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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عبارات الكميات واملقادير
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

  Şişede az süit var. 

 يف الزجاجة.
ٌ
  قليل

ٌ
 يوجد حليب

 
Az ümit var. 

. 
ٌ
  قليل

 
 يوجد أمل

 
O konu ile ilgili az sayıda kitabım var. 

  من الكتب حول هذا املوضوع.
ٌ
  قليل

ٌ
 يوجد لدي عدد

 
Bahçede az sayıda ağaç var. 

  من األشجار يف احلديقة.
ٌ
  قليل

ٌ
 يوجد عدد

 
Az şekerli mi çok şekerli mi? 

 سكر قليل أو سكر زيادة؟ 
 
 .yiyinve sık yemek  Az 

  ومبرات   كثرية  .
  الطعام قليلا

 
 كل

 
 

çok az benzin kalıyor.  

 بقي قليلا  جداا  من البنزين. 
 

 çok az para istedi. 

 طلب قليلا  جداا  من املال .

 az / Little / قليل

 جداا 
ٌ
 çok az /  extremely little /   قليل
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

.çok azama  Ben uyudum  

 لقد منت   ولكن قليلا جداا .

 

 

pek az sigara kullanıyorum.  

 أشرب سيجارة بشكل قليل نوعاا  ما.
 

pek az şeker istiyorum. 

 أريد قليلا  نوعاا  ما من السكر. 

 

 

   Biraz  تستخدم لألشياء غير المعدودة كالسوائل..  

 

çay Biraz –süt  Biraz   
ٌ
  –احلليب من  قليل

ٌ
 .الشاي من قليل

Biraz tuz istiyorum. 

  من امللح.
ٌ
 أريد قليل

    
 .birazıEtin   

 
ٌ
 . اللحممن  قليل

 
 .birazıKahvenin   

 
ٌ
 .القهوةمن  قليل

 
  .küçük  birazEvimiz   

 .ما نوعاا بيتنا صغري 

... قليل من -بضع   / biraz /  some 

قليل نوعاا ما       / pek az  /  rather little 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

mı? varArabada benzin  

 هل يوجد يف السيارة بنزين؟
 

Evet, biraz var. 

 .القليل نعم يوجد
 

Biraz geç aradım, affedersin. Uyuyor muydun? 

؟   متأخراا قليلا , هل أنت كنت نائماا
 
 عفواا أنا تلفنت

 
Biraz Türkçe konuşabiliyorum. 

 أنا أستطيع أن أتكلم الرتكية قليلا .
 

Evet, biraz zamanım var . 

 نعم عندي وقت قليل.
 

Biraz acelem var.  

 أنا مستعجل قليلا .
 

Aslında, bu pantolon bana biraz da bol. 

  قليلا  أيضاا .
 
  علي

ٌ
 أصلا  , هذا البنطلون واسع

 
Tamam şimdi lütfen sıra numarası alın ve biraz bekleyin. 

  خذ رقم تسلسلي وانتظر قليلا .
ا
 متام, اآلن رجاء

 
Ben biraz geç kalacağım.  

 أنا سأتأخر قليلا .
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

Biraz vaktin(iz) var mı?  

  من الوقت؟  
ٌ
  هل عندك قليل

 
Biraz ümit var.  

  من األمل .
ٌ
 يوجد قليل

 
Bize gel de biraz konuşalım. 

 تعال إىل هنا  حىت نتكلم قليلا .
 

Plaja gidip biraz yüzelim. 

 لنذهب إىل الشاطئ ونسبح قليلا .
 

 

 

 ماهو الفرق بينهما ؟  Az –Birazسؤال : من خالل األمثلة السابقة للعبارات  

 : جوابال

 Biraz  : تأتي لتعبر عن الكمية للمعدود  

:Az  كما هو مبين في هذين المثالين : وهي تستخدم لألشياء عن صفة المعدودتعبر 

 صفة لألمل( قليل )هنا كلمة    Az ümit varيوجد أمل قليل

Biraz ümit var  

 عن الكمية الموجودة من األمل.يعبر  (قليل  )يوجد قليل من األمل . هنا كلمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال وجواب
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 

Keşke biraz daha kalsaydınız. 

 أمتىن لو أنكما بقيتما أكثر قليلا .
 

çalışmalısın. Biraz daha 

 .أكثر قليلا جيب أن تعمل 
 

Biraz daha bisküvi ister misiniz ? 

Would you like some more biscuits ? 

