متوز

 Ağustos آب

 Eylül أيلول

 Ekim تشرين األول

 Kasım تشرين الثاني

 Aralık كانون األول

 Miladi SENE - AD ميالدية سنة- ميالدي
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 السنة اهلجرية أشهر -3
Hicri Aylar 

  

 Muharrem حمرم

 Safer صفر

 Rebıuı Evvel ربيع األول

 Rebıuı Ahır الثاني-ربيع األخر 

 Cemaziye Evvel مجادى األول

 Cemaziye Ahır األخر-مجادى الثاني 

 Recep رجب

 Şaban شعبان

 Ramazan رمضان

 Şevval شوال

 Zilkade ذي القعدة

 Zilhicce ذي احلجة

 Hijri Sene - Ah هجرية سنة-هجري 

 Kameri Ayı شهر قمري
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 السنة فصول -4
Mevsimler 

 

 İlk Bahar الربيع

 Yaz الصيف

 Son Bahar - Güz اخلريف

 Kış الشتاء

 Mevsim فصل
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 يف تركيا واملناسبات الوطنية األعياد – 5 
Milli Bayramlar 

 أيام العطل الرمسية
Resmi Tatil Günleri 

 Yılbaşı – 1 Ocak امليالدية عيد رأس السنة

 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı نيسان 23 –عيد الطفل العاملي 
23 Nisan 

 Emek Ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs أيار 1 –والعمال  عيد العمل

 Atatürk'ü Ana Gençlik Ve Spor Bayramı – 19 Mayıs أيار 19 – عيد الرياضة والشباب

 Zafer Bayramı- 30 Ağustos آب 30-النصرعيد 

 Şeker Bayramı- Ramazan Bayramı عيد الفطر السعيد

 Kurban Bayramı عيد األضحى املبارك

 Cumhuriyet Bayramı- 29 Ekim األول تشرين 29 –عيد اجلمهورية 
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 الليايل وأيام األعياد الدينية -6
Dini Ve Gün Geceler 

 Mevlit Kandili عيد املولد النبوي الشريف

 Recep Kandili أول شهر رجب

 Miraç Kandili ليلة اإلسراء واملعراج

 Beraat kandili ليلة النصف من شعبان

 Ramazan Başlangıcı أول يوم شهر رمضان

 Kadir Gecesi رمضان 26-القدرليلة 

 Şeker Bayramı- Ramazan Bayramı عيد الفطر السعيد

 Kurban Bayramı عيد األضحى املبارك

 Hicri Yılbaşı عيد رأس السنة اهلجرية

 Aşure Günü يوم عاشوراء
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 الزمن دالالت -7
 Gün  -اليوم -1

 gün نهار-يوم 

 gündüz النهار

 gündüzleyin نهارا  

 gün ortası وسط النهار

 gece gündüz نهارا   –ليال" 

 bugün هذا اليوم

 o günde يف ذلك اليوم

 bütün gün كامل اليوم –طوال اليوم 

 bugün boyunca طوال هذا اليوم

 gün yarısı نصف اليوم

 bir gün واحد يوم-األيامأحد 

 günler أيام األسبوع –أيام 

 bir uzun gün يوم طويل

 bir kısa gün يوم قصري

 her gün كل يوم

 günlük يوميا  

 günlük olarak بشكل يومي

 tek bir gün içinde خالل يوم واحد

 iki gün önce قبل البارحة –من يومني  –قبل يومني 

 birkaç gün önce قبل عدة أيام

 birkaç gün sonra أيامبعد عدة 

http://tureng.com/search/tek%20bir%20g%c3%bcn%20i%c3%a7inde
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 yarın غد يوم- بكره – غدا  

