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 واهلل ويل التوفيق

 املقدمة
هذا الكتاب " أماكن وسياحة وسفر"  الكتاب الثامن عشر من كتب "سلسلة املوسوعة 
الشاملة يف اللغة الرتكية " هذا الكتاب وضع خصيصُا للمسافر العربي الذي ينوي القدوم 
إىل تركيا . فهوي حيوي على مجيع مايلزمه من مفردات وعبارات من بداية شرائه بطاقة 
الطائرة ثم وصوله إىل املطار ثم وجوده على منت الطائرة أو احلافلة التي ستقله ثم حلظة 
وصوله إىل تركيا , فهو حيوي على قسم املفردات ألمساء األماكن العامة وأماكن التسلية 
وأماكن العمل , وقسم للمفردات التي تتعلق مبوضوع السفر والسياحة  وقد خصصت 
أيضاً  قسمًا للجمل والعبارات التي تستخدم للداللة على الطريق وأثناء السفر,وقسم 

للمعامالت البنكية وقسم لإلقامة يف الفندق وقسم لكيفية استئجار منزل , وهناك قسم 
لصور  أهم املناطق السياحية واألسواق واملناطق يف مدينة استانبول, وأقسام أخرى عديدة 

ستجدها يف هذ الكتاب القيم والرائع وأرجو من اهلل تعاىل أن يكون هذا الكتاب من 
سلسلة" املوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية" أن حيقق اهلدف املرجو منه يف إغناء املكتبة 
العربية التي تفتقر إىل مثل هذه املراجع والكتب وأن تكون أيضا" هذه السلسلة خري 

 مساعد ومعني للراغبني يف تعلم اللغة الرتكية والتعمق بها.

مالحظة هامة : قد مت جدولة املفردات واجلمل يف مجيع األقسام حسب الرتتيب األجبدي 
للغة العربية . وذلك لكي يسهل على القارئ أو املستخدم للكتاب احلصول على الكلمة 

 بالعربية ثم ما يقابلها يف اللغة الرتكية .
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 للسفر مكتب حجز التذاكريف   -1

Bilet  rezervasyonun ofisi 

 .İzmir'e bir bilet istiyorum أريد تذكرة إىل إزمري  .1

 Yarın için İstanbul'a iki yer ayırtmak استانبولأريد حجز مكانني غدًا إىل   .2
istiyorum. 

 istiyorum almak Merhaba, bir uçak bileti مرحبا, أريد شراء تذكرة سفر طائرة.  .3

 ?Tabii efendim, nereye بالطبع سيدتي ,إىل أين؟  .4

 İzmir'e إىل إزمري  .5

6.  
يوجد طائرة يف ساعات  لمتوز, ه 12يف 

 الصباح؟
Temmuz'da. Sabah saatlerinde uçak 12 

var mı? 

7.  

أيضًا  9والساعة  7.30يوجد يف الساعة 
موجود ,لكن مل يبق أماكن يف طائرة الساعة 

9   

Saat 7.30'da ve 9.00'da var ama 9'daki 
uçakta yer kalmadı. 

8.  
إذًا هل ميكنني أن أعمل حجز لك يف  

 ؟7.30الساعة 
rezervasyon O zaman Saat 7.30 için 

yapabilir misiniz? 

9.  
إذًا هل ميكنني أن أعمل حجز لك يف  

 ؟7.30الساعة 
O zaman Saat 7.30 için rezervasyon 
yapabilir misiniz? 

 ?Peki, efendim, adınızı alabilir miyim هل ميكنني أن آخذ امسك؟ سيدتي. متام,  .10

'e bir kişilik uçak bileti almak İzmir أريد تذكرة طائرة لشخص واحد إىل إزمري  .11
istiyorum. 

 ?Hangi tarihte gitmek istiyorsunuz يف أي تاريخ تريدين الذهاب ؟  .12

 ?Ankara'ya her gün uçak var mı هل يوجد طائرات إىل أنقرة يوميًا؟  .13
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  istiyorumİzmir’e bir kişilik uçak bilet almak أريد شراء بطاقة طائرة لشخص واحد إىل إزمري.  .14

 .Ön tarafta bir koltuk istiyorum أريد مقعدًا أمامياً   .15

 Koridor tarafında bir yer istiyorum أريد مقعدًا جبانب املمر.  .16

 Mümkünse, pencere kenarında bir yer أريد مقعدًا جبانب النافذة إن أمكن  .17
istiyorum. 

 bir koltuk istiyorum. Arka tarafta أريد مقعدًا يف مؤخرة الطائرة .  .18

 .Pasaportunuzu ve biletinizi verin lütfen أعطني جواز سفرك وتذكرتك من فضلك  .19

 ?Berlin’e gidiş ne kadar sürüyor الذهاب إىل برلني كم يستغرق؟  .20

21.  
 11الرحلة من نيويورك إىل استانبول تستغرق 

 ساعة
New York ile İstanbul arasındaki uçuş on 

saat sürüyor.bir  

 Ben yakında Londra’ya gitmek أنا مضطر للسفر إىل لندن قريبا"  .22
mecburiyetindeyim. 

 Yedi günlük bir gezinti رحلة لسبعة أيام  .23

 Yarın İstanbul'a uçacağım (uçakla غدًا سأسافر بالطائرة إىل استانبول  .24
gideceğim) 

25.  
كم سعر بطاقة طائرة ذهاب وإياب إىل 

 استانبول؟
İstanbul'a gidiş dönüş uçuşun fiyatı nedir? 

 dönüş bileti ne kadar? -Gidiş كم سعر تذكرة ذهاب وإياب ؟  .26

 ?Bagajın kaç kilosu ücretsizdir كم كيلو مسموح به جماني لألمتعة؟  .27

 ? Vizenin fiyatı kaç كم هو رسم التأشرية ؟  .28

 ? Kaldırmam gereken ağrılık ne olmalı ما الوزن الذي جيب أن أمحله ؟  .29
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 Normal bilet ne kadar البطاقة العادية ؟ نما مث  .30

31.  
اجلواز ماذا جيب علي أن اصطحب معي غري 

 ؟اوالفيز

irmem Pasaport ve vizeden başka ne get
lazım ? 

 ?Uçuç sefer sayısı kaç رقم رحلة الطريان ؟ وما ه  .32

  ne zaman gelecekVize الفيزا ؟ تأتيمىت   .33

 ?Ne zaman havaalanında olmam gerekli مىت يتوجب علي أن أكون يف املطار؟  .34

  مىت جيب  .35
 
 Ne zaman havaalanında olmalıyım أن أكون يف املطار؟ علي

 Bendeniz bu gün yola çıkıyorum بكم مسافر اليوم حمسو  .36

 .Bu uçuç kartı هذه هي بطاقة الطريان  .37

 ?Uçak zamanında gelecek mi ستأتي الطائرة يف املوعد احملدد ؟هل   .38

 ?İzmir'e uçağınız var mı هل عندكم طائرة إىل إزمري ؟  .39

 ?Türkiye'ye giriş vizeniz var mı هل معك تأشرية دخول إىل تركيا؟  .40

 ?Uçak değiştirmem gerekir mi هل يتوجب أن أبدل الطائرة ؟  .41

 ?Çocuk indirimi var mı لألطفال ؟هل يوجد حسم   .42

 Adana ile Londra arasında uçak seferleri هل يوجد رحالت طائرة بني أضنة ولندن   .43
var mı? 

44.  
هل يوجد رحلة طريان مباشرة من أنقره إىل 

 كاهريي؟
Ankara'dan Kahire'ye direkt uçuş var mı? 

  bağlantı sefer var mı?Ankara'ya هل يوجد رحلة مباشرة إىل أنقرة؟  .45
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 ?Bugün Londra'ya bir uçak var mı هل يوجد طائرة إىل لندن اليوم؟  .46

 ?İstanbul'a bağlantı uçak var mı هل يوجد طائرة مباشرة إىل استانبول؟  .47

 ? Pasaportunu verir misin ني جواز سفرك؟طيتعهل   .48

49.  
ميكنني املكوث يف استانبول ملدة مخسة أيام 

 فقط.
İstanbul ‘da ancak beş gün kalabilirim. 
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 السفروعند الوداع  عبارات -2

 

 .Seni görmeni ümit ederim أتأمل لقاءك  .1

 .İyi yolculuklar )سيارة( رحلة موفقة -أمتىن لك رحلة سعيدة   .2

 .İyi uçuşlar لة سعيدة )طائرة(أمتىن لك رح  .3

4.  
) عند توديع الشخص  هلنابا ارجعو باهلنا اذهب
 .Güle güle git ve güle güle dön املسافر(

 .Allah’a ısmarladık استودعك اهلل  .5

 .Terk etmek gerektir الزم –ضروري  الرحيل  .6

 .Allah kavuştursun اهلل حياوطك أو حيصنك )اهلل حيميك(  .7

 .Allah selamet versin للمسافر تقال –حيميك  اهلل-يسلمك اهلل   .8

 .Allah yolunu açık etsin،işlerini rast getirsin سر أمركيوي اهلل يفتح طريقك   .9

 !Ben senin dönmeni bekliyorum. Geç kalma أنا أنتظر عودتك, ال تتأخر!  .10

 .Allah yolunuzu mübarek eylesin طريقكمبارك اهلل   .11
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 .Her zaman beni cep telefonla ara دوما" اتصل بي باملوبايل  .12

 .Hayırlı yolculuklar رحلة موفقة  .13

 .Biz sana çok özleyeceğiz سنشتاق إليك كثريا" .  .14

 .Allah’a emanet olsun يف أمان اهلل  .15

 .Seni bırakmak sevmem ال أحب فراقك  .16

 .Seni bırakmak istemem فراقكال أريد   .17

 .Bana Mesajları atmayınız unutma إرسال الرسائل إيل سال تن  .18

 ?Ne zaman görürüm مىت  .19

 .Güle güle/uğurlar ola بأمان اهلل – مع السالمة  .20

 .Hoş kalın وداعا"  .21

 .Şimdi gitmem lazım جيب على الذهاب األن  .22
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 يف املطار -3

Havaalanında 
 .Pasaportunuzu ve biletinizi verin lütfen أعطني جواز سفرك وتذكرتك من فضلك  .1

2.  
الرجاء من املسافرين إىل استانبول أن يتوجهوا 

 رقم مخسة ةإىل البواب
İstanbul'a gidecek yolcuların beş numaralı 
kapıya gitmeleri rica olunur? 

 ?Trabzon'a bir sonraki uçuş ne zaman ترابزون مىت؟الرحلة التالية إىل   .3

 Yüz kırk beş numaralı uçuş binişe تهبط  245الرحلة رقم   .4
başlamıştır. 

 .Londra'dan gelen uçak inmiş durumdadır الطائرة القادمة من لندن يف وضع اهلبوط  .5

 gelecek Uçak on dakika gecikme ile الطائرة سوف تتأخر عشر دقائق  .6

 .İki yüz kırk numaralı uçuş için son çağrı 240رقم  ةاألخري للرحلالنداء   .7

 Eşyalarım kayıp. Nereye müracaat أمتعتي مفقودة . إىل أين ميكنني أن أراجع؟  .8
edebilirim ? 

 Benim iki çantam var أنا يل حقيبتان  .9

 geldiniz. İstanbul'a hoş أهالً وسهالً بكم يف استانبول.  .10

 ?Üç numaralı kapı ne tarafta أين البوابة رقم ثالثة؟  .11

 ? Resepsiyon nerede أين مكتب االستعالمات.؟  .12

 ?Bekleme salonu nerede أين هو صالون االنتظار ؟   .13

 ?Danışma bürosu nerede أين هو مكتب االستعالمات؟  .14
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  muayene ediyorlar ?Bagajları nerede أين يعاينون األمتعة ؟  .15

 Çıkış vizesi تأشرية خروج  .16

 Giriş vizesi تأشرية دخول  .17

 İki haftalık vize تأشرية ملدة أسبوعني  .18

 Bir bavul eksik حقيبة ناقصة  .19

 ?Yolculuğun kaç saat sürdü رحلتك )سفرتك( كم ساعة استغرقت؟  .20

 valizlerimi tarat زن حقائبي  .21

 ?Uçağın ne kadar gecikmesi (rötar) var املوجود على الطائرة؟كم  هو مدة التأخري   .22

 ? Hamala ne kadar vereyim كم أعطي احلمال؟  .23

 ?Bagajın kaç kilosu ücretsizdir كم كيلو مسموح به جماني لألمتعة؟  .24

 ?Bagaj kaç kilo geliyor كم هو وزن األمتعة ؟  .25

  sayısı kaç?Uçuç sefer رقم رحلة الطريان ؟ وما ه  .26

 ?Uçak ne zaman kalkıyor مىت تقلع الطائرة؟  .27

 kalkacak ? /zaman  / Uçak ne vakit تقلع الطائرة ؟سمىت   .28

 ?.....Uçak ne zaman inecek مىت ستهبط الطائرة ؟  .29

 Londra'ya bundan sonraki uçak ne مىت هي موعد الطائرة التالية إىل لندن؟  .30
zaman? 
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 ?Nereden el arabası alabilirim ميكنني احلصول على عربة يد؟من أين   .31

 .Bir araba kiralamak istiyoruz نريد سيارة لإلجيار  .32

 Bu eşya benim değil هذه األغراض ليست يل  .33

 .Bu uçuç kartı هذه هي بطاقة الطريان  .34

 ? pasaportunu verir misin ني جواز سفرك؟طيتعهل   .35

 ?Uçak zamanında gelecek mi الطائرة يف املوعد احملدد ؟هل ستأتي   .36

 ?Uçak rötar yapar mı هل ستتأخر الطائرة؟  .37

 ?Türkiye'ye giriş vizeniz var mı هل معك تأشرية دخول إىل تركيا؟  .38

 ?Ankara'dan gelen uçak indi mi هل هبطت الطائرة القادمة من أنقرة؟  .39

40.  
كحقيبة يد جبانبي هل ميكن أخذ هذه الشنتة 

 يف الطيارة؟
Bunun el çantası olarak uçakta yanıma 
alabilir miyim? 

 Burada çantalarımızı bırakabileceğimiz bir هل يوجد هنا مكتب أمانات لوضع احلقائب؟  .41
emanet bürosu var mı? 

