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 العبارات الدالة على املكان
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ظروف المكان تحدد مكان حدوث الفعل أو اتجاهه. وظروف المكان أغلبها أسماء أو 

صفات ومنها ما هو ضمير فكثير منها يمكن جمعه أو اتصال لواحق االسم به خاصة الحقة 

المفعول إليه ، المفعول فيه والمفعول منه والمضاف ،وأهم ظروف المكان ما يلي مرتبة 

 حسب الترتيب األبجدي :

 

 ظروف املكان

 alt under حتت

 altında sub -under -below يف أسفل...

 altından from under .من أسفل ..

 ara space between بني ما –حول 

 aralarında بينهم -وسطهم 
between them - among 
them - amongst 

 aramızda between us بيننا

 aranızda between of you بينكم -وسطكم 

 arasında between -among وسط... بني...

 arka behind خلف - وراء

 arkada behind يف اخللف – يف الوراء

 arkasına behind وراءه... إىل .. هخلفإىل 

 arkasında behind وراء... يف خلف ..يف 

 arkaya to behind إىل اخللف –ء إىل الورا

 art behind وراء

 aşağı down أسفل

 aşağıda down يف األسفل

  naşağıda من األسفل

  naşağıda من اخلارج

http://tureng.com/search/between%20us
http://tureng.com/search/behind
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 aşağısında below ... يف أسفلهيف أسفل

 batı west غرب

   boyunca along   -through –during طوال –على طول .. 

 bu yönden from this way االجتاه هذا من –من هذا الطرف 

 bu yöne this way االجتاههذا  إىل

 burada here هنا

 buradan frome here من هنا

 şurası, orası ,burası this place هذا املكان

 buraya to here إىل هنا

 çevresinde around-round .حول ..

  dış outside -exterior خارجي–خارج 

  dışarı out of .خارج..

 -dışarıda out-outdoor  outside باستثناء -خارج يف 

 dışında ماعدا  -باخلارج – خارج
outside  –out of  -outdoor

without -of 

 doğu east شرق

 dünyamızda in our world يف عاملنا

  -مواجه -ضد   -مقابل 
 
ر
ْ
 e  a karşı عب

against. 
 

  e doğru toward. -straight باجتاه

 .etraf around جانب –طرف 

 etrafına to this way إىل طرف ...

 etrafında around- round جانب يف –يف طرف 

 evvel first من قبل –أوالً 

 geri backward باجتاه اخللف –إىل الوراء 

http://tureng.com/search/in%20our%20world
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 güney south جنوب

 güney batı south eastern جنوب غرب

 güney doğu south easten جنوب شرق

 hakkımızda about us حولنا –بالنسبة لنا 

 her şeyin üzerinde above all ق مجيع...فو

 لك يف -ويسار ميني –يف كل طرف 
 يف كل ناحية – مكان

her tarafta right and left - on all sides 

 her yerde everywhere يف كل مكان

 herhangi bir alan any field حقل أي يف –يف أي جمال 

    herhangi bir yer anywhere يف أي مكان – يف كل مكان

 herhangi bir yerde anywhere يف أي مكان – يف كل مكان

 hiçbir yerde  nowhere - anywhere يف أي مكانوال 

  iç inside -in خالل -داخل 

 içerde ın- inside يف الداخل / داخالً 

 içeri inside ...داخل  

 içinde inside of -in -ınside .يف داخل..

 içinden ...داخل من –خالل 
within – from  –from inside 

within 

 içine into -inside .داخل ..إىل 

 ileri forward - advanced إىل األمام – التايل

 ileride further on لألمام خطوة -يف األمام   

 ilk ağızda يف البداية
in the beginning- at the 

first shot- first 

 karşı opposite to - against ضد -مواجه  -مقابل 

 karşıda opposite - across عرب -مقابل يف 

 karşısında ... مقابليف  – ...مواجهيف 
in the face of - opposite 

against - 

http://tureng.com/search/about%20us
http://tureng.com/search/right%20and%20left
http://tureng.com/search/on%20all%20sides
http://tureng.com/search/any%20field
http://tureng.com/search/anywhere
http://tureng.com/search/anywhere
http://tureng.com/search/nowhere
http://tureng.com/search/anywhere
http://tureng.com/search/forward
http://tureng.com/search/advanced
http://tureng.com/search/in%20the%20beginning
http://tureng.com/search/at%20the%20first%20shot
http://tureng.com/search/at%20the%20first%20shot
http://tureng.com/search/at%20the%20first%20shot
http://tureng.com/search/first
http://tureng.com/search/opposite%20to
http://tureng.com/search/against
http://tureng.com/search/opposite
http://tureng.com/search/in%20the%20face%20of
http://tureng.com/search/opposite
http://tureng.com/search/against
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 kenarında beside حافة -طرف  -جانب   –كنار 

  kuzey  north مشال

 kuzey batı north eastern غربمشال 

 kuzey doğu north eastern مشال شرق

 orada there هناك

  oradan -from there -away من هناك

  orası place -there هناك .. –ذا املكان ه

 / şurası –burası  –orası  place -there here ذاك املكان . –ذا املكان ه

 oraya to there إىل هناك

ط
 
س
 
 orta middle و

 ortada middle يف الوسط

  ortasına إىل وسط...

 ortasında between -in the middle of .يف وسط..

 ortasından   from the middle of .وسط.. من

 ortaya to the middle إىل الوسط

 ön front أمام

 önde slang(on the table) أماميف  

 öne forward إىل األمام

 önümde front of me in أمامي

  önünde before-ın front of أمامكأمام ..

 önünden a little before من أمام ..

 önüne -in front of إىل أمام ..

 öte beyond ءما ورا

 ötene to beyond وراء ماإىل 

http://tureng.com/search/in%20the%20middle%20of
http://tureng.com/search/in%20the%20middle%20of
http://tureng.com/search/front
http://tureng.com/search/in%20my%20presence
http://tureng.com/search/beyond
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 ötesinde beyond ..ءما ورايف 

قدماً  –خلف 
ُ
   peş the apace behind م

 sağ right ميني

 sağa to the rıght إىل اليمني

 sağda on the right على اليمني

 sağında on the right  على ميني..

 sol left يسار

 sola to the left إىل اليسار

 solda on the left على اليسار

 solunda on the left   على يسار..

  - باجتاه مستقيم
ً
 tam karşıda straight ahead مباشرة

 tam karşısında dead end طريق مسدود

 taraf side جهة –جانب  –طرف 

 tarafında on the side of يف جهة  – طرفيف  –جانب يف 

  tarafından from side- by من جهة – من طرف  -من جانب 

 tarafındansınız from sıde of you من طرفكم

 uzak far بعيد

 uzakta away ... بعيد من

 üst top فوق

  üstünde on the top –on  –above ..أعلى –فوق 

 üstünden frome above من فوق... من أعلى...

 üstüne to above إىل فوق ... إىل أعلى..

عالوة على  –باإلضافة إىل  -فوق  
 ذلك

üzeri over 

http://tureng.com/search/beyond
http://tureng.com/search/dead%20on%20end
http://tureng.com/search/on%20the%20side%20of
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 üzerinde over- on top of .أعلى .. -فوق 

 yakın close -near قريب

  –قريباً 
 
 yakında near to -soon من قريب

 
ُ
 yakınında near by-closed to hand من قريب

  yan next to      –side قرب -جانب 

 yanıma come and lie next to me إىل جانبي – تعال واجلس جبانبي

 yanımda معي -إىل جانبي  – جبانبي
-by me-with me -by my side

on me-next to me 

 yanında beside ...جبانب

  yanındaki next to-side الذي ... جبانب

 yön way - direction جهة  -اجتاه 

  yukarda aloft -uo يف األعلى

 yukarı above -up فوق -أعلى 

 أعلى من – فوق من –من األعلى 
 الدرج

yukarıdan 
 from upstairs - from above

from on high - 

 yukarısında above أعلى...يف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tureng.com/search/come%20and%20lie%20next%20to%20me
http://tureng.com/search/way
http://tureng.com/search/direction
http://tureng.com/search/from%20upstairs
http://tureng.com/search/from%20above
http://tureng.com/search/from%20on%20high
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 Alt  -  : وهي تتصل بلواحق اإلضافة وحروف الجر . كما هو مبين بالجدول أدناه. أسفل

ر تحت السيارة وكذلك تستخدم لتعب –وتستخدم لتعبر عن الظرف المكاني مثال : تحت الطاولة 

 وتلحق عن حالة معينة مثال : تحت هذه الظروف القاسية ..تحت ظروف ضغط كبيرة.. معنويا  

عول فيه ولواحق الملكية والمضاف  التي يمكن أن تليها لواحق  به لواحق المفعول  إليه والمف

 حاالت االسم مرة أخرى.

 حالة املفعولية –أسفل  - Alt –حاالت 

 in altına(n)~ إىل أسفل ..
 in altında(n)~  يف أسفل...

 in altından(n)~ من أسفل....

