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  alfabeاحلروف اهلجائية 

ية و كلـها تلفـظ دون       احلروف اهلجائية التركية مطابقة متاماً حلروف اللغة الفرنس       
  .و فيما يلي جدول يبني هذه احلروف .. استثناء مع بعض التعديالت 

  احلروف التركية
  اللفظ التركي  العريب املقابل

  الكبرية  الصغرية
 a A  آ  ا

 b B  ب  ب

 c C  دج  ج

 ç Ç  چ= تش   تش
 d D  د  د

 e E  أَ  ئَه
 f F  ف  ف

 g G  َ گ  ج مصرية
 ğ Ğ  غَ يف املثقل  غ

 ğ Ğ  ي يف املخفف  ي

 h H  هَـ  هـ

 ĭ Í  إ  إ ، كسرة

 i I  إي  إي

 j J  ج  ج خفيفة

 k K  ق ، ك  ق ، ك

 l L  لَ  ل

 m M  م  م

 n N  نَ  ن

أو  أو  o O 



 ٥

  احلروف التركية
  اللفظ التركي  العريب املقابل

  الكبرية  الصغرية
 ő Ő  'أو 'أو

 p P  پ  پ

 r R  ر  ر

 s S  ثَ، س ،ص  ث، س ،ص

 ş Ş  ش  ش

 t T  ت ، طَ  ت ، ط

 u U  أو  أو

 ű Ű  أِو  أِو

 v V  و  و

 Y Y  ي  ي

 z Z  ذ،ز،ض،ظ  ذ،ز،ض،ظ

 



 ٦

  املذكر و املؤنث

 sen"فإذا كنت ختاطب ذكراً فكلمـة  . يف اللغة التركية ال فرق بني املذكر و املؤنث         
و " أنِت  " ، و إذا كنت ختاطب أنثى فإن هذه الكلمة تعين           " أنتَ    " تعين  "  )سن  (

  :هكذا 
  اللفظ  تركي  عريب

  سن sen  أنت ، أنِت
  ِسيز siz  نتم ، أننتأ

  كَل gel  تعال ،تعايل
  بويوك bűyűk  كبري ، كبرية
كتبت ،كتب  yazdı يازد  

  

  إدارة اجلمع و صياغته

( فالكلمة إما مفـرد     . ال وجود للمثىن يف التركية ، فما كان فوق الواحد فهو مجع             
tekil كيل( أو مجع )  تçoğul جوغول .(  

  :يف املخفف ، و تأيت آخر الكلمة )  لَر ler( ثقل و يف امل) الر  lar( أداة اجلمع 
  

     
  مجع  مفرد

  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
  كيتابالر kitaplar  الكتب  كتاب kitap  الكتاب
 كوجوكلَر kűçűkler  الصغار  كوجوك kűçűk  الصغري
  ِقزالر kizlar  البنات  ِقز kiz  البنت
  أولَرده evlerde يف البيوت  أوده evde  يف البيت



 ٧

  النكرة و املعرفة

  :الدالة على العدد واحد أيضاً  ) bir( للتعبري عن االسم النكرة يسبق بكلمة 
  اللفظ  تركي  عريب
  بري أودا Bir oda  غرفة
  بري دفتر Bir defter  دفتر

  :التعريف يف التركية ) أل ( و ال تستعمل 
  اللفظ  تركي  عريب

  جك سنهكَلَ Gelecek sene  السنة القادمة
  بنجريي آجتم Pencereyi açtim  فتحت الشباك
  بو قاِب Bu kapı  هذا الباب

   



 ٨

  أمساء اإلشارة

  مجع  مفرد  
  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب  

  بونالر Bunlar  هؤالء  بو bu  هذا  للقريب
 شونالر Şunlar أوالئك  شو şu ذاك ،تلك  للبعيد
  أونالر onlar أوالئك  أو o ذلك،تلك  للغائب

  
  اللفظ  تركي  عريب
  بوندن bundan  ِمن هذا
  شونا şuna  إىل ذاك
  بويلَ bőyle  هكذا
  شويلَ şőyle  كذاك

  أو كيتاب O kitap  ذلك الكتاب
  بو ساعت Bu saat  هذه الساعة
  شو عسكر Şu asker  ذاك اجلندي

   



 ٩

  الضمائر

  :الضمري الشخصي املنفصل  -١

  اللفظ  كيتر  عريب  اللفظ  تركي  عريب  
  بيز Biz  حنن  بن ben  أنا  للمتكلم

  سيز Siz أنتم،أننت  سن sen أنت،أنِت للمخاطب
  نالرأوonlar  هم،هن  أوo   هو،هي  للغائب

  

  : الضمري املتصل -٢

  . ويأيت يف آخر الكلمة 

 :للمتكلم  ١

•  )m ١(.إذا كان آخر الكلمة حرفاً صوتياً )   م( 
•  )im حرفاً صامتاً إذا كان آخر الكلمة )  إم. 
 .إذا كان آخر الكلمة حرفاً صوتياً )   ِمز miz( و يف اجلمع  •
 .إذا كان آخر الكلمة حرفاً صامتاً)   إِمز imiz( و أيضاً يف اجلمع  •