 öbür gün بعد غد

 yarından sonra من بعد يوم غد

 yarın sabah - yarın sabahleyin صباحا   غدا  

 dün أمس- البارحة

 
 
 dün akşam – dün akşamleyin البارحة مساء

 evvellik gün أمس أول-البارحة  أول

 önceki gün قبل يوم أمس

 bugünden itibaren اعتبارا من اليوم

 son birkaç gün içinde األيام األخرية خالل

 eskiden قدميا   –يف األيام اخلوايل 

 ertesi gün يف اليوم التايل

 hangi bir günher   يف أي يوم

 günlerden bir gün يف يوم من األيام

 günlerin geçmesiyle مع مرور األيام

 o günden sonra من بعد ذلك اليوم

 günün birinde ما يوما  

 kalan günler األيام املتبقية

 günden güne من يوم إىل يوم

 günbegün يوم بيوم

 resmi tatil günleri أيام العطل الرمسية

http://tureng.com/search/son%20birka%c3%a7%20g%c3%bcn%20i%c3%a7inde
http://tureng.com/search/herhangi%20bir%20g%c3%bcn
http://tureng.com/search/herhangi%20bir%20g%c3%bcn
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 gün vakitleri – خالل اليوم األوقات-2

 erken باكرا  

 erkenden من بكري

 sabah صباح

 sabah sabah صباحا   –يف الصباح 

 sabahleyin صباحا   –يف الصباح 

 bu sabah هذا الصباح

 o sabah يف ذلك الصباح

 sabah saatlerinde يف ساعات الصباح

 tan فجر

 şafak الشفق

 imsak namazı صالة الفجر

 imsak vakti وقت اإلمساك

 yarın sabah صباح غد

 öğle الظهر

 öğleyin ظهرا  

 öğleden önce قبل الظهرمن 

 öğleden sonra بعد الظهرمن 

 öğle namazı صالة الظهر

 ikindi العصر

 ikindiyin عصرا  

 ikindi namazı صالة العصر

 akşam مساء –املساء 
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 bu akşam هذا املساء

 
 
 akşamleyin مساء

 akşam namazı صالة املغرب

 yatsı صالة العشاء وقت-العشاء 

 yatsı namazı صالة العشاء

 
 
 yatsıleyin عشاء

 gece ليال   – ةليل

 bu gece هذه الليلة

 geceleyin ليال  

 gece yarısı يف منتصف الليل

 dün gece املاضية الليلة –ليلة أمس 

 gelecek gece الليلة القادمة

 yarın gece ليلة غد

 gece olunca عند قدوم الليل

  güneş– الشمس-4

 güneş الشمس

 güneş doğuşu- doğuş شروق الشمس

 gün doğumu وقت شروق الشمس

 güneşin doğuşundan من شروق الشمس

 güneş batımı - batış غروب الشمس

 gün batımı وقت غروب الشمس

 gün batımından önce قبل غروب الشمس
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 gün batımından sonar بعد غروب الشمس

 güneş batıncaya kadar حىت غروب الشمس

 güneş batarken عند غروب الشمس

 karanlık سواد الليل-ظالم 

 - hafta   األسبوع-5

 hafta أسبوع

 bu hafta هذا األسبوع

 haftalık – her hafta أسبوعيا   – أسبوعي بشكل –كل أسبوع 

 bütün hafta طوال األسبوع –كامل األسبوع 

 hafta boyunca طوال األسبوع

 gelecek hafta األسبوع القادم

 önümüzdeki hafta املقبل األسبوع –األسبوع القادم 

 geçen hafta األسبوع املاضي

 geçen haftada يف األسبوع املاضي

 bir hafta inçinde واحد أسبوعخالل 

 gelecek hafta içinde خالل األسبوع القادم

 gelecek haftada يف األسبوع القادم

 bu hafta içinde خالل هذا األسبوع

 hafta içinde يف قلب األسبوع

 hafta sonu عطلة نهاية األسبوع

 bir hafta sonra بعد أسبوع

 iki hafta sonra بعد أسبوعني

http://tureng.com/search/gelecek%20hafta%20i%c3%a7inde
http://tureng.com/search/bu%20hafta%20i%c3%a7inde
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 bir hafta önce قبل أسبوع