 هل تريد أكثر قليلا  من البسكويت ؟
 

ucuzlarını gösterebilir misiniz?Biraz daha  

 ؟ أرخص قليلا هل ميكنك أن تريني 

 
  yersem tatlıya yer kalmaz. Biraz daha 

  
 
  أكثر قليلا  إذا أكلت

 
 للحلويات مكان. لن يبق

 
.Biraz daha 

 . بعد شوي ) تأجيل وضع الطعام على الطاولة( -كمان شوي 
 

 

 

 

 

 

 

أكثر قليلا     / biraz daha /  little some 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 تأتي مع األسماء في حالة الجمع. ودوما    المعدودة لألشياءوهي تستخدم  

.kadınlar bazı  

 .النساء بعض
 
.evler bazı  

 .البيوت بعض
 

  sı.bazıKutuların   

 .العلب  من بعضال 
 

  .ısbazı Misafirlerin  

 .الضيوف بعض
 
.bazılarıCeketlerden   

 .من اجلواكيت بعض
 

  .ları bazıMüdürlerin   

 .املدراء بعض
 
 .sıbazıAtlardan   

 .من اخليول بعض
 
 .dükkânlar Bazı  

 .الدكاكني بعض

 

بعض من..    / bazı /  some 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 .buradadır sıbazıKitaplardan    

 .من الكتب موجودة هنا بعض
 

arabalar vardı, şimdi artık hiç yok. bazıCaddedeki  

 .أبداا  السيارات , اآلن مل يعد موجوداا بعض  كان يف الطريق
 

arkadaşlarım sınav günü okulda olmayacak. Bazı 

 .االمتحانأصدقائي , لن يكونوا يف املدرسة يف يوم  بعض
 

şeyler sana eksik anlatmış Bazı 

 
 
  بعضقد أخربتك

ا
 .األمور ناقصة

 
İngilizce konuşuyor mu? bazılarıArkadaşlarından  

 هل يوجد 
ٌ
 من أصدقائك يتكلم اإلنكليزية ؟ بعض

 
makaleleri okudum. Bazı 

 
 
 املقاالت. بعضقرأت

 
kimselerle konuştum. Bazı 

 مع 
 
 األشخاص. بعضحتادثت

 

 
 وهي تستخدم مع األشياء المعدودة فقط 

 

 .araba var birçokaddede C 

.there are many cars on the road 

 there are a lot of cars on the road.  

   
 
 من

ٌ
عديد من ..   .. –كثري  / birçok /  a lot of many 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 يوجد 
ٌ
 .من السيارات يف الطريق كثري

 
Bahçede birçok ağaç var. 

There are a lot of trees in the garden. 

  من األشجار يف احلديقة.
ٌ
 يوجد كثري

 
Birçok insan. 

some people, a few people. 

 كثري من الناس – جمموعة من الناس.
 

birçok kez, defa, kere.  

  several times. 

 عدة مرات.
 

Geçen yıl Tarkan, gerek Türkiye gerekse Türkiye dışında, birçok 

konser verdi. 

كل من تركيا  عديدة  حفلت  قدم (ممثل تركي مشهور) العام املاضي تاركان

 وخارجها.
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 

    irkaçb  شياء المعدودةلأل تستخدم 

 
  ıbirkaçş adamların İ   

 .رجال األعمالجمموعة من 

 
 

 

 

 

 

 

.defter Birkaç  

 .دفاتر عدة
 

kapı var. birkaç Bahçede 

 are some gates in the garden.There  

 بوابات. عدةيف احلديقة يوجد 
 

kedi var. birkaçBahçede  

   .There are some cats in the garden 

 القطط.جمموعة من يف احلديقة يوجد 
 

araba var. birkaçCaddede  

  There are some cars in the road. 

 birkaç / some /          ...عدة –. .جمموعة من .   

 ملحظة هامة

في  المعدود قبل المعدود يجب أن يكون   birkaçعندما تأتي 

 صيغة المفرد وليس الجمع كما في األمثلة أدناه:
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 السيارات.جمموعة من يف الطريق يوجد 
 

Toplantı odasında birkaç kişi var. 

 يوجد يف قاعة االجتماع جمموعة من األشخاص .
 

Birkaç kağıt alabilir miyim ? 

Can I have some papers ? 

 هل ميكنني أن آخذ عدة أوراق ؟
 

Sınıfta birkaç öğrenci var. 

There are some student in the classroom. 

 يوجد بعض الطلب يف الصف .
 