 Beş kilo fazla eşyanız var يوجد مخسة كيلوغرام زيادة يف وزن أمتعتك.  .42
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 الطائرة على منت -4
Uçakta 

 .Kemerlerinizi bağlayan lütfen أربطوا أحزمتكم من فضلكم.  .1

 .Tuvalete gitmek istiyorum أريد الذهاب إىل التواليت  .2

 على مايرام   .3
ُ
 .Kendimi iyi hissetmiyor أشعر باني لست

  geldiniz.İstanbul'a hoş أهالً وسهالً بكم يف استانبول.  .4

 .Kemelerinizi bağlayın Lütfen رجاء اربطوا أحزمتكم  .5

 أطفئوا سيجاراتكم  .6
ً
 .Lütfen sigaralarınızı söndürünüz رجاء

 أغلقوا هواتفكم احملمولة  .7
ً
 Lütfen telefonsuzu kapatınız رجاء

8.  
سنهبط بعد قليل يف مطار أتاتورك يف 

 استانبول
hava limanına Biraz sonra İstanbul Atatürk 

iniş yapacağız. 

 ?Hangi yükseklikte uçuyoruz على أي ارتفاع نطري ؟  .9

 ?Saat kaçta iniyoruz يف أي ساعة سنهبط ؟  .10

 ?Antalya'ya saat kaçta varınız يف أي ساعة نصل إىل أنطاليا؟  .11

 .Bakar mısınız, bir gazete istiyorum لو مسحت أريد جريدة  .12

 ?Ne içmek istersiniz تشرب ؟ ماذا تريد أن  .13

 ? Ne zaman varacağız نصل ؟سمىت   .14
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 .Ararat dağı üzerinde uçuyoruz حنن نطري فوق جبل أرارات  .15

 .Biz 1400 m  üzerinde uçuyoruz مرت 1400حنن نطري على ارتفاع   .16

 ?Sigara içmem sizi rahatsız eder mi هل يزعجك شربي للسيجارة ؟  .17

 هل ميكنك   .18
ً
 ?Bana bir gazete verebilir misiniz, Lütfen أن جتلب يل جريدة؟ رجاء

 ?Sigara içebilir miyim هل ميكنني أن ادخن سيجارة ؟  .19

 ?Kemerimi çözebilir miyim هل ميكنني أن أفك احلزام ؟  .20

 Tam vaktinde vardık وصلنا على الوقت متاما"  .21

  çözebilirsiniz.Kemerlerinizi ميكنكم فك أحزمتكم.  .22
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  يف القطار واملرتو  -5
Trende 

 Ankara'ya  vardığımız  bana  haber ver أخربوني عند وصولنا إىل أنقرة من فضلكم.  .1
misiniz? 

 Biletlerinizi gösteriniz أروني تذاكركم  .2

 .İstasyona gitmek istiyorum أريد الذهاب إىل احملطة  .3

 inecek var  أريد النزول   .4

 .Önümüzdeki istasyonda inmek istiyorum أريد النزول يف احملطة التالية .  .5

 .Bir şikayette bulunmak istiyorum أريد أن أقدم شكوى  .6

 .Ankara'ya birinci sınıf bilet istiyorum أريد تذكرة درجة أوىل إىل أنقرة  .7

  dönüş bileti istiyorum. –Gidiş أريد تذكرة ذهاب وإياب  .8

 .Bir kişilik bilet istiyorum أريد تذكرة لشخص واحد  .9

 .İki kişilik yer ayırtmak istiyorum أريد حجز مكان لشخصني  .10

 İstasyon müdürünü görmek istiyorum أريد مقابلة مدير احملطة  .11

 ?Şimdi nerelerdeyiz اآلن أين حنن؟  .12

 ?Trabzon'a bir sonraki uçuş ne zaman ترابزون مىت؟الرحلة التالية إىل   .13

14.  
القطار الذاهب إىل استانبول يف أي ساعة يقلع, 

 الساعة الثامنة يقلع.
İstanbul'a giden tren saat kaçta kalkıyor? 
Saat sekizde kalkıyor. 
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15.  
القطار الذي سيأتي من أنطاليا يف أي رصيف 

 سيدخل؟
hangi perona  Antalya'dan gelecek tren

girecek? 

 ?Hangi perona gideceğim إىل أي رصيف سأذهب؟  .16

 .Burada inin انزل هنا.  .17

 ?Nerede أين ؟  .18

 ?En yakın metro istasyonu nerede أين أقرب حمطة مرتو ؟  .19

 ?Bilet gişesi nerededir أين شباك التذاكر من فضلك؟  .20

  mevki vagonlar nerede?Birinci أين عربات الدرجة األوىل؟  .21

  ?Bilet gişesi nerededir أين كشك قطع التذاكر ؟  .22

 ? Resepsiyon nerede أين مكتب االستعالمات.؟  .23

 ?İkinci mevki vagonlar nerede أين هي عربات الدرجة الثانية؟  .24

 Yarım saatlik bir gecikmemiz var تأخرنا ملدة نصف ساعة   .25

26.   
ً
 .Bavulu lütfen alın خذ الشنتة رجاء

 .Bagajımı emanete götürünüz خذ أمتعتي إىل قسم األمانات .  .27

 ?Bagajımı alır mısınız خذوا حقائبي من فضلكم  .28

 البطاقات   .29
ً
 .Biletler lütfen رجاء

 بطاقة ذهاب وعودة إىل إزمري  .30
ً
 .İzmir'e bir gidiş dönüş bilet, Lütfen رجاء
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 قل يل أين   .31
ً
 .Lütfen nerede ineceğimi söyleyin سأنزل؟رجاء

 هل ختربني عن موعد نزويل ؟   .32
ً
 ?İneceğim zamanı lütfen bildirir misiniz رجاء

 واحد إىل لندن درجة ثانية   .33
ً
 ,Londra'ya bir tane ikinci mevki gidiş رجاء

Lütfen. 

  sürdü?Yolculuğun kaç saat رحلتك )سفرتك( كم ساعة استغرقت؟  .34

 Saat dörtte kalkacak trene bineceğim سأركب القطار الذي سيقلع يف الساعة الرابعة.  .35

 .Önümüzdeki istasyonda iniyorum سأنزل يف احملطة التالية   .36

 ?Affedersiniz, pencereyi açabilir miyim عفوًا , هل ميكنني أن أفتح النافذة ؟  .37

 ?Affedersiniz, bu yer boş mu )مقعد للجلوس(عفوًا, هل هذا املكان فارغ   .38

 .Her saat trenimiz var عندنا قطار كل ساعة  .39

 ?Üsküdar'a kaç saatte bir işler ؟ريف أي ساعة الذهاب إىل أوسكودا  .40

 ? Tren saat kaçta yola çıkacak يف أي ساعة يقوم القطار ؟  .41

 ?Borcum ne kadar كم األجرة ؟  .42

 Buradan İstanbul'a yolculuk ne kadar الرحلة من هنا إىل استانبول؟كم تستغرق   .43
sürer? 

 ?Kaç dakika كم دقيقة؟  .44

 ?Bursa'ya gidiş dönüş bileti ne kadar ذهاب وإياب إىل بورصة ؟ ةسعر بطاقكم   .45

 ?Sadece gidiş bileti ne kadar كم سعر تذكرة ذهاب فقط؟  .46
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  ne kadar gideceğiz?Daha كم سنذهب أكثر من ذلك  .47

 ?Burada ne kadar duracağız كم سنقف هنا؟  .48

 ?Tren burada ne kadar duracak كم سيتوقف القطار هنا ؟  .49

 ?ya varmanıza kaç istasyon var .. كم حمطة يوجد لوصولنا إىل ..  .50

 ? Beyoğlu’na kadar kaç durak var كم موقف يوجد حىت بيولو ؟  .51

52.  
البطاقة ذهاب وعودة درجة ثانية كم هو سعر 

 إىل استانبول ؟
dönüş bileti  –İstanbul'a ikinci mevki gidiş 

fiyatı nedir?  

 Buradan Ankara'ya ne kadar zamanda كم يأخذ وقت من هنا إىل أنقرة ؟  .53
gidilir? 

 ?Pardon, Haydarpaşa Garı nerededir لو مسحتم أين حمطة حيدر باشا؟  .54

 .a direkt trenimiz yok'.… عندنا قطار مباشر إىل.....ليس   .55

 normal bilet ne kadar البطاقة العادية ؟ نما مث  .56

 ? Ne zaman varacağız نصل ؟سمىت   .57

 ?İstanbul'a ne zaman varacağız مىت سنصل إىل استانبول؟  .58

 ?Ne zaman kalkıyoruz مىت سنقلع ؟  .59

 ?Bu tren Taksim'e ne zaman varacak تقسيم؟إىل  مىت سيصل هذا القطار  .60

 Ankara'ya bundan sonraki tren ne zaman مىت موعد إقالع القطار التايل إىل أنقرة؟  .61
(kalkıyor) 

 ?Hududa ne vakit varacağız مىت نصل إىل احلدود ؟  .62
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 ?Tren ne zaman gelir مىت يأتي القطار؟  .63

 ?Bundan sonraki tren ne zaman kalkıyor مىت يغاد القطار بعد ذلك؟  .64

 ?Ankara'ya tren ne zaman kalkıyor مىت يغادر القطار إىل أنقرة؟  .65

 ?İstanbul'la ilk tren ne zaman kalkıyor قطار إىل استانبول؟ لمىت يغادر أو  .66

 ?İstanbul'a ne zaman tren var مىت يوجد قطار إىل استانبول؟ 

 ?Londra'ya ne zaman tren var إىل لندن؟مىت يوجد قطار   .67

 ?Tren hangi perondan hareket edecek من أي رصيف سيغادر القطار؟  .68

 ?İzmir treni hangi perondan kalkıyor من أي رصيف يقلع قطار أنقرة ؟   .69

 ?Tren ne zamanda hareket edecek مىن سيتحرك القطار؟  .70

 ne zaman kalkacak? Bu tren هذا القطار مىت سيقلع؟  .71

72.  
هذه البطاقة إىل أي وقت تبقى صاحلة 

 لالستعمال ؟
Bu bilet ne kadar zaman için geçerlidir? 

 ?Nerede ineceğimi söyler misiniz هل بإمكانكم أن ختربوني أين سأنزل ؟  .73

؟  .74
ً
 ?Şu pencereyi lütfen kapatır mısınız هل تغلق تلك النافذة رجاء

 ?Taksim'de duracak mıyız يف تقسيم ؟ هل سنتوقف  .75

 ?Zamanında varacak mıyız هل سنصل يف املوعد احملدد ؟  .76

 ?Aktarıma yapacak mıyız هل سنقوم بالتبديل؟  .77
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 ?Trende yemek vagonu var mı هل يف القطار عربة طعام؟  .78

 ?Şu pencereyi biraz açalım mı هل نفتح تلك النافذة قليالً ؟  .79

 Gümrük muayenesi için trenden inelim mi ار للمعاينة اجلمركية ؟ننزل من القطهل   .80
? 

 ?Bu tren Ankara'ya gidiyor mu هل هذا القطار يذهب إىل أنقرة؟  .81

 ?Bu hızlı tren mi هل هذا قطار سريع؟  .82

 ?Trenlerde rötar olur mu هل حيدث تأخري يف القطارات؟  .83

 ?Bu tren taksim 'da durur mu تقسيم؟هل يقف هذا القطار يف   .84

 ?Trende cep telefonu ile konuşulabilir mi هل ميكن استخدام املوبايل يف القطار؟  .85

86.  
هل يوجد تأخري للقطار الذي سيأتي من 

 استانبول؟
İstanbul'dan gelecek trenin rötarı var mı? 

  ankesörlü telefon var mı?Trende هل يوجد تلفون مدفوع األجرة بالقطار؟  .87

 ?Trende yemekli vagon var mı هل يوجد عربة للطعام  يف القطار؟  .88

 ?Burası hangisi istasyon هنا أي حمطة؟  .89

 Bunlar benim eşyalarım değil هؤالء ليست أمتعتي  .90

 إىل احملطة متأخرا"  .91
َ
 İstasyona geç vardın وصلت

  vaktinde vardıkTam وصلنا على الوقت متاما"  .92

 .Daha çok vakit var يوجد املزيد من الوقت   .93
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 .Bir bavul eksik يوجد شنتة ناقصة  .94

 .Yirmi dakikada bir işler دقيقة 20يوجد مغادرة كل   .95

96.  
اجللوس  كيوجد هنا واحد فارغ ) مقعد(, ميكن

 هنا
Burada bir tane var. Burada oturabilirsiniz. 
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 الباخرةيف  -6
Gemide 

 .numaralı kamarayı arıyorum 3 3أحبث عن القمرة رقم   .1

 .Kaptan ile konuşmak istiyorum أريد أن أتكلم مع القبطان  .2

 بدوار البحر  .3
ُ
 .Deniz tuttu أنا أصبت

 استدعي طبيب السفينة بسرعة جداً   .4
ً
 Lütfen ,çok acele gemi doktorunu çağırın رجاء

 ?Kamaram çok küçük ,değiştirebilir misiniz جدًا هل ميكنني أن أبدله؟ قمرتي صغرية  .5

 ?Geminin adı ne اسم السفينة؟ وما ه  .6

 ?Bana kamarotu çağırır mısınız هل تنادي يل املضيفة؟  .7

 ?Gemide doktor bulunur mu هل موجود طبيب يف السفينة  .8

  tutmasına karşı ilacınız var mı?Deniz هل يوجد عندكم دواء لدوار البحر؟  .9
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  يف الباص  -7 
Otobüste 

1.  
  

ً
أريد أن تفسحوا يل مكان  إذا بتسمحرجاء

 ()داخل الباص
Müsait misiniz bir yerde ,Lütfen. 

 .numaralı otobüse bin … اركب الباص رقم ...  .2

 inecek var ..القطار -الباص من –أريد النزول   .3

 İstasyon müdürünü görmek istiyorum مقابلة مدير احملطةأريد   .4

 .Üç numaralı otobüse binin اصعد الباص ذو منرة ثالثة  .5

 ?Hangi otobüs binmem lazım أي باص جيب أن أصعد؟  .6

7.  
تفتح الباب  أنحضرة السائق, هل تسمح 

 الوسطي؟
Şoför bey, orta kapıyı açar mısınız? 

 ?Pardon, otogara nasıl gidebilirim ميكنني الذهاب إىل حمطة الباص؟عفوا" , كيف   .8

9.  
) ضمن زمحة الركاب أمر؟ أنعفوا" هل ميكنني 

 يف الباص(
Pardon, geçebilir miyim? 

 ?Otobüsle kaç saat sürüyor كم ساعة يستغرق بالباص؟  .10

 ? Beyoğlu’na kadar kaç durak var كم موقف يوجد حىت بيولو ؟  .11

 ? Köprüden Taksim’e kadar kaç durak var كم موقف يوجد من اجلسر حىت تقسيم ؟  .12

 ? Ne zaman varacağız نصل ؟سمىت   .13
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 ?Bu otobüs  Taksim'e ne zaman varacak الباص إىل تقسيم؟ -مىت سيصل هذا القطار  .14

15.  
من أين أشرتي بطاقة باص, من هذا الكشك 

 تشرتي
alınır? Şu gişeden Otobüs bileti nereden 

alınır. 