 haftadan haftaya من أسبوع إىل أسبوع

 -ay   الشهر-6

 ay شهر

 aylık الراتب الشهري – شهريا  

 her ay كل شهر

 bütün ay كامل الشهر –طوال الشهر 

 ay boyunca طوال الشهر

 iki ay شهرين

 takriben bir ay içinde خالل شهر تقريبا  

 gelecek ay الشهر القادم

 geçen ay الشهر املاضي

 aydan aya من شهر إىل شهر

 sadece bir ay içinde خالل شهر واحد فقط

 gelecek ramazan ayı شهر رمضان القادم

 gecen ramazan ayı رمضان املاضيشهر 

 kış ayları أشهر الشتاء

 yaz ayları أشهر الصيف

 bahar ayları أشهر الربيع

 sonbahar ayları – güz ayları أشهر اخلريف

 aylar أشهر السنة

 yılın - nisan ayında 2004 2004يف شهر نيسان من عام 

http://tureng.com/search/takiben%20bir%20ay%20i%c3%a7inde
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 Hicri ayı شهر هجري

 Miladi ayı شهر ميالدي

 sene -yıl – عام – سنة-7
 sene -yıl سنة

 bu sene هذه السنة

 bir sene önce قبل سنة

 iki sene önce منذ سنتني –قبل سنتني 

 üç sene sonra بعد ثالث سنوات

 yıldan yıla من عام إىل عام

 seneden seneye من سنة إىل سنة

 o senede يف تلك السنة

 gecen sene السنة املاضية

 gecen senede يف السنة املاضية

 gelecek sene السنة القادمة

 iki sene içinde خالل سنتني

 seneler سنوات

 yıl عام

 iki yıl عامني

 beş yıl مخس أعوام

 bu yıl هذا العام

 o yılda يف ذلك العام

 gelecek yıl العام القادم
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 geçen yıl املنصرم العام –العام املاضي 

 son bir yıl içinde األخري العام –يف العام املنصرم 

 yılık بشكل سنوي – سنوي

 her yıl عام كل – سنة كل – سنويا  

 yıllar arasında 2003 - 2000 2003-2000  خالل األعوام من 

 hicri sene سنة هجرية

 - Miladi sene سنة ميالدية

 Rumi takvimi تقويم رومي

  أو املسيحي يتقويم ميالدي أو غر يغور
Gregoryen takvimimiladi takvimi 

 gün olan sene 365 سنة بسيطة

 gün olan sene 366 كبيسةسنة 

 mevsimler – الفصول-8

 mevsim – sezon - fasıl فصل

 mevsimler فصول السنة

 kış mevsimi فصل الشتاء

 
 
 kışın شتاء

 bahar mevsimi فصل الربيع

 ömür baharında الشباب ريعان-يف سن الربيع 

 yaz mevsimi فصل الصيف

 yazın الصيف يف – صيفا  

 sonbahar mevsimi - güz اخلريففصل 

http://tureng.com/search/son%20bir%20y%c4%b1l%20i%c3%a7inde
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gregoryen_takvimi
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 çağlar- واألزمنة العصور -9
 zaman زمان-وقت –دهر 

 devre عصر-أمد  ,مدة ,دورة

 çağ عصر-عهد 

 yüzyıl عام مئة-عصر-قرن 

 taş çağ العصر احلجري

 ilk çağ العصور األوىل

 yeniçağ العصور احلديثة

 yakın çağ العصور املعاصرة

 tarih تأريخ –تاريخ 

 takvim رزنامة-تقويم 

 geçmiş التاريخ-املاضي 

 antik tarih التاريخ القديم

 tarihten önceki قبل التاريخ

 tarihten sonraki بعد التاريخ

 Milattan önce قبل امليالد

 Milattan sonra بعد امليالد

 isa'dan önce عليه السالم )قبل امليالد( – قبل عيسى

 İsa'dan sonra عليه السالم )بعد امليالد( –بعد عيسى 

 İslam'dan önce قبل اإلسالم

 İslam'dan sonra بعد اإلسالم

 son zamanlarda يف األزمنة األخرية –األخرية  السنوات يف – مؤخرا  

 zamanlarda يف كل األزمنة
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 her zaman يف كل زمان