Birkaç gün zarfında iyileşeceksin. 

 ستتحسن يف ظرف عدة أيام.

  

 

 .memurlarBir takım   

 .املوظفنيجمموعة من 
 

elbise almak istiyorum.Bir takım  

 .أريد شراء بدلة رجالية
 

güzel değildir. takımıBu fincan  

 .هذا الطقم من الفناجني ليس مجيلا 

 

فريق -طقم  – .جمموعة من ..    / bir takım /  group 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

.çalışmalıyız olarak takımbir  birlikte Biz 

 .واحد كفريقحنن جيب علينا أن نعمل معاا 
 

meseller tartışıldı. Birtakım 

 من املسائل. جمموعةنوقشت 
 

olaylar oldu. Birtakım 

 من احلوادث. جمموعةوقعت 
 

 

 

 

 

 ؟   Yarımو   Buçukما الفرق بين 

Buçuk : :2.5- 3.5ال تستخدم لوحدها بل تستخدم مع األرقام األخرى مثال  

Yarım  : بزالخ نصف كيلو من –نصف كيلو حليب  –تستخدم لوحدها كقيمة مقدارها النصف 

 لنشاهد هذه األمثلة :

 

  .domates kilo buçuk İki  

    . كيلو من البندورة 2.5
 

Yarım kilo süt. 

 .كيلو من احلليب نصف
 

kilo peynir aldım. Yarım 

 كيلو من اجلنب .نصف  اشرتيت 
 

 buçuk - yarım /  half / نصف

 سؤال وجواب
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 kilometre yürüdük.Üç buçuk  

 .كيلو مرت ثلثة ونصف مشينا 
 

geldi. buçuktart ödSaat  

 .والنصفهو جاء يف الساعة الرابعة  

 
 

geç kaldın? bu kadar neredesin? Neden Richard, Alo ! 

 ؟هذا احلد ألو ريتشارد , أين أنت ؟ ملاذا تأخرت إىل 
 

Şu olay bu kadar önemli miymiş yahu? 

 ياي, هل كانت هذا احلادثة هامة بهذا القدر؟
 

çabuk mu?Bu kadar   

 ؟بهذا القدر  –احلد إىل هذا هل هو سريع 
 

Beşiktaşlı futbolcular hiç o kadar koşmamıştı. 

 .بهذا القدر شكتاش مل يركضوا أبداا العبو ب
 

Eğer bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim ,buraya gelmezdim. 

  إىل هنا .
 
  أعرف بأنها ستكون مزدمحة إىل هذا احلد , ملا أتيت

 
 لو كنت

 
.hızlı sürmeyinizBu kadar  

 .تقود بهذه السرعة ال
 

içmen iyi değil.kadar  oSenin  

      bu kadar – o kadar / that far /        بهذا القدر –إىل هذا احلد 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 
 
 ش

 
 رب

 
 .ليس جيداا بهذا القدر للماء  ك

  çok sıkıldım ağlamaktan canımınbu kadar  Fahrieh artık

.yanmışından 

 يكفي إىل هنا ,  فخرية  
 
 .من البكاء ومن حرق روحي كثرياا  , لقد سئمت

 
.sebep direnç anlaBu kadar  

 هلذا  افهم,
 
 .لالسبب أحتم

 
.değilbu kadar Yazık, hepsi  

 .كل شيء هذاليس  لألسف,
 

kızgınsın?bu kadar Ne için  

  ؟  الدرجةهذه من أجل ماذا أنت غضبان إىل 
 
.yeterBu kadar  

 .هذا احلدإىل يكفي 
 
.kızgın görmedimbu kadar Babam daha önce hiç  

 
 
 .من قبلإىل هذا احلد  أبي غاضباا  مل أر

 

  

 

 Bütün öğrenciler. 

 مجيع الطلب – كامل الطلب – إمجايل الطلب.
 

 bütün gazeteler. 

كل -كافة  –عموم  -إمجايل  –مجيع  –كامل   / bütün /  whole – complete- entire 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 مجيع الصحف – كامل الصحف.
 

bütün tavuk. 

 كامل الدجاجة ) الدجاجة بأكملها( . 
 

Yarın bütün öğretmenler okulda olmayacak mı? 

  املعلمون لن يكونوا يف املدرسة؟  مجيع  اا غدهل 
 
.yoruluyorumçok  koşturmaktanofiste  ahaft Bütün 

 األسبوع  كامل
 
 .من اجلري إىل املكتب جداا  أتعب

 
Bütün kış mevsimini Adana’da geçireceğim. 

