Breekijzer woordenlijst bij hoofdstuk 4

Woordenlijst bij hoofdstuk 4
Deel 1
de aanbieding

indirim

De appels zijn in de a… Ze zijn vandaag extra goedkoop.

alleen

yalniz

Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a… , zonder familie.

als

eğer

A.. je ziek bent, moet je naar bed gaan.

anderhalf

bir buçuk

de auto

araba

Mijn a… is kapot, dus ik ga vandaag met de bus.

de band

lastik

Pas op, daar ligt glas op straat. Straks krijg je een lekke b… !

de bestuurder

sürücü

De b… zit helemaal vóór in de tram.

betalen

ödemek

We b… elke maand 400 Euro huur.

bij elkaar

beraber

2 Euro 50 en 1 Euro, dat is b… e… 3 Euro 50.

blauwe (blauw)

mavi

Het is mooi weer: de zon schijnt en de lucht is b… .

blijft

kalmak

Hij b… vandaag thuis, want hij is ziek.

het bord

tabela

Hé, op dat b… staat dat we 50 km per uur mogen rijden, en we rijden 70!

de broek

pantalon

Hij heeft hele lange benen, dus deze b… is voor hem te klein, denk ik.

controleert

kontrol etmek

De conducteur c… de kaartjes in de tram.

A… ons is hetzelfde als 150 gram.
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doet ... erover

sürmek

Als ze gaat lopen, d… ze er 20 minuten o… ; met de fiets 5 minuten.

droog

kuru

Ik moet even iets drinken, want mijn mond is helemaal d… .

duur

pahal

Nee, dat is helemaal niet d… , dat is heel goedkoop!

enkel

tek gidiş

Een e… is een treinkaartje, maar dan zonder terugreis.

even

bi, birazck

Sorry, ik moet e… weg. Ik ben over 5 minuten terug.

fijn

hoş

Ha, vanavond ben ik lekker vrij, dat vind ik f… !

de file

kuyruk, trafik yoğunluğu Ik ga niet met de auto naar mijn werk, want er staat bijna elke dag een f… .

gebracht (brengen) getirmek

Ik heb de auto gisteren naar de garage g… , want hij was kapot.

gebruik

kullanmak

Ik ga mijn auto verkopen denk ik, want ik g… hem maar heel weinig.

gele (geel)

sar

Bananen zijn g… van kleur.

het gevaar

tehlike

In Nederland mag je in de auto alleen toeteren bij g… .

gewoon

normaal

Nee, dat vind ik helemaal niet gek. Ik vind het heel g… .

de haast

acele

Sorry, ik heb geen tijd. Ik heb h… , want ik moet snel naar mijn werk.

de hal

büyük salon

In de h… van het station hangt een groot bord; daar kan je zien hoe laat je trein
gaat.

de halte

durak

We zijn er bijna. Nog één h… , en dan moeten we uitstappen.
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harder (hard)
een

hzl

Je mag op deze weg 100 km per uur rijden. Als je h… rijdt, krijg je misschien
boete.

heel

çok, fazla

Deze appels zijn h… lekker!

helemaal

tamamen

De cola staat al een uur in de zon. Hij is h… warm.

hun

onlarn

Kees en Alida helpen h… vader.

jammer

yazk

Kom je niet op mijn feest? O, wat j… !

het kaartje

bilet

Ik koop een k… voor de trein.

de kilometer

kilometre

Het is vijf k… naar de stad. Dat is een uur lopen.

klaar

tamam, hazr

Hoofdstuk 4 is k… . We beginnen nu met hoofdstuk 6.

de klant

müşteri

Op zaterdag zijn er veel k… in de winkel, maar op maandag weinig.

kom … terug

geri gelmek

Ik ga maandag naar Turkije en ik denk dat ik over 6 weken t… k… .

kopen

satn almak

Ik ga even snel naar de bakker, een brood k… .

kost

fiyat

Het boek k… 10 Euro.

kan/kunt/kunnen e bilmek

Sorry, ik k… morgen niet komen, want ik moet naar de dokter.

langer (lang)

Het vliegtuig is heel snel, maar ook duur. Met de trein duurt het l…, maar het is
veel goedkoper.

uzun
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later

daha sonra

Ik heb de bus gemist, dus ik was wat l… op mijn werk.

lek

sznt

Ik kan niet meer fietsen. De band van mijn fiets is l… .

liever

özellikle, tercihen

Ik vind koffie niet lekker. Ik drink l… thee.

het loket

satiş yeri

Je koopt een kaartje bij het l… , en dan kijk je op het bord in de hal hoe laat de
trein vertrekt.

lopend

yaya

Mijn school is heel dichtbij, dus ik ga l… naar school.

mag (mogen)

musade, izin almak

Sorry meneer, u m… hier niet roken.

maak (maken)

tamir etmek

Mijn fiets is kapot. Kunt u hem m… ?

moet (moeten)

mechuriyet,
zorunlu olmak

Je m… eerst goed nadenken en dan pas antwoord geven!

