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بۇ کتابی راهالییب و سیزین الینیزه چاتدیرماق اۆچون اۇزون 
داها  دا بۇندانمۆّدت واخت و چْوخلو انرژی قْویولموشدور و بیز 

 چالیشیریق.الری سیزین الینیزه چاتدیرماقدا تابگؤزل ک

بو کتاب پولسوز یاییلیر. سیز بونو یایماق ایله بیزه یْولوموزدا داها 
 یه بیلرسینیز.آرتیق یاردیم ائله

@abcmedrese 
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 اؤن سؤز

لر ایکی بؤلومه بؤلونورلر. کؤکو ائله اْو دیلدن اْوالن هر دیلده اْوالن سؤزجوک
 بؤلومو دۆزلدن لر. بیرینجیجوکباشقا دیلدن آلینان سؤز لر و کؤکوجوکسؤز

لری و ایکینجی بؤلومو دۆزلدن دیلین خالص سؤزجوک هلرسؤزجوک
لر آلینما سؤزجوک بیر دیلده اْوالن لر دئییلیر.لره ایسه آلینما سؤزجوکسؤزجوک

 دیر.کئچمیش تاریخه باغلیو اْو دیلده دانیشیالن یئرلرده  اْو دیل

دیل اۆچون  ا. بعضًا اْونالرلر اۆچون ایکی فرقلی دۆشونجه وارجوکآلینما سؤز
سیندا بو قارشی نینبو دۆشونجهباخیرالر. آّما کیمی لیک بیر بؤیوک یئتمزلی

آرتیران بیر یاراق کیمی  ولری دیله بیر کؤمکچی کیمی و دیلین گۆجونسؤزجوک
 لر ده وار.گؤرن

ْوالر. بیز اْولدوقجا دیلیمیزین نین آراسیندا دا دۆشونمک االبته بو ایکی دۆشونجه
ه لردن دجوکییک. آّما آلینما سؤزلینی ایشلتمهلریخالص سؤزجوک
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لری کیمی لره اؤز دیلیمیزین سؤزجوکبو سؤزجوکییق. قْورخمامالی
 ییق.باخمالی

اْو قدر ده راحات بونالرین اۆستوندن کئچمک اْولمور. اؤرنک اْوالراق البته بعضًا 
. لنیرلریندن ائتکیسؤزجوکنین ندیکی بیزیم دیلیمیز چْوخلوجا فارسجا دیلیای

بیزیم  لنمهبو ائتکی لی بیر قْونو دئییل. بو ائتکی چْوخ دا اۆستوندن کئچمه
مدیاالرین لی سی و تۆرک دیلمهیلگۆجلندیر لی مدیاالرینفارس دیل دهاؤلکه

باشقا بیر  سیندا دورماقدانسیندن تؤرنیر و بیز بونون قارشیمهیللندیرضعیف
ْولوموز یْوخدور. بو ایش اۆچون گؤره بیلدیگیمیز ان ساده یْول دیلیمیزین اؤز ی

 میزدیر.ییب و دۆزگون یئرینده ایشلتمگینی تانیلریسؤزجوک

سی سْونوجوندا دیلیمیزه گلن کی مدیاالرین ائتکیمیزدهبو کتاب اؤلکه
 نی گؤسترمکده چالیشمیشدیر.یلیغلرین تۆرکجه قارشیؤزجوکس

تلگرام کانالیندا یۆکلنیر و گئتدیکجه اْوخوجوالرین « تۆرک دیلینده مدرسه»کتاب 
 جک.لشهیاردیمی ایله داها دا کامل

5/6/1400 –یاسر فاتحی   
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 گؤیآبی: 
 آزمایش: سیناق

 سیناماقمک: آزمایش ائله
 کیرلیآلوده: 

 کیرلندیرمکآلوده ائتمک: 
 کیرلندیریجیین: آلوده ائیله

 لیککیرلیآلودگی: 
 آالشیمآلیاژ: 

 آنجاقآّما: 
 یاراقابزار: 

 دۇیغواحساس: 
 دۇیماقمک: احساس ائله

 ایلگیارتباط: 
 اْوردوارتش: 

 تیتَرشیمارتعاش: 
 ایشلنمکاستفاده اْولماق: 

 ایشلتمکمک: استفاده ائله
 یاراقاسلحه: 
 لیقباغیملیاعتیاد: 
 سؤیلنجهافسانه: 

 اؤنماهمّیت: 
 اؤنملیاهمّیتلی: 

 لیکوئریملی |وئریم بازده: 
 قْول بازو:
 اْویون بازی:

 دؤنوشدورمکبازیافت: 
 اْوینانجاقبازیچه: 

 سیزایشبئکار: 
 سوزسْوننهایت: بی

 آتیشپرتاب: 
 ایشینپرتْوو: 