 

 منوعة أمثلة -تستخدم كصفة  -1
alt kapı. .الباب السفلي 
alt dolap.  .اخلزانة السفلية 
Arabanın alt tarafından bir şeyler damlıyor. .من الطرف السفلي للسيارة سقط شيء ما 

 

 منوعة أمثلة -تستخدم كإسم  -2

Masanın altından topu çekin.  .اسحب الكرة من أسفل اخلزانة 

Sağ ayağımın altı kaşınıyor.  .أسفل قدمي اليمني حيكني 

Büyük bir ağacın altında yere yattı. .هو اضجع إىل مكان  أسفل شجرة كبرية   

Her şeyim el altında. . )كل شيء حتت يدي ) حتت تصريف 

 alt /  bottom / أسفل 
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Masanın altında bir kedi var. . يوجد قطة أسفل الطاولة 
 
Köpek dolabın altına girdi, o orada 
yatıyor.   

 الكلب دخل إىل أسفل اخلزانة وهو يضجع هناك.

Köpek dolabın altında yatıyor.  .الكلب نائم أسفل اخلزانة 

Tavşan ağacın altında. .األرنب حتت الشجرة 

Kitap defterimin altındadır. .الكتاب  حتت دفرتي 

Top arabanın altındadır. .الكرة  حتت السيارة 

Kedi masanın altından geldi .القطة جاءت من أسفل الطاولة 

Alt üst ediyor. .يقلب رأسًا على عقب 

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

Baskı altında çalışabilme becerinizi 
anlatınız. 

 خربنا عن قدرتك للعمل حتت ظروف ضغط.

Her şeyin başından altında zaten. .أساساً  كل شيء من حتت   راسك 

Durum kontrol altında. . الوضع حتت السيطرة 

Nihayet kilitlerim masanın altında mıymış? يف النهاية , هل كان قفلي حتت الطاولة؟ 

olmasından  altındaHer şeyin kontrolüm 
.hoşlanıyorum 

 من أن يكونأُ 
ُ
ر
َّ
 .تصريف حتتكل شيء أن يكون  س

  

  
مابني ..  –حول   / ara /  space between 
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ındaaras   مابين( : وهي تتصل بلواحق اإلضافة وحروف الجر . كما هو مبين بالجدول(

 أدناه.

 

 مابني - arasında –حاالت 
 in arasına in between(n)~ إىل ما بني

 in arasında between(n)~  ما بني - بني

 in arasından from between(n)~ من ما بني

 

 

  ara kapı  الباب بني

  

   

  hafta arası. 

mid-week  

  وسط األسبوع 

   

kapıların arasında.  
in between (of) the doors  

 يف ما بني األبواب

  

masaların arasına iskemleyi koyun.   

 ضع الكرسي إىل ما بني الطاوالت

bunların arasından bir tane alın.   

 خذ واحدة من بني هؤالء

تستخدم كصفة: -1  

كإسم :تستخدم  -2  
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Evlerimizin arasında büyük bir bina var.  

 يوجد بناء كبري بني بيوتنا.

 
O evlerin arasında bir park var.   

 .هذه البيوت يوجد حديقة) وسط(  ما بني 

 

Okyanusu var.Atlas  arasındaAmerika ile Avrupa   

 احمليط األطلسي يوجد ما بني أوروبا وأمريكا.

 

attım. arasına bir paket getirdim, eşyalarınızın    

 
ُ
  ة واحدةعلب أنا جلبت

ُ
 أغراضك.بني ها ورميت

 

Banka ile PTT’nin arasında.  

 ما بني البنك والربيد .

  
Park okulla postanenin arasında. 

   الكراج بني املدرسة والربيد .  

 
Ağaçlar arasında oynuyorlar. 

They are playing among the trees. 

 هم يلعبوا حول األشجار.

Ankara ile İstanbul arasındaki mesafe nedir ? 

 ماهي املسافة  التي ما بني أنقرة وإستانبول ؟

Köyümüz iki dağın arasında bulunuyor. 

 تقع قريتنا بني جبلني.
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Ağaçların arasından çıkmış. 

 خرج من بني األشجار.

 
Aramızda bir şey yoktur. 

 ال يوجد شيء فيما بيننا.

 
Aranızda yabancı var mı? 

 هل يوجد غريب يف ما بينكم؟

 

 وتأتي بمعنى ) عالقة( عند اتصاله بالحقة الملكية لألشخاص الثالث والرابع والخامس 
 والسادس:

Müdürle aramız iyi değildir. 

  عالقتنا مع املدير ليست حسنة.

 
Arkadaşımla aramızı bozdular. 

 أفسدوا  عالقتي مع صديقي.

 
İki ülkenin arası açıldı. 

 ساءت العالقة بني البلدين.

 
Dostların arasını bulmuşlar. 

 أوجدوا عالقة  بني األصدقاء

 

. 
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Seninle benim aramızda. 

   بيني وبينك .

 

Laf aramızda. 

 الكالم بيننا.

 
Onlarla bizim aramızda, bahçe üzerine kavga çıktı.  

 نشأت مشاجرة بيننا وبينهم يف آخر احلديقة.

 

Ne oldu bugün aramızda kalsa. 

 لو يبقى ما جرى هذا اليوم بيننا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيننا ..       / aramızda /  between us 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 1- تستخدم كصفة للموصوف:

 مثال

 arka kapı.  الباب اخللفي – البوابة اخللفية 
arka bahçe. احلديقة اخللفية 

 

 اإلضافة: لواحقوهي تتصل مع  -2

 حالة اإلضافة – خلف - arka –حاالت 

   in arkasına(n)~ إىل خلف ..

 in arkasında(n)~  يف خلف..
   in arkasından(n)~ من خلف ..

 

 مثال

Hoca arkamızdan geldi. .جلس األستاذ من خلفنا 
Çantayı masanın arkasında bıraktım. .احلقيبة خلف الطاولة 

ُ
 تركت

Kedi duvarın arkasından çıktı. .خرج القط من وراء اجلدار 
Babasının  arkasından koştu. .ركض  من خلف أبيه 

 وهي تتصل مع ضمائر الملكية: -3

 حالة امللكية –خلف  – arka–حاالت 
marka خلفي 

arkan خلفك 
arkası خلفه 

خلف ..       / arka /  back - rear 
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arkamız خلفنا 
arkanız خلفكم 
arkaları خلفهم 

 

 وهي تتصل مع لواحق المفعولية: -4
 

 حالة املفعولية – خلف - arka –حاالت 

 arkayı حالة المفعول به -        اخللف

 arkaya إىل اخللف   - حالة المفعول به

 arkada يف اخللف    - حالة المفعول به

 arkadan من اخللف  - حالة المفعول به

 

  

 مثال

Kitapları arkaya koydum. .وضعت الكتب إىل اخللف 
Arkadan geldi. .من اخللف 

 
 جاء

Çantayı arkada bıraktım. .احلقيبة يف اخللف 
ُ
 تركت

 

 منوعة أمثلة
Çok iyi bir pastane, istasyonun arkasında 

var.  ممتازيوجد خمبز معجنات  
 
 .احملطة خلف

There was a boy behind the bus. 

Ağacın arkasında saklanıyor. 

  الشجرة .
 
 هي ختتبئ خلف

She is hiding behind the tree. 

kapının arkası.  . خلف الباب 
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garajın arkasından.   .من خلف الكراج 

kuyruğun arkasına.    . )إىل خلف الرتل ) الدور 

Evimin arkasında büyük bir bahçe var.    .خلف منزيل يوجد حديقة كبرية 

Masanın arkasına baktınız mı?   إىل خلف   الطاولة ؟  
 
 هل نظرت

Bir adam, vapurun arkasından suyun içine 
duştu. 

 
 
  رجل

 
 .السفينة إىل داخل املاء من خلف   سقط

büyük elma ağaçları  arkasındaDükkanın 
var.  

 يوجد 
 
 الدكان شجر تفاح كبري.  خلف

Arkanızda. .خلفك- خلفكم 

Otobüsün arkasında bir çocuk vardı. . الباص كان يوجد ولد  
 
 خلف

Arkama düştü. . )تعقبني )جرى ورائي يف طلب شيء 

Arkamızdan vuruldu. .ضربنا من خلفنا 

Arkanızdaki pencere kırıktır. .النافذة التي خلفكم مكسورة 

Hırsız duvarın arkasına kaçtı. .هرب اللص إىل خلف اجلدار 

Arkamdan konuştu. .تكلم من وراء ظهري 

Çekin arkasını imzalayın lütfen? .ع على ظهر الشيك من فضلك
ِّ
 وق

Arka tarafta bir koltuk istiyorum. . أريد مقعدًا يف اجلهة اخللفية للطائرة 

Arka arkaya. .خلف خللف – بشكل متتابع – خلف بعضهم 

Arkama gel. .احلقني – تعال خلفي 
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عندما يأتي بعده حرف  dإلى  t ويقلب الحرف   وال تستخدم كصفة سمكإتستخدم فقط وهي  

 صوتي حسب قاعدة األحرف التي تعلمناها في الجزء األول .

 اجلانب اخللفي - art –حاالت 

    in ardına(n)~  إىل اجلانب اخللفي

   in ardında(n)~ يف اجلانب اخللفي
    in ardından(n)~ من اجلانب اخللفي

   

 اجلانب اخللفي - art –حاالت 

 kapının ardında وراء الباب. 