  
  

  اللفظ  تركي  عريب
  ماصام masa(m)  منضديت
  ماصاِمز masa(miz)  منضدتنا
  كيتاِبم kitab(im)  كتايب

                                              
   ) .A ,O , E , I , Y( األحرف الصوتية هي : مالحظة 1
  



 ١٠

  ِمزكيتاِب kitab(imiz)  كتابنا
  أوغلُم oğl(um)  ابين
  أوغلُمز oğl(umuz)  ابننا

 :للمخاطب  ٢
•  )n  إذا كان آخر الكلمة حرفاً صوتياً )  ن. 
•  )in إذا كان آخر الكلمة حرفاً صامتاً )  إن. 
 .إذا كان آخر الكلمة حرفاً صوتياً  ) ِنزniz(ويف اجلمع  •
 .اً صامتاً إذا كان آخر الكلمة حرف ) إِنز iniz(ويف اجلمع أيضاً  •

  
  اللفظ  تركي  عريب
  بابان baba(n)  أبوك
  باباِنز baba(niz)  أبوكم
  أَوين ev(in)  بيتك
  أَوِينـز ev(iniz)  بيتكم

  :للغائب  ٣

•  )si  إذا كان آخر الكلمة حرفاً صوتياً)  سي. 
 .إذا كان آخر الكلمة حرفاً صامتاً )  ي i( و  •
 ) . الِرları( ويف اجلمع  •
  ) . لَريleri( ع و أيضاً يف اجلم •

  اللفظ  تركي  عريب
ـَّسي anne(si)  أمه، أمها   آن
  آنلري anne(leri)  أمهم ،أمهن
  دفتري defter(i)  دفتره،دفترها



 ١١

  دفترلَري defter(leri)  دفترهم،دفترهن
  باباالِر baba(ları)  أبوهم،أبوهن

  

  : ضمري السؤال -٣

  اللفظ  تركي  عريب
  هانكي hangi  أَي ؟
  كيم kim  من ؟
  نَ ne  ماذا ؟
  چقا kaç  كَم ؟

ـَقَدر ne kadar  )للمقدار( كم    ن
  

  :الضمري املوصول -٤

  
  اللفظ  تركي  عريب  
  an آن  
  

  اليت الذي
yan يان  

    iği ايغي  
    ığı إيي  

  



 ١٢

  : ميكن أن يأيت الضمري املنفصل قبل الكلمة اليت تنتهي بالضمري املتصل للتأكيد -٥
  اللفظ  تركي  عريب
  بِنم داِيم  benim dayim خايل أنا
  سِنن أوغلُن senin oğlun  ابنك أنت
 أونن جيفْتلي يي onun çiftliği  مزرعته هو
  ِبِزم كَزِمتز bizim gazetemiz  جريدتنا حنن
  زـِسِزن باهجن sizing bahçeniz  حديقتكم أنتم
  أونالِرن باِغ onlarin bağı  كَرمهم هم

  



 ١٣

  دادتركيب األع

  : العدد األصلي -١

  اللفظ  تركي  عريب العدد
  بري  bir  واحد  ١
  إيكي iki  إثنان  ٢
  چأو űç  ثالثة  ٣
  دورت dőrt  أربعة  ٤
  بش beş  مخسة  ٥
  آلِت altı  ستة  ٦
  يدي yedi  سبعة  ٧
  سكيز sekiz  مثانية  ٨
  دوقوز dokuz  تسعة  ٩
  أون on  عشرة  ١٠
  أون بري on bir  أحد عشر  ١١
  أون بش on beş  مخسة عشر  ١٥
  أون دوقوز on dokuz  تسعة عشر  ١٩
  ِيرمي yirmi  عشرون  ٢٠
  يرمي إيكي yirmi iki  اثنان و عشرون  ٢٢
  ِيرمي دورت Yirmi dőrt أربعة و عشرون  ٢٤
  أوتوز  otuz  ثالثون  ٣٠
  ِقرق kirk  أربعون  ٤٠
  أَللي elli  مخسون  ٥٠
  آلتمش altimş  ستون  ٦٠



 ١٤

  اللفظ  تركي  عريب العدد
  يتميش yetmiş  سبعون  ٧٠
  سكسن seksen  مثانون  ٨٠
  دوقصان doksan  تسعون  ٩٠
  يوز yűz  مئة ١٠٠
  يوزألِت yűz altı  مئة و ستة ١٠٦
 ايكي يوز أون يدي Iki yűz on yedi مئتان و سبعة عشر ٢١٧
 dőrt yűz altimş أربعمئة وثالثة وستون ٤٦٣

űç چدورت يوز آلتمش أو 
  ِبني bin  ألف ١٠٠٠
  بني بش bin beş  ألف ومخسة ١٠٠٥
٧٣٨١ yedi bin űç yűz seksen bir   