 katiyen – hiç bir zaman زمان بأي وال – أبدا  

 şimdi zaman –اللحظي أو الفوري  الزمن -10

 hemen حاال  

 hemen hemen بسرعة – حاال  

 derhal بسرعة- فورا   – حاال  

 şimdi األن

 hemen şimdi فورا  

 az önce برهة منذ-منذ قليل 

 az sonra بعد قليل

 birazdan sonra بعد قليل

 anında حلظة.يف 

 bu andan sonra اللحظةمن بعد هذه 

 şu anda الوقت احلاضر يف-األن-يف هذه اللحظة 

 vaktile وقتها- حينها –بوقتها 

 demin فقط من حلظة

 ansızın- birdenbire - aniden فجأة

 - vakit   الوقت-11

 çoktan beri منذ وقت طويل

 çok geçmeden yakında منذ وقت قريب جدا  

 tam zamanında يف الوقت احملدد
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 o zaman   الذي الوقت يف –الوقت  ذاكيف 

 aynı zamanda الزمان نفس يف –يف نفس الوقت 

 aynı zamanlarda يف مثل هذه األوقات

 o zamanlarda األوقات تلكيف 

 geç vakit وقت متأخر

 hiç bir vakit وال بأي وقت

 her zaman دائما- يف كل األوقات

 vaktinin çoğunu أغلب وقته

 yaz saati uygulaması التوقيت الصيفي

 greenwich mean time – gmt توقيت غرينيتش

 العبارات التي تدل على الدميومة أو التكرار- 12
 daima - hep دائما  

 her zaman دائما  - يف كل األوقات

 sürekli باستمرار- دائما   –باستمرار 

 devamlı باستمرار- دائما   –باستمرار 

 zaman zaman باستمرار -– دائما  -آلخر من وقت 

 ara sıra وأخر حني بني – أحيانا  

 bazen وأخر حني بني – أحيانا  

 sık sık متكرر بشكل –غالبا  

 çok kere – sık sık كثريا  

 kaç kere عدة مرات

 tekrar تكرار

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaz_Saati_Uygulamas%C4%B1


 
 

317 
 

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

 

 yeniden مرة ثانية –من جديد 

 daha sık أكثر من مرة

 yine - gene مرة ثانية

 bir daha, tekrar مرة ثانية

 her sabah كل صباح

 her akşam كل مساء

 her gece ليلةكل 

 her gün كل يوم

 her ay كل شهر

 her sene  - her yıl كل عام –كل سنة 

 her bayram كل عيد

 bayramdan bayrama من عيد إىل عيد

 her yaz كل صيف

 her kış كل شتاء

 her bahar كل ربيع

 her sonbahar – her güz كل خريف

 her mevsim كل فصل أو موسم

 تعبريات النهاية أو األبدية- 13
 son النهاية

 sonuna kadar حىت النهاية

 sonunda يف النهاية

 sonsuz بدون نهاية –النهاية له 
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 ebediyen أبديا  

 önce – قبل- 13
 önce قبل

 az önce منذ قليل

 biraz önce منذ برهة –منذ قليل 

 daha önce من قبل

  den/dan önce~ من قبل.

 madan/maden önce ~ من قبل ...

 sonra - بعد - 14

 sonra بعد

 bundan sonra من بعد اآلن

 daha sonra بعد قليل أيضا  

 dan/tan sonra~ من بعد ...

 diktan/dikten sonra~ من بعد.

 منوعات -15
 evvela أوال  

 başlangıç البداية

 resim araçları أدوات الرسم

 den - dan .. sonra بعد. من –بعد التايل 

 sonra ذلك بعد –التايل 

 hayat حياة

 vakit زمن-حني

 bir keresinde )يف القصص( ذات مرة

 güneş saati الساعة الشمسية

 tatil عطلة

http://tureng.com/search/-den%20sonra


 
 

319 
 

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

 ömür - yaşam حياة-سن  –عمر 

 bekleme süresi فرتة االنتظار

 süre فرتة من الزمن

 önce بالبداية- أوال   –سابقا   –قبل 

 yakında قريبا  

 zarf حالة-ظرف 

 bir varmış bir yokmuş كان مااكان ي

 geç متأخر

 bir müddet مدة

 gelecek املستقبل

 bundan sonra فصاعدا   اآلن من –من بعد األن 

 den/dan beri ~ منذ.