 ?Taksim otobüsü nereden kalkar من أين يقلع ) يغادر( باص تقسيم؟  .16

 ?Durağa nereden gidebilirim من أين ميكنني الذهاب إىل املوقف؟  .17

 ?Buradan Ayasofya'ya otobüs var mı من هنا هل يوجد باص إىل آيا صوفيا؟  .18

  otobüs gidiyor, biliyor musunuz?Hangi هل تعرف أي باص يذهب ؟  .19

 ?Hilton otelinde inecek var mı ريد النزول عند فندق هيلتونهل من ي  .20

 ? Otobüsle gidelim mi هل نذهب باألتوبيس ؟  .21

 ? Bu yer tutulmuş mu هل هذا املقعد حمجوز ؟  .22

 ?Bu otobüs Taksim'den geçer mi هل مير هذا الباص من تقسيم؟  .23

24.  
 مترر هذا ) بطاقة الباص أو األجرة(هل ميكن أن 
 إىل األمام؟

Şunu uzatabilir misiniz? 

 ?Otobüsle gidebilir miyim هل ميكنني الذهاب بالباص؟  .25

 أن أركب الباص؟  .26
 
 .Otobüse binmelisiniz هل جيب علي

 ?Aksaray İstasyona hangi otobüs gider أي باص يذهب إىل حمطة أكسراي؟  .27

 ?Taksim'e direkt  bir otobüs var mı هل يوجد باص مباشرة إىل تقسيم؟  .28

 ?72KE numaralı otobüs buradan geçer mi من هنا ؟  72KYهل مير الباص ذو الرقم   .29



 
 
 

 

 تأليف وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب -دليل املسافر العربي إىل استانبول  

 

 

 

 

 

 ?Otobüs durağı nerede أين هو موقف الباص؟  .30

  nerede durur?Fatih'e giden otobüs أين يقف الباص الذاهب إىل منطقة الفاتح؟  .31

 .Metro ile gideceğim سأذهب باملرتو  .32

 .Aksaray istasyona gitmek istiyorum أريد الذهاب إىل حمطة أكسراي  .33

 ?Taksim'e Kaç durak kaldı كم موقف بقي تقسيم؟  .34

 .Oraya gidince lütfen bana bildiriniz رجاء عند أعلمني عند وصويل إىل هناك   .35

36.  
أعلمني عند وصويل إىل منطقة رجاء عند 
 عثمان بيه

Osman Bey'e  gidince lütfen bana 
bildiriniz. 

 Bundan sonraki otobüs ne zaman hareket مىت يتحرك الباص التايل من هنا ؟  .37
eder? 

 أن أنزل ؟  .38
 
 ?Nerede inmeliyim أين جيب علي

 .Üçüncü durakta inin انزل يف املوقف الثالث   .39

  durakta inin.Sonraki  انزل يف املوقف التايل  .40

 .Son durakta inin انزل يف آخر موقف  .41

 أن أبدل ؟) الباص   .42
 
 ?Aktarma yapmam gerekiyor mu املرتو ..( –هل يتوجب علي
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 يف املنطقة احلدودية -8
rlardaınıS 

 فيزا  .1
ُ
 .Vize aldım أخذت

  Mümkünse konsolosluğuma  telefon إذا كان ممكنًا  أريد أن أتصل بقنصليتي   .2
etmek istiyorum. 

 .Çocuklar benim pasaportuma kayıtlı األوالد مت إدراجهم يف جواز سفري  .3

 İngilizce biliyorum tercüman çağırır أنا أعرف اإلنكليزية هل تستدعي يل ترمجان ؟  .4
mısınız? 

 ?Pasaport kontrolü nerededir مراقب اجلوازات ؟أين   .5

 .Pasaportunuzun süresi gelecek ay bitiyor جواز سفرك سوف ينتهي مدته خالل شهر  .6

 Pasaportunuz lütfen رجاء ً جواز سفرك  .7

 .Lütfen bu formu doldurun رجاء امأل هذه االستمارة   .8

 .İyi yolculuklar سفرة موفقة  .9

 ?Sınıra ne zaman varıyoruz إىل احلدود؟مىت نصل   .10

 Avrupa birliği üyesi olmayan ülke من أجل غري مواطني االحتاد األوروبي  .11
vatandaşları için. 

 .Avrupa birliği üyesi ülke vatandaşları için من أجل مواطني االحتاد األوروبي   .12
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 .İşte pasaportum هو جواز سفري ها  .13

 ?Vizeniz var mı فيزا ؟هل لديك   .14

 .Yeşil sigorta kartım var هل لديك كرت التأمني األخضر؟  .15

 ?Vizeyi buradan alabilir miyim هل ميكنني أن أحصل على فيزا من هنا؟  .16
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 يف اجلمارك -9
Gümrükte 

 .Çantanızı kapatın  lütfen أغلق حقيبتك من فضلك  .1

 .Çantanızı açın lütfen من فضلكافتح حقيبتك   .2

 .Tatil için buradayım أنا هنا من أجل اإلجازة  .3

 ?Gümrük muayenesi nerededir أين هي املعاينة اجلمركية؟  .4

 ? Bagajları nerede muayene ediyorlar أين يعاينون األمتعة ؟  .5

 افتح حقيبتك  .6
ً
 .Bavulunuzu açın lütfen رجاء

 .Sadece özel eşyalarım var خاصةفقط لدي أشياء   .7

 .Hepsi kullanılmış şeylerdir كل هذه أشياء مستعملة  .8

 ?Ne kadar kalacaksınız كم ستبقى ؟  .9

 ?Kaç sigaranız var كم لديك من السجائر؟  .10

 ? bir kilogram için ne kadar ödemem lazım كم جيب أن ادفع على الكيلو غرام؟  .11

 Koridorda bir bavul daha var املمرال تزال حقيبة يف   .12

 .Gümrüğe tabi eşyam var لدي شيء ألصرح عنه للجمارك.  .13

 .Gümrüğe tabi eşyam yok ليست معي أشياء تابعة للجمرك  .14

 ?Ziyaretinizin amacı ne هو الغرض من زيارتك؟ ما  .15
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 ? nerden geliyorsun من أين أنت قادم ؟  .16

  memurugüvenlik موظف أمن عام  .17

 Gümrük memuru موظف مجرك  .18

 .Hepsi bu kadar هذا كل شيء  .19

 yanımdakiler bu kadar هذا كل ما معي  .20

 .Bu bir hatıra  eşyasıdır هذه أشياء تذكارية  .21

 .Bunlar şahsı eşyalarımdır الشخصي الستعمايلهذه األشياء   .22

 Benim bavulum budur هذه حقيبتي.  .23

 İşte ehliyetim السواقة اخلاصة بيهذه شهادة   .24

 .Bu benim bavulum değil هذه ليست حقيبتي  .25

 Bu benim değil هذه ليست يل  .26

 .Bu gümrüğe tabi değildir هذه معفية من الرسوم اجلمركية.  .27

 .Bu hediyedir هذه هدية  .28

 ?Bunun için gümrük ödeyecek miyim هل سأدفع مجارك من أجلها؟  .29

 ?Bavulumu açayım mı  أن أفتح حقيبتي؟  هل علي  .30

ح عنه للجمارك؟  .31
ِّ
 ?Gümrüğe tabi bir şeyiniz var mı هل لديك أي شيء تصر

 ?Bagaj kontrolü trende mi yapılacak يف القطار؟هل يتم مراقبة األمتعة   .32
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 التاكسي –يف سيارة األجرة  -10
Takside 

 .Yavaş gidin اذهب ببطء  .1

 .Kavşaktan sola git اذهب من التقاطع إىل اليسار  .2

 .Hilton otele gitmek istiyorum أريد الذهاب إىل فندق هيلتون .  .3

  istiyorum.Makbuz أريد وصالً   .4

 ?Daha gelmedik mi أمل نصل بعد ؟  .5

 .Havaalanına ve çabuk olun إىل املطار  وكن سريعاً   .6

 ?Nereye gitmek istiyorsunuz إىل أين تريد الذهاب؟  .7

 ?Bu yol ( cadde ) nereye gider إىل أين يؤدي هذا الطريق؟  .8

9.  
 أليس معك فراطة ) قطع نقود صغري( ؟

 ديوجال مع األسف , 
Bozuk (para) yok mu? 
Maalesef yok. 

 استعجل   .10
ً
 .Geç kaldım , lütfen acele edin أنا تأخرت. رجاء

 مستعجالً   .11
ُ
  değilim Acela أنا لست

 .Acelem var أنا مستعجل  .12

 Sahile inin انزل إىل الساحل.  .13

 .İlk sokaktan sola dönün انعطف من أول طريق على اليسار  .14
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 ?Havalimanına en kısa yol hangisi طريق إىل املطار؟أي أقصر   .15

 ? Hangi yol açık أي طريق مفتوح ) غري مزدحم(  .16

 ?Hangi yol açık ازدحام سري فيه( دال يوجأي طريق مفتوح )   .17

 ? Nerede taksi bulabilirim أين ميكنني أن اجد تاكسي ؟  .18

  ; dosdoğruTam karşıda دغري -باجتاه مستقيم مباشر   .19

 Daha hızla sür Biraz acelem var بسرعة أكثر سوق. أنا مستعجل قليالً   .20

 Tamam burada durun متام توقف هنا  .21

 Benim çantalarım çok ağır bana yardım حقائبي ثقيلة جدًا هل ميكنك مساعدتي ؟  .22
edebilirsiniz? 

 .İlk caddenden sağa sap خذ ميينك من أول شارع   .23

 .Beni havaalanına götürün خذني إىل املطار  .24

 .Hava alanına götür ) لسائق السيارة(خذني إىل املطار .  .25

 Üstü kalsın دع بقية النقود لك  .26

 افتح الصندوق اخللفي للسيارة  .27
ً
 Bagajı açın lütfen رجاء

 انتظر هنا.  .28
ً
 .Lütfen burada bekleyin رجاء

 انتظرني هنا  .29
ً
  burada beni bekleyin.Lütfen رجاء

 سوق بشكل أسرع  .30
ً
 .Daha hızlı sürünüz lütfen رجاء
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31.    
ً
 ?Benim için taksi çağırır mısınız  هل تنادي يل تاكسي رجاء

 .Hızlı sürünüz سوق بسرعة   .32

 .Şu kösede durun قف يف هذه الزاوية  .33

 ?Borcum ne kadar كم أجرتك؟  .34

 ? Arabanın ücreti kaç كم هي أجرة السيارة ؟  .35

 ? Havalimanı Nasıl Ulaşabilirim كيف أستطيع الوصول إىل املطار؟  .36

37.  
 كيف هو السري) مزدحم = غري مزدحم...(

 السري سيء جداً 
Trafik nasıl? 
Trafik çok kötü 

 Hiç sapmadan trafik lambasına kadar أبدا" امش حىت اإلشارة الضوئية فال تنعط  .38
gidin. 

 .Sağa sola sapma ال إىل اليمني وال إىل اليسار فال تنعط  .39

  Bu kadar hızlı sürmeyiniz التقود بهذه السرعة  .40

 ?Merhaba boş mu مرحبا, هل أنت فاضي ) للتاكسي(  .41

42.  
من الزاوية إىل اليمني انعطف, إىل اليسار 

 انعطف, تابع دغري
düz  -sola dönün-Köseden sağa dönün

devam edin. 

 :İlk caddeden sağa sap من أول شارع انعطف إىل اليسار  .43

 ?Nereden gidelim من أين نذهب؟  .44

 .Bir araba kiralamak istiyoruz نريد سيارة لإلجيار  .45

 Bu yol çok uzun هذا الطريق طويل جداً   .46
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 ?Orası uzak mı هل املكان بعيد ؟  .47

  misiniz?Boş musunuz? Serbest هل أنت فاضي ؟  .48

 ?Burada bir dakika durur musunuz هل تتوقف هنا ملدة دقيقة ؟  .49

 ?Müziği kısar mısınız هل ختفض صوت املوسيقا ؟  .50

 ?Pencereyi kapar misiniz هل تغلق النافذة  .51

 ?Pencereyi açar misiniz هل تفتح النافذة؟  .52

  var mı?Sigara içmemde sakınca هل متانع إذا دخنت سيجارة ؟  .53

54.  
هل ميكنك أن تصرف يل ورقة فئة اخلمسني 

 لرية؟
Ellilik bozabilir misiniz? 

55.  
هنا يوجد ازدحام يف السري. دعنا نذهب من 

 طريق أخر.
Burada trafik var, başka bir yoldan gidelim 
mi? 

 Hey ! Taksi هه . تاكسي ) ينادي للتاكسي (  .56

 االجتاهات

 girin Soldan ادخل من اليسار  .57

 Sağdan girin ادخل من اليمني  .58

 Biraz ilerde إىل األمام قليالً   .59

 Arkaya إىل الوراء  .60

 sola إىل اليسار  .61
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 sağa إىل اليمني  .62

  Sola dönün  -Sola dön انعطف إىل اليسار  .63

  Sağa dönün  -Sağa dön انعطف إىل اليمني  .64

 U dönüşü yapın. -U - انعطف بشكل   .65

  dosdoğru ,Tam karşıda دغري -مستقيم مباشر باجتاه   .66

 .Sağa sola sapma ال إىل اليمني وال إىل اليسار فال تنعط  .67

 sağdan من اليمني  .68

 Soldan من اليسار  .69
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 الفندق يف -11
Otelde 

 ?Bavullarımı taksiye taşır mısınız lütfen امحلوا حقائبي إىل التاكسي من فضلكم  .1

 .Mümkünse banyolu bir oda olsun إذا كان باإلمكان غرفة مع محام .  .2

 .Faturamı adresime gönderin أرسل الفاتورة إىل عنواني  .3

 .Bunun ütülenmesini istiyorum أريد  كوي هذه  .4

 .Kahvaltı istiyorum أريد اإلفطار  .5

  istiyorumDivan Oteline gitmek أريد الذهاب إىل فندق الديوان  .6

 .Kredi katıyla ödemek istiyorum أريد أن أدفع ببطاقة االئتمان .  .7

 .Banyo yapmak istiyorum أريد أن أستحم  .8

 .Çay (kahve, süt…) içmek istiyorum أريد أن أشرب شاي) قهوة , حليب ..(  .9

 أريد أن أعمل حجز هلذا املساء.  .10
yaptırmak Bu akşam için bir rezervasyon 

istiyorum . 

 .Bugün otelden ayrılmak istiyorum أريد أن أغادر الفندق اليوم   .11

 .Odaya bir göz atmak istiyorum أريد أن ألقي نظرة على الغرفة  .12
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 .Bir oda istiyorum أريد غرفة  .13

 .Banyolu bir oda istiyorum أريد غرفة حبمام.  .14

  yataklı bir oda istiyorum.Tek أريد غرفة بسرير واحد  .15

 Tek yataklı ya da iki yataklı bir oda أريد غرفة بسرير واحد أو بسريرين.  .16
istiyorum. 