  

  :لعدد الترتييبا-٢ 

  اللفظ  تركي  عريب
  بِريجني birinci األول
  إيِكنجي ikinci  الثاين
  أوجنجو űçűncű  الثالث
  دور دجنو dőrdűnci  الرابع
  بشنجي beşinci  اخلامس
  آلِتنِج altıncı  السادس
  يِدجني yedinci  السابع
  سِكِزجني sekizinci  منالثا

  دوقوزوجنو dokuzuncu  التاسع



 ١٥

  اللفظ  تركي  عريب
  أونوجنو onuncu  العاشر

  أون سِكِزجني on sekizinci  الثامن عشر
  ِيِرمنجي yirminci  العشرون

  أوتوزإيِكنجي otuz ikinci  الثاين و الثالثون
  يوزجنو yűzűncű  املئة

اخلامس واألربعون 
  بعد املئة

űç yűz kırk 
beşinci 

أوج يوز ِقرق 
  بِشنجي

  بيِننجي bininci  األلف
  

  :األجزاء -٣

  اللفظ  تركي  عريب
  ياِرم yarim نصف
  جيرك çeyrek  ربع
  أوجت بري űçte bir  ثلث
  بشت بري beşte bir  مخس
  سِكزد بري sekizde bir  مثن
  أوندا بري onda bir  عشر

  يديد أوج yedide űç  ثالثة على سبعة
 وعشرون مخسة

  على ألف
binde yirmi beş شِيرمي ب ندبي  

  ياِرم لريا yarim lira  نصف لريا
 روشايكي بوجوق قُ iki buçuk kuruş  قرشان ونصف

  



 ١٦

  صيغة ربط اجلمل

 :  َده  deحىت  .١

  .تعالوا حىت نذهب معاً 
Gelın de beraber gidelim 

 كَِلن ده برابر كيدِلم

 :إيـلَـه  ile  َنْيَب .٢

  .ملسافة بني بريوت و بغداد هي ألف كيلومتر ا
Beyrut ile Bağdat arasindeki mesafe bin kilometredır  

 بريوت إيلَه بغداد آراِسندكي مسافه ِبني كيلومتره ِدر

 : و veواو العطف  .٣
Yazmak için kağıt ve kalem lazimdır 

ريازمق إجيني كاِغت و قلم الزمِد  

٤. Fakat  ، فقط ama ا ،  أمlakin ، الكن ancak آجنَق :  

  . أره  جاء اخلادم و لكنين مل
Hizmetçi gelmiş,fakat gőrmedın 

 ِخزمتجي كَلِْمش فقط كورمِدم

٥. hem   َهم :  

  .املعلم و التلميذ كالمها هنا 
hem őğretmen hem oğrenci burada  

 هم أويرمتَن هم أويرجني بورادا

٦. yoksa  يْوقسا  :  

  هبون للترتّه ، و إلّا هل عدلتم ؟كنتم ستذ
Gezmeğe gidecektiniz, yoksa vaz mi geçtiniz ? 

 كَزميه كيدجكِتِنز ، يوقسا واز مي كَجتيِنز 



 ١٧

٧. Halbuki حالبوكي :  

  .فوزي مل يكن يذهب إىل املدرسة أبداً ، و احلال أنه اآلن ال ينقطع عن املدرسة 
Fevzi hiç okula gitmezdı , halbuki şimdi okuldan hiç kesilmiyor . 

 فوزي ِهيج أوقوال كيتمزِد، حالبوكي شيمدي أوقولدان ِهيج كَسيلِميور

٨. Çűnkű  ، جونكو zira  زيرا  :  

  .مل خنرج إىل الشارع ؛ألن املطر يهطل 
Sokağa çikmadık ; çűnkű yağmur yağiyor. 

رقاغا جسويقماِدق ، جونكو ياغمور ياغييو  

٩. Meğerر  َمَي:  

  .كنت ظننت أن هذا احلصان سيء الطبع ، فإذا أنا خمدوع 
bu atı huysuz zannetmiştim, meğer aldanmışım . 

 بو آِط خويسوز ظَن اتِمشِتم ، مير آلداِمنِشم



 ١٨

  ظرف املكان

  اللفظ  املعىن الثاين  اللفظ  املعىن األول  الظرف
  آلتalt   آشاِغ aşağı  أسفل
  أوست  űst  يوقاِر yukarı  أعلى
  ِدش  dış  ِدشاِر dışarı  خارج
  إيج  iç  إجيري içeri  داخل
      أون őn  أمام
  كَري  geri  آرقا arka  وراء
      قارِش karşı  جتاه

  
  آشاِغييه إين aşağiye in  إنزل إىل األسفل 
  ماصاِنن آلِتنداmasnın altında  حتت املنضدة
  أونمده دورőnűmde dur  قف أمامي