de minuten

dakika

Een uur is 60 m… .

morgenochtend

yarin sabah

Ik ga naar bed, want m… moet ik weer vroeg opstaan.

ongeveer

aşağ yukar, yaklaşk

Hoeveel mensen waren er op het feest? Ik denk o… 30.

onze

bizim

Mijn vrouw en ik hebben o… zoon een mooi kado gegeven voor zijn verjaardag.

overleden

ölmek

Mijn moeder leeft nog, maar mijn vader is 4 jaar geleden o… .

het plaatsbewijs

bilet

De conducteur controleert de kaartjes. Hij vraagt: ‘Uw p… alstublieft!’

het plastic

plastik

In de winkel krijg je vaak een p… tasje voor je boodschappen.
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de politie

polis

Mijn portemonnee is gestolen. Ik ga de p… bellen.

rechtdoor

doğru yürümek, dümdüz U loopt r… tot het eind van deze straat, en daar gaat u linksaf.

de regel

kural

Onze school heeft ook r… : je mag bv. niet roken in de school, en niet eten en
drinken als je achter de computer zit.

de regen

yağmur

Het wordt morgen slecht weer: koud, veel wind en veel r… .

het retour

dönüş

Een r… is een treinkaartje mét terugreis.

rijdt

sürmek

Hij r… elke dag met de auto naar zijn werk in Utrecht.

rode (rood)

krmz

Wilt u een groene paprika? Nee, een r… .

het smoesje

bahane

Hij komt altijd te laat, en hij vertelt altijd weer een ander s… !

de snelweg

otoban

Op de s… mag je 100 of 120 km per uur rijden.

het spoor

tren yolu

De trein naar Den Haag staat op s… 3b.

de stad

şehir, kent

Istanbul is een grote s… , veel groter dan Amsterdam.

het station
Rotterdam.

istasyon

Ik ga eerst met de bus naar het Centraal S…, en dan met de trein naar

de strippenkaart

tramvay/otobus kart

Hij stapt in de bus, pakt zijn s… en zegt: ‘2 zones alstublieft.’

toeteren

korna çalmak

Die auto ziet ons niet denk ik. Hij stopt niet. Je moet even t… !
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de tram

tramvay

U kunt bus 18 nemen, of t… 2.

de trein

tren

De t… naar Groningen staat op spoor 13b.

vaak

sk sk

Ik eet heel v… pizza. Bijna elke week wel een keer.

vanavond

bu akşam

Sorry, v… heb ik geen tijd, maar morgenavond wel.

de vertraging

gecikme

De trein komt te laat. Hij heeft v… .

vertrekt

hareket

Kom niet te laat, want de bus v… precies om tien uur.

het vliegtuig

uçak

Hij gaat met het v… naar Amerika.

waarom

neden

W… ben je boos? Ik heb toch niets fout gedaan!

weg

gitmiş

Ik moet even w… , maar ik kom snel weer terug.

willen

istemek

Wat w… u drinken? Ik w… graag een kopje thee.

zet ... neer

yere koymak

‘Wat moet ik doen met mijn fiets?’
‘O, z… hem hier maar even n… .’

ziet

görmek

‘Kijk, daar loopt Fatma.’
‘Waar? O ja, ik z… haar.’

zwart rijden

kaçak yolculuk,
bilet almadan binmek

Hij r… z… , want hij heeft geen strippenkaart.
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Zinnetjes
Dat wist ik niet.

Bilmiyordum

Wat, hebben we morgen geen school? D… w… i… n… .

Echt waar?

Gerçek tenmi?

‘Hij heeft 2 miljoen Euro gewonnen in de Postcodeloterij.’
‘Wat, e… w…?’

Het spijt me.

Kusura bakma

Sorry, h… s… m… heel erg. Ik zal het nooit meer doen.

Hoe kan dat nou? Nasl olabilir?
tas!

Hé, h… k… d… n… ? Ik begrijp er niets van. Mijn portemonnee is weg uit mijn

Hoe weet je dat? Nereden biliyorsun

‘Het wordt morgen mooi weer.’
‘H… w… j… d… ?’
‘Dat heb ik op de radio gehoord.’

Hoe zeg je dat?

Nasl söylenir

‘Ik wil graag een, eh.. H… z… j… d…? Zo’n ding om bloemen in te doen.’
‘O, u wilt een vaas. Dat kan. Hoe vindt u deze?’

Kijk maar.

Bir bak.

Het is echt waar hoor. K… m… , hier staat het, in de krant.

Je hebt gelijk.

Sen haklsn

O ja, nu zie ik het. J… h… g… .

Nooit van gehoord! Hiç duymadm
Wat kan ik
voor u doen?

‘Hoe heet die voetballer? N… v… g… !’
‘Hij is echt heel bekend hoor, hij speelt in het Nederlands elftal.’

Sizin için ne yapabilirim? Zegt u het maar, mevrouw, w… k… i… v… u d… ?
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