   .bankanın ardından من وراء البنك.

 .mutfağın ardına إىل القسم اخللفي للمطبخ.

 

   

 aşağı   اإلضافة وحروف الجر . كما هو مبين بالجدول أدناه.)خلف( : وهي تتصل بلواحق 

 

 أسفل - şağıa –حاالت 

 in aşağısı(n)~   أسفل ...

 in aşağısında(n)~ يف أسفل ...

   in -aşağısından(n)~ من أسفل ...

 

 

    

..  أسفل   / aşağı /  down, downstairs 

  تستخدم كصفة -1

وراء ..       / art /  behind 



 

 

290 
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   .aşağı mahalle  املنطقة السفلى – احلي السفلي.

 .aşağı kat الطابق السفلي.

 

   

 inişin aşağısı.  

 أسفل التلة.

merdivenin aşağısına.   

    إىل أسفل الدرج.

  yolun aşağısından yürüyün. 

  سر من أسفل الطريق.

Dağın aşağısı serin.  

   أسفل اجلبل بارد .
  

 Dağın aşağısındaki ağaçlar çok güzel. 

 األشجار التي أسفل اجلبل مجيلة جداً .
 

   Dağın aşağısından gelen rüzgar çok soğuk.  

 الرياح القادمة من أسفل اجلبل باردة جداً  .

  

 

  

  aşağı  

  downstairs 

 أسفل الدرج.

كإسم :تستخدم  -2  

كظرف مكان:تستخدم  -3  
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 aşağı gidiyorum. or - aşağıya gidiyorum.  

I'm going (to) downstairs 

 أنا ذاهب إىل أسفل الدرج ) نازل إىل األسفل( .

Ben aşağıdayım. 

 أنا موجود يف األسفل.
 

iniyor mu?   aşağıAdam   

 ؟ األسفل إىلهل نزل الرجل  
 

aşağıdaki niteliklere. 

    املؤهالت املوجودة أدناه:
 

.Dişim çok ağrıyor   
 سني يؤملني .

Bir bakalım, hangisi?   

 .ألقي نظرة, أي منهم دعني

azı dişim i,aşağıdakŞurada . 

 .يف األسفلهذا ضرسي الذي 
 
 

Aşağıdayken, sandalyeyi de getirir misin? 

 ؟ ,  هل ستجلب  يل الكرسييف األسفل عندما تكون 
 

iniyor mu?   aşağıAdam    

 ؟إىل األسفل هل نزل الرجل 
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indiriniz. aşağıyaEşyalarım lütfen  

 .إىل األسفلرجاء أنزل يل أمتعتي 

 

بين وهي مشابه للعبارة العربية "  aşağı yukarı هناك عبارة تستخدم كقيمة تقريبية  وهي 

 "فوق وتحت

 

bir yıl oldu.  yukarı Aşağı  

 . سنة واحدة أصبح تقريباً   

 

İşin yerinden evin kaç mesafe var? 

 .عملك إىل منزلككم هي املسافة من مكان 

 
Aşağı yukarı elli metre uzaklıkta.       

  تقريباً          
ُ
 يف ب
ُ
 . مرت  50  يوجد مسافة – دع

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبارات أخرى
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 أمثلة منوعة

ات  .
َّ
ار
ّ
 الق
 
ر
ْ
ب
 
 .kıtalar boyunca ع

 .okyanus boyunca عرب احمليط.

 .sınır boyunca عرب احلدود. , علي طول احلدود.

 .Yol boyunca طوال الطريق.

 .esir boyunca عرب األثري.

 .arabulucular boyunca عرب الوسطاء. – عن طريق الوسطاء.

 مشينا على طول الشاطئ.
Kıyı boyunca yürüdük. 

We walked along the shore. 

 تسابقوا على طول الشارع.
Cadde boyunca yarıştılar. 

They competed along the avenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طوال..  –..  على طول   / boyunca / during – through- along    
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 حول - çevre –حاالت 
 in çevresinde around the(n) ~  حول

 in çevresine to the surrounds of(n)~  إىل حول 

 in çevresinden from around the(n)~ من حول ..

 

  

  

 .çevre yolu  الطريق املتحلق.

   

   

  

  kentin çevreleri.  

 حميط املدينة.  - حول املدينة.

 

bankanın çevresinde bir park bulunur.  

   يوجد حول البنك مرأب.

حول ..   حميط   / çevresinde / around, surrounding 

 مالحظة هامة

çevre  هي نفس الكلمةetraf   المأخوذة من اللغة العربية ومع الزمن حلت محلetraf 

 

تستخدم كصفة: -1  

كإسم :تستخدم  -2  
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fabrikanın çevresine bir engel koydular.   

 وضعوا حول املعمل حاجز.

 
   çevremize  إىل حولنا.

 

Havuz çevresinde sigara içmek yasaktır. 

 ممنوع التدخني حول املسبح.

 تستخدم أيضا   في القياسات الهندسية بمعنى " محيط "

 

Karenin çevresi 24 cm(dir). 

 حميط املربع 24 سم. 

 

Dairenin çevresi 400 cm. 

  حميط الدائرة 400 سم.

 
çevre açı. 

 زاوية حميطية.

  وتأتي بمعنى) البيئة(:

 

 أمثلة منوعة
 .çevre ajansı وكالة البيئة.

. 
 
ئ ي
ْ
ي
 
 ب
 
ي
ْ
ع
 
 .çevre bilinci و

. 
 
ة
َّ
ع ي
ْ
ب ي
 
 ط
 
ة
 
ئ
ْ
 .doğal çevre ب ي
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 .kirli çevre بيئة ملوثة.
 .sosyal çevre بيئة اجتماعية. - حميط اجتماعي.

. 
 
ئ ي
ْ
 ب  ي
 
ن
ُ
از
 
و
 
 .çevre dengesi ت

 .çevre dostu صديق البيئة.
 .çevre felaketi كارثة بيئية.

ة  .
 
ئ
ْ
 الب ي

ُ
ة
 
ال م
 
 .çevre güvenliği س

 .çevre kirlenmesi تلوث البيئة أو احمليط. – تلوث بيئي.
 

 

 

 

  

  .dış kapı البوابة اخلارجية.

  .dış avlu الساحة اخلارجية 

 

 

   kapının dışı. 

 خارج البوابة.

 

 bankanın dışına.  

 إىل خارج البنك.

 peronun dışına.  

خارجي–ج خار  / dış / exterior - outside 

تستخدم كصفة: -1  

كإسم :تستخدم  -2  
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 إىل خارج حمطة سكك احلديد.

  
Evin dışına çıktı. 

 خرج إىل خارج البيت.

 

Köyün dışına çıkmışlar. 

 خرجوا إىل خارج القرية.

 evin dışında. 

 يف خارج املنزل.

 

 Kapının dışında bir adam bekliyordu. 

 عند خارج البيت يوجد رجل ينتظر.

 
Listenin dışında kaldık. 

  بقينا يف خارج القائمة.

 

 Parkın dışında çok araba var. 

 خارج الكراج يوجد سيارات كثرية .

 
Okulun dışında çocuklar var. 

  خارج املدرسة يوجد أطفال .

 

Şehrin dışından geleceğiz. 

 سنأتي من خارج املدينة.
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Türkiye’de İstanbul dışında başka bir şehre gittiniz mi? 

  يف تركيا إىل مدن أخرى خارج استانبول ؟
 
 هل ذهبت

   

  bahçenin dışından.  

 من خارج احلديقة.

 

kapının dışından. 

 من خارج البوابة.

 
dışarıdan geliyorum. 

 أنا قادم من اخلارج.

   

bankanın dışından. 

 من خارج البنك.

 
Evin dışından arabalar geçiyor. 

 من خارج املنزل سيارات متر.

 عبارات منوعة
 .dış açı زاوية خارجية.

. 
 
ة
َّ
ار ج ي

 
 خ
 
ة
 
د
ْ
ن
 
ج  .dış ajanda أ 

. 
ّ
 .dış avlu فناء خارجي

 .dış bakanı وزير اخلارجية.
 .dış bakanlığı وزارة اخلارجية.
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 .dış baskılar ضغوط خارجية . ضغوطات خارجية.
 .dış borçlar ديون خارجية.

 .dış cephe .خارجيةجبهة 
. 
ّ
 .dış cisim جسم خارجي
. 
 
ار ج ي

 
 خ
 
ن
ُ
از
 
و
 
 .dış denge ت

 .dış destek دعم خارجي.
 .dış faktör عامل خارجي
. 
ّ
 .dış finans متويل خارجي
 
 
ة
َّ
ار ج ي

 
 خ
 
ات
 
ال ق
 
 .dış ilişkiler ع

وف  .
ُ
ْأل
 
  عن امل

 
ار ج
 
 .alışığın dışında خ

 .kontrol dışında خارج السيطرة
 .kapsam alanı dışında خارج جمال التغطية.

 .üyeler dışında girmek yasaktır ممنوع الدخول لغري األعضاء.
 yurt. dışında .الوطن خارجالبالد ,  خارجالقطر ,  خارج
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Dışarıda mı, içeride mı oturmak istersiniz? 