 سأقضي كامل موسم الشتاء يف أضنه.
 
.kaçmışparayı alıp  bütünHırsızlar bankadaki  

 .األموال وهربوا مجيعسرقوه اللصوص أخذوا  البنك الذي
 

Atina İstanbul uçuşları bütün vergiler dahil altmış liradan başlıyor.  

 .الضرائب كامل لرية متضمنة 60استانبول تبدأ من  –الرحلت إىل أثينا 
 

Bütün ailem senin yüzenden dağıldı. 

 بسببك   ت  شت  تت   كامل عائلتي.
 

Bütün gün ofisteyim. 

 طوال ) كامل(  النهار  أنا باملكتب.
 

Ben dönmeden önce küçük erkek kardeşim bütün böreği yemişti. 

My small brother had eaten all the pie before I got back. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 الربك.مجيع أنا من قبل عودتي , أخي الصغري قد تناول  
 

Müdür bütün öğrencilerin bu Cumartesi saat dokuzda  okulda 
olmalarını istiyor. 

 املدير يريد من مجيع الطلب أن يكونوا يف املدرسة يوم السبت الساعة التاسعة .
 

Bütün gün burada ayakta durmaktan yoruldum. 

 أنا تعبت   من وقويف هنا طوال اليوم.
 

Ahmet bütün parasını harcadıktan başka, karısıyla da kavga etti. 

 ليس فقط أمحد صرف مجيع نقوده وكذلك تشاجر مع زوجته.
 

Bütün kalbimle. 

 مع صميم قلبي .
 

Bütün meseleler tartışıldı. 

 نوقشت املسائل كلها )مجيعها( .
 

Bütün şartları okudum. 

 كافة الشروط.
 
 قرأت
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 

   (benim) ofisim buraya çok yakın. 

 مكتبي قريب جداا   إىل هنا.
 

 (senin) bebeğin çok tatlı. 

 طفلك حلو جداا .
 

Türkçen çok iyi. 

 لغتك الرتكية جيدة جداا .
 

Bugün çok işimiz var. 

. 
ٌ
  كثري

ٌ
 اليوم لدينا عمل

 

Çok iyi seviyede özellikle Arapça  bilen. 

 ل  مٌ  يف اللغة العربية.
 
 مستوى جيد جداا  وخاصة م

 

  çok para istiyor.  

 يريد ماالا  كثرياا .
 

çok mutluyum. 

  جداا .
ٌ
 أنا سعيد

 
 çok odalı bir otel . 

 فندق ذو غرف   كثرية.
 

Çok açım her şeyi yiyebilirim? 

كثرياا  -جداا    /çok /  very 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 أنا جائع جداا , أستطيع أن آكل كل شيء.
 

Ben bu salatayı yiyemem, çok tuzlu. 

 .جداا ع أن آكل السلطة . ماحلة يأستط الأنا 
 

kalabalık.çok  İstanbul 

 استانبول مزدمحة جداا .
 

Evet bazen zor ama işimi çok seviyorum. 

 .جداا , لكن أحب عملي  أحياناا  صعب نعم
 
.ağrıyor çok Dişim  

 سني يؤملني .
 

misiniz? uzun, kısaltabilir çokBu pantolon  

 هل ميكنك أن تقصره؟ جداا هذا البنطلون طويل 
 
.özür dilerim Çok  

 أعتذر. جداا أنا 
 

yakınsın. çokBuraya  

  
 
 أنت

ٌ
 .إىل هنا جداا  قريب

 
.şaşırdım çokBuna   

  
 
 . به جداا  تفاجأت

 
sinirlendim. çokŞoföre   

 من السائق
 
 .كثرياا  غضبت
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

.anlandıkcheye çokDün maçı izlerken  

 .  جداا  بينما كنا نشاهد املباراة توترنا البارحة
 

m.isevind Çok mi? Öyle 

 .كثرياا  أسعدتني ؟ حقاا  
 

üzüldüm. Çok mi? Öyle 

 .جداا  أحزنتني ؟ حقاا  
 

utandım. çokSokakta düşünce  

 
 
  جداا  أنا خجلت

 
 .يف الطريق عندما سقطت

 
 severim. çokBurada denizi seyretmeyi ve balık tutmayı  

 مشاهدة البحر وصيد السمك. جداا هنا أحب 
 

Buzdolabında çok meyve var mı ? 