  كَري يه دون geriye dőn  الوراءدر إىل 
  

    انتظرين جتاه املسجد
 Beni caminin karşısında bekle 

 بين جاميِنن قارِشِسنده بكلَه 



 ١٩

  ظرف الزمان

  اللفظ  تركي  عريب
  آقشام akşam  املساء
  صباح sabah  الصباح
  كون gűn  اليوم
  كوندوز gűndűz  النهار
  كَجه gece  الليل
  قشامالِينآ akşamlayın  مساًء
  كوندوزلَِين   gűndűzleyinاراً
  كَجه كودوز gece gűndűz  ليالً اراً

  ياِرِس gece yarısı  منتصف الليل
  أويلَه őğle  الظهر
  إيِكندي ikindi  العصر
  آقشام akşam  املغرب
  ياتِس yatsı  العشاء
  درحال derhal  حاالً
  ِشيمدي şimdi  اآلن
  اداِئم daima  دائماً
  آراِصرا arasıra  أحياناً
  أَركَن erken  باكراً
  كَج geç  متأخراً
  أركَج ergeç  فيما بعد
  دون dűn  أمس



 ٢٠

  اللفظ  تركي  عريب
  أولِْس كون Evelsi gűn  أول أمس
  ياِرن yarın  غداً
  أوبور كون őbűr gűn  بعد غد

  كَجن هفطا geçen hafta  األسبوع املاضي
  طاكَلَجك هف gelecek hafta  األسبوع القادم

  وقْتيلَه vaktile  سابقاً
  ِصق ِصق sık sık  بكثرة
  ياِزن yazın  صيفاً
  ِقِشن kışın  شتاًء

  



 ٢١

  مصادر الفعل اخلفيف و الثقيل

  . الفعل يف التركية يصاغ بعد حذف إشارة املصدر 
  :يف املخفف )  مك  mek(يف املثقل و )  مق  mak(و املصدر دائماً ينتهي بـ 

  اللفظ  تركي  عريب
  يازمق  yaz(mak)  كتب
  كيتمك git(mek)  ذهب

  
  :ومن املصادر ما يكون مؤلفاً من كلمتني 

  اللفظ  تركي  عريب
  تشكُّر اتمك teşekkűr etmek  شكر
  هِديه اتمك hediye etmek  أهدى
  آبتست آملق aptest almak  توضأ
  نماز ِقلْمق namaz kılmak  صلَّى
  ورمكإِذن  izin vermek  أِذنَ

  إِذن آملق izin almak  حصل على مأذونية
  حاِزر أوملق   hazır olamakيأ

  



 ٢٢

  فعل األمر

 :يصاغ فعل األمر حبذف إشارة املصدر من آخره ليدل على املفرد 
  )çoğul( مجع   )tekil( مفرد   املصدر

okuyun نقوياو  
  اقرأوا  أوقو oku  اقرأ

okuyunuzزقويوناو  okumak 
 أوقوصونالرokusunlar ليقرأوا أوقوصونokusun  ليقرأ

içın إِجين  
 اشربوا  إيج iç اشرب

içınız إِجيِنز  içmek 
  رإجيسونلَ içsűnler ليشربوا إجيسون içsűn ليشرب

yazın ياِزن  
 اكتبوا  ياز yaz اكتب

yazınız ياِزِنز  yazmak  
  ريازِسنالyazsınlar ليكتبوا يازِسن yazsın ليكتب

  



 ٢٣

  فعل املاضي

 د للشخص الثالث الغائب إىل  du دي أو  diعند احلكاية يصاغ فعل املاضي بإضافة 
 ) t , p , k , ç( و إذا كان آخره أحد األحرف . فعل األمر الذي هو جذع املصدر 

  :تقلب الدال تاًء 
  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
أكلت  yedım ِدمأكلنا  ي  yedık ِدكي  
أكلت  yedın ِدنأكلتم  ي  yedınız  ِدِنزي  
  يِدلَر  yedıler  أكلوا  يِد yedı  أكل
  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
ذهبت  gittim مذهبنا  كيت  gittik ككَيت  
ذهبت  gittin نذهبتم  كيت  gittiniz  ِنزكيت  
ذهب  gitti يذهبوا  كيت  gittiler  يلَركيت  

  
 موش على فعـل     muş ِمش أو    mışد الرواية أو الظن يصاغ فعل املاضي بإضافة         و عن 

  :األمر 
  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
أخذت  almışım أخذنا  آِملِشم  almışız آِملِشز  
أخذت  Almışsın أخذمت  آِملشِسن  almişsınız آِملشِسِنز  
  آِملشالر almışlar  أخذوا  آِملش almış  أخذَ
  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  كيتر  عريب
أخذت  almışım أخذنا  آِملِشم  almışız آِملِشز  
أخذت  Almışsın أخذمت  آِملشِسن  almişsınız آِملشِسِنز  
  آِملشالر almışlar  أخذوا  آِملش almış  أخذَ



