
Seri halinde Arapça Basın Kelimelerini paylaşacağımızı belirtmiştik. 

Şimdi ise ikinci 50 kelimeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu 

kelimeler aynı zamanda YDS ve YÖKDİL’de de çıkabilir. 

Faydalı olması temennisiyle… 

1 Destek  

ازكِ ت ِرِ ا ِ  

2 Uygulamak, gerçekleştirmek  

زِ جِ نِ أ ِ  

3 Görev, iş  

ةمِ هِ امِمِ هِ مِ   

4 Soruşturma, tahkikat  

لاؤِ سِ ت ِ  

5 Erime, gevşeklik  

ةاشِ شِ هِ   

6 Eksikliğini hissetme, ihtiyaç 

duyma 

 

يل ِارِإ ِق ِت ِفِ ا ِ  

7 Gayrimenkul, emlak  

ارق ِعِ   

8 Suç ortaklığı, hile  

ؤاطِ وِ ت ِ  

9 Aktifleştirme  

يلعِ فِ ت ِ  

10 Çekişme, çatışma  

ِ اعرِ ص   

11 Gözlemlemek  

د ِصِ رِ   

12 Sahil koruma botu  

لاحِ وِ رِالسِ فِ ةِخِ ين فِ سِ   

13 Çekişmeli, tartışmalı  

عازِ ن ت ِمِ   

14 Uçuşa geçmek  

عِ ل ِقِ أ ِ  

15 Önemini belirtmek, 

vurgulamak 

 

يل ِعِ ِد ِد ِشِ   

16 Zorunluluk, gereklilik  

وبجِ وِ   



17 Hücum, fışkırma, akma  

قف ِد ِت ِ  

18 Dünden bugüne, akşama 

sabaha, kısa bir süre içinde 

 

ااي ِحِ ضِ ةِوِ ل ِيِ ل ِِنِ يِ ب ِ  

19 İşkence, eziyet etme  

يبذِ عِ ت ِ  

20 Birikmek, yığılmak  

مِ اكِ رِ ت ِ  

21 Hasar tazminatı, ceza  

ةامِ رِ غِ   

22 Dolayı, sonucu  

اءِ رِ جِ   

23 Borç ödeme  

ادد ِسِ   

24 Aşırı kötü durum, yük olma, 

ağırlık 

 

ةاحِ د ِف ِ  

25 Zikretmek, bahsetmek  

د ِرِ وِ أ ِ  

26 Erozyon  

افرِ جِ نِ إ ِ  

27 Yeterli bir şekilde  

افلِكِ كِ شِ ب ِ  

28 Azaltma, küçülme  

ضفِ خِ   

29 Uç, sınır, kenar  

ةاف ِحِ   

30 Elde etme, erişme  

الن مِ   

31 Özellikle, bilhassa  

ِ امِ ي ِِسِ ل   

32 Borç yükü  

نيِ د ِءِالبِ عِ   

33 Karar yapıcıları  

اررِ الق ِِاع ِن ِصِ   

34 Tıkanıklık  

انق ِت ِحِ ا ِ  

35   



 Bulutlu 

 
د ِب ِل ِمِ   

36 Deniz piyadeleri  

ةي ِرِ حِ اةِب ِشِ مِ   

37 Başkanlık etmek, yönetmek  

سِ ا ِرِ ت ِ  

38 Varlıklı, kolay  

ورسِ يِ مِ   

39 Temsilci  

لث ِمِ مِ   

40 Ürkütücü, korkunç  

عوِ رِ مِ   

41 Müessese, kurum  

ةا ِشِ نِ مِ   

42 Hücum, tecavüz, saldırı  

اءد ِت ِعِ ا ِ  

43 Tazminat, bedel, karşılık ve 

taviz 

 

يضوِ عِ ت ِ  

44 Yıkım, tahribat  

ارمِ د ِ  

45 Senkranizasyon, eş 

zamanlılık 

 

نامِ زِ ت ِ  

46 Karşılıklı, dayanışmalı  

نامِ ضِ ت ِمِ   

47 Döviz, para  

ةل ِمِ عِ   

48 Sürekli, kesintisiz  

درِ طِ مِ   

49 Kötümserlik, karamsarlık  

ماؤِ شِ ت ِ  

50 Öfke, gazap  

طخِ سِ   

 

 

Hazırlayan: Ozan Dur 