 .Bir gece için çift yataklı oda istiyorum أريد غرفة بسريرين لليلة واحدة  .17

 .İki yataklı ,duşlu bir oda istiyorum أريد غرفة بسريرين مع دوش  .18

 .Bir kişilik oda istiyorum غرفة فردية أريد  .19
 

 .Bir kişilik oda istiyorum أريد غرفة لشخص واحد  .20

 .Çift yataklı, duşlu bir oda istiyorum مع دوش سريرينأريد غرفة مزدوجة ب  .21

 .Deniz nazır bir oda istiyorum أريد غرفة مطلة على البحر.  .22

 .Bahçeye bakan bir oda istiyorum أريد غرفة مطلة على احلديقة  .23

 .Caddeye bakan bir oda istiyorum أريد غرفة مطلة على الشارع  .24

 .Sessiz ,sakin bir oda istiyorum أريد غرفة هادئة  .25

 .Bu takım elbiseyi ütületmek istiyorum أريد كوي هذه البدلة   .26

  istiyorum.Bu elbise ütületmek أريد كي هذه األلبسة  .27
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 Her şey için teşekkür ederim أشكركم على كل شيء  .28

 مفتاحي  .29
ُ
 .Anahtarımı kaybettim أضعت

 .Sanırım hesap yanlış أظن أن احلساب غلط  .30

 .Odamda yemeği tercih ederim أفضل الطعام يف غرفتي.  .31

 .Fiatlar biraz yüksek األسعار مرتفعة قليالً   .32

 .Hesap lütfen احلساب من فضلك  .33

 .Oda çok küçüktür الغرفة صغرية جداً   .34

 .Anahtar kapatmıyor لاملفتاح ال يقف  .35

 .Havlular temiz değil املناشف ليست نظيفة  .36

 ?Otel kaçta kadar açıktır إىل مىت يبقى الفندق مفتوحاً   .37

 ?Otel saat kaça kadar açıktır إىل أي ساعة يبقى الفندق مفتوحًا ؟  .38

 .Eşyalarım arabada أمتعتي يف السيارة  .39

 .Yarın sabah ayrılıyoruz أنا سأغادر غدًا صباحاً   .40

  mektup) bekliyorum -Bir arkadaş(telefon مكتوب .. –تلفون  –أنتظر صديقًا   .41

 ?Buraya en yakın otel hangisidir أي فندق أقرب إىل هذا املكان؟  .42
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  nerede?Tuvalet أين التواليت؟  .43

 ?Banyo nerededir أين احلمام؟  .44

 ?Asansör nerededir أين املصعد؟  .45

 ?Hilton oteli nerede أين فندق هيلتون؟  .46

 Öğrenci yurdu nerededir أين هو السكن اخلاص بالطالب  .47

 ?Burada nerede çamaşır yıkabilir أين ميكن أن أغسل املالبس؟  .48

 ?Arabamı nerede bırakabilirim أين ميكنني أن أترك سيارتي؟  .49

 ?Nereden telefon edebilirim أين ميكنني أن أتصل بالتلفون؟  .50

ل يل املناشف  .51
ِّ
 .Havluları değiştirin بد

 .Priz bozuk بريز الكهرباء معطل  .52

 ?Bir/iki kişilik odalar kaç para لشخص واحد أو شخصني؟. غرفالبكم سعر   .53

 بني الساعة السادسة   .54
ً
 .Akşam altı ile dokuz arası والتاسعة مساء

 .Buyurun ,işte pasaportum هو جواز سفري تفضل ها  .55

 .Gece yarısı saat bire kadar حىت الساعة الواحدة يف منتصف الليل  .56

 .Tamam, odayı beğendim حسنًا لقد أعجبتني الغرفة.  .57
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  devamlı akıyor.Musluk حنفية أو صنبور املاء ينقط باستمرار  .58

 أيقظني يف الساعة السادسة صباحًا    .59
ً
 .Sabah altında beni uyandırın lütfen ر جاء

 ,  أيقظني غدًا الساعة الثامنة   .60
ً
 .Yarın beni saat sekizde uyandırınız ,lütfen رجاء

61.  
 , أعطي غسيلي إىل املغسل ) مكان 

ً
رجاء

 الغسيل(
çamaşırhaneye Lütfen, çamaşırlarımı 

veriniz. 

 ,اجلب يل عدة مناشف  .62
َ
 .Lütfen bana birkaç havlu getrisiniz رجاء

 أبدل يل شرشف سريري  .63
ً
 .Yatak çarşafımı değiştirin, lütfen رجاء

 اجلب يل منشفة نظيفة   .64
ً
 .Lütfen bana temiz bir havlu getiriniz رجاء

65.   
ً
  kaydı yapmak istiyorum.Lütfen çıkış أريد تسجيل خروج رجاء

 استدعي يل تاكسي  .66
ً
 .Bir taksi çağırınız, lütfen رجاء

 .Eşyalarım lütfen aşağıya indiriniz رجاء أنزل يل أمتعتي إىل األسفل.  .67

68.   
ً
 Beni yarın sabah saat yedide uyandırın صباحا" 7أيقظني غدا" الساعة  رجاء

lütfen. 

 خذ سيارتي إىل   .69
ً
 .Lütfen arabamı garaja götürünüz الكراجرجاء

 قم باإلمضاء هنا   .70
ً
 .Burayı imzalayın ,lütfen رجاء

 مفتاحي) أعطني املفتاح(  .71
ً
 .Anahtarımı lütfen رجاء

 هل تعطيني مفتاح غرفتي؟  .72
ً
 ?Oda anahtarımı veriniz, lütfen رجاء
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  anahtarı ,lütfen.50 numaralı odanın 50رجاء, مفتاح الغرفة رقم   .73

.  اجلب يل أمتعتي إىل الغرفة  .74
ً
 .Eşyalarım odama getiriniz ,lütfen رجاء

 Burada yalnız bir gece kalacağım سأبقى هنا لليلة واحدة فقط.  .75

 .Yirmi dakika sonra geri döneceğim سأعود بعد عشرين دقيقة   .76

 .Yarın ayrılıyorum سأغادر غداُ   .77

 .Burada üç gün kalacağız ثالثة أيام .سنبقى هنا   .78

 Bir kişilik, iki kişilik, üç. kişilik ثالثة أشخاص؟ –شخصني  –شخص واحد   .79

 .Kahvaltı salonu ikinci katta الطابق الثاني. اإلفطار يفصالون   .80

 .Açık büfemiz vardır عندنا بوفيه مفتوحة  .81

 .Çok pahalı غالية جداً   .82

 .Yatak örtüsü temiz değil ليس نظيفاً غطاء الفراش   .83

84.  
يف الفندق يوجد مسبح, مطعم مسقوف, 

 موقف سيارات, بار, وشاطئ خاص.
Otelde yüzme havuzu, kapalı restoran, 
araba parkı, bar ve özel plaj vardır. 

 ?Kahvaltı saat kaçta يف أي ساعة اإلفطار؟  .85

86.  
بلكون, كل الغرف هلا إطاللة على البحر, 

 مكيف, تلفزيون, سيشوار, و محام مع دوش
Bütün odalarda deniz manzaralı balkon, 
klima, TV, saç kurutma makinesi ve duşlu 
banyo vardır. 

 ?Her şey dahil mi كل شيء داخل) يتضمن(  .87
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88.  
  سلكي والسلكي لإلنرتنت لاتصالاكل غرفة 

 . موجود فيها
kablosuz internet Her odada kablolu ve 

bağlantısı mevcuttur. 

 ?Odanın bir günlüğü ne kadar كم أجار غرفتكم لليلة واحدة؟  .89

 ?Üç yataklı oda ücreti kaç ؟أسرة ةأجرة غرفة بثالثكم   .90

 ?Kişi başına ne kadar كم األجرة لكل شخص؟.  .91

  kadar?Otelinizin bir geceliği ne كم الليلة الواحدة يف فندقكم؟  .92

  Ne kadar kalacaksınız?Burada ؟ هناكم ستقيمون   .93

 يف فندقكم سابقاً   .94
ُ
 قد أقمت

ُ
 .Daha evvel otelinizde kalmıştım كنت

95.  

 كيف حتب أن أدفع؟
 االئتمانببطاقة  سأدفع

 سأدفع نقدا"

Ödemeyi nasıl yapmak istiyorsunuz? 
Kredi kartı ile ödeyeceğim. 

ödeyeceğim.Nakit ile  

96.  
 –كيف تريد أن تكون بيضاتكم) مسلوقة 

 برشت ..(؟
Yumurtanızı nasıl istersiniz? 

 .Oraya nasıl gidebilirim كيف ميكنني  أن أذهب إىل هناك؟  .97

 ?Hilton oteline nasıl gidebilirim كيف ميكنني أن أذهب إىل فندق اهليلتون؟  .98

 .Hayır ,bu oda hoşuma gitmedi ,çok karanlık الغرفة مل تعجبني . معتمة جداً  هال, هذ  .99

 .Hayır, bu mümkün değil ال. هذا ليس ممكناً   .100

 .Hiç kimse gelmedi مل يأت أي أحد  .101

 .Şöyle buyurun lütfen لو مسحتم تفضلوا من هنا .  .102
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 ?Akşam yemeği ne zaman مىت موعد وجبة العشاء؟  .103

 ?Çamaşırlarımı ne zaman geri alabilirim ميكنني أن أسرتجع غسيلي؟ مىت  .104

 ?Merhaba beyefendi, boş odanız var mı مرحبا سيدي. هل عندكم غرفة خالية؟  .105

شع التدفئة ال يعم  .106
ُ
 .Kalorifer çalışmıyor لم

 .Yüz elli dolar مئة ومخسون دوالراً   .107

108.  
بار, هل يوجد  امليىنحنن مل نستعمل أبدا" 
 مكان لوضع أمتعتنا ؟

Mini barı hiç kullanmadık. 
Bagajlarımızı bırakabileceğimiz bir yer var 
mı? 

 املفتاح يف الغرفة.  .109
ُ
 .Anahtarı odada unuttum نسيت

 .Evet, yirmi dört saat servisimiz mevcuttur ساعة 24نعم , عندنا اخلدمة طوال   .110

 ?Evet var, kaç kişilik نعم , لكم شخص؟  .111

 .Evet, taksi çağırın نعم استدعي يل تاكسي  .112

 .Evet, çok memnun kaldık نعم كنا سعداء جدا"  .113

 ?Bu otel kaç yıldızlı هذا الفندق كم جنمة؟  .114

يِها  .115
ْ
 .Bu yıkanmalı ve ütülenmeli هذه جيب غسلها وكو

 ?Beni kimse aradı mı هل اتصل بي أحد؟  .116

 ?Kahvaltı fiyata dahil mi السعر يشمل وجبة اإلفطار ؟هل   .117
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 ?Bana ucuz bir otel tavsiye edebilir misiniz هل بإمكانك إن توصي يل بفندق رخيص؟  .118

 ?Bana bir Arapça gazete alabilir misiniz هل بإمكانكم أن تشرتوا يل جريدة عربية ؟  .119

  Numarayı bağlar mısınız?Bana .… هل بإمكانكم توصيلي على الرقم ....  .120

 ?Kahvaltımı odamda yapabilir miyim هل بإمكاني أن أتناول إفطاري بغرفتي ؟  .121

 ?Bana sabun getirir misiniz هل جتلب يل صابونًا ؟    .122

 ?Hesabı hazırlar mısınız هل جتهز احلساب ؟  .123

؟  .124
ً
 gösteriniz? Lütfen bana daha ucuz bir oda هل تريني غرفة أرخص رجاء

 ?İyi bir otel biliyor musunuz هل تعرف فندقًا جيدًا؟  .125

 ?Hesabı verir misiniz, lütfen هل تعطيني احلساب؟  .126

 ?Kredi kartı kabul ediyor musunuz هل تقبل كرت االئتمان ؟  .127

 ?Bu formu doldurur musunuz هل متأل هذه االستمارة؟  .128

 ?Bana …numarayı bağlar mısınız هل توصلني بالنمرة رقم ...  .129

 ?Bana ucuz bir otel tavsiye edebilir misiniz هل توصي يل بفندق رخيص؟  .130

 ?Hesabım hazır mı هل حسابي جاهز؟  .131

 ?Beni kimse sordu mu هل سأل عني أحد؟  .132
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 ?Ziyaretinizden memnun kaldınız mi من زيارتكم ؟هل سررمت   .133

 ?Lokantanız var mıdır هل عندكم مطعم ؟  .134

 ?Hilton oteli buraya yakın mı هل فندق هيلتون قريب إىل هنا؟  .135

  ?Burada çamaşır ve ütü servisiniz var mı هل لديكم خدمة الغسيل وكي املالبس هنا ؟  .136

 ?Daha büyük bir odanız var mı هل لديكم غرفة أكرب ؟  .137

  sessiz bir odanız var mı?Daha هل لديكم غرفة أكثر هدوءًا ؟  .138

 ?Garajınız var mı هل لديكم كراج ) مرآب للسيارات(  .139

 ?Benim için bir mektup var mı هل من رسالة يل ؟  .140

 ?Beni arayan sonra oldu mu هل من متصل بي؟  .141

 ?Taksi çağıralım هل نطلب لكم تاكسي؟  .142

 ?Buraya uzak mı هل هو بعيد إىل هنا؟  .143

 ?Kahvaltı dahil mi اإلفطار؟ هل يتضمن  .144

 ?Kahvaltı/akşam yemeği dahil mi هل يتضمن الفطور والعشاء؟  .145

146.  
هل ميكن أن تعطوني جواز سفركم والبطاقة 

 الشخصية من فضلكم؟
Lütfen pasaportunuzu ve kimlik kartınızı 
verebilir misiniz? 

147.  
هل ميكنك أن تعطيني بطانية وخمدة إضافية 

 ؟
bir battaniye ve yastık daha verebilir Bana 

misiniz? 
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 ?Bana fazla bir sandalye verebilir misiniz هل ميكنك أن تعطيني مزيدًا من الكراسي ؟  .148

 ?Kredi kartıyla ödeyebilir miyim هل ميكنني الدفع ببطاقة االئتمان؟  .149

  bırakabilir miyim?Eşyalarımı burada هل ميكنني أن أترك أمتعتي هنا ؟  .150

 ?Kahvaltıyı odamda yapabilir miyim هل ميكنني أن أتناول فطوري يف الغرفة؟  .151

152.  
هل ميكنني أن أجد جريدة بالرتكية أو 

 باإلنكليزية؟
Türkçe (İngilizce) gazete bulabilir miyim? 