 هل يوجد فواكه كثرية يف الثلجة ؟ 

 

 

  çok az benzin kalıyor.  

  بقي قليل جداا من البنزين.

 çok az para istedi.  

 طلب قليلا جداا من املال. 

 

 

 çok az / extremely little /   قليل جداا 
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bundan sonra çok fazla kahve içmeyeceksin. 

  .من القهوة الكثريلن تشرب  من اآلن فصاعداا 
 

 .Yemek çok fazlaydı ,bitirmedim ) في الزمن الماضي(

 كان األكل كثرياا  ,مل أستطع أن أكمله.
Maraton koşucuları çok fazla su içiyor. 

 العبوا الركض يف املاراثون يشربون ماءا  كثرياا .

 

 

Tamam, çok iyi olur,5 dakika içinde evden çıkıyoruz 1 dakika 

sizdeyiz. 

متام, ممتاز, خلل مخس دقائق حنن خارجون من املنزل, دقيقة واحدة نكون 

 عندكم.
 

  Çok iyi hatırlıyorum. 

 .جيد جداا بشكل  أنا أتذكر
 
.geçti iyi Çok 

 
 
 .جداا جيد ت بشكل مر

 
.İngilizce konuşamam iyi Çok 

 .جداا  جيدبشكل  أنا ال أستطيع أن أتكلم اإلنكليزية

ممتاز -جيد جداا   / çok iyi /  very good 

 çok fazla  / too much /   أكثر بكثري
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 İngilizce seviyede özellikle Arapça bilen ikinci dil olarak iyi Çok

.bilen 

 وخاصة  جداا  جيدمستوى 
ٌ
 .يف اللغة العربية واللغة اإلنكليزية كلغة ثانية ملم

 
 )شروط قبول التوظيف(

konuşma  derecede Arapça ve İngilizce yazma, okuma ve iyi Çok

.becerilerine sahip 

 .العربية واإلجنليزية كتابة وقراءة ومهارات التحدث باللغة جدا   جيدةعلى درجة 

 
 )شروط قبول التوظيف(

Öğrenciyken çok iyi dans ederdim. 

 .كثرياا كنت أرقص  عندما كنت طالباا 
 

Çok iyi bir pastane, istasyonun arkasında var. 

 .وراء احملطةجيد جداا يوجد خمبز معجنات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ağladı. ceergünlMehmet o felaketten dolayı   

 أليام يوم

day For days 

gün günlerce 

 … ca , ~ce / for~ / ملدة ...
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 حممد بكى ملدة أيام بسبب الكارثة.
 
.telefon aradım defalarcaMacit çok geç kaldı,  

  تأخر كثرياا   ماجد 
 
 .عدة مرات به اتصلت

 

 

  

 

 

 

 

 

 düşman askeri esir alındı. binlerceBu savaşta  

 .سروايف هذه احلرب آالف من األعداء أ  
 
.köprü yapılabilir onlarcaÜlkemizde israf edilen ekmekle  
  أنميكن   دولتنا اإلسراف يف اخلبز سنوياا يف

 
 .بىن عشرات اجلسوري

 
Milyonlarca yaşama mal olmasına rağmen savaşı kazandılar. 

They won the war, although it cost them millions of lives. 

 هم رحبوا احلرب بالرغم أنها كلفتهم مليني األرواح.
 

 أعداد اجلموع
 onlarca عشرات..

 yüzlerce مئات ..

5 

 آالف من .. ألف

one thousand thousands of .. 

Bin Binlerce 

... مضاعفات األعداد  / ~ca - ce /  Fold 
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 binlerce ألوف ..

 milyonlarca مليني..

 yüzbinlerce مئات األلوف من..

 on milyonlarca عشرات املليني من..

 yüz milyonlarca مئات املليني من ..

 bin milyonlarca آالف املليني من..

 milyon milyonlarca مليني املليني من...

 

 

 

 

 

 

 

up to now. 

 حىت األن.
 

Ankara'ya kadar.  

as far as Ankara. 

 د   - أنقرة.
 
 ع
 
 بقدر ب

 
Gelecek pazara kadar bekleyelim.   

 Let us wait until next Sunday. 

 دعنا ننتظر حىت يوم األحد القادم.
 

Çarşıya kadar gidiyorum.  

I am going as far as the shops. 

 e kadar  / up to, until, as far as /     بقدر – لغاية - حىت
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 أنا ذاهب حىت السوق.
 