 ondan sonra ذلك من بعد

 uzun zamandan beri من زمان طويل

 çoktan zaman beri منذ زمان طويل

 bir müddetten beri من مدة

 geçenlerde األخرية اآلونة يف –مؤخرا  

 nadiren نادرا  

 boyunca طوال

 zaman boyunca طوال الوقت

 gelecekte يف املستقبل

 artık بعد. مثال: )مل يعد بعد(

 bu sefer هذه املرة

 çoktan من زمان

 daha أيضا   –أكثر 

 her ne zaman كلما
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 diktça~ طاملا

 e kadar ~  حىت

 hala حىت األن –مازال 

 şimdiye kadar حىت اآلن

 tam vakit يف الوقت احملدد
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مجل وعبارات يف التقويم والتاريخ-8  

 

 
َّ
يوم ؟اليوم أي  Bugün hangi gün? 

 يوم؟
َّ
 ?Yarın hangi gün غدّا أي

 شهر؟
َّ
 ?Biz hangi aydayız حنن يف أي

 –كانون الثاني  -يف أي فصل توجد األشهر  كانون األول 
 شباط ؟

Hangi mevsimde aralık ocak şubat ayları 
var? 

 ?Sonbaharda hangi aylar var ماهي األشهر املوجودة يف فصل الربيع ؟

 ?Hafta sonunda hangi günler var ماهي األيام املوجودة يف نهاية األسبوع ؟

 ?Sizin ülkenizde hangi günler tatil يف بلدكم ماهي أيام العطل؟

 Türkiye’de hangi günler tatil biliyor هل تعلم ماهي أيام العطل يف تركيا؟
musunuz? 

. أنهض باكرا  أنا   Erken kalkıyorum. 

. أنا أنهض متأخرا    Geç kalkıyorum. 

املشفى.أريد أن آخذ موعد يف   Hastanede bir randevuyu almak 
istiyorum. 

الطبيب.أريد أن آخذ موعد عند   Doktorda bir randevuyu almak istiyorum. 

الفاتح.أريد أن أخذ موعد يف أمنيات   Fatih Emniyet’te bir randevuyu almak 
istiyorum. 

هام.عندي موعد  غدا    Yarın bende bir önemli randevuyu var. 
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إىل هنا ما رأيك أن تأتي غدا    Yarın buraya gelirsin ne dersin? 

مشغول . أنا جدا   غدا   ,ال أستطيع   Yapamam, yarın ben çok meşgulüm. 

  غدا   ,ال أستطيع 
 
كثري لدي عمل  Yapamam, yarın ben çok işim var. 

تتأخر.أرجوك ال   Lütfen, geç kalma 

تأتِ.لكنك مل  انتظرتك كثريا    Seni çok bekledim, ama sen gelmedin. 

. جدا   هذا العام شهر رمضان سيكون حارا    Bu yıl, ramazan ayı çok sıcak olacaktır. 

أيام يف األسبوع 7ساعة طوال  24اخلدمة   7/24 hizmet. 

 .Zaman kaybetmeyin , ال تضيع الوقت

؟ كم تاريخ ميالدك  Doğum tarihiniz kaç? 

. مثل كل وقت ) مثل العادة(  Her zaman gibi. 

 
 
مل أستطع أن ادرس. ,الكهرباء انقطعت  ,البارحة مساء  Dün akşam elektrik kesikti, çalışamadım 

نذهب.. دعنا لنذهب فورا   ,الوقت صار منتصف الليل   Vakit gece yarısı olmuş, hemen kalkalım. 

.يف الصباح باكرا   العملسأذهب إىل   Sabahleyin işe erken gideceğim. 

خالل الثالثة األيام ؟ سيكون عملكماذا   Üç gün içinde ne yapıyor olacaksın? 

 Gelecek hafta bu zaman yeni iş yerimde هذا الوقت األسبوع القادم سأكون يف عملي اجلديد 
çalışıyor olacağım. 

تاريخ اليوم ؟ وما ه  Bugün tarihi nedir? 
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 ?Doğum günün ne zaman مىت يوم عيد ميالدك ؟

تشرين األول اليوم الثامن من شهريف   Ekim’in sekizinci günüdür. 