 ?Odayı görebilir miyim هل ميكنني أن أشاهد الغرفة؟  .153

 ?Pasaportunuzu görebilir miyim أشاهد جواز سفرك؟هل ميكنني أن   .154

 ?Bunu emanet kasasına verebilir miyim هل ميكنني أن أعطي هذه خلزانة األمانات ؟  .155

 ?Çocuklar için indirim var mı هل يوجد ختفيض لألوالد ؟  .156

 ?Hiç boş odanız var mı هل يوجد عندكم أي غرفة فارغة ؟  .157

 ?Banyosuz odanız var mı بدون محام؟هل يوجد غرفة   .158

 ?Boş odanız var mı هل يوجد لديكم غرفة فارغة  .159

ف  .160
 
نظ

ُ
 .Odam temizlenmişe benzemiyor يبدو يل بأن الغرفة مل ت

 ?Bir sorun mu var يوجد مشكلة    .161
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 منزل  استئجار - 12
 Ev kiralama  

 مفردات يف العقارات -1

 Ev kiralık sözleşmesi عقد اإلجيار  .1

 Ev satılık sözleşmesi عقد البيع  .2

 Ev منزل  .3

 Daire شقة سكنية  .4

 Yapı -bina  - Apartman منشأة -بناء   .5

 site بناء دوبلكس  .6

 Müstakil ev منزل مستقل  .7

 emlakçı الدالل -الوسيط العقاري   .8

 ıklkira لإلجيار  .9

 satılık للبيع  .10

11.  
) تدفع للمؤجر كضمان  وديعة –تأمني 

 للمنزل ثم تسرتجعها عند تسليم البيت(
depozito 

 aidat عائدات = رسم خدمات البناء  .12

 Zemin kat الطابق األرضي  .13

 bahçe حديقة  .14

 asansör مصعد  .15

 Doğal gaz غاز املنزل –غاز طبيعي   .16
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 Park yeri كراج أو مرآب للسيارات  .17

 Yönetici مدير البناء  .18

 Kapıcı, apartman görevlisi أو بواب لبناءناطور   .19

 Yardımcı, temizlikçi kadın امرأة تقوم بأعمال التنظيف للبناء  .20

 Ev sahibi صاحب أو مالك املنزل  .21

 عبارات ومجل -2

 .Merhaba, kiralık bir daire arıyorum جيارعن بيت لإل ثمرحبا, أحب  .22

  ,kaç oda?Tabii efendim غرفة؟ م, كسيديبالطبع   .23

24.  
عندي  هأريد ثالث غرف وصالون, ألن

 ولدين.
3 oda 1 salon istiyorum çünkü 2 
çocuğumuz var. 

25.  

بأن إجياد منزل بثالث غرف يف  أنت تعلم
لكن أنت  صعب, منطقة جيهان كري

يدي منزل يناسب  تحت جدًا, حمظوظ
 طلبك متامًا.

Biliyorsunuz, Cihangir’de 3 odalı ev 
zordur, âmâ çok şanslısınız, bulmak 

elimde tam size göre bir daire var. 

 ?Nasıl bir daire كيف هو املنزل؟  .26

27.  
واسع وكذلك ذو إطاللة.  كمنزل رائع, كذل

 ؟تريد أن تشاهده له
Harika bir daire, hem ferah, hem 
manzaralı. 

er misiniz?Görmek  ist 

  ,olur. Nerede?Tamam متام, اتفقنا. أين؟  .28

29.  
 انماركت, دعالسوبر  قمقابل الكراج, فو

 نذهب.
Otoparkın karşısında, marketin. üstünde. 
Hadi gidelim. 

 …Kiralık evde يف داخل املنزل الذي لإلجيار  .30

 ?Nasıl? Beğendiniz mi أعجبك؟ لكيف؟ ه  .31
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 mutfak biraz küçük. Evet, çok güzel ama نعم, مجيل جدًا لكن املطبخ صغري قليال"  .32

33.  
يوجد خزانة  ما تشاهدك ننعم, صغري, لك

 يف كل مكان.
Evet, küçük, ama gördüğünüz gibi her 
yerde dolap var. 

34.  
شاهده جيب أن ت نأنا أعجبني املنزل, لك

 ي كذلك.تزوج
n karımıBen evi beğendim ama bir de 

görmesi lazım. 

35.  
من عدة أشخاص  رقليالً, أكث فقط استعجل

 يهتمون بهذا البيت. 
Yalnız biraz acele edin, birkaç kişi daha 
bu evle ilgileniyor. 

 

 ?Deniz manzaralı daireniz var mı ل لديك منزل ذو إطاللة على البحر؟ه  .36

37.  
هل هذا البناء ذو الطابقني يوجد فيه 

 حراسة أمان؟
Bu sitenin güvenliği var mı? 

 ?Bu dairenin aylık kirası ne kadar ار الشهري هلذا املنزل؟اإلجيكم هو   .38

 manın otoparkı var mı?tBu apar هل يوجد مرآب هلذا البناء؟  .39

 ?Bu apartmanın aidat ne kadar كم هي العائدات هلذا البناء؟  .40

 ?İnternet bağlantı var mı هل يوجد اتصال باإلنرتنت؟  .41

  var mı?Klima هل يوجد مكيف  .42

 ?Kombi var mı هل يوجد تدفئة؟  .43

 ?Be ev kaç oda var كم غرفة هذا املنزل؟  .44

 İki oda ve bir salon غرفتني وصالون  .45
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 ?Bu ev kaç katta هذا البيت يف أي طابق؟  .46

 Bu bina çok eskidir هذا البناء قديم جداً   .47

  Bu ev çok küçük هذا البيت صغري جداً   .48

 .Onun banyosu çok küçük جداً محامه صغري   .49

 Bu ev balkonsuz هذا البيت بدون فرندا  .50

  Bu ev balkonlu هذا البيت مع فرندة  .51

 .Hayır ,bu ev hoşuma gitmedi ,çok karanlık جداً  ميعجبني. معتهذا البيت مل   .52

 Tamam , bu evi beğendim البيت أعجبني.هذا  متام,   .53

 ,tamam anlaştık. Evet نعم. متام اتفقنا  .54

 ?Ne zaman olur مىت يكون جاهزًا؟  .55

 Bir ev Fatih'e yakında istiyorum أريد منزالً بالقرب من منطقة الفاتح  .56

 Bir ev metro istasyona yakında أريد منزالً بالقرب من حمطة املرتو  .57
istiyorum 

  istiyorumBir ev işime yakında أريد منزالً بالقرب من مكان عملي  .58
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 واملال ورصةباليف مفردات  -13
Borsa ve Para 

 Göndermek إرسال  .1

 Altın الذهب  .2

 Alıcı اآلخذ –املستقبل   .3

 Tüketici املستهلك  .4

 Alıcı -Müşteri الزبون -املشرتي   .5

 imza إمضاء , مهر  .6

 ödemek أن يدفع  .7

 yatırmak إيداع   .8

 Pound, sterlin جنيه اسرتليني –باوند   .9

 Banka بنك  .10

 Borsa بورصة املال  .11

 Döviz سوق صرف العملة -بورصة املال    .12

 kambiyo حتويل عملة, تبادل   .13

 Taksit تقسيط  .14



 
 
 

 

 تأليف وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب -دليل املسافر العربي إىل استانبول  

 Banka hesabı حساب بنكي  .15

 Havale حوالة  .16

 Hazine خزينة  .17

 Dirhem درهم  .18

 Ödeme دفع  .19

 Peşin ödeme, nakit نقدي -دفع مقدمًا   .20

 Dolar دوالر  .21

 Dinar دينار  .22

 Sermaye رأس مال  .23

 Riyal ريال  .24

 senet سند  .25

 Pay حصة -سهم   .26

 Çek شيك  .27

 Karşılıksız Çek شيك بدون رصيد  .28

 Banka Çeki شيك بنكي  .29

  Banker -Bankacı صاحب البنك  .30
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 Vergi ضريبة  .31

 Gelir Vergisi ضريبة الدخل  .32

 KDV االستهالكضريبة  –ضريبة القيمة املضافة   .33

 Kağıt para عملة ورقية  .34

 Fatura فاتورة  .35

 Faiz فائدة  .36

 Banka Şubesi فرع بنك  .37

 Gümüş فضة  .38

 Fiş إشعار بالشراء –أو الشراء  املدفوعات فيش   .39

 Kuruş قرش  .40

 Borç قرض  .41

  SektörÖzel قطاع خاص  .42

 Kamu Sektör قطاع عام  .43

 değer قيمة  .44

 Borçlu -Kefil كفيل  .45

 Lira لرية  .46
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  TL لرية تركية  .47

 Peşin para مقدماً  -مال نقدي   .48

 Banka müdürü مدير البنك  .49

 miktar كمية -مقدار   .50

51.  
نسبة الصرف للعملة قياسًا مع العمالت 

 األخرى
Rayiç, kur 

 para عملة -نقود   .52

 Bozuk para فراطة –نقود معدنية   .53

 Makbuz, alındı إشعار -وصل   .54

ل ماالً   .55
ِّ
 Havale etmek حيو

 imzalamak يوقع -ميضي   .56
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 املصرفالبنك و يف  -14
Bankada 

 .Türkiye'ye 600 dolar göndermek istiyorum دوالر إىل تركيا 600أريد إرسال   .1

 .Yurt dışına para transfer etmek istiyorum أريد أن أحول نقود إىل اخلارج  .2

 .Para göndermek istiyorum أريد أن أرسل نقوداَ   .3

 .Para çekmek istiyorum أريد أن أسحب نقوداً   .4

 .Bir hesap açtırmak istiyorum أريد أن أفتح حساباً   .5

  istiyorum.Hesabıma bin lira yatırmak أريد أن أودع ألف لرية يف حسابي  .6

 .Bankaya pars yatırmak istiyorum أريد أن أودع نقودًا يف البنك  .7

 .Dolar yatırmak istiyorum 50 دوالر 50أريد إيداع   .8

 .Bu çeki paraya çevirmek istiyorum أريد حتويل هذا الشيك إىل نقود  .9

 .İki yüz lira çekmek istiyorum لرية 200أريد سحب   .10

 Bin liralık bir çek yazdırmak istiyorum شيك بقيمة ألف لريةأريد سحب   .11

 .Bir miktar para çekmek istiyorum أريد سحب مقدار ) مبلغ( من املال  .12

 .Döviz bozdurmak istiyorum أريد صرف عملة  .13



 
 
 

 

 تأليف وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب -دليل املسافر العربي إىل استانبول  

 .Bir hesap açtırmak istiyorum أريد فتح حساب  .14

  Mehmet Ahmet'ten  para bekliyorumAdım امسي حممد أنتظر ماالً من أمحد  .15

 .Lütfen bu formu doldurun امأل هذه االستمارة من فضلك  .16

 ?Burada hangi bankaların şubeleri var أي فروع البنك موجودة هنا؟  .17

 ?En yakın banka nerede أين أقرب بنك؟  .18

 ?En yakın bankamatik nerede أين أقرب ماكينة سحب نقود هنا؟  .19

 ?Vezne nerede أين الصندوق؟)خزينة الدفع(  .20

 ?Bankamatik ne tarafta أين جهاز الصراف اآليل؟  .21

 ?Kambiyo bölümü nerede أين قسم السندات؟  .22

 ?ATM / bankamatik nerede أين ماكينة سحب العملة؟  .23

 ?Döviz gişesi nerede أين نافذة الصرف ؟  .24

 ?Buralarda nerede banka var أين يوجد بنك يف هذه النواحي؟  .25

 Merkez bankası البنك املركزي  .26

 .Elli ,yüz ,yüz elli ,iki yüz dolar مائتا دوالر –مائة ومخسون  –مائة  –مخسون   .27

28.   
ً
 .Lütfen döviz bozdurma gişesine gidin اذهب إىل نافذة الصرف رجاء

 أعطني وصالً   .29
ً
  ,lütfen?Bana bir makbuz veriniz رجاء
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 وقع تلك الورقة  .30
ً
 .Lütfen şu kağıdı imzalayın رجاء

 Para çekme سحب النقود  .31

 Kuru bir lira otuz beş kuruş لرية ومخسة وثالثون قرشاً  فسعر الصر  .32

 .Günaydın, banka hesabı açmak istiyorum صباح اخلري, أريد فتح حساب مصريف  .33

 ?Pardon bugün doların kuru ne kadar عفوًا كم سعر الدوالر اليوم؟  .34

 Lütfen bana bütün para verin عملة من فئة كبرية أعطينيعفوا"   .35

 عفوا" املكنة بلعت الكرت كارد  .36
Özür dilerim. ATM makinesi kredi kartımı 
yuttu. 

 Banka şubesi فرع البنك  .37

 ? Banka saat kaçta açılır يف أي ساعة يفتح البنك؟  .38

 ?Aylık faiziniz ne kadar كم الفائدة الشهرية عندكم؟  .39

 Ne kadar bozdurmak istiyorsunuz كم تريد أن تصرف؟  .40
? 

 ?Ne kadar faiz veriyorsunuz كم تعطوا فائدة؟  .41

 ?Döviz kuru nedir كم سعر الصرف؟  .42

 ?Ne kadardı كم كانت القيمة؟  .43

  ödemeliyim?Kaç lira كم لرية جيب علي أن ادفع ؟  .44

 ?Kur(para değiştirme değeri) ne kadar كم هي قيمة سعر الصرف)تبديل العملة(؟  .45
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46.  
لرية تركي  1000كم ميكنني أن آخذ مقابل 

 من الدوالرات اما يقابله
alabilirim? dolar1000 TL 'sına karşılık kaç  

 Hesabınızda yeterli miktar ال يوجد يف حسابك مبلغ كاف.  .47
bulunmamaktadır. 

 ?Affedersiniz, yakınlarda bir banka var mı لو مسحتم هل هناك بنك قريب من هنا؟  .48

 kapalıdır? -Banka ne zaman açıktır مغلقًا؟ –مىت يكون البنك مفتوحًا   .49

 .Yanımda pasaportum var معي جواز سفر  .50

  metre ileride bir banka var.Evet, hemen yüz نعم هناك مصرف على بعد مائة مرت.  .51

 Evet, ödeyebilirsiniz نعم ميكنك.  .52

 .Bu paralar sahte هذه النقود مزيفة  .53

54.   
ُ
طِيع

َ
ت
ْ
 اس

ْ
ل
َ
يك؟ أنه

ِّ
ا الش

َ
ذ
َ
 ه
َ
رِف

ْ
 ?Bu çeki bozdurabilir miyim َاص

 ?Ayrıca hesap açtırabilir miyim هل بإمكاني أيضًا أن أفتح حساب؟  .55

 ?Kimliğiniz var mı الشخصية موجودة؟هل بطاقتك   .56

 ?Seyahat çeki bozuyor musunuz هل تصرفون شيكًا سياحيًا؟   .57

58.  
لرية تركية من  1000هل تعطيني مقابل 

 الدوالرات.
Bana 1000Tl'sına karşılık dolar verebilir 
misiniz? 

 Amerikan/Avustralya/kanada doları kabul كندي ؟ -أسرتايل -أمريكي -هل تقبل الدوالر  .59
ediyor musunuz? 

 هل   .60
ُ
اقة االعتماد ؟ قبلت

َ
 ?Kredi kartı geçer mi بط

 ?İngiliz sterlini kabul ediyor musunuz ؟إسرتلينيهل تقبل جنيه   .61

 ?Çok bekleyecek miyim هل سأنتظر كثريا؟  .62
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  kartınız var mı?Bankamatik هل لديكم بطاقة الصراف اآليل ؟  .63

كِ   .64
ْ
ن
َ
ب
ْ
ارِي فِي ال

َ
اب ج

َ
 ِحس

َ
ك
َ
 ل
ْ
ل
َ
 ?Bankada cari hesabın var mı ه

 ?Kimliğiniz var mı هل معك اهلوية ؟  .65

 ?Benim için para geldi mi هل وصل مبلغ مال من أجلي؟  .66

 ?Matbu bir form doldurmam gerekiyor mu هل جيب أن أمأل االستمارة املطبوعة؟  .67

دفع فاتورة التلفون ؟ هل  .68
ُ
 ?Cep telefonu faturası ödenebilir mi ميكن أن ت

 ?Bu çeki bozabilir misiniz هل ميكن أن تصرف يل هذا الشيك؟  .69

 ?Benim için para bozabilir misiniz هل ميكنك أن تصرف يل عملة؟  .70

 ?Kasko yaptırabilir miyim هل ميكنني أن أحصل على ضمان  .71

 ?Bir ekstre alabilir miyim ميكنني أن أحصل على كشف احلساب؟هل   .72

 ?Dolar olarak ödeyebilir miyim هل ميكنني أن أدفع بالدوالر؟  .73

 ?Size yardım edebilir miyim هل ميكنني أن أساعدك ؟  .74

 ?Amerikan doları hesabı açtırabilir miyim هل ميكنني فتح حساب بالدوالر األمريكي؟  .75

 ?Buralarda İş banaksı var mı هل يوجد بنك"إش" يف هذه النواحي؟  .76

 ?Nüfus cüzdanın yanında mı معك ؟هل شهادة النفوس -ك بطاقت -هويتك  .77

 ?Başka bir şey yapmam gerekir mi هي يتطلب أن أعمل شيء آخر؟  .78
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ع على ظهر الشيك من فضلك  .79
ِّ
 ?Çekin arkasını imzalayın lütfen وق

 ?Sürücü belgem var. Bu olur mu يوجد شهادة السواقة ,هل يناسب ذلك؟  .80
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 تعليمات ماكينة الصرف -15
Bankamatik 

  sil -iptal  -Giriş مسح - إلغاء –إدخال   .1

2.   
ً
 Lütfen kartınızı giriniz أدخل الكرت رجاء

 Pin numaranızı giriniz كودأدخل رقم ال  .3

4.   
ً
  bekleyinizLütfen انتظر رجاء

 .Yanlış pin numarası كود خاطئ رقم   .5

 .Bir kere daha deneyin جرب مرة أخرى  .6

 .Kartınızı alınız خذ الكرت  .7

 .Buyurun paranız تفضلوا نقودكم  .8

  ?Makbuz ister misiniz هل تريد الوصل؟  .9
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 سفرالمفردات يف السياحة و -16 
Seyahat Ve Yolculuk 

 Bağlantı ربط -اتصال   .1

 Kalkış, hareket مغادرة -إقالع   .2

 Havaalanı Güvenliği أمن املطار  .3

 Kalkmak ,hareket etmek التحرك -االنطالق   .4

 Vagon kapısı باب عربة القطار  .5

 Gemi الباخرة  .6

 Otobüs الباص  .7

 Otobüs Ve Uçak Bileti بطاقات الباص والطائرة  .8

 Çocuk bileti بطاقة أطفال  .9

 Üşüş Kartı بطاقة السفر أو الصعود  .10

 Gidiş bileti بطاقة ذهاب فقط  .11

  Gidiş dönüş bileti وعودةبطاقة ذهاب   .12

 Bilet بطاقة سفر  .13

 Uçak bileti بطاقة طائرة  .14

 Kapı بوابة  .15

 Çıkış Kapısı بوابة اخلروج  .16

 Giriş Kapısı بوابة الدخول  .17

 Rötar تأخري  .18

 Giriş Vize تأشرية دخول  .19

 Aktarma تغيري -تبديل   .20

 İndirim ,tenzilat تنزيالت -ختفيضات   .21
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 Tek Gidiş Bileti فقط تذكرة سفر ذهاب  .22

 Gidiş Geliş Bileti تذكرة سفر ذهاب وإياب  .23

 Bir Kişilik Bileti تذكرة لشخص واحد  .24

 Tarife تسعرية -تعرفة    .25

 Gümrük İncelemesi تفتيش اجلمارك  .26

 Biletçi جامع التذاكر  .27

 Kontrolör جامع التذاكر  .28

 Gümrük اجلمارك  .29

 Emniyet Kemeri حزام األمان  .30

 El eşyası حقائب يد  .31

 Bavul - Çanta حقيبة السفر  .32

 Çıkış خروج  .33

 Giriş دخول  .34

 Birinci Sınıf درجة  أوىل  .35

 Birinci mevki درجة أوىل  .36

 İki Sınıf درجة ثانية  .37

 Seyahat Rehberi شخص -الدليل السياحي   .38

 Tatil Rehberi كتاب أو كتيب –الدليل السياحي   .39

 Yolculuk رحلة  .40

 Uçak Seferi بالطائرة رحلة  .41

 Tren Yolculuğu رحلة بالقطار  .42

 Uçuş الطريان  -رحلة جوية   .43

 Bagaj rafı رف األمتعة للمسافر  .44
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 Tekne زورق  .45

 Turist سائح  .46

 Şoför سائق الباص أو التاكسي  .47

 Makinist سائق القطار  .48

 Bilet Fiyatı سعر البطاقة  .49

 Ray مسار -سكة احلديد   .50

 Demiryolu سكة القطار  .51

 Seyahat- Turizm سياحة  .52

 Araba السيارة  .53

 Taksi تاكسي -سيارة األجرة   .54

 Bilet Gişesi شباك التذاكر  .55

 Bagaj صندوق السيارة اخللفي  .56

 Vergi ضريبة  .57

 Gümrük Vergisi ضريبة اجلمارك  .58

 Uçak طائرة  .59

 Bagaj vagonu عربة األمتعة  .60

 Yemek Vagonu عربة الطعام يف القطار  .61

 Vagon عربة القطار  .62

 El Arabası عربة اليد  .63

 Yataklı vagon عربة مع سرير  .64

 Tatil عطلة أو إجازة سياحية  .65

 Otel فندق أو أوتيل  .66

 Vize فيزا  .67
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 Lokomotif قاطرة خبارية  .68

 Geliş الوصول -القدوم   .69

 Tren القطار  .70

 Banliyö treni يتوقف يف مجيع احملطات -قطار داخلي  .71

 Ekspres tren قطار سريع  .72

 Yolcu treni قطار مسافرين  .73

 Kaptan كابنت  .74

 Gişe كشك قطع التذاكر  .75

 Biler Gişesi كوة أو كشك قطع التذاكر  .76

 Seyahat Engeli Olmayan أي عوائق للسفر دال يوج  .77

 Metro املرتو  .78

 İstasyon حمطة  .79

 Gar حمطة قطار  .80

 Yolcu املسافرون -املسافر   .81

 Yolcu يف رحلة مسافر  .82

 Tiyatro مسرح  .83

 Erkek Hostes مضيف طريان  .84

 Kadın Hostes مضيفة طريان  .85

 Havaalanı - Hava Alan - Havalimanı املطار  .86

 Lokanta مطعم  .87

 Kompartıman مقصورة يف القطار  .88

 Ön Koltuk املقعد األمامي  .89

 Arka Koltuk املقعد اخللفي  .90
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 Pencere Kenarında Koltuğu مقعد جبانب النافذة  .91

 Koltuk مقعد يف سيارة أو باص أو طائرة  .92

 Emanet Burusu -  Emanet Ofisi مكتب األمانات  .93

 Turistik Mevki املناطق السياحية  .94

 peron رصيف حمطة القطار –منصة   .95

 Hareket Tarifesi مواقيت السفر  .96
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 التسليةأماكن واخلاصة و األماكن العامة -17
 Yerler   

 Trafik Işıkları إشارة ضوئية  .1

 İtfaiye اإلطفائية  .2

 Ana Cadde الشارع الرئيسي  .3

 Adliye حمكمة العدل –العادلية   .4
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 Gemi باخرة  .2

 Otobüs باص  .3

 Taksi أجرة سيارة –تاكسي   .4

 Tramvay ترامواي  .5

 Teleferik تلفريك  .6

 Bisiklet هوائية دراجة  .7

  Spor Bisiklet رياضية دراجة  .8

 Üç Tekerli Bisiklet دراجة بثالث عجالت  .9

 tekne قارب -زورق   .10

 Feri Bot زورق الفري  .11

 Dolmuş سرفيس  .12

 Yolcu Gemisi سفينة الركاب  .13

 Scooter سكوتر – موتور صغري  .14

 Araba سيارة  .15

  Pikap سيارة بيك أب  .16
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 Jip سيارة جيب  .17

 Uçak طائرة  .18

ارة  .19
 
 Feribot عب

 Araç نقل آلية –عربة   .20

 Okul Aracı عربة مدرسة  .21

 Kayık - Tekne قارب  .22

 Tren قطار  .23

 Motosiklet لموتور سيك  .24

 Minibüs ميني باص  .25

 Yat خيت  .26
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 يف تركيا واملناسبات األعيادالعطل   -19
ayramlar ve Resmi Tatil GünleriB 

 

  Ocak –Yılbaşı 1 امليالدية عيد رأس السنة  .1

  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı- نيسان 23 –عيد الطفل العاملي   .2
23 Nisan 

  Mayıs –Emek Ve Dayanışma Günü 1 أيار 1 –والعمال  عيد العمل  .3

 Atatürk'ü Ana Gençlik Ve Spor Bayramı–  19 أيار 19 – عيد الرياضة والشباب  .4
Mayıs 

 Ağustos -Zafer Bayramı 30 آب 30-النصرعيد   .5

 Ramazan Bayramı -Şeker Bayramı عيد الفطر السعيد  .6

 Kurban Bayramı عيد األضحى املبارك  .7

 Ekim -Cumhuriyet Bayramı 29 األول تشرين 29 –عيد اجلمهورية   .8
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 الليايل وأيام األعياد الدينية -20
Dini Ve Gün Geceler 

 Mevlit Kandili عيد املولد النبوي الشريف  .1

 Recep Kandili أول شهر رجب  .2

 Miraç Kandili ليلة اإلسراء واملعراج  .3

 Beraat kandili النصف من شعبانليلة   .4

 Ramazan Başlangıcı أول يوم شهر رمضان  .5

 Kadir Gecesi رمضان 26-القدرليلة   .6

 Ramazan Bayramı -Şeker Bayramı عيد الفطر السعيد  .7

 Kurban Bayramı عيد األضحى املبارك  .8

 Hicri Yılbaşı عيد رأس السنة اهلجرية  .9

 Aşure Günü يوم عاشوراء  .10
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 العمالت الرتكية - 21
Türk Parası 

1.  Bir Lira لرية واحدة 

 

2.  Yarım Lira نصف لرية 

 

3.  Yirmi Beş Kuruş ربع لرية 

 

4.  On Kuruş عشر قروش 

 

5.  Beş Kuruş مخس قروش 

 

6.  Bir Kuruş قرش واحد 
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7.  LiraBeş  -Beşlik ورقة اخلمس لريات 

 

8.  On Lira –Onluk  ورقة العشر لريات 

 

9.  Yirmi Lira –Yirmilik  ورقة العشرون لرية 

 

10.  Elli Lira –Ellilik  ورقة اخلمسون لرية 

 

11.  Yüz Lira –Yüzlük  ورقة املائة لرية 

 

12.  İkiyüz Lira ورقة املائتني لرية 
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13.  Türk Lirası لرية تركية TL 

14.  Seksen Beş Kuruş "قرشا" 85 مخس ومثانون قرشا 

15.  Dört Lira Yirmi Beş Kuruş 4,25 أربع لريات وربع TL 

16.  Yetmiş Beş Kuruş 

 ثالثة أرباع اللرية
= مخس وسبعون 

 قرشا"

 قرشا" 75

17.  
Otuz Uç Lira On Beş 

Kuruş 

 15ثالثون لرية وثالثة و
 قرش

33,15 TL 

18.  
Yedi Lira Yetmiş Beş 

Kuruş 

 مثان لريات إال ربع
= سبع لريات ومخس 

 وسبعون قرشا"

7,75 TL 

19.  Beş Buçuk Lira 5.5 مخس لريات ونصف TL 

20.  Dokuz iki yirmi beş 
إثنان وتسعون لرية 

 92,25TL وربع

21.  Altı kırk 
ست لريات وأربعني 

 6,40TL قرش

22.  Dokuz yüz elli beş 
تسعمائة ومخس 

 955TL ومخسون

23.  On Bir doksan 
عشر لرية  إحدى

 TL 11,90 وتسعون قرشا"
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24.  Yirmi iki buçuk 
اثنان وعشرون لرية 

 22,50TL ونصف

25.  Altı beş kuruş "65 مخس وستون قرشا kuruş 

26.  Bin otuz 1030 ألف وثالثون لرية TL 

27.  Bin iki yüz kırk beş 
ألف ومائتان وأربع 

 TL 1245 ومخسون لرية

28.  Bin on altı 1016 ألف وست عشرة لرية TL 

29.  
On yedi bin yedi yüz 

yetmiş altı 

سبعة عشر ألفا" 
وسبعمائة وست 

 وسبعون
17776TL  
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 مفردات ومجل يف الداللة على األماكن والطرقات  -22
Yol Tarifesi 

 ıl gidebilirim?..ya nas كيف ميكنني أن أذهب إىل ...  .1

 .ekadar yürü … سر حىت ...  .2

 .numaralı otobüse bin … ...اركب الباص رقم   .3

 .sokağına gir … ادخل شارع...  .4

 .e kadar yürümeye devam et… استمر يف السري حىت ...  .5

6.  
لكن اذهب بالقطار  ألنه اآلن  81رقم الباص 

 .ةيوجد زمحة مرور كثري
81 numara ama trenle gidin çünkü şimdi 
çok trafik vardır. 

7.  

 هذه النواحي صيدلية؟عفوًا , هل يوجد يف 
نعم يوجد , اذهب بشكل مستقيم .انعطف 

من بعد اإلشارات الضوئية . إىل األمام قلياًل . 
 جبانب البنك.

siniz, buralarda eczane var mı?Affeder 
Evet, var. düz gidin ışıklardan sola dönün 
.biraz ileride ,bankanın yanında. 

 ? Affedersiniz burası var mı عفوا " هل يوجد مكان ؟  .8

 ?Affedersiniz, bana yardım edebilir misiniz عفوًا, هل ميكنك مساعدتي؟  .9

 ?Affedersiniz, bu civar tanıyor musunuz عفوًا هل تعرف اجلوار ) املنطقة احمليطة(  .10

 ?Arabamı nereye park edebilirim أين ميكنني أن أوقف سيارتي؟  .11

 ?Ayasofya'ya nasıl gidebilirim إىل آيا صوفياذهب أ  كيف  .12

 ?Bana postaneyi gösterebilir misiniz تدلني على الربيد ؟ أنهل تستطيع   .13
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 ?Bana yolu tarif eder misiniz هل تدلني على الطريق ؟  .14

 Ben de buranın yabancısıyım هنا أنا أيضًا وحيد  .15

 خذني إىل اجلامع   .16
ً
  götürünüz. LütfenBeni camiye رجاء

 .Benimle buyurun da göstereyim تفضل معي ألدلك عليه .  .17

 ?Bu cadde nereye gider إىل أين يؤدي هذا الطريق؟  .18

 ?Bu kuleye çıkabilir miyiz هل ميكننا صعود الربج؟  .19

 ? Bu tarafta sinema var mi يف هذه اجلهة ؟ سينماهل يوجد   .20

 ?Bu yol nereye gider الطريق؟إىل أين يؤدي هذا   .21

 Burada bir kitapçı varmış, nerede biliyor هل يوجد هنا مكتبة ؟ هل تعرف أين؟  .22
musunuz? 

 ?Buradan Ayasofya'ya otobüs var mı من هنا هل يوجد باص إىل آيا صوفيا؟  .23

 .Buraya çok yakınsın قريب جدا" إىل هناأنت   .24

 ?Buraya uzak mi هل هو بعيد إىل هناك ؟  .25

 .Caddeyi geç اعرب الشارع  .26

 .Caddeyi karşıya geçin اعرب إىل مقابل الطريق.  .27

 ? Çarşıya nereden gidebilirim من أين ميكنني الذهاب إىل السوق ؟  .28

 Çok uzak بعيدًا جداً   .29

 .Çok uzak değil ال, ليس بعيدًا كثرياً   .30

 جداً   .31
ُ
 .Çok yoruldum أنا تعبت
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32.  
 سأمشي كثريا" ؟هل 

 ال ,فقط دقيقتان
Çok yürüyecek miyim? 
Hayır, sadece 2 dakika. 

 ?Deniz müzesine en kolay yol hangisidir أي أسهل طريق إىل املتحف البحري؟  .33

 ?Doğru. Peki istasyon nerede صحيح , جيد احملطة أين ؟  .34

  gidebilirim?Durağa nereden من أين ميكنني الذهاب إىل املوقف؟  .35

 ?En yakın metro istasyonu nerede أين أقرب حمطة مرتو ؟  .36

 Etrafına bak انظر حواليك !  .37

 ?Hangi otobüs gidiyor, biliyor musunuz هل تعرف أي باص يذهب ؟  .38

 ? Hangi yol açık أي طريق مفتوح ) غري مزدحم(  .39

 ?Hangi yöne gitmeliyim يف أي اجتاه جيب أن أذهب؟  .40

 Hastaneyi geçin اعرب إىل املشفى  .41

 le gidebiliriz?yHavaalanına ne  املطار؟ىلنستطيع أن نذهب إبأي واسطة نقل   .42

 ? Havalimanı Nasıl Ulaşabilirim كيف أستطيع الوصول إىل املطار؟  .43

 Hayır, yakın. yürüyerek 5 dakika falan ال, قريب, يعني تقريبًا مخس دقائق مشي   .44

 ?Hep dosdoğru mu gideceğim سأذهب دائمًا بشكل مستقيم ؟ هل  .45

 Her gün iki saat trafikteyim كل يوم ساعتني وأنا يف زمحة السري.  .46

 .Hiç sapmadan trafik lambasına kadar gidin أبدا" امش حىت اإلشارة الضوئية فال تنعط  .47

 .İkinci kata çık ق الثانيباصعد إىل الطا  .48
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49.  
ثاني شارع, تابع بشكل مستقيم . ادخل من 

 احملطة يف نهاية الطريق.
dan girin .Düz devam edin. okakİkinci s

İstasyon yolun sonunda 

 :İlk caddeden sağa sap من أول شارع انعطف إىل اليسار  .50

 .İlk caddenden sağa sap خذ ميينك من أول شارع   .51

 .İstiklal Caddesi'nden dümdüz yürü االستقاللامش بشكل مستقيم من جادة   .52

 .Kaldırımdan yürü سر على الرصيف  .53

 .Kavşaktan sola git اذهب من التقاطع إىل اليسار  .54

 .Kayboldum أنا ضائع  .55

56.  
من الزاوية إىل اليمني انعطف, إىل اليسار 

 انعطف, تابع دغري
düz  -sola dönün-Köseden sağa dönün

devam edin. 

 ? Lütfen kahveyi gösterir misin , هل تدلني على املقهى ؟من فضلك   .57

 .Merdivenlerden in انزل من األدراج  .58

 .Metroya bin اركب املرتو  .59

 Meydana kadar yürüyün امش حىت الساحة  .60

  ?Müzeye en kısa yol hangisi أي أقصر طريق إىل املتحف؟  .61

  etmek istiyorum.Müzeyi ziyaret أريد أن أزور املتحف  .62

 ?Nerede benzin alabilirim أشرتي بنزين؟ أنأين أستطيع   .63

 ?Nerede bir banka bulabilirim أجد بنك؟ أنأين أستطيع   .64

65.  
أين ميكنني أن أشرتي وحدات تعبئة  من

 للموبايل؟
Nereden kontör alabilir miyim? 
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  kartı alabilir miyim?Nereden otobüs أين ميكنني أن أشرتي بطاقة باص؟ من  .66

 ?Nereden teflon kartı alabilir miyim أين ميكنني أن أشرتي بطاقة هاتف؟ من  .67

 ?Nereye gitmek istiyorsunuz إىل أين تريد الذهاب؟  .68

 ?Orası uzak mı هل املكان بعيد ؟  .69

 ?Oraya nasıl gidebilirim أذهب إىل هناك؟ أنكيف أستطيع   .70

71.  
 أن أركب هل ميكنني املشي 

 
إىل هناك؟ أو علي

 الباص؟
Oraya yürüyebilir miyim, yoksa otobüse mi 
bineyim? 

 .Oraya yürüyebilirsiniz ميكنك أن متشي إىل هناك.  .72

  ?Oraya yürüyerek gidebilir miyim هل ميكنني الذهاب إىل هناك ماشيًا؟  .73

  gidebilir miyim ?Otele yayan هل ميكنني الذهاب إىل الفندق ماشيا" ؟  .74

 ?Otobüs durağı nerededir أين موقف الباص؟  .75

 .Otobüse bineceğim سأصعد إىل الباص  .76

 ?Otobüsle ya da trenle بالباص أو القطار؟  .77

78.  
عفوا" كيف ميكنني أن أذهب من هنا إىل 

 أكسراي؟
Pardon, buradan Aksaray'a nasıl 
gidebilirim? 

79.  
اب من هنا إىل هعفوا" كيف ميكنني الذ

 قرطلش؟
Pardon, buradan kurtuluş nasıl gidebilirim? 

80.  
عفوا" , كيف ميكنني الذهاب إىل حمطة 

 الباص؟
Pardon, otogara nasıl gidebilirim? 

 ?Postane nerede أين مكتب الربيد؟  .81

 Sağa dön اجته إىل اليمني  .82
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  sapma.Sağa sola ال إىل اليمني وال إىل اليسار فال تنعط  .83

 .Sağda…. Var على اليمني يوجد ...  .84

 Sahile inin انزل إىل الساحل.  .85

 ?Sergi ne zaman kadar açıktır إىل أي وقت يبقى املعرض مفتوحاً   .86

 ?sınamaya en kısa yol hangisi أي أقصر طريق إىل السينما؟  .87

 Sola dön اجته إىل اليسار  .88

 .Solda … var على اليسار يوجد...  .89

90.  
كيف ميكنني أن أذهب إىل منطقة السلطان 

 أمحد؟
Sultanahmet'e nasıl  gidebilirim? 

 ?Süleymaniye camii buraya uzak mıdır هل جامع السليمانية بعيد إىل عنا؟  .91

 ?Şehrin merkezi nerededir أين مركز املدينة ؟  .92

  nasıl gidebilirimŞehrin merkeziye كيف ميكنني أن أذهب إىل مركز املدينة؟  .93

 Şimdi ben sana tarif edeceğim اآلن سأدلك  .94

 ?Taksim otobüsü nereden kalkar من أين يقلع ) يغادر( باص تقسيم؟  .95

 ?Taksim'e nasıl gidebilirim كيف ميكنني أن أذهب إىل منطقة تقسيم؟  .96

 Tam karşıda ; dosdoğru دغري -باجتاه مستقيم مباشر   .97

 Tamam burada durun هنامتام توقف   .98

 .Tekrar sorun اسأل ثانية . أعد السؤال  .99

 ?tiyatroya en kısa yol hangisi أي أقصر طريق إىل املسرح؟  .100
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 ?Topkapı müzesi nasıl  gidebilirim كيف ميكنني أن أذهب إىل متحف توب كابي؟  .101

 U dönüşü yapın. -U - انعطف بشكل   .102

  mıdır?Uzak هل هو بعيد ؟  .103

 .Uzun süredir buradayım أنا هنا منذ فرتة طويلة   .104

 .Üç numaralı otobüse binin اصعد الباص ذو منرة ثالثة  .105

 يف الطريق اخلطأ  .106
َ
 .Yanlış yoldasınız أنت

 .Yayan gitmek daha iyi olur الذهاب ماشيًا يكون أفضل  .107

 . Yerinde bekle انتظر مكانك.  .108

  sonunda –Yokuşun başında يف األخرييف أول النزلة ,   .109

 طريقي  .110
ُ
 .Yolumu kaybettim أضعت

 طريقي  .111
ُ
 .Yolumu kaybettim أضعت

 .Yürüyerek  on dakika sürer يستغرق عشر دقائق ماشياً   .112

                 .Yürüyerek gidilmez الذهاب ماشياُ  نال ميك  .113

  sürer?Yürüyerek ne kadar كم يستغرق ماشيُا؟  .114
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 يف األسواق -23
Çarşılarda 

 En son teslimat tarihi آخر موعد للتسليم  .1

 Daha ucuz أرخص  .2

 Al 2 öde 3 اشرتي ثالثة وادفع سعر اثنني  .3

 Bedava عالوة -إضايف وجماني  .4

 Sepete ekle أضف إىل السلة  .5

 iade ترجيع السلعة املشرتاة –إعادة   .6

 En çok satanlar األكثر مبيعاُ   .7

 En uygun Fiatları أنسب األسعار  .8

 Taksitle بالتقسيط  .9

 ? Kaçta بكم ؟  .10

 Değiştirmek تبديل السلعة  .11

 Teslimat تسليم  .12

 Alışveriş تسوق  .13

 Taksit تقسيط  .14

 İndirim حسم -تنزيالت   .15

 Ucuz رخيص  .16

 Fiyat سعر  .17

 Tek fiyat سعر واحد   .18

   Çarşı -Pazar سوق  .19
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 Market ماركت -سوق   .20

 Kargo شحن  .21

 Alış شراء  .22

 kasa الصندوق  .23

 Garanti كفالة -ضمانة   .24

 Sipariş طلبية شراء –طلب   .25
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 ?Bakar mısınız لو مسحت؟  .1

 ?Yardımcı olabilir misiniz هل ميكنك مساعدتي؟  .2

 ?Satışınız toptan mı perakende mi هل بيعكم باجلملة أو املفرق؟  .3

 ?Erkek reyonu nerede أين هي قسم املالبس الرجالية؟  .4
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 ?Başka renk istiyor musun  هل تريد لون آخر؟   .26

 Hayır, hepsi bu şey ال. هذا كل شيء  .27

  .Bana Bu adrese gönder العنوان.هذا  يل إىل أرسله  .28

  istiyorum pantolonKat زأريد بنطلون جين  .29

 .Aslında, bu pantolon bana biraz da bol قليال". علىهذا البنطلون واسع  ",أصال  .30

 .Pantolonun beli çok geniş خصر البنطلون عريض جداً   .31

هل يوجد  ",قياس الوسط يناسبني قليال  .32
 كبري؟قياس 

Orta beden bana biraz küçük geliyor. Bunun 
büyük bedeni var mı? 

 Daha küçüğünü ver أعطني أصغر منه  .33

 Daha Büyüğünü Ver منه أكربأعطني   .34

 !Bu pantolon sana çok yakıştı متاما" هذا البنطلون مناسب يل  .35

 Bu tam oldu هذا مناسب  .36

  bana uymuyor. pantolonBu لبنطلون ال يناسبني.هذا ا  .37

 .Bu elbise bana uymuyor يهذا الثوب ال يناسبن  .38

39.  
هذا البنطلون طويل جدا" هل ميكنك أن 

 تقصره؟
Bu pantolon çok uzun, kısaltabilir misiniz? 

 ?Ne zaman hazır olur يكون جاهزا"؟مىت   .40

 ?Şu cekete bakabilir miyim اجلاكيت؟هل ميكنني أن أشاهد هذا   .41
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47.  
 واسع – ضيق – قصري –هذا طويل جدا" 

 عريض)
bol -dar  -kısa -Bu çok uzun 

 ?Daha büyük bedeni var mı هل يوجد قياس أكرب  .48

 Rengini beğenmedim اللون مل يعجبني   .49

  mı?Başka rengi var آخر؟هل يوجد لون   .50

 ?Başka birini ister misiniz غريه؟هل تريد   .51

 Bunları dikkatlice sar بعناية.احزم هؤالء   .52

53.  
إذا اشرتيت باجلملة فكم بإمكانك أن تقدم يل 

 من احلسم؟
Toptan alırsam bana ne kadar indirim 
yapabilirsiniz? 