 اخلارج ؟ أويف الداخل هل تريد أن جتلس 
 

Dışarıda yemek yiyecek. 

  خارجاً  – .يف اخلارجسنأكل 
 

(Eğer) istersen bu akşam dışarıda yiyebiliriz. 

 إذا أردت هذا املساء نستطيع أن نأكل خارجاً .
 

dışarıdayım.   

 .اخلارجأنا يف 
 

  Evimden dışarı çık ! 

 اخرج من بيتي خارجاً .
 

 dışarı gidiyorum. 

 أنا ذاهب خارجاً .
 

Bu gece dışarı çıkabilir miyim ? 

 هل أستطيع أن أخرج خارجاً  هذه الليلة ؟
 

Dışarı çıkabilir miyim lütfen ? 

 هل ميكنني أن أخرج إىل اخلارج لطفاً  ؟

 

  –خارج 
ً
اخارج  / dışarı / exterior - outside 
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Siz köyün dışarıda değil misiniz? 

 ألستم يف حارج القرية؟
 

Akşam yemeğini yemeden önce dışarıya oynamaya çıktım. 

 من قبل 
ُ
 .للعب خارجاً  تناول العشاء خرجت

 
  Yorgunsan, dışarı çıkmayalım. 

 إذا أنت تعبان , دعنا ال خنرج خارجاً .
 

Ders çalışacaktım bu akşam,ama şimdi dışarı çıkıyorum. 

 كنت سأدرس دروسي هذا املساء , لكن اآلن أنا أخرج خارجاً .

Ödevini bitirebildiysen dışarı çıkabilirsin. 

 إذا أنهيت وظيفتك ميكنك أن خترج إىل اخلارج.
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 مواجه -مقابل  - ıkarş –حاالت 

   karşıya إىل مقابل

 nin karşısına ~ إىل مقابل .. للغائب

 nin karşısında ~ يف مقابل ..للغائب

 nin karşısından ~ من مقابل ..للغائب

 

 

  kapı karşı -  املقابلةالبوابة. 
 

 kaldırım karşı -  املقابلالرصيف.     

   

 

  duvara karşı.  

 مقابل اجلدار.
 

kapının karşısında.   

 مقابل البوابة.

 

Garajın kapısına karşı bisikletimi bırakmışım.  

 أظن بأنني نسيت دراجتي مقابل الكراج.
 

Hocamıza karşı hürmet gösterdik. 

 أظهروا احرتامًا جتاه استاذنا.

 

  -مواجه -ضد   -مقابل 
 
ر
ْ
عب /~e  a karşı / against. 

تستخدم كصفة: -1  

:كإسمتستخدم  -2  
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Caddenin karşı tarafından bir eczane var. 

There is a pharmacy across the street. 

 يوجد صيدلية من الناحية املقابلة للشارع .
 

Adanın karşı tarafına yüzebilrim.  
I can swim across the island. 

 أنا أستطيع أن أسبح إىل الطرف املقابل للجزيرة.
 
 

Bir kedi karşıma çıktı.  
  إىل أمامي.

ْ
 ت
 
 قطة خرج

 
 

Caddeyi karşıya geçin. 
 اعرب إىل مقابل الطريق.

 
 

Irmağın taraflısının karşısına kadar yüzdük. 

 سبحنا حىت الطرف املقابل للنهر.
 

Mehmet'in karşısına oturdu. 
 هو جلس إىل مقابل حممد.

 
 

Fabrika, evimizin karşısında. 

 املعمل مقابل بيتنا .
 

Mehmet, kahvenin karşısından çıktı. 
 خرج حممد من مقابل القهوة.

 
 

bankanın karşısındaki sokak. 
 الطريق الذي مقابل البنك.

 
 

Bu kış, sizinkinin karşısındaki evde oturacağız. 

 هذا الشتاء سنقيم يف البيت الذي مقابلك.
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Ayşe Oya’nın karşısında oturuyor. 
 عائشة جتلس مقابل أويا.

 
 

  وتأتي أيضاُ بمعنى ) ضد – مقابل - مواجه ( :

Siz bu evliliğe karşı değil miydiniz? 

 أنتم أمل تكونوا ضد هذا الزواج؟
 

Gökhan son maçta Trabzon'a karşı oynayacakmış. 

 جوكهان سيلعب املباراة النهائية ضد ترابزون.
 

Kavgaya karşıyım. 
I am against fight. 

 أنا ضد القتال.
 

beni karşıma olma!  
 ال تكن ضدي.

 
 

rüzgara karşı.  
 ضد - مواجه الرياح.
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doğru :  اتجاه..( وهنا سنتناول المعنى المكاني لها : -مستقيم   –لها عدة معاني )صحيح 

 

 bankaya doğru. 
 باجتاه البنك.

  
  Eve doğru git !  

 اذهب باجتاه البيت.
 

 Evden okula doğru gidin.  
 املدرسة . باجتاهاذهب من البيت 

 
mu gideceğim? doğruHep dos 

 ؟ أيضاً  مستقيمهل سأذهب دائمًا بشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باجتاه ..    / ~e doğru / straight - toward. 
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 جانب -طرف  - etraf –حاالت  

   in etrafına(n)~ إىل طرف – إىل جانب ..
 in etrafında(n)~ يف طرف ..

   in etrafından(n)~ من طرف ..

 in etrafına(n)~  إىل حوله – إىل حولك

  

  

 تُ ستخدم دوما   كاسم وال تُ ستخدم كصفة .

 masamızın etrafına çiçek vazesini koyuldu . 
  مزهرية الورد إىل طرف طاولتنا.

ْ
 ت
 
 ض  ع

ُ
 و

 

şehrinin etrafından.  
 من طرف املدينة.

 

kendi etrafından döndü , dolaştı. 
س ه  .

ْ
ف
 
 ن
 
ل
ْ
و
 
 ح
 
ار
 
 د

 

Etrafına bak Ne görüyorsun?  

 ماذا تشاهد؟ !حواليك انظر إىل
 

Etrafına bakıp yerine sessizce oturdu. 
 .وجلس بهدوء يف مكانه حواليهنظر 

 
 

etrafına ışık yaydı. 
 النور أش
َّ
 .حولهع

Etrafında dolaşmayacaksın. 
 .حوهلالن حتوم 

 

etrafımda çocuklar oynuyordu.  
 .حويلكان األوالد يلعبون 

جانب –طرف   / etraf / around. 

كإسم :تستخدم  -1  
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)وضعُت  حبة وهو يستعمل بشكل واسع للداللة على داخل شيء ليس له )خارج( مثل نقول 

لخزانة وخارج افخارج العلبة  (أو )وضعت النقود في داخل الخزانة (الدواء في داخل العلبة

أما إذا قلنا جلسُت في داخل البيت فإن خارج البيت له   içفهنا نستخدم الظرف  ليس له قيمة 

ال في حالة اتصال الحقة استخدامه  إ نوهذا الظرف ال يمك içeriقيمة  لهذا نستخدم الظرف 

 المضاف به ثم لواحق المفعول إليه أو فيه  أو منه 

  حالة الصفة: -1

 على الصفة مثال
 .iç hastalıkları   أمراض داخلية.

 . iç savaş  حرب داخلية. -  أهلية

 .İç taraf الوجه الداخلي.

 حالة المفعولية : -2

çindei -  حالة املفعولية –جانب  –طرف 

   in içine(n) إىل داخل...
   in içinde(n) يف داخل...

   in içinden(n) من داخل...

 

 واإلضافة حالة املفعولية
 رسالة يف داخل الظرف.

ً
 .Zarfın içinde bir mektup buldum وجدت

 .Arabanın içine onu aldın أخذه إىل داخل السيارة

 .Araba tarların içinden geçti مرت السيارة من داخل احلقل.

خالل -داخل   / iç / in - inside 
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 .odanın içi داخل الغرفة

 .ormanın içinde  الغابةيف داخل 

  içindengarın .   حمطة القطارمن داخل 

 .Trenin içinde yer buldu, oturdu وجد مكاناً  يف داخل القطار , جلس

 3- كثيرا  ما يعني هذا الظرف )وسط – في غمرة – جوف – قلب – ضمير(

  مثال
 كتابًا من وسط هذه الكتب.

ُ
 .Bu kitapların içinden bir tane seçtim اخرتت

 .O mutluluk içinde yaşıyor يعيش يف غمرة السعادة.

 .Öğrencilerin içinden iki kişi geldi جاء اثنان من بني الطالب.

 .İnsanın içinde yanıyor قلب ) جوف ( اإلنسان حيرتق.

 .Benim içimde büyük muhabbet var يف داخلي حمبة كبرية.

 

  أمثلة منوعة

 ماذا يوجد يف العلبة؟ ال أعرف, مل أنطر إىل داخلها.
Bu kutuda ne var? Bilmem, içine 

bakmadım. 

   .Odanın içinden bir gürültü geliyordu من داخل الغرفة كان خيرج ضوضاء.

  .Bu odanın içindekilerin hepsi kiralıktır كل شيء   يف داخل هذه الغرفة مجيعاً  لإلجيار.