 ٢٤

  فعل احلاضر

 يور على فعل األمر ، و إذا كان آخره حرفاً صامتاً  yorيصاغ فعل احلاضر بإضافة  
سبق أداة تyor  حبرف i  أو u :   

  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
  أوقويورز okuyoruz   =نقرأ  أوقويورم okuyorum )اآلن(اقرأ 
 أوقويورسنز okuyorsunuz  =تقرأون أوقويورسن okuyorsun )١( =تقرأ
 أوقويورالر okuyorlar  =يقرأون  أوقويور okuyor   =يقرأ

  
  اللفظ  تركي  عريب  للفظا  تركي  عريب
  كَزييورز geziyoruz  نتـنـزه  زييورمكَ geziyorum )اآلن (أترتّه
 كَزييورسنز geziyorsunuz  =تترتهون زييورسنكَ geziyorsun )اآلن (تترته
 كَزييورالر geziyorlar  =يترتهون  كَزييور geziyor )اآلن (يترته

  

                                              
 ) .اآلن ( أي تكرار الكلمة العليا = يقصد بإشارة  1



 ٢٥

  فعل املضارع

على فعل األمر تبعـاً  )  اور ur أر ،  er آر ،  ar ر ، r( إضافة يصاغ فعل املضارع ب
  :حلرف العلة السابق 

  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
  ياطاِرز yatariz  ننام  ياطاِرم yatarım  أنام
  ياطارِسِنز yatarsınız  تنامون  ياطارِسن yatarsın  تنام
  ياطارالر yatarlar  ينامون  ياطار yatar  ينام

  
  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  يبعر

  اوطوررز otururuz  جنلس  اوطوررم otururum  أجلس
 اوطوررسنز otururunuz  جتلسون اوطوررسن oturursun  جتلس
 اوطوررالر otururlar  جيلسون  اوطورر oturur  جيلس

  



 ٢٦

  فعل املستقبل

 على فعل األمر ، و إذا كان  أجك ecek اجاق أو  acakيصاغ فعل املستقبل بإضافة 
   : yآخره حرف علة تسبق حبرف 

  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
  كريجِيز gireceğiz  سندخل  كريجِيم gireceğim  سأدخل
 كريجكِسِنز gireceksiniz ستدخلون كريجكِسن gireceksin  ستدخل
 كريجكلَر girecekler سيدخلون  كريجك girecek  سيدخل

  
  اللفظ  تركي  عريب  اللفظ  تركي  عريب
 اوقوياجِغز okuyacağız  سنقرأ اوقوياجغم okuyacağim  سأقرأ
 اوقوياجقِسِنز okuyacaksınız ستقرأوناوقوياجقِسن Okuyacaksın  ستقرأ
 اوقوياجقالر okuyacaklar سيقرأون اوقوياجق okuyacak  سيقرأ

  



 ٢٧

  توقيت الساعة و أجزاءها

  
   الساعة كم

saat kaç 

 ساعت قاج
  

 الساعة اخلامسة 
Saat beş 

 ساعت بش
  

  الساعة العاشرة و النصف 
Saat on buçuk 

 ساعات اون بوجوق
  

  الساعة الثالثة و عشر دقائق
Saat űçű on geçiyor 

 ساعت أوجو اون كَجييور
  

  الساعة الثانية و الربع 
Saat ikiyi çeyrek geçiyor 

يك كَجييورساعت ايكي يي جر  
  

  الساعة الرابعة و مخس و عشرون دقيقة 
Saat dőrdű yirmi beş geçiyor 

 ساعت دوردو يرمي بش كَجييور
  



 ٢٨

  الساعة الثانية عشرة إال ربعاً
Saat on ikiye çeyrek var 

 ساعت اون ايكي يه جيرك وار
  الساعة السادسة إال عشر دقائق

Saat altıye on var 

ون وارساعت آلِتيه ا  
  الساعة التاسعة إال ثلثاً 

Saat dokuza yirmi var 

 ساعت دوقوزا ِيرمي وار
  الساعة الرابعة و النصف إال مخس دقائق

Saat dőrt buçuğa beş var 

 ساعت دورت بوجوغا بش وار
  الساعة السابعة و النصف و مخس دقائق

Saat yedi buçuğu beş geçiyor 

ورساعت يدي بوجوغو بش كَجيي  
 



 ٢٩

  أنواع املهن و الصناعات

  
  : جي  ciللتعبري عن صاحب مهنة ما يضاف إىل آخرها أداة  

  
  اللفظ  تركي  عريب
  ساعتِج saatçi  ساعايت
  دمريجي demirci  حداد
  قابِج kapıcı  بواب

  كَزتجي gazeteci  صحفي ، بائع صحف
  قوندورِج kunduracı  صانع أحذية
  بوياِج boyacı  صابغ أحذية
  نوبتِج nevbetçı  مناوب
  أكمكجي ekmekci  خباز

  



