
Nasip olursa bu yazımızda sizlerle Basın Arapçası kelimelerinden 50 tane kelime paylaşacağız. Bu 

kelimeler sıklıkla haber okurken karşımıza çıkıyorlar ve bu kelimeler aynı zamanda YDS ve YÖKDİL 

içinde faydalı olacaktır. Devamının gelmesini temenni ediyoruz. 

Faydalı olması temennisiyle… 

1 Tabur, müfreze  
 َكتِيبَة

2 Kışkırtıcı  
 ُمَحرَّض

3 Dolaylı anlatmak, işaret etmek  
 َ  َ َْ  

4 Kredi verenler konferansı  
 ُمْؤتََمُر َمانِِحي  لقُُر ض

5 Oylama  
 تَْصِ يت

6 Oylama  
  ِْقتَِر ع

7 Aday  
 ُمّرشَّح

8 Süre, mühlet  
 ُمْهلَة

9 Dökmek  
 َ َك َ 

10 Patlak vermek, parlamak  
  ِْنَدلَع

11 Yardım, imdat  
 إْ عَاف

12 Rastgele, gelişigüzel  
  ش  ئي

13 Değerlendirme  
 تَْقيِيم

14 Kaymak  
  ِْنِ ََلق

15 Benimseme  
 تَبَ َّ 

16 Çoğulcu demokrasi  
ِديَّة  ديُمْقَر ِطيَّة تَعَدُّ

17 Gelişmek, büyümek, çiçek açmak  
  ِْ َدَ رَ 

18 Solmak, sararıp solmak  
  َبَ َ 

19 Acımasız, sert  
 قَاس

20 Sahte, uydurma  
   ئف

21 Zar zor, neredeyse hiç  
 بِاْلَكاد

22 Alt, aşağı  
  لُمتََدنِّي

23 Skandal, rezalet  
 فَِضيَحة



24 Çiğneme, tecavüz, ihlal etme  
  ِْنتَِهاك

25 Şişmek, büyümek, gelişmek  
مَ   تََضحَّ

26 E uygun  
قَابِلَة  -قَابِ   

27 Faydalanmak, sömürmek, yararlanmak  
  ِْ تَ َ َّ 

28 Sahne, kare, manzara  
 َمْشَهد

29 Tehlikeli viraj  
 ُمْنعََطف َخِطير

30 Yorumlar  
 تَْعِليقَات

31 Boğulma  
  ِْختِنَاق

32 Trafik sıkışıklığı  
  ِْختِنَاق ُمُر ر

33 Kadro, askeri birlik  
(ج)َكَ  ِدر - َكاِدر  

34 Sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek  
 َمكَّ َ 

35 Dikkate değer  
 َجِدير بِال َّْكر

36 Çığlık, feryat  
 ُصَر خ

37 Dökülmek, akmak  
  ِْنَهَمرَ 

38 Ölüm, tehlike  
 َحتْف

39 Telaşa düşürmek, korkutmak  
دَ   َشرَّ

40 Öldürmek  
 أَْ َدي

41 Haber ajansı  
 َ َكالَة أَْنبَاء

42 İttifak, anlaşma  
 تََحالُف

43 Dağılma, çözülme  
 تَفَكُّك

44 Acıtıcı darbe  
 َضْربَة ُم ِجعَة

45 Dikkat çeken, göz alıcı  
 ََلفِت

46 Kamuoyu araştırmaları  
  ِْ تِْطالََ ات  لَر ْي  لعَام

47 Eleştirmek, kınamak  
 نَدَّدَ 

48 Son zamanlarda, son günlerde  
 في  ألَِ نَة  ألِخيَرة

49 Mağaza, dükkan  
(ج)متاجر - متجر  

50 Şiddetle sarsmak  
 َ ْ َ عَ 
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