1. Yer adları.
Geografiaj nomoj.
Türkiye Turkio .
Ankara Anguro
İspanya Hispanio .
Madrid Madrido
Ukrayna Ukrainio .
Kiev Kijivo

4. Bürolar. Oficejoj.
döviz bürosu monŝanĝejo
polis polico
hastane hospitalo
mağaza vendejo
postane poŝtejo
restoran restoracio

2. Yer.
Situo.
ülke lando
şehir urbo
sokak strato

5. Hava alanı, istasyon.
Flughaveno, stacidomo.
giriş enirejo
çıkış elirejo
uçağa biniş enaviadiliĝo
trene biniş entrajniĝo
gümrük doganejo

3. Para. Mono.

gişe kaso

Türk Lirasi turka liro

depo deponejo

Avro eŭro

bagaj bagaĝo

Dolar dolaro

bilet bileto

6. Ulaşım. Transporto.
araba aŭto

8. Elektronik aletler.
Elektroaparatoj.

tren trajno
uçak aviadilo
metro metroo
otobüs buso
troleybüs trolebuso
tramvay tramo
taksi taksio

telefon telefono
cep telefonu poŝtelefono
bilgisayar komputilo
televizyon televidilo
buzdolabı fridujo
fotoğraf makinesi fotilo

7. Seyahat. Vojaĝoj.

9. Ev. Domo.

vize vizo

kapı pordo

pasaport pasporto

pencere fenestro

geziler ekskursoj

zemin etaĝo

satın almak aĉeti

apartman apartamento

sırt çantası dorsosako

oda ĉambro

çadır tendo

mutfak kuirejo

kitap libro

yemek odası manĝоĉambro

harita mapo

yatak odası dormoĉambro

seyahat etmek veturi

banyo banĉambro

uçmak flugi

tuvalet necesejo

kız (evlat) filino
dede avo
nine avino
aile familio

10. Yemek takımı.
Manĝilaro.
tabak telero
bıçak tranĉilo
kaşık kulero
çatal forko
fincan taso

12. Organlar.
Korpopartoj.
kafa kapo
beyin cerbo
kulak orelo
gözler okuloj
saç haroj
burun nazo

11. İnsan. Homo.

ağız buŝo
dişler dentoj

çocuk infano
boyun kolo
oğlan knabo
omuzlar ŝultroj
kız knabino
kalp koro
adam viro
sırt dorso
kadın virino
karın ventro
çift (eşler) geedzoj
el mano
(edzo kaj edzino)
kol brako
baba patro
ayak piedo
anne patrino
bacak gambo
oğul filo

13. Yiyecekler. Manĝaĵoj.
et viando
balık fiŝo
çorba supo
ezme kaĉo
ekmek pano
yumurta ovoj
peynir fromaĝo
pizza pico
sebze legomoj
tart torto
rosto bakaĵo

14. Giyecekler.
Vestaĵoj.
gömlek ĉemizo
tişört T-ĉemizo
takım robo
etek jupo
pantolon pantalono
ayakkabılar ŝuoj
palto palto
şapka ĉapo
kasket kepo
ceket jako

kahvaltı matenmanĝo
öğle yemeği tagmanĝo
akşam yemeği vespermanĝo

içecekler trinkaĵoj:
su akvo

15. Satın almak. Aĉeti.

meyve suyu suko

mağaza vendejo

çay teo

pazar bazaro

kahve kafo

fiyat prezo

süt lakto

boyut dimensio

16. Banyo.
Banĉambro.

18. Sayılar. Numeraloj.
0 sıfır nulo

sabun sapo

1 bir unu

şampuan ŝampuo

2 iki du

diş macunu dentopasto

3