 .Eşyalarımı kutu içine koydum وضعت أغراضي إىل داخل العلبة .

 نهي كتابه خالل أسبوع.
ُ
 ي
 
 .Bir hafta içinde kitabini bitirecek   س

 . Bu şehrin içinde çok insan var يف داخل هذه املدينة يوجد أناس كثريون.
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 .Bu bahçenin içinde çok çeşit çiçek bulunur يف داخل هذه احلديقة موجود أنواع كثرية من الزهور.

 .O hayvanlar şu mağaranın içinde yaşar هذه احليوانات تعيش يف داخل هذه املغارة.

  .Bankanın içinden bir ses geliyordu من داخل البنك كان خيرج صوت.

 . Taksinin içinde bir şoför var يف داخل التاكسي يوجد سائق .

 .Okulun içinde çocuklar var يف داخل املدرسة يوجد أوالد .

  ?Lokantanın içinde kim var يف داخل املطعم من يوجد ؟

 يف داخل املطعم يوجد رجلني وسيدتني .
Lokantanın içinde iki adam ve iki hanım 
var. 

 هذا أصعب موقف أجده يف حياتي.
Bu hayatımda içinde bulunduğum en zor 

durum. 

 Odanın içerisinde (or içinde) kimse var هل يوجد أحد داخل الغرفة؟
mı?  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

  تستخدم بدون أسماء ألنها ظرف مكان

içeri gidiyorum. (içeriye( .   

 أنا ذاهب إىل الداخل.
 

içerden geliyorum. 

 أنا قادم من الداخل.
 

İçeri gel. 

 تعال إىل الداخل, ادخل.
 

 ويمكن أن تستخدم مع األسماء كما يلي:

 1- حالة التجريد:

Lütfen kapıdan içeri giriniz. 

 لطفاً   ادخل إىل الداخل من الباب.

  2- حالة المفعول فيه :

istersiniz? oturmakmı  içeride mı,Dışarıda  

 اخلارج ؟ أويف الداخل هل تريد أن جتلس 
 

oturuyor. içerideBabam  

 جيلس والدي بالداخل.
 

Geç ,Maya da içiride. 

 .يف الداخلدخلي مايا ا 

خالل -داخل   / içeri / in - inside 
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 حالة المفعول منه -3

sesler geliyor. İçerinden 

 من الداخل.تأتي أصوات 
 
 حالة اإلضافة : -4

gireceksen. içiresineSokağın  

 .الشارع داخل إىلستدخل 
 

Sınıfın içerisinden çıktı. 

 الصف. داخل منخرج 
 

oturmuş. içerisindeOdamın  

 غرفتي. داخل يفجلس 

 

 

 –حيث أن هذا الظرف يدل على معنى)اآلتي  önالظرف هذا الظرف يختلف في المعنى عن   

إضافة إلى ذلك فهو  önالمستقبل القريب ( وال يفيد المواجهة المباشرة  التي يحملها الظرف 

)فيما بعد(.وهذا الظرف تتصل به لواحق المفعول فيه والمفعول منه وفي هذه  يؤدي معنى

 من الظرف :   iالحالة يجوز أن يسقط الحرف 

ilerden  deniiler من األمام 

ilerde  deiiler  على بعد خطوات -يف األمام 
 

 في حالة المفعول إليه:   yويدخل حرف الوقاية 

 

eyileri  e+ y+ iİler  األمامإىل 

 

 ileri / forward / إىل األمام
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 وال تتصل بهذا الظرف لواحق الملكية ،وأحيانا  تتصل به الحقة المضاف. 

 

 مثال
siYolun ileri  الطريق أو املتبقي منهأمام 

 

ليعني ) الذي في  kiتتصل بهذا الظرف غالبا  الحقة المفعول فيه ، ثم يتبعها الضمير الموصول 

 ( ilerdeki – األمام

 

 مثال
günlerde. İlerdeki  املقبلةيف األيام 

 

 هذا الظرف يُعد صفة بمعنى ) متقدم ، أكثر تقدما  ( 

 

 أمثلة
ileri demokrasi  متقدمةدميقراطية. 

ileri devletler.  
 
ل
 
و
ُ
 د

 
ة
 
م
ِّ
د
 
ق
 
ت
ُ
 .م

ileri düzey. متقدم ىمستو. 

ileri geçen.  , متقدممتسابق. 

ileri gelenler.  , أعيان , وجهاءأسالف , أشراف 

ileri gitti.  ي
 
ض
 
ماً م

ُ
د
ُ
 .ق

çok ileri  
ُ
 م

 
م
ِّ
د
 
ق
 
اً  ت

ّ
 .ج د

ileri silahlar. متقدمة أسلحة. 

ileri teknikler.  متقدمةتقنيات. 

ileri teknoloji.  ا
 
وج ي

ُ
ول
ُ
ن
ْ
ك
 
 ت

ُ
ةم

 
م
ِّ
د
 
ق
 
 ت

ileri toplum.  
 
ع
 
م
 
ت
ْ
ج
ُ
 م

 
م
ِّ
د
 
ق
 
ت
ُ
 .م

ileri yaş.  العمرأرذل  - .متقدمعمر.  
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 عبارات أخرى

ileri gitmek.  
ّ
د
 
ح
ْ
 ال
ُ
ز
ُ
او
 
ج
 
 .ت

ileri gitti.  ًما
ُ
د
ُ
ي ق

 
ض
 
 .م

daima ileri األمام دائماً  إىل. 

 

 

 أمثلة منوعة
çıkıyor mu? ileriAdam   ؟إىل األمام هل خرج الرجل 

Evet var, düz gidin ,ışıklardan sola dönün 
yanında.. Bankanın eileridbiraz  

. من عند اإلشارة  بشكل مستقيمنعم يوجد . اذهب 
 جبانب ,إىل األمام  الضوئية انعطف إىل اليسار, ثم قليالً 

 البنك.

bir banka  ilerideEvet, yaklaşık yüz metre 
var. 

 نعم هناك مصرف على بعد تقريبًا مائة مرت إىل األمام.

Sola ve ileri mecburi yön.     وإىل اليمنيإىل األمام  إجبارياجتاه. 

.ileriSaat   الوقت. تقدمالساعة 

.sunuzbulunur ilerdeBu kitabı   إىل األمام(جتد هذا الكتاب على بعد خطوات( . 

on adımlara yürüyünüz. İleriye  إىل األمام.فلتسريوا عشر خطوات 

Sola ve ileri mecburi yön.  وإىل اليمنيإىل األمام  إجبارياجتاه. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 

.olY kenarında 

 
 
ل
 
ن ب   ىع

 
ر يق   ج

َّ
 .الط

 

?ıyeriniz var m kenarında Merhaba , cam 

 النافذة ) الزجاج( ؟ جبانبمكان  عندكم مرحبا, هل يوجد
 

.bir yer istiyorum kenarındaMümkünse, pencere  

 .إن أمكنجبانب النافذة أريد مكانًا 
 
.ehirN kenarında oturmak ne kadar hoştur 

 
 
وس

ُ
ل
ُ
 اجل

 
ف
 
ط
ْ
ل ا أ 
 
 م

 
ل
 
ة   ىع

َّ
اف
 
ر  ح

ْ
ه
َّ
 .الن

 
.denizinin Marmara kenarında gezeceğim 

 .حبر مرمرة كناريف سأتنزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

حافة -طرف  -جانب   –كنار   / kenarında / beside 
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 1- تستخدم كصفة للموصوف:

 

 مثال

ön kapı . . البوابة األمامية 
ön pencere. ةاألمامي النافذة. 

 1- وتتصل مع لواحق اإلضافة :

 

 حالة اإلضافة –أمام  – ön–حاالت 

   in önüne(n) إىل  أمام...
   in önünde(n) يف أمام...

   in önünden(n) من أمام...

 وهي تتصل مع ضمائر الملكية  -3

 حالة امللكية –أمام  – ön–حاالت 
ümön أمامي 
ünön أمامك 
üön أمامه 
ümüzön أمامنا 
ünüzön أمامكم 
leriön أمامهم 

  

 

 

 

أمام  / ön / front 
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 4- وتتصل مع لواحق المفعولية:

 حالة املفعولية –أمام - ön –حاالت 

 önü األمام حالة المفعول به

 öne إىل األمام حالة المفعول إليه

 önde يف األمام حالة المفعول فيه

 önden من األمام حالة المفعول منه

 

 

 أمثلة

durur. önündeOtobüs evin   املنزل. أماميقف الباص 

gececiğim. önündenDükkanın   من 
ُّ
 .الدكان أمامسأمر

geçtiler. Önümüzden  وا من
ُّ
 .أمامنامر

oturuyor. Önünüzde  أمامكمجيلس. 

Önüme geldi.  أماميجاء إىل. 

Müdürün önüne çıktı.  املدير أمامصعد إىل. 

Kapının önünde.   .أمام الباب   

Otobüs, tam evimizin önünde durur. . يقف الباص أمام منزلنا بالضبط 

durabilir misiniz? önündeKafenin    الكافيه ؟ أمامهل أستطيع أن أقف 

Marketin önü. .أمام السوبر ماركت 
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Evimin önünde bir kuaför ve bir sinema 
var. 