كانت تستطيع أن تقرأ وتكتب عندما كان عمرها أربع 
 سنوات.

Dört yaşındayken okuyup yazabiliyordu. 

قبل .
ُ
 Geç kaldığın bugün kabul بسبب تأخرك اليوم سوف لن ت

edilmeyeceksin. 

 .Dün dersler yoktu البارحة مل يكن لدينا دروس

أستاذ آخر يوجداألسبوع املاضي كان   Geçen hafta başka bir öğretmen vardı. 

لدينا سيارة أخرى العام املاضي كان  Geçen yıl başka bir arabamız vardı. 

 ?Geçen hafta ders var mıydı أمل يكن يوجد دروس األسبوع املاضي ؟

.أوالدنا  أعمارهم اثنان ومخس سنوات  Çocuklarımız iki ve beş yaşında 

يوم.أنا أمر من هنا كل   Ben her gün buradan geçerim. 

.أيام ستتحسن خالل بضعة  Bir kaç gün zarfında iyileşeceksin. 

 ?Bu günkü gazeteleri okudunuz mu هل قرأمت صحف اليوم ؟

غد.آتي بعد   Öbür gün gelirim. 

 ?Bu akşamı nerede geçireceğiz أين سنقضي هذا املساء ؟

 .Bu akşam program için dört bilet ver أعطني أربع تذاكر حلفلة هذا املساء .
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؟ هل ميكن أن أشاهدك غدا    Seni yarın görebilir miyim? 

 ?Sizi ne zaman tekrar görebilirim مىت أستطيع مشاهدتكم مرة ثانية ؟

أليس كذلك؟ ,8احلفلة هذه يوم السبت الساعة   Konser, bu cumartesi akşamı saat 8'de, 
değil mi? 

 ?Ne zamandır türkiye'desiniz منذ مىت وأنت يف تركيا؟

. نعم عندي وقت قليل  Evet, biraz zamanım var. 

 ?Bugün mümkün mü اليوم ممكن ؟

.اجلمعةنتقابل يوم   Sizinle cuma günü buluşuyoruz. 

 لكن فورا   ,األسبوع املاضي اشرتيت من عندكم طابعة 
.تعطلت  

Geçen hafta sizden bir yazıcı aldık ama 
hemen bozuldu. 

؟مىت يكون جاهزا    Ne zaman hazır olur? 

 Bu öğleden sonra gelip alabilirsiniz اليوم بعد الظهر تعال بإمكانك أن تأخذه.

  ,عم أطري من الفرح  ,نعم
 
يف احلفلة تعرفت  البارحة مساء

 إىل بنت.
Evet, mutluluktan uçuyorum, dün akşam 
partide bir kızla tanıştım. 

.األسبوع تعبت من اجلري إىل املكتبطوال   Bütün hafta ofiste koşturmaktan çok 
yoruluyorum. 

.طوال النهار باملكتب  Bütün gün ofisteyim. 

؟ كم سنة مل نشاهد بعض  Kaç senedir görüşemedik? 

؟ أي فصل حتبه أكثر    Hangi mevsimi daha çok seversiniz? 

. هو فصل الربيعأنا من أكثر الفصول أحب   Ben mevsimlerden en çok ilkbaharı 
severim. 

. يوجد يف السنة أربع فصول  Bir yılda dört mevsim vardır. 
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. شهر 12يوجد يف السنة   Bir yılda on iki ay vardır. 

. أخر شهر يف السنة كانون األول  Yılın son ayı aralıktır. 

. شهر أيار هو الشهر اخلامس  Yılın beşinci ayıdır. 

. يف األسبوع يوجد سبع أيام  Bir haftada yedi gün vardır. 

. االثنني أول أيام األسبوع  Pazartesi haftanın ilk günüdür. 

يوم؟ 28أي شهر فيه   Hangi ayda yirmi sekiz gün vardır? 

. مشغول قليل هذه األيام أنا  Ben bugünlerde biraz meşgulüm. 

تاريخ اليوم ؟ وما ه  Bugün tarihi nedir? 
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