 ı istiyorumDört Çift Çorab أربع أزواج جراباتأريد   .54

 .Kredi kartıyla ödemek istiyorum أريد الدفع بكرت االئتمان.  .55

 .Dört taksitte ödemek istiyorum أريد الدفع على شكل أربع أقساط.  .56

 .Vitrindeki mavi kazağı istiyorum أريد الكنزة الزرقاء التي يف الواجهة  .57

 .Bu takım elbise almak istiyorum أريد شراء هذا الطقم.  .58

 .Ben daha ucuz bir şey istiyorum أريد شيء أرخص.  .59

 .Ben daha iyi bir şey istiyorum أريد شيء أكثر جودة  .60

  gibi bir şey istiyorum.Bunun أريد شيء مثل هذا  .61

 .Karım (kocam) için bir şapka istiyorum أريد طاقية من أجل زوجتي, زوجي  .62

 .Daha uzun kol istiyorum أريد كم أطول.  .63
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 Bunu geçenlerde almıştım. Değiştirmek اشرتيت هذا يف املاضي. أريد تبديله.  .65
istiyorum. 

 İndirimden aldım اشرتيتها من التنزيالت  .66

 .Bundan üç tane ver أعطني ثالثة من هذه.  .67

 ?İndirim yok mu ؟حسم –أال يوجد تنزيل   .68

 Çok satan األكثر مبيعا"  .69

 .Kollar çok uzun األكمام طويلة جداً   .70
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 ?Bu çok pahalı değil mi ه

 .Alışverişe çıkıyorum أنا خارج للتسوق  .73

 ?Kaçını yaptın صنعتها؟ أنتواحده  أي  .74
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 Bunun rengi attı(soldu) جرد لونه   .83

 ضعهم يف باكيت  .84
ً
  yapınız.Lütfen paket رجاء

, هل ميكنك أن تريني تلك الشناتي؟  .85
ً
 ?Bana şu çantalar gösterir misiniz, Lütfen رجاء

 .Lütfen hepsini birlekte paket yapınız رجاء مجيعهم ضعهم يف باكيت.  .86
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 ?Borcum ne kadar كم يكلف ذلك؟  .93
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136.  
هل ميكنني مشاهدة الكرافة التي يف 

 الواجهة؟
Vitrindeki kravatı bir görebilir miyim? 
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 أهم األسواق واملوالت يف استانبول - 52
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 Forum İstanbul مول فورم استانبول  .3

 İstinye Mall مول استينيه بارك  .4

 Kanyon Mall مول كانيون  .5
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 Özdelik Mall مول أوزدليك  .7
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 Zourlu Mall مول زورلو  .9

10.  
السوق املغطى أو املسقوف يف منطقة حممد 

 باشا
Kapalı Çarşısı 

 Mısır Çarşısı منطقة حممود باشا –السوق املصري   .11
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Türk Siteler Adresi 

 مواقع خدمية- 1

1.   http://www.faturaline.com لدفع الفواتري عن طريق النت 

2.  http://harita.iett.gov.tr/?hat=15m  التنقل يف تركياموقع يساعدك على 

3.  http://www.iett.gov.tr/index.php  موقع يساعدك يف اختيار املرتو او الرتامواي املناسب 

4.  http://www.diyanet.gov.tr/tr/namazvakitleri موقع ألوقات الصالة يف مدن تركيا 

5.  

http://www.zaman.com.tr/prayerTime.action?co
untry=106&city=2025&type=weekly&button=G%
C3%B6ster 

 الصالة يف مدن تركياموقع ألوقات 

6.  
https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/KisiBi
lgileriSorguModul.aspx 

 TCموقع للحصول على رقم 

7.  http://www.taksimetrik.com/?q=node%2F10 موقع يساعدك يف حساب أجرة التاكسي 

 سياحة وسفر وفنادق-2

8.  http://www.istanbulizle.com كامريات بث مباشر يف إستانبول 

9.  

  
http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en 

 
 متحف آيا صوفيا

10.  http://www.sultanahmetcami.org  اجلامع األزرق –جامع السلطان أمحد 

11.  http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr قصر توب كابي 
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http://www.iett.gov.tr/index.php
http://www.diyanet.gov.tr/tr/namazvakitleri
http://www.zaman.com.tr/prayerTime.action?country=106&city=2025&type=weekly&button=G%C3%B6ster
http://www.zaman.com.tr/prayerTime.action?country=106&city=2025&type=weekly&button=G%C3%B6ster
http://www.zaman.com.tr/prayerTime.action?country=106&city=2025&type=weekly&button=G%C3%B6ster
https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/KisiBilgileriSorguModul.aspx
https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/KisiBilgileriSorguModul.aspx
http://www.taksimetrik.com/?q=node%2F10
http://www.istanbulizle.com/
http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en
http://www.sultanahmetcami.org/
http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr


 
 
 

 

 تأليف وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب -دليل املسافر العربي إىل استانبول  

12.  

http://www.hiltonweekends.co.uk/sale/hotels/?c
Turkeyity=Istanbul&country= 

 
 فنادق هلتون يف إستانبول

13.  
http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Istanb
ul/ 

 فندق ريتز كارلتون

14.  
http://tr.otel.com/hotels/istanbul.htm 

 
 موقع للفنادق الرخيصة يف إستانبول

15.  
-http://www.turkishairlines.com/tr

tr/?Ref=IBE 

 اخلطوط اجلوية الرتكية

16.  http://www.tripadvisor.co.uk Tripadviso  موقع  

17.  http://www.trivago.com.tr موقع حجز الفنادق يف تركيا 

18.  
-om/trhttp://www.ataturkairport.c

tr/ucus_bilgileri/pages/gidis.aspx 

 موقع مطار أتاتورك

19.  
http://www.directholidays.co.uk/holidays
/turkey 

directholidays 

20.  http://evoraistanbul.com EVORA 

21.  http://www.rixos.com RİXOS 

22.  http://www.tatil.com .TATİL  

23.  http://www.travelguide.com.tr Travel guid 

 حمركات حبث- 3

24.  http://www.yandex.com.tr 

وهو حيتوي  Yandex –موقع ياندكس الروسي الرتكي 
ميكنك من خاله التجول ضمن  Haritalar –ك على حمر

 شوارع وأزقة املدن الرتكية

25.  http://www.google.com.tr.  غوغل الشهريموقع 
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http://www.ataturkairport.com/tr-tr/ucus_bilgileri/pages/gidis.aspx
http://www.directholidays.co.uk/holidays/turkey
http://www.directholidays.co.uk/holidays/turkey
http://evoraistanbul.com/
http://www.rixos.com/
http://www.tatil.com/
http://www.travelguide.com.tr/
http://www.yandex.com.tr/
http://www.google.com.tr/
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 بنوك ومصارف وبورصة- 4

26.  http://www.doviz.com موقع ملعرفة أسعار العمالت والبورصة 

27.  http://www.ingbank.com.tr    Bankası ING  

28.  
-http://www.isbank.com.tr/TR/ana

sayfa.aspx-sayfa/Sayfalar/ana 

Türkiye İŞ Bankası 

29.  http://www.ziraat.com.tr/tr/index.html Bankası Ziraat 

30.  http://www.garanti.com.tr/en Garanti Bank 

31.  http://www.akbank.com/index_en.html BankasıAK  

32.  
http://www.yapikredi.com.tr/404.aspx?aspxerror

US/MainPage.aspx-path=/en 

BankasıYapı kredi  

33.  http://www.halkbank.com.tr BankasıHALKBANK  

34.  http://www.vakifbank.com.tr Vakıfbank 

35.  
http://www.finansbank.com.tr/en/default.aspx?
wikip 

BankasıFİNANSBANK  

36.  http://www.hsbc.com.tr/tr Bankası HSBC 

37.  http://www.ing.com/en.htm BankasıİNG.  

 مواقع األلبسة واحلاجيات-5

38.  http://www.tozlu.com  األلبسة توزلوموقع 

http://www.doviz.com/
http://www.ingbank.com.tr/
http://www.isbank.com.tr/TR/ana-sayfa/Sayfalar/ana-sayfa.aspx
http://www.isbank.com.tr/TR/ana-sayfa/Sayfalar/ana-sayfa.aspx
http://www.ziraat.com.tr/tr/index.html
http://www.garanti.com.tr/en
http://www.akbank.com/index_en.html
http://www.yapikredi.com.tr/404.aspx?aspxerrorpath=/en-US/MainPage.aspx
http://www.yapikredi.com.tr/404.aspx?aspxerrorpath=/en-US/MainPage.aspx
http://www.halkbank.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.finansbank.com.tr/en/default.aspx?wikip
http://www.finansbank.com.tr/en/default.aspx?wikip
http://www.hsbc.com.tr/tr
http://www.ing.com/en.htm
http://www.tozlu.com/
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39.  http://www.endermagazalari.com موقع اندر 

40.  https://www.bonus.com.tr موقع بنووس 

41.  http://www.defacto.com.tr موقع دي فاكتو 

42.  rahat.com-http://www.e موقع أي راحات 

43.  http://www.enmoda.com موقع إن مودا 

44.  http://www.unnado.com موقع أونا ندو 

45.  https://www.markafoni.com موقع ما كافوني 

46.  http://www.hepsiburada.com أكرب موقع اشراء اللوازم واحلاجيات 

47.  http://www.bauhaus.com.tr Bauhaus موقع لشراء األدوات املنزلية والصناعية 

 موالت وأسواق-6

48.  http://www.istinyepark.com/tr  مول إستينيه بارك- .istinye park 

49.  
-http://www.metro

tr.com/public/anasayfa 

 Metro Istanbul –مول مرتو إستانبول 

50.  http://www.kanyon.com.tr/en  كانيون مول- .kanyon 

51.  
-http://www.istanbulcevahir.com/tr

TR/anasayfa/1.aspx 

 شيشلي -Cevahir – مول جواهر

52.  https://www.istanbulsapphire.com  سفاري مول- Sapphire 

http://www.endermagazalari.com/
https://www.bonus.com.tr/
http://www.defacto.com.tr/
http://www.e-rahat.com/
http://www.enmoda.com/
http://www.unnado.com/
https://www.markafoni.com/
http://www.hepsiburada.com/
http://www.bauhaus.com.tr/
http://www.istinyepark.com/tr
http://www.metro-tr.com/public/anasayfa
http://www.metro-tr.com/public/anasayfa
http://www.kanyon.com.tr/en
http://www.istanbulcevahir.com/tr-TR/anasayfa/1.aspx
http://www.istanbulcevahir.com/tr-TR/anasayfa/1.aspx
https://www.istanbulsapphire.com/
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53.  http://www.ozdilekparkistanbul.com  مول أوز دليك– ozdilek kpark 

54.  http://www.astoria.com.tr  مول استوريا- Astoria  

55.  http://www.historia.com.tr  مول هستورياHİSTORİA  –  الفاتح -منطقة وطن 

56.  http://www.forumistanbul.com.tr  فورم استانبول- Forum İstanbul  

57.  http://www.zorlucenter.com  زورلو مول– zorlu center 

58.  http://www.demirorenistiklal.com Demirören  شارع اإلستقالل –تقسيم  –مول 

59.  http://citysnisantasi.com/tr  مولCITY'S - منطقة نيشانتاشه 

http://www.ozdilekparkistanbul.com/
http://www.astoria.com.tr/
http://www.historia.com.tr/
http://www.forumistanbul.com.tr/
http://www.zorlucenter.com/
http://www.demirorenistiklal.com/
http://citysnisantasi.com/tr
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 أهم املناطق واألماكن السياحية يف إستانبول - 27

 Yeni Camii اجلامع اجلديد  .1

 Kız Kulesi برج العذراء أو البنت  .2

 Galata Kulesi برج غالطه  .3

 Sultanahmet camii – Mavi camii جامع السلطان امحد أو اجلامع األزرق  .4

 Süleymaniye Camii جامع السليمانية  .5

 Fatih camii جامع الفاتح  .6

 Prens Adaları – Büyük Adaları جزر األمريات  .7

 Boğaziçi Köprüsü جسر البوسفور  .8

 Emirgan park حديقة أمريغان  .9

 Gezi park حديقة جيزي يف تقسيم  .10

 Maşka park حديقة ماشكا  .11

 Taksim meydanı ساحة تقسيم  .12

 İstiklal Caddesi شارع االستقالل يف منطقة تقسيم  .13

 Dolmabahçe Sarayı قصر السالطني –قصر دوملا بهشه   .14

 Yıldız Sarayı يلدز قصر  .15

 Atatürk Müzesi متحف أتاتورك  .16

 Türk Ve İslam Eserleri Müzesi متحف األثار الرتكية واإلسالمية    .17

 İstanbul Arkeoloji Müzesi متحف التاريخ يف إستانبول  .18

 Mozaik Müzesi متحف املوزاييك  .19

 Ayasofya Müzesi آيا صوفيا وجامع متحف  .20

 Kariye Müzesi متحف كارييه  .21

 Topkapı Sarayı Müzesi الباب العايل –متحف وقصر توب كابي   .22

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleymaniye_Camii
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dolmabah%C3%A7e_Saray%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Saray%C4%B1
http://www.istanbeautiful.com/tr/istanbul-muzeler/turk-islam-eserleri-muzesi/
http://www.istanbeautiful.com/tr/istanbul-muzeler/istanbul-arkeoloji-muzesi/
http://www.istanbeautiful.com/tr/istanbul-muzeler/mozaik-muzesi/
http://www.istanbeautiful.com/tr/istanbul-muzeler/kariye-muzesi/
http://www.istanbeautiful.com/tr/istanbul-saraylar-koskler/topkapi-sarayi/
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 Sultan Ahmet Camii اجلامع األزرق –مسجد السلطان أمحد   .23

 Büyük Mecidiye Camii- Ortaköy Camii مسجد أورتاكوي أو جامع اجمليدية  .24

 Dikilitaş مسلة حتومتس الثالث  .25

 İstanbul Boğazı مضيق البوسفور  .26

 Ortaköy منطقة أورتاكوي على مضيق البوسفور  .27

  Bebek منطقة بيبيك  .28



 
 
 

 

 تأليف وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب -دليل املسافر العربي إىل استانبول  

 

 

 

 

 

 

  

 صور من مدينة استانبولألبوم  

İstanbul'dan foto albüm 
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 لتحميل ومشاهدة املزيد من الكتب اضغط على روابط مكتبة املوسوعة الشاملة:

 

XVwUhttps://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoW

WR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

 

وك " على صفحة الفيس باملوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية وميكنكم أيضا" االشرتاك مبجموعة " 
 لكي يصلكم كل ما هو جديد من هذه الكتب والربامج

 /https://www.facebook.com/groups/1446126149017845" الرابط على

 مع متنياتي لكم بالفائدة واملتعة

 

 

 

 

 

 املهندس حممد عامر اجملذوب

www.facebook/amermajz 

amermajz@windowslive.com 

amermajz@gmail.com 

https://twitter.com/amermajz 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
http://www.facebook/amermajz
mailto:amermajz@windowslive.com
mailto:amermajz@gmail.com
https://twitter.com/amermajz
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