 Çarşambaya kadar buradayım. 

 أنا هنا حىت يوم األربعاء.
 

Beşe kadar beklerim. 

 أنتظر حىت الساعة اخلامسة
 

Işıklara kadar git. 

 اذهب بقدر الضياء.
  

Sonuna kadar okudun mu? 

  حىت النهاية؟
 
 هل قرأت

 
Babam eve dönünceye kadar bekleyeceğim. 

 سوف أنتظر حىت عودة والدي إىل البيت.
 
.bu raporu bitirmem lazım kadar aAkşam 

 املساء. (لغاية ) حىتجيب أن أنهي هذا التقرير 
 

bir aile değil miydik?kadar  edünNe oldu? Biz,  

 ما الذي حدث؟ حنن أمل نكن عائلة واحدة حىت يوم أمس؟
 
.yürüyün kadar aMeydan 

 .الساحة( لغاية)  حىتامش  
 

Düne kadar öyle bir şey söylemedim. 

 حىت  )لغاية(  البارحة مل أقل شيئاا  مثل هذا .
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Ayın sonuna kadar projeyi bitirmiş olmayacağım. 

 حىت نهاية الشهر لن أكون قد أنهيت  املشروع.
 

Köprüden Taksim’e kadar kaç durak var ? 

 كم موقف يوجد من اجلسر حىت تقسيم ؟
 

Beyoğlu’na kadar kaç durak var ? 

 كم موقف يوجد حىت بيولو ؟

 

 

 

 
 

 

fazla yemek geldi. 

. 
ٌ
  كثري

ٌ
 وصل طعام

  

 fazla para istediler.  

 أرادوا نقوداا  كثرية.
 

Salonda fazla sandalye yok. 

There aren’t many chairs in the hall. 

  من الكراسي يف الصالون.
ٌ
 ال يوجد كثري

 
Bana fazla bir sandalye verebilir misiniz? 

 هل ميكنك أن تعطيني مزيداا  من الكراسي ؟

فائض -زيادة  -كثري     / fazla  / too much 
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 O konuda fazla kitabım yok. 

I don’t have many books on that topic. 

  من الكتب حول هذا املوضوع.
ٌ
 ليس عندي كثري

 
Kasabada fazla su yok. 

There isn’t much water in the town. 

  يف املدينة .
ٌ
  كثرية

ٌ
 ال يوجد مياه

 
Beş kilo fazla eşyanız var. 

 يوجد مخسة كيلوغرام زيادة يف وزن أمتعتك. )يف اجلمرك( .
 

Bugün fazla mesaiye kalmayacağım. 

 دوام مسائي إضايف اليوم.
 
 ال أستطيع أن أبق

 
Fazla önemli değil. 

 ليس مهماا كثريا  .  
 

Fazla kalmayacağız. 

 لن نبق   كثرياا  أو أكثر من ذلك.
 

Fazla zamanım yok, ne söyleyeceksin sen söyle. 

 ليس لدي املزيد – الكثري  من الوقت , ماذا ستقول قل أنت  .
 

Ben durumum sabit, ne eksi ne fazla. 

 وضعي ثابت  ال ناقص وال زائد.
Fazlaya gitti. 

 متادى كثرياا .
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Ben daha fazla devam edemem. 

 أنا ال أستطيع أن أستمر أكثر من ذلك.
 

Daha fazla uzatma. 

 .من ذلكأكثر  ال تطل
 

daha fazla para istediler.   

 .من املالمزيدا   طلبوا

 
 

 

 

 

.sınıftayız ıayn hepBiz    

 .يف نفس الصف مجيعاا حنن 
 
.Ankara'ya gidiyoruz hepCuma  erH  

 .نذهب إىل أنقرة مجيعناكل يوم مجعة 
 

yeni öğrencileriz. Hepimiz 

 طلب جدد. مجيعاا حنن 
 

  .selam var Hepinize O  

 
 
 ي

 
 .مجيعاا لم عليكم س

دائماا  –كل ..  –مجيع   hep  / all /    -معاا   

 daha fazla  / more much /   أكثر

hep - 1-  مجيعاا  
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Bir asistanalar tanıştım, hep onunla konuştum ,hiç uyumadım. 

 إىل م
 
 معهم , ونساعدتعرفت

 
 ., مل أمن أبداا  مجيعا  حتدثت

 

 
 

bunu hep Fatma yaptı. 

 هذا. كلفاطمة عملت  
 
.sorularımıza cevap veriyor hepFatma hala bir öğretmen olarak  
 

 .أسئلتنا مجيع على جتيب فهي معلمةك فاطمة اخلالة كون

 

  

 

.ister HepAşk  

 .ريدي دائماا احلب 
 
.ya hiç hepböyle yapıyorsun, ya  hepAma  

 .ال شيءوإما  دائماا إما  هذا,تفعلني  دائماا لكنك 
 
.böyle yapıyorum Hep 

 
 
 .دائماا  هكذا أفعل

 
.böyle yapıyor Hep 

 .اا دائمهكذا يفعل 
 

devam edecek mi? hepBu hale böyle  

 ؟ دائماا هل سيستمر الوضع على هذا النحو 

Hep - 3-  دائماا  

Hep - 2-  مجيع –كل  
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Hep dosdoğru mu gideceğim? 

 بشكل مستقيم ؟ دائماا هل سأذهب 

 

 

Şu sorunu hep beraber çözelim. 

Let's solve this problem all together. 

 .مع بعضمجيعنا  دعنا حنل هذه املشكلة 
 

.sofrayı hazırlayalımHep beraber  

 .نجهز املائدةل مع بعض مجيعاا  دعنا
 

Harikaydı, bütün akrabalarımı gördüm hep beraber annemin 

evinde yemek yedik. 

 ., تناولوا الطعام يف منزل والدتي مع بعض مجيعاا كانت رائعة , كل أقاربي رأيتهم 
 
.beraber hep seneleremutlu sağlıklı huzurlu  

 .ضمع بع مجيعاا  لراحةواوالصحة  سنوات من السعادة 
 

 

   

 وهي تتصل مع لواحق المفعول به وأحرف الجر وضمائر الملكية حسب موقعها من الجملة 

 

 أمثلة
 .Hepsi tamamdır كله متام على ما يرام.

 .Arkadaşlarım hepsi geldiler جاء األصدقاء مجيعهم.

 .Hepimiz bahçeye geldik جئنا مجيعاا إىل احلديقة.

Hep beraber - 4- مجيعاا مع بعض  

 hepsi  /  all /     كل شيء  –كامل  –كل  –مجيع  
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 .Hepiniz maçı seyrettiniz كلكم رأيتم هذه املباراة.

 زجاجهم مجيعاا .
 
سر
 
 .Hepsinin camları kırılmış ك

 من مجيعهم.
 
 .Hepsinden aldım أخذت

 .Doktor hepsine baktı نظر الطبيب إىل مجيعهم.

 .Hepsini gördüm رأيته كله .

 .Bardakların hepsine şeker koydum  وضعت السكر يف مجيع األكواب.

 .Hepinizi başarılı görmek isterim أريد أن أراكم كلكم ناجحني.

 

 

   .hepsi Onların 

.all of them  

 .مجيعهم
 
.hepsiOnun  

.all of it   

 مساجد ..( –جدران  –) شجر  مجيعهم لغري العاقل
 
 .hastanededir hepsiDoktorların   

 .األطباء يف املشفى مجيع 
 
  .hepsiınların dKa   

 .النساء مجيع
 

Başka bir şey ister misiniz?  

 آخر؟ هل تريد شيئاا 
 

 .bu hepsi Hayır, teşekkürler,  
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 هذا كل شيء. ال شكراا  
 
.d olsunaiyiler ham Hepsi 

 هلل. احلمد –خبري  كلهم
 

Bu odanın her şey  içindekilerin hepsi kiralıktır.  

 لإلجيار. مجيعاا كل شيء يف داخل هذه الغرفة 

 
.larburada hepsi Onlar 

 .هنا مجيعاا هم 
 

bu kadar. Hepsi 

 .شيء كلهذا 

 
.bu şey hepsiHayır,  

 .شيءكل  ال. هذا
 
.bu kadar değil hepsiYazık,  

 .القدركلهم ليس بهذا  لألسف,

 
burada. hepsiTeşekkür derim, işte  

. ها هي  .هنامجيعاا  شكراا

 
.kullanılmış şeylerdir Hepsi 

 .أشياء مستعملة كل هذه

 
.birer birer bu kapıyı gelecekler Hepsi 
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 . )العرسان( تلو اآلخر سيأتون إىل هذا الباب واحداا  كلهم

 
toplam ne kadar yapıyor? Hepsi 

 كم أصبح جمموعهم؟ كلهم مجيعاا 

 
sana. hepsiÖmrüm  

 لك .كله  عمري

 
15 lira peynir،5 lira yumurta ،20 lira bal ،3 lira da zeytin، hepsi 

toplam 43 lira yapıyor. 