 ٣٠

  النقود

  ) الدراهم ( النقود 
Para 
 بارا

  لرية واحدة تساوي مائة قرش
Bir lira = yűz kuruş 

يوز قُروش= بري لريا   
  ست لريات 

altı lira  

 آلِت لريا
  مخس لريات و نصف 

Beş buçuk lira 

 بش بوجوق لريا
 أربع لريات و ربع 

Dőrt lira yirmi beş kuruş 

 دورت لريا ِيرمي قُروش
  لريتان و عشرون قرشاً 

iki lira yirmi kuruş 

 ايكي لريا ِيرمي قُروش
  مثان لريات إال ربعاً

Yedi lira yetmış beş kuruş 

 يدي لريا يتِمش بش قُروش
   قرشاً ١٥ لرية و ٣٣

Utuz űç lira on beş kuruş 

روشاوطوز اوج لريا اون بش قُ  
  ورقة اخلمس لريات 

Beşlik 

 بشِلك



 ٣١

  ورقة العشر لريات
Onluk 

 اونلُق
  ورقة العشرين لرية 

yirmilik 

كيرميِل  
  ورقة اخلمسني لرية

ellilik 

 أَللِِّيلك
  ورقة املائة لرية

Yűzlűk 

 يوزلُك
  مخسة قروش 

Beş kuruş 

 بش قروش
  نصف لرية

Yarım lira 

 ياِرم لريا
  ربع لرية

yirmi beş kuruş 

 ِيرمي بش قروش
  ثالثة أرباع اللرية

yetmış beş kuruş 

 يتِمش بش قُروش
   قراشاً ٨٥

Seksen beş kuruş 

 سكْسن بش قروش



 ٣٢

  األحوال اجلوية

  كيف الطقس اليوم ؟
bu gün hava nasıl ? 

ون هوا ناِصلگبو  
  .الطقس جيد 

hava iyıdir 

 هوا إييِدر

  الطقس حار جداً 
hava çok sıcak 

  ِصجاقهوا جوق
  الطقس غائم 

hava bulutlu 

 هوا بولوطلو
  املطر يهطل 

Yağmur yağiyor 

 ياغمور ياغييور
  الثلج يهطل بشدة 

kar şiddele yağiyor 

 قار ِشدتلَه ياغييور
  مياه الربكة متجمدة

havuzun suyun doninuş 

 حاووزن صويو دومنُش
  الطقس عاصف 

hava rüzgarli 
 هوا روزكاريل



 ٣٣

  املطر سيهطل أظن أن 
zan edersem yağmur yağacak 

 زن أدرسم ياغمور ياغاجق
  هل توقف املطر ؟

Yağmur durdu mu ? 

 ياغمور دورد مو
  مل يتوقف بعد 

Daha dumadı 

 دها دومِد
  اليزال يهطل قليالً قليالً

hala hafıf hafıf yağiyor 

 حاال خفيف خفيف ياغييور
  عاصفة قادمة

fIrtına geliyor 

نه كَلييورِفرِط  
  يوجد ريح باردة جداً

çok soğuk bir ruzgar var 

 جوق صوغوق بري روزكار وار

  أشعر بالربد الشديد 
çok üşüyorum 

 جوق أوشويورم
  الريح ب من اجلنوب 

Rüzgar güneyden esiyor 

 روزكار كونيدن أَسييور
  الريح ب من الشمال الشرقي 

rügar kuzey doğudan esiyor 
دوغودان أَسييور روزكار قوزي  



 ٣٤

  الشوارع أصبحت موحلة
sokaklar çamurlu olmuş 

 سوقاقلر جامورلو اوملُش

  طلعت الشمس 
Güneş çıktı 

 كونش جقِت
  احلرارة ترتفع 

hararet yükseliyor 
 حرارت يوكسلييور

  اهلاتف

  أين أقرب هاتف
En yakın telefon nerede 

ون نردهأن ياِقن تلف  
  هل ميكنين استعمال جهازكم ؟

Telefonunuzu kullanabilir miyim ? 

 تلَفونونزو قولَّالنابيلري مِييم
  بكل سرور

memnuniyetle 

 ممنوِنيتلَه
  أين دليل اهلاتف ؟

Telefon  rehberi nerede ? 

 تلفون رهبري نرده
  ٥٤٨٢٠أريد الرقم 

Elli dört bin sekiz yüz yirmi'yi istiyorum 

 أَلّلي دورت ِبني سكيزيوز ِيرمي يي إيسِتيورم
  من املتكلم ؟

kim konuşuyor ? 

 كيم قونوشويور



 ٣٥

  آلو ، حمسوبكم سليم
alo , bendenız selim 

 آلو ، بندِنز سليم
  انقطع اخلط

hat kesildi  

 خط كَسيلدي
  اخلط مشغول 

hat meşğuldur 

 خط مشغولدر
  طأعفواً الرقم خ

affedersınız numara yanlış 
 عفوادرِسِنز نومارا يانِلش



 ٣٦

  األلعاب الرياضية

  كرة القدمة امبار
bir futbol yarışı 

 بري فوتبول يارِش
  ملعب كرة القدم

futbol meydanı 

 فوتبول ميداِن
  أي الفرق تلعب ؟

hangi takımlar oynuyor ? 