 کپنکپروانه: 
 یئتیشدیرمکپرورش وئرمک: 

 گلیشمه |گلیشیم پیشرفت: 
 ائتکیتأثیر: 

 بالتاتبر: 
 لشدیرمهگؤرسلتجّسۆم: 

 لشدیرمکگؤرسلتجّسۆم ائتمک: 
 گؤرونتوتصویر: 
 سایتعداد: 
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 گلیشمه |گلیشیم تؤوسعه: 
 آچیقالماضیح: تؤو

 آچیقالماقتؤوضیح وئرمک: 
 اْوختیر: 

 قؽغیلجیمجرّقه: 
 گۆنئیجنوب: 
 دؤنگوچرخه: 

 اییرنجچندش: 
 اؤرتوکحجاب: 

 دۇیغوحس: 
 دۇیماقمک: حس ائله

 بؤجکحشره: 
 لیکگئرچکحقیقت: 
 گئرچکحقیقی: 
 یاشاییش |یاشام حیات: 
 آییخرس: 

 لیکاؤزلخصوصّیت: 

 یئمکخوراک: 
 گۆنشخْورشید: 

 دادلیمزه: خْوش

 بیلیمدانش: 
 اؤیرنجیآموز: دانش

 اؤیرنجیدانشجو: 
 لالنتیۇتدورریز: 
 لیکگۆندهروزانه: 

 باش اؤرتوگوروسری: 
 چاغزامان: 

 ساریزرد: 
 یاشاییش |یاشام زندگی: 

 پاسزنگ آهن: 
 تیکینتیساخت و ساز: 
 سۇسماقساکت اْولماق: 

 سۇسدورماقمک: ساکت ائله
 یاشیلسبز: 

 وزلرترهسبزیجات: 
 قالخانسپر: 

 اۇلدوزستاره: 
 بیلیمچیگؤیشناس: ستاره
 گؤی بیلیمشناسی: ستاره

 َایلنجهسرگرمی: 
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 سۆنگوسرنئیزه: 
 سْوروسوال: 

 یاناجاقسۇخت: 
 قۇرغوشونسۇرب: 

 دْوغانگۆن |دْوغو شرق: 
 اْووشکار: 

 اْووچوشکارچی: 
 قۇزئیشمال: 

 قؽلینجشمشیر: 
 اۆزمکمک: شنا ائله
 آلْووشؤعله: 

 لیکیئترلیصالحّیت: 
 آلتین |قؽزیل طال: 
 (اۇزونلوغو)دالغابْویو مؤوج: طوِل 

 اینجهظریف: 
 گؤزلوک عئینک:

 مرجکعدسی: 
 لیکیۆزایلعصر: 

 بیلیمعلم: 
 گؤزلوکعئینک: 

 ماغاراغار: 

 یئمکغذا: 
 باتانگۆن |باتی غرب: 

 غالف: قؽن
 ائیلمفعل: 
 دۆشونجهفکیر: 

 دۆشونمکفکیرلشمک: 
 آلیشقان |چاخماق فندک: 

 قالیقفْوسیل: 
 سیسس بیلگیفْونتیک: 

 لیکیۆز ایلقرن: 
 بؤلگهقلمرْوو: 

 کیمسهکس: 
 اکینچی کشاورز:

 لیکاکینچیکشاورزی: 
 اکینکاشت: 
 اؤلکهکشور: 
 قابیآیاق |باشماق کفش: 
 سؤزجوک |سؤز کلمه: 
 یایکمان: 
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 قاییشکمربند: 
 (یئرچکیمی)چکیم گرانش: 

 چْوماق |تْوخماق  | َدیَنکگۆرز: 
 بیتکیگیاه: 

 گئییم | پالتارلباس: 
 سؤزلوک غتنامه:ۆل

 تاپشیریقمأمورّیت: 
 آیماه: 

 بالیقماهی: 
 اؤرنکمثال: 

 اؤزلمخصوص: 
 قایناقمرجع: 

 قایناقمنبع: 
 لیایلگیمۆرتبط: 
 یْولچومۆسافر: 

 باغیمسیزمۆستقل: 
 چاغداشمۆعاصر: 
 باغیملیمؤعتاد: 

 دالغامؤوج: 
 قْونومؤوضوع: 

 سْونوجنتیجه: 
 بیلیمگؤینجوم: 

 ایشیقنور: 
 گؤرونن ایشیقنوِر مرئی: 

 گۆموشنۇقره: 
 جیدانئیزه: 

 باغیملیوابسته: 
 گئرچکواقعی: 

 لیکگئرچکواقعّیت: 
 اْورتاوسط: 
 گئنیشوسیع: 

 یاراقوسیله: 
 تاپشیریقوظیفه: 
 سکسنهشتاد: 
 قْونشو همسایا:

 