أصبح  كلهم, لريات زيتون أيضاا  3لرية عسل,  20لريات بيض,  5لرية جبنة,  15

 لرية. 43جمموعهم 

 

 

 

 

 

 

 

 .dimsana ver nihepsiBiletlerin     

 .البطاقات أعطيتك إياهم مجيع
 
 .dietemizl nihepsiYatak odalarının Ahmet   

 أمحد  
 
 .غرف النوم مجيعف نظ

 
 .iedy nihepsietin  Kadın  

 
 
 .اللحم كامل املرأة أكلت

 

Hepsini   حالة املفعول به-  

Hepsi n i 

 الحقة مفعول به حرف محاية
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  .Hayır،bu hepsini ،toplam kaç oldu  

 , كم أصبح اجملموع؟كل شيءال, هذا 
 

 .Hiç،bu hepsini  

 ء.كل شيهذا  أبداا 

 
paket yapınız. birlikte hepsiniLütfen  

 
ا
 يف باكيت. اجعلهم مجيعهم رجاء

 

 .ne kadar  hepsiniBunlar  

 كم؟ مجيعاا  ؤالءه  

 
.toplam 300 lira Hepsini 

 .لرية 300جمموعهم 

 

 

 (  ثم تلحق به لواحق حاالت االسم. sikimi +تتصل به الحقة المضاف فيكون ) وهو 

 

 أمثلة

 .Kimi hadiseler olmuş وقعت بعض احلوادث.

 .Kimi öğrenciler geldi جاء بعض الطلب.

 İnsanların kimisi sigara içer, kimisi بعض الناس ي دخن وبعضهم ال.
içmezler. 

 بعضه.
 
 بعضه وتركت

 
 .Kimisini aldım, kimisini bıraktım أخذت

 أجرة لبعضهم.
 
 .Kimisini ücret verdim دفعت

بعضه -  kimisi -الضمري    
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 .Kimisinden kitap aldım أخذت  كتبا  من بعضهم.

جد لدى بعضهم سلح.
 
 .kimisinde silah bulundu و

 

 

 

 الدهشة تستخدم للتعبير عن شدةدم للسؤال عن القيمة أو الكمية وكذلك وهي تستخ 

 اإلعجاب . و

 للمعنى كقيمة ومقدار في حال السؤال يمكنك مراجعة درس " أدوات االستفهام" بالنسبة

 
 

güzel değil mi?ne kadar  Bugün hava 

 , أليس كذلك؟ ! كم هو الطقس مجيل اليوم
 

Boğaz ne kadar güzel? Değil mi? Evet harika. 

 كم هو مجيل مضيق البوسفور ! أليس كذلك؟ نعم رائع.
 

Herkes ne kadar mutlu görünüyor . 

 . كان كل شخص يبدو مسروراا  كم

 
 

 تستخدم بعد األرقاموهي   

    .çocuk var  taneEvde yedi   

 .يوجد يف البيت سبع أوالد
 

  .kelem var taneiki  Çantada on  

 ?ne kadar ?  /  How much is /    كم القيمة ؟     

Ne kadar  2-  حالة الدهشة أو اإلعجاب-  

 tane  / one /     واحدة  -قطعة    
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 .قلم 12يف البيت  
Boş yer var mı? Evet ,bir tane var. 

 هل يوجد مكان فارغ هنا ؟ نعم  يوجد مكان واحد .
 

bilet istiyorsunuz? taneKaç   

 كم بطاقة تريد ؟
 

.lütfen tane2   

 .بطاقتني لطفاا 
 

Bundan üç tane ver. 

 أعطني ثلثة من هذه.
 

tane . Sonra gelip bir kalacaksınızBu halıyı alırsanız çok memnun 

.alacaksınızdaha  

 إذا 
 
 واحدةستأتي وستأخذ  ها, بعدجداا  اا سعيد ستبقىهذه السجادة  اشرتيت

 .أخرى
 

Bundan yalnız bir tane istiyorum. 

 أريد من هذه واحدة فقط .
 
 .alın tanebunların arasından bir   

 خذ واحدة من بينهم.
 

.ahtapot tuttum taneDün on beş dakikada üç  

 .دقيقة أمسكت ) اصطدت(  ثلث أخطبوطات 15البارحة خلل 
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