 هانكي طاِقمار أونويور
ماهر ذاك ، العب  

şu, hünerli oyuncudur 

 شو ، هنريل اويوجنودر
 

  ما هي اللعبة الرياضية املفضلة لديك ؟
en çok sevdiğin spor hangisidir ? 

 أن جوق سودِيني سبورها نكيسيِدر
  أحب لعبة التنس 

tenisi seviyorum 

 تنيسي سوِيورم
  مضرب كرة التنس 

Tennis raketi 

 تنيس راكَيت
  ك صيد السم

Balık avı 

 باِلق آِو
  
  



 ٣٧

  مىت يبدأ موسم صيد البط ؟
ördek avı mevsimi ne zeman başlar 

 أوردك آِو موِسمي نزمان باشالر
  بعد ثالثة أيام

üç gün sonar 

 اوج كون صونرا
  يف هذه اجلهة 

bu civarda 
 بو ِجواردا

  مل أسبح طول عمري 
hayatımda hiç yüzmedım 

مِدمحياِتمدا هيج يوز  
  سباق اخليل

at yarışı 

 آط يارِش
  ركوب اخليل

ata binmek 

 آطا بينمك
  سباق الركض

Koşma yarışı 

 قومشا يارِش
  سباق القفز 

atlama yarışı 

 آطالما ياِرِش



 ٣٨

  ألعاب اللهو والتسلية

  لعبة الشطرنج
şatranç 

 شطْرنج
  لعبة الورق

iskambil 

 إسكامبيل
  ورق اللعب 

iskambil kağidi 

كامبيل كاِغِدإس  
  الدور لك يف التوزيع

Sen dağıtacakın 

 سن داِغطاجقِسن
  هل رحبتم هذه اللعبة ؟

bu oyunu kazandınız mı? 

 بو اويونو قازانِد ِنزِم
  كال خسرناها 

hayır kaybettık 

 خري قاِيب اتك
  أنت تلعب جيداً 

sen iyi oynuyorsun 

 سن إيي اوينويورسن

  هذه اللعبة علمين كيف ألعب
bu oyunu öğret 

 بو اويونو أويرت
  لعبة الطاولة

tavla oyunu 

 طاوال اويونو



 ٣٩

  إرم الزهر
zarı at 

 زاِر آط
  حجر الطاولة

pul 

 بول
  

  األعمال املصرفية

  املصرف املركزي
merkez bankası 

 مركز بانقاِس
  فرع املصرف 

banka şubesi 

 بانقا شعبه سي
  ؟يف أية ساعة يفتح املصرف 

banka saat kaçta açılır ? 

 بانقا ساعت قاجتا آِجِلر
  مكتب املدير

müdür bürosu 

 مودور بوروسو
  أريد قبض قيمة هذا الشيك

bu çekin dağerini almak istiyorum 

 بو جكني ديِرين آملق ايسِتيورم
  عملة تركية 

türk parası 

 تورك باراِس
  



 ٤٠

  عملة مصرية
mısır parası 

 مِصر باراِس
  عملة عراقية

irak parası 

 ِعراق باراِس
  عملة لبنانية

lübnan parasi 

 لُبنان باراِس
  أريد سحب شيك بقيمة ألف لرية

bin liralık bir çek çektireceğim 

 بني لرياِلق بري جك  جكِْترجِيم
  كم لرية جيب أن أدفع ؟

kaç lira odemeliyim ? 

 قاج لريا أودمليِيم
  تفضل

buyur 

وربوي  
  سلمت يداك 

elıne sağlık 

 أِلنه صاغِلق
  أشكرك

teşekkür ederım 

 تشكُّر أدِرم
  ال شيء

bir şey değil 

 بري شي دِيل



 ٤١

  حمادثة جتارية

  ارك سعيد
gün aydın 

 كون أيِدن
  من هو املدير هنا ؟

burada idare amiri kim ? 

 بورادا إلداره آِمري كيم
  هل يتكلم اإلنكليزية ؟

ingilizce konuşurmu ? 

 إنكليزجه قونوشورمو
  أال يوجد أحد حيسن العربية هنا ؟

arapça konuşan kimse yok mu,burada ? 

 عرجبه قونوشان كيمسه يوقمو ، بورادا
  مع من جيب التكلم ؟

kimle konuşmalı 

 كيملَه قونومشاِل
  بشأن هذه املسألة 

bu mesele hakkında 

 بو مسألَه حقِّندا
  نع ونبيع أدوات منوعةنص

çaşitli aletler imal edüp satarız 

 جشيتلي آلَتلَر إعمال ايدوب صاتاِرز
  

  هذه بعض النماذج
işte bazı numuneler 

 إيشته باِز نومونلَر
  
  



 ٤٢

  أنا مهندس كهربائي 
ben elektrik mühendisiyim 

 بن ألكترك مهندسي ِيم
  هذه البضاعة معدة للتصدير 

bu mal ihraca hazırlanmış 

 بو مال إخراجا حاِزرالِمنش
  قائمة األسعار 

fiyat listesi  

 فيئات ليسته سي
  مىت ميكن تسليمي هذه البضائع ؟

bu malları ne vakit teslim edebilirsiniz ? 