 أمام بيتي يوجد صالون حالقة وسينما.

Hilton Oteli’nin önünde bir taksi var . فندق هيلتون يوجد تاكسي. أمام 

Herkes bu aşkının önünde eğilecekler  
Fahrieh  

  اجلميع سينحني أمام هذا احلب يا فخرية .

Otobüs, tam evimizin önünde durur. . يقف الباص أمام منزلنا بالضبط 

Arabaların önünden. .من أمام السيارات 

Askerler, şehrin önüne duvar yaptılar.  .اجلنود عملوا جداراً  إىل أمام املدينة 

Manavın önüne.  فاكهانيالىل أمام إ. 

بعد الحقة الملكية أو المضاف ثم بعدها الحقة المفعول فيه   kiويتصل به الضمير الموصول 

 فيكون صفة لما بعده بمعنى )الذي أمام..(

 

 مثال
gelecektir. önümüzdekiBabam  .سيأتي والدي األسبوع القادم 

Evimizin önündeki bahçede oturduk.  ملنزلنا ماميةاأل يف احلديقةجلسنا. 
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

 

 

في عبارات السؤال    Neresi  معه  تستخدم عند السؤال أو اإلشارة إلى األماكن فقط. وتأتي

  واالستفهام

 أمثلة منوعة

 neresi ? Şurası - ? neresi Burası هذا املكان ؟ ما

 ?Burası İstanbul mı هل هنا استانبول ؟

 .Burası İstanbul هذا املكان استانبول.

 .Burası büyük ve çok güzel هذا املكان كبري ومجيل جداً .

 ? Affedersiniz burası var mı عفوًا هل يوجد مكان ؟

 ?Burası hangisi istasyon هنا أي حمطة؟

 ?Affedersiniz burası var mı عفوًا  هل يوجد مكان  ؟ ) يف الباص(

 !  Binanın burasına gir ادخل إىل املكان يف هذا البناء.

 ! Binanın burasından kaçalım دعنا نهرب من مكان البناء.

açabilir pencereyi  çok havasız, Burası بدون هواء , هل ميكنك أن تفتح النافذة؟ جداً هذا املكان 
misiniz? 

 gel Burasına ! هنا!إىل  تعال

 .Burası soğuk .بارد املكان هنا

 .Orası sokak ذاك املكان شارع.

 mı? Burası ؟املكانهل هذا هو 

 

ذاك املكان.. –هذا املكان      / orası – burası – şurası / this place – that place    
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

  

 

 

 وسط -  orta–حاالت 

   in ortasına(n) إىل  وسط...
   in ortasında(n) يف وسط...

   in ortasından(n) من وسط...

 
 

 

 

 .orta kapı  الباب الوسطي.     

 .orta oda  الغرفة الوسطى .   
 

Orta Afrika. 

 أفريقيا الوسطى.
 

Orta Akdeniz. 

. 
ُ
س ط

َّ
و
 
ت
ُ
 امل
ُ
ض
 
ي
ْ
ب  األ 

ُ
ر
ْ
ح
 
 الب

 

Orta boy. 

. 
 
ة
 
ط
ِّ
س
 
و
 
ت
ُ
 م
 
ة
 
ام
 
  . ق
 
ط
ِّ
س
 
و
 
ت
ُ
 م
 
م
ْ
ج
 
 ح

kapıyı açar mısınız? ortabey, Şoför   

 الوسطي؟تفتح الباب  أنحضرة السائق, هل تسمح 

منتصف -وسط   / orta / middle - center 

:كصفةتستخدم  -1  



 

 

320 

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

Mustafa orta okulda bir kıza aşıktı. 

 مصطفى كان حمباً  لفتاة يف املدرسة املتوسطة.

 
Ortaokulu bitirdim. 

 دراستي املتوسطة . 
ُ
 أنهيت

 

Bir kahve istiyorum ،orta şekerli olsun ! 

 أريد واحد قهوة, لتكن سكر وسط. 
 

 

Toplantıda teklif ortaya koydular. 

 طرحوا االقرتاح يف االجتماع.

 

Ortaya büyük iş çıkacak. 

 سيظهر للوجود عمل كبري.

 

Bütün güçlükleri ortadan kaldırdı. 

 أزال كل العقبات من الوجود.

 

parkın ortasına. 

      إلی وسط املرآب.  

 

       bahçenin ortasında. 

 يف وسط احلديقة.
 

:كإسمتستخدم  -2  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

  orta odanın ortasından. 

 من وسط الغرفة الوسطى.
 

gündüz ortasında. 

 يف وسط النهار ,, يف جم الظهرية.

 

Yemeğin ortasında geldi.  

 حضر يف أثناء تناول الغداء.
 

Her zaman yemek ortasında gelir. 

 هو دائما يأتي يف أثناء الطعام.
 

Sokağın ortasında yürüyor. 

 هو ميشي يف وسط الشارع متاما.
 

Halil her akşam içki içer, gece ortasında eve gelir.  

 خليل يشرب يف منتصف كل ليلة ويأتي إىل البيت يف منتصف الليل.

 

Onu masanın ortasına koy. 

 ضعه إىل وسط الطاولة.

 
Buraya hafta ortasında vardı.  

 وصل إىل هنا يف منتصف األسبوع.
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 أو يمكن كتابتها بهذا الشكل:

 Buraya haftanın ortasında vardı. 

 يف منتصف األسبوع وصل إىل هنا .

 
Önlerde yer var mı? 

 هل يوجد مكان يف الصف األمامي؟
 

Önler dolu, ortalarda yer var. 

 يف األمام مليء, يف الوسط يوجد مكان.

 

 

 

  وهو يستخدم لإلشارة به  إلى الشيء األوسط في البعد عن المتكلم:

 مثال

 .Irmağın öte yakası الضفة األخرى للنهر.
 .Öte köy القرية البعيدة.

 وتلحق به بعض لواحق االسم:

 

 مثال

 .Öteye bak ,göreceksin الضفة األخرى للنهر.

 .Öteden  bir ses yükseldi القرية البعيدة.

 .Ötede beklemiş انتظر يف الطرف اآلخر)يف الطرف اآلخر)يف البعد( .

 .İşine ötesini bana bırak اترك يل البقاء من العمل  )اترك يل ما بعد العمل( .

 Deniz ötesi ما وراء البحر.

ح يط  .
ُ
 امل
ُ
اء
 
ر
 
ا و
 
 .Okyanus ötesi م

مابعد.. –ماوراء  –يف اخللف   / ötesinde / beyond of   
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 .Dağların ötesinde ما وراء اجلبال.
 .Ölümün ötesi ما بعد املوت.

 .Bu işini ötesi kolaydır ما بعد هذا العمل سهل.

 Ötesine karışma ال تتدخل باآلخرين.

 .Evin ötesinde park var خلف البيت يوجد حديقة.
 .Kızılötesi األشعة حتت احلمراء.

 

حرف ق حاالت االسم مع استخدام ح(  ويمكن أن تليه لواkiدائما  يتصل بها الضمير الموصول)

 : ولواحق حاالت االسم   ki( للفصل بين الضمير nالوقاية )

 مثال

 .Bu kitabı değil, ötekini istiyorum ليس هذا الكتاب  ,ولكن أريد الذي يليه.

 .Bu yer  ötekinden  geniştir هذا الكتاب أوسع من اآلخر.

 .Buna bakma, ötekine bak ال تنظر إىل هذا ,انظر إىل املقابل. )البعيد – اآلخر(

 .Ötekiler geldiler جاء اآلخرون.

 .Ötekinin sözüne kulak verme ال تسمع كالم الطرف املقابل.

  
 kiالوقاية بعد الضمير الموصول  Sيجوز أن نستخدم الحقة المضاف  مع حرف 

 مثال

 .Bu kitap benim, ötekisini al هذا الكتاب )األدنى( يل , خذ الكتاب اآلخر. )األبعد(

 

,  ليعني أشياء صغيرة متفرقة ، هنا وهناك  eribيقترن في الحديث مع الضمير  öteالضمير
  öte beri وفالنفالن  –كذا وكذا 

 

 مثال

 .Öte beri yedi, karnını doyurdu أكل أشياء خمتلفة , فمأل بطنه.

 إىل السوق ألشرتي أشياء خمتلفة .
ُ
 .Öte beri almak için pazara gittim ذهبت
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 .Ötekine berikine dinleme, işine bakın ال تستمع إىل فالن وفالن , انظر إىل عملك.

 .Ötekinin berikinin  sözüyle iş olmaz ال يكون عمل  بكالم زيد  أو عمر من الناس.

 .Ötede beride geziyor يتجول هنا وهناك.

 .Onu, ötede beride gördüm رأيته هنا وهناك.

 

 

 

 

 تستخدم غالبا   بمعنى خلف األشياء المتحركة  مثال :

 

Otobüsün peşinden gittik. 

 ذهبنا خلف الباص  . ) ركضنا وراءه لنلحقه(
 

Ahmet daima o kızın peşinden gider.  

  أمحد دائماً  يذهب خلف تلك الفتاة. ) يلحقها(
 

 Benim peşime düşün ! 

Follow me! (Fall in behind me.) 

 احلقني. اتبعني .
 

Bırakma peşini ! 

 ال تلحقني !
 

  peşin, peşinat 

pre-payment, paid in advance. 

 الدفع مقدماً  .

قدماً  –خلف  
ُ
م / peş / the apace behind   
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

  peşin para. 

cash, ready money, spot cash.  

 الدفع نقدي – كاش.
 

Ücreti peşin ödemeli miyim ? 

 هل جيب أن أدفع األجرة مقدماً  ؟
 

24 ay taksit "0" sıfır peşinat. 

 24 شهر تقسيط  بدون دفعة أوىل.
 

Peşi peşine. 

 بشكل متتابع – خلف بعضهم.
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

 

  

 يسار -ميني  - sol -ğ sa –حاالت 

 sağa إىل ميني ..

 sola إىل يسار..

 sağda على ميني..

 solda على يسار..

 sağdan من ميني ..

 soldan من يسار..

 

 

 أمثلة

 sol böbrek .اليسرىالكلية 

 .sağ bek .أمينظهري 
 .sağ kanat جناح أمين.

 

 

Sola dünün.   
 .ليسارإىل اانعطف  
 

Adam sağa gidiyor.       
 .إىل اليمنيذهب يالرجل  
 

Adam sola gidiyor.      
 .إىل اليسارذهب يالرجل 

 

يسار -ميني   / sağ – sol  / right - left   

:كصفةتستخدم  -1  

:كإسمتستخدم  -2  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

. Bankanın edönün biraz ilerid solaEvet var, düz gidin ,ışıklardan 

yanında. 

 الً , ثم قليإىل اليسارشارة الضوئية انعطف . من عند اإل بشكل مستقيمنعم يوجد . اذهب 
 إىل األمام , جبانب البنك.

 

, lütfen.sağaBuradan   

 .إىل اليسارمن هنا 
 

dönün. salaİlk sokakta  

 . إىل اليمنيثاني شارع انعطف  
 

düz devam edin. -dönün sola-dönün sağa köşeden 

 . بشكل مستقيمانعطف, تابع إىل اليسار انعطف, إىل اليمني من الزاوية 
 

Sağa dönülmez . 
 .إىل اليمني االنعطافممنوع 

 

Sağa mecburi yön.  

 .إىل اليمنيإجباري  اجتاه
 

Sola ve ileri mecburi yön.    
 .وإىل اليمنيإىل األمام  إجبارياجتاه 

 

Okulun solunda boş yer var mı?   

 املدرسة هل يوجد مكان فارغ؟ على يسار   
 

bir bina var, üstünde Romanya konsolosluğu yazıyor. Sağımda 

 القنصلية الرومانية. مكتوبيوجد بناء, يف أعاله على مييني 
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boş yer var mı ?  Sağınızda   

 مكان فارغ؟على ميينك هل يوجد 
 

Bisikletim, senin arabanın sağındadır . 
 .سيارتكعلى ميني دراجتي 

 

Senin kitabın sağındadır. 

 .على ميينككتابك 
 

Bankanın solunda bir alışveriş merkezi var. 

 على يسار البنك يوجد مركز تسوق.
 

Evimiz, havaalanının solundadır.  
 .املطار يسار على بيتنا

 

Otopark otelin sağında. 

 .الفندق على مينيالكراج 
 

yolun sonunda. edin, istasyongirin, düz devam  Sağdan 

 , تابع بشكل مستقيم )دغري( طريق احملطة يف األخري.من اليمني اذهب 
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 جهة -جانب  –طرف  -  taraf–حاالت 

   in tarafına(n)~ إىل طرف...

   in tarafında(n)~ يف طرف...

   in tarafından(n)~ من طرف...

 tarafta  عند أو يف طرف

 taraftan من طرف 

 

  taraf -   وليس كصفة كاسمتستخدم 

 

kapının tarafında.    

 .البابعند طرف 
 

bankanın tarafından.   
 .البنك( جهة - من طرف)ناحية

 

peronun tarafına.   
 .حمطة السكك احلديديةإىل طرف 

 

? Benim mi onun mu?tarafındasınSen kimin  

 أنت ؟ معي أو معه؟ طرفمع أي 

  

baktın mı?  tarafına Dolabın üst 

 العلوي للخزانة؟إىل الطرف هل نظرت 

 

جهة  –جانب  –طرف   / taraf  / side    
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Caddenin karşı tarafından bir eczane var. 

 يوجد صيدلية من اجلهة املقابلة للشارع .

Arabanın alt tarafından bir şeyler damlıyor. 

طالسفلي للسيارة من الطرف 
ِّ
ق
 
ن
ُ
 .يوجد أشياء ت

Ali tarafından bir araba satın alındı. 

  علي .
ْ
 ل
 
  ق  ب
ْ
  )مت شراؤها( م  ن

ْ
 ت
 
 ر  ي
ُ
 السيارة اشت

 

Kamil , Meral tarafından yardım edilmelidir.  

 رف مريال .
 
  ط
ْ
ساعد م  ن

ُ
 كمال جيب أن ي

 

Benim kızım sevdiğin adam tarafından aldatındı ve terk edildi. 

ت  .
ْ
رك
ُ
 رف الرجل الذي حتبه وت

 
  ط
ْ
دعت م  ن

ُ
 ابنتي قد خ

 

Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe ,hamileler ve süt veren 

tarafından kullanılmamalıdır. 

 ل احلوامل أو 
 
يف حال مل يتم التوصية من قبل الطبيب ,جيب أن ال يستخدم م  ن ق  ب

 املرضعات.

 

Bu tarafta sinema var mı ? 

 هل يوجد سينما يف هذه اجلهة ؟
 

Arka tarafta bir koltuk istiyorum. 

 أريد مقعدًا يف اجلهة اخللفية للطائرة .
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Bankamatik ne tarafta? 

 يف أي جهة )طرف(جهاز الصراف اآليل؟
 

Üç numaralı kapı ne tarafta? 

 يف أي طرف )جهة( البوابة رقم ثالثة؟
 

Affedersiniz  ،tuvalet ne tarafta? 

 لو مسحت, التواليت يف أي جهة )طرف(؟

 

Sol tarafta. 

 يف الطرف األيسر.

 

Sağ tarafta. 

 يف الطرف األمين.
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 فوق -أعلى  -  üst–حاالت 

   in üstüne(n)~ إىل أعلى

  in üstünde(n)~ يف أعلى

  in üstünden(n)~ من أعلى

 

  

 üst tepe. 
 تلة علوية.

  

 en üst pencere.  
 النافذة األعلى.

 

Daha üst modelleriniz var mı? 

 هل لديكم موديالت أحدث ) أعلى درجة – أرفع(؟
 

Üst kat çıkalım mı? 

 ما رأيك أن نصعد إىل الطابق العلوي ؟

 

 

  

 bardağın üstünde. 

 يف أعلى الكأس.

  

فوق -أعلى   / üst / top – topmost    

:كصفةتستخدم  -1  

:كإسمتستخدم  -2  
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

  ağaçların üstüne. 
 إىل أعلى الشجرة.

 

  arabamın üstünden. 
 من أعلى سيارتي.

 

Kitabi, masanın üstüne koydu. 
 هو وضع الكتاب إىل أعلى الطاولة.

 

 

koyunuz. üstüneEllerinizi dizlerinizin   

 .ركبتيكفوق إىل  ضع يديك 
 

kalemi kullanabilir miyim? üstündekiMasanın  

  .الطاولةفوق الذي القلم  هل ميكنني أن أستعمل
 

Masanın üstündeki tabak.    
 .الطاولة فوقالذي الصحن 

 

Baş üstüne. 
 . سي(أ) تقال للشخص الذي يطلب منك طلب فتجامله وتقول له على رعلى رأسي 

 

Romanya konsolosluğu yazıyor. üstünde var,Sağımda bir bina  

 القنصلية الرومانية. مكتوبيف أعاله على مييني يوجد بناء, 
 

Nehrin üstünde bir köprü var. 

  فوق النهر يوجد جسر .
 

Şehrin üstünde bulut var mı? 
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 املدينة غيوم ؟ فوقهل يوجد 
 

Kalemini arıyorsan masanın üstünde. 

 إذا أنت تبحث عن قلمك فهو فوق الطاولة .
 

Uçak okulun üstündedir. 

 الطائرة فوق املدرسة.
 

Kuş ağacın üstündedir. 

 الطري فوق الشجرة.
 

Alt üst ediyor. 
 يقلب رأسًا على عقب.

 

 

 الجملة لتدل على الصفة أو في نهاية الجملة لتدل على الخبر أوليمكن أن توضع في 

 

Uzakta bir fabrika var.     
 .بعيديوجد مصنع 

 

Fabrika uzaktadır.     
 .بعيداملصنع 

 

 وتستخدم بشكل شائع بصيغة الجمع

Biz şimdi uzaklardayız.     
 .بعيدونحنن األن  
 

Aşağı yukarı elli metre uzaklıkta.     
د يوجد   

ْ
ع
ُ
  . مرت  50 تقريباً مسافة ب

بعيد   / uzak / far    
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وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

uzak olduğuna rağmen beğendim. 
 .بعيداً أحببته رغم كونه 

 
mı?uzak Orası  

 ؟ بعيدهل املكان 
 

mıdır? Uzak 

 ؟ بعيدهل هو 
 

?ım uzakBuraya  

 إىل هنا ؟ بعيدهل هو 
 

Çok uzak. 
 
 
 .جداً  بعيد

 
mıdır? uzakSüleymaniye camii buraya  

 هل جامع السليمانية 
 
 ؟  إىل هنا بعيد

 

Hayır, Uzak değildir. 
 .بعيداً ال , ليس  
 

Bu uzak ihtimal. 
ستبعدهذا أمر 

ُ
  - م

 
 .بعيد هذا احتمال

 

Benden uzak olsun . 
 .مني بعيداً ليكن 

 

Bunu benden uzak tutun. 
 .عني بعيداً خذوه 

 

yolumdan uzak dur. 
 .عن طريقيبعيدًا  قف
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 فوق -أعلى  - üzeri–حاالت 

   in üzerine(n)~ إىل أعلى

 in üzerinde(n)~ يف أعلى

 in üzerinden(n)~ من أعلى

  üzeri - .هي ليست صفة أو اسم وإنما تسلك سلوك أحرف الجر 

elma üzerine portakal getir.  
 باإلضافة إىل التفاح خذ بعض الربتقال . 

 

  binanın üzerinden.  
 من أعلى البناء.

 

 masanın üzerindeki fincan.  
 الفنجان الذي أعلى الطاولة.

Adam atın üzerindedir. 

 الرجل على احلصان.

radyoumuz masanın üzerinde. 
 مذياعنا على الطاولة.

 

Onlarla bizim aramızda, bahçe üzerine kavga çıktı.  

 .احلديقة أعلى إىلنشأت مشاجرة بيننا وبينهم 
 

Kapının üzerinde büyük bir pencere vardı. 
 يوجد نافذة كبرية يف أعلى الباب.

عالوة على ذلك  –باإلضافة إىل  -فوق   / üzeri  / over    
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Masanın üzerinde hiç meyve var mı? 

 هل يوجد بعض من الفاكهة فوق الطاولة ؟
 

Masanın üzerinde hiç meyve yok. 

 ال يوجد أي من الفاكهة فوق الطاولة .
 

Sandalyenin üzerinde olan sözlük benim. 

The dictinory wich is on the chair is mine. 

 القاموس الذي فوق الكرسي هو يل .
 

Vazo radyonun üzerinde. 
 املزهرية فوق املذياع .

 

Üzerimizde bir siyah bulut vardı. 

There was a black cloud above us. 

 كان يوجد غيمة سوداء فوقنا .
 

Kulenin üzerinde bir uçurtma var. 

There is a kite above the tower. 

 يوجد طيارة ورق فوق الربج.
 

Konya harita üzerinde nerededir? 

 أين تقع قونية على اخلارطة ؟
 

Köprü, nehrin üzerindedir. 

 اجلسر فوق النهر.
 

Yaşı kaç? 

Yirminin üzerinde. 

 فوق العشرين.
 

Bu gücümün üzerinde. 
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 هذا فوق طاقتي.
 

Sizin üzerinde kaç lira var? 

 كم لرية معكم؟
 

 

 
 الجملة لتدل على الصفة أو في نهاية الجملة لتدل على الخبر أوليمكن أن توضع في 

 وتستخدم بشكل شائع بصيغة الجمع

 قريب - yakın–حاالت 
 in yakınına   to the nearby of(n)~ إىل جوار – إىل قرب

 in yakınında nearby(n)~ يف جوار – يف قرب

 in yakınından from near the(n)~ من جوار – من قرب

 

  

  

 yakın kapı.    
 الباب القريب – اجملاور.

 

  yakın bir ofis.  
 مكتب قريب – جماور.

 

Hudut pek yakın oldu.  
 احلدود أصبحت قريبة.

  

 

 kapının yakınında.  
 جبوار البوابة.

جماور -قريب    / yakın /  near – closed to    

:كإسمتستخدم  -2  

:كصفةتستخدم  -1  
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kapının yakınlarında.  
 ضمن حميط البوابة. ) ضمن املناطق القريبة من البوابة(

 

bankanın yakınından.  
 من قرب البنك  - من جوار البنك.

 

  otogarın yakınına.  
 إىل جوار حمطة الباص.

 

Yakınlarda bir okul yok.  
 .مدرسة) ضمن هذه املناطق القريبة(  بالقرب هنا  دال يوج

 
metro istasyonu nerede?En yakın  

 حمطة مرتو ؟ أقربأين 

 

    bankamatik nerede?En yakın  

 ماكينة سحب نقود هنا؟ أقربأين 

 

 .sınyakınBuraya çok   

  إىل هنا
 
   . جداً  قريب أنت

 
(benim) ofisim buraya çok yakın. 

 .هنا إىلجدًا  قريبمكتبي 
 

Madem Bulgaristan sınırına çok yakınız, birlikte Bulgaristan'a 

gidelim 

 جدًا إىل حدود بلغاريا, دعنا نذهب معًا إىل بلغاريا. قريبونحنن   مادام

 

Evimiz biraz küçük, ama okula yakın.   
 .إىل املدرسة قريبما لكنه  بيتنا صغري نوعاً 
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bir eczane var mı? yakınlardaBu  

 صيدلية؟بالقرب هنا هل يوجد 

 

bulunur. yakındaUmarım  

 )يف أقرب وقت( . قريباً جتدها  أن  أملي

  

 

 قرب -جانب  – yan–حاالت 

   in yanına(n)~ إىل جانب – إىل قرب

 in yanında(n)~ يف جانب– يف قرب

 in yanından(n)~ من جانب – من قرب

 

  

 

  yan kapı. 
 البوابة اجلانبية

   

  yan sok. 
 السوق اجلانبي – اجملاور

 

  

daımyan معي - جبانبي 
daınyan جبانب – يف جانب – يف جانبه 

yanımızda جبانبنا 
daınızyan جبانبكم 

 

 

قرب -جانب   / yan  /  side – next to      

:كصفةتستخدم  -1  

:كإسمتستخدم  -2  
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kapının yanında.     
   جبانب الباب.

   

bankanın yanından.   
 من جانب)جوار( البنك.

  

sol duvarın yanına.   
 إىل جانب اجلدار اليساري.

 

  Mehmet, Ali'nin yanına oturdu. 

 حممد جلس إىل جانب علي. 
 

Mehmet, Ali'nin yanında oturdu. 

 حممد جلس يف جانب علي.
 

Kitabı, yatağın yanındaki masanın üstüne attı. 

 هو رمى الكتاب إىل أعلى الطاولة التي جبانب السرير.
 

Sinemanın yanında bir okul var. 
 جبانب السنيما يوجد مدرسة .

 

Yanıma gel. 
 تعال إىل جانبي.

 

 Yanımda oturuyor. 
 هو جيلس جبانبي.

 

Kimin yanında? 

 جبانب من ؟
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mı? yanınızdaKimliğiniz  

  هويتك؟ معكهل 
 
.yanımda Evet, 

 .معينعم 
 

Alışveriş merkezinin yanında bir dükkan aldı. 

She bought a shop beside the shopping center. 

 هي اشرتت حمالً  جبانب مركز التسوق.
 

Onun yanında böyle şeyler söyleme ! 

Don’t say such things beside him ! 

 ال تقل مثل هذا جبانبه .
 

Otelin yanında bir patlama oldu. 

There was explosion near the hotel. 

 يوجد انفجار جبانب الفندق .
 

O benim sekreterimdir، ve yanımdaki masada oturuyor. 

  هذه سكرتريتي , والتي جتلس جبانبي عند الطاولة.
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 اعلى -فوق  – yukarı–حاالت 

 in yukarısına(n)~ إىل فوق – إىل أعلى ...

 in yukarısında(n)~ فوق – أعلى ...

 in yukarısından(n)~ من فوق – من أعلى...

  

  

 yukarı ev.  
 البيت العلوي .

   

 yukarı dal.  
 الغصن العلوي .

   

  

yokuş yukarı.  
 أعلى املنحدر .

 

merdivenin yukarısı.   
 أعلى الدرج.

  

tepenin yukarısından indik.  
 نزلنا من أعلى التلة.

 

Evin yukarısında Ağaç var. 
 يف أعلى البيت يوجد شجرة.

أعلى -فوق   / yukarı  /  above – up stairs      

:كصفةتستخدم  -1  

:كإسمتستخدم  -2  
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Asansörle yukarı çıkabilir miyim? 

 هل ميكنني الصعود لألعلى باملصعد؟
 

 Pelin   yukarıda mı? Odasında. 
 هل بيليني فوق ؟ يف غرفتها.

 
Yukarıdaki. 

 الذي أعاله.
 

Yukarıdaki metne bir göz at. 
 الق نظرة على النص أعاله.

 

 .Aşağı yukarı  )عبارة(
 تقريباً  – يزيد أو ينقص,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


