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learnturkishnow.co.uk          Dokuzuncu Ders-           Resimler 

 

Birinci Bölüm: kelimeler 

Yasemin Teaches the days of the week in Turkish 

listen  -  repeat   -    just get used to the sounds....  

  

Some other useful Turkish words about time: 

listen to the sounds of the Turkish word and repeat 

Time        morning 

Now       noon 

earlier/before     afternoon 

later/after      evening 

Day       night 

Today        

Yesterday              

 

Var  ve yok :  

 

                                         

 

      Muz  var     Muz  yok 
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İkinci Bölüm:  bir hafta ve bir gün: 

 

The first day of the week is Sunday!!! 

 

Birinci gün 

 

                 Pazar 

 

 

 

İkinci gün 

 

                 Pazartesi 

 

 

 

Üçüncü gün 

 

                  Salı 

 

 

 

Dördüncü gün 

 

 

                  Çarşamba 

 

 

Beşinci gün 

 

                 Perşembe 

 

 

Altıncı gün 

 

                 Cuma 

 

 

Yedinci gün 

 

                 Cumatesi 

 

 

Bir gün : 

SABAH Saat        6- 12 

ÖĞLEDEN SONRA Saat      12- 5 

AKŞAM Saat         5-10 

GECE Saat       12-5 
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Üçüncü bölüm: daha sonra manavda : 

 

Manav    :  “Buyrun  efendim” 

Müşteri :  “Üzüm var mı?” 

Manav  :  “Var efendim” 

Müşteri :  “bir kilo üzüm lütfen” 

Manav  :  “Başka bir şey?” 

Müşteri :  “Muz var mı?” 

Manav  :  “Muz yok.    Başka bir şey?” 

Müşteri :  “Hayır.” 

Manav:  “Üzüm  iki lira” 

Müşteri :  “Buyrun” 

 

Dördüncü bölüm: dil bilgisi (grammar) : 

Muz var mı?    Portakal yok. 

Domates var.         Üzüm  var mı? 

Şeftali var mı?              Şeftali var.  

Şeftali yok.    Armut var mı? 

         Şeftali 
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In Turkish one way of asking a question is to use a question word, the other is 

to use the question tag m(v4). 

We just saw how this tag is used with “var”. 

Another way it might be used is this: 

Bu bir şeftali.         (statement – this is a peach). 

Bu bir şeftali mi?   (question – is this a peach?) 

Did you notice that the suffix took the letter “i” this time as it harmonises with 

the last letter of the preceding word... 

 

Beşinci  bölüm :   Sıre sende :  (it’s your turn) : 

Turn these statements into questions.... 

1.    Bugün Pazartesi .......? 

2.    Yarın Cuma .........? 

3.    Bu bir sabun ........? 

4.    Bu köpek yaşlı .......? 

5.    Bu yaşlı bir köpek .......? 

6.    Bu bir televizyon ......? 

7.    Bu ders üçüncü .......? 

8.    Bu bir göl ........? 

 

        bir göl 