 بو مالَّالِر نه وقت تسليم أدبيلريِسِنز
  خالل ستة أيام

altı gün zarfında 

 آلِت كون زرِفندا
  تطيع الشروع باإلرسال منذ اليومنس

bu günden beri göndermeğe başlayabiliriz 

 بو كوندن بري كونرميَه باشاليابيلِريز
  أنا أنتظر 

ben bekliyorum 

 بن بكلييورم
  أنا مضطر للسفر إىل لندن قريباً

ben yakında Londra'ya gitmek mecburiyetindeyim 

يتمك جمبوريِتندِيمبن ياقيندا لوندرايا ك  
  شريكي ينتظر هناك

ortağım orada bekliyor 

 اورتاِغم اورادا بكلييور
  



 ٤٣

  عندي موعد يف الساعة الثالثة 
saat üçte randevun var 

 ساعت اوجته راندفوم وار
  يف أي ساعة أحضر غداً ؟

yarın saat kaçta geleyim ? 

 ياِرن ساعت قاجتا كَلَِيم
  ف خابرين باهلات

telefonla konuş 

 تلفونلَه قونوش
  إنين أحبث عن عمل 

iş arıyorum  

 إيش آرييورم
  كمعلم

öğretmen olarak 

 أويرمتَن اوالراق
  كعامل يف املصنع

fabrikada işci olarak 

 فابريقادا إيشجي اوالراق
  مىت أستطيع الشروع يف العمل ؟

işe ne zeman başlayabilirim ? 

باشاليابيلِريمإشه نزمان   



 ٤٤

  جماملة األصدقاء واحملبني

  مرحبا 
merhaba 

 مرحبا
  ارك سعيد

gün aydın 

 كون آيِدن
  صباح اخلري 

sabah şerifleriniz hayır olsun 

 صباح شريفلَريِنز خري أولسون

  مساء اخلري 
akşam şerifleriniz hayır olsun 

 آقشام شريفلَريِنز خري أولسون
  أهالً وسهالً 

hoş geldiniz, safa feldiniz 

 خوش كَلديِنز ، صفا كَلديِنز

  أهالً بكم 
hoş bulduk, safa bulduk 

 خوش بولدق ، صفا بولدق

  تفضلوا
buyurun 

 بويورن
  مساء اخلري 

iyi akşamlar 

 إيي أقشامالر
  تصبحون على خري

hayırlı geceler 

 خيرِل كَجلَر



 ٤٥

  استودعناكم اهللا 
Allaha ısmarladık 

 اللّها إصمارالِدق
  أودعناكم

hoşca kalın 

 خوشجا قالِن
  مع السالمة

selametle 

 سالمتلَ
  باألمان

güle güle  
 كولَ كولَ

  يعين هل تذهبون هذا املساء ؟
bu akşam gidecekmisiniz , yani ? 

 بو آقشام كيدجكميِسِنز ، يعين ؟
  إن شاء اهللا 

inşallah 

 إنشالّاله
  ما شاء اهللا

maşallah  

 ماشالّاله
  تشرفنا

müşarraf olduk 

 مشرف اولدق
  ما األخبار ؟

ne var ne yok ? 

 نوار نيوق
  



 ٤٦

  كل شيء حسن 
iyilik , sağlık  

 إيِيلك ، صاغِلق
  تفضلوا 

buyurunuz  

 بويورنز
  بالعافية

afiyet olsun 

 عافيت اولسون
  احلمدهللا

hamd olsun 

 حمد اولسون
  هل تسمحون ؟

müsaade edermisiniz ? 

 مساعده أدرِمِسِنز
  على الرأس 

baş üstüne 

 باش أوستنه
  حمسوبكم مسافر اليوم

bendrniz bu gün yola çıkıyorum 

نمبرِنزبوكون يوال جيقييو د  
  البأس

zarar yok 

 زرريوق
  كيف حالك

nasılsın 

 ناِصلِسن
  



 ٤٧

  بغاية الصحة 
çok iyiyin 

 جوق إيِييم

  اخلرب ؟ما 
hayrola 

 خيراوال
 إنين منحرف الصحة قليالً 
bir az rahatsızım 

 بري آز راحتِسِزم
  من أين أنت ؟

nerelisin ? 

 نرليِسن
  أنا حليب 

Haleb' liyim 

 حلَبلي ِيم
  من يطرق الباب ؟

kapıyı kim çaliyor ? 

 قاِبيي كيم جاِلييور
  حمسوبكم حسن 

bedenız hasan  

نبند ِنز حس  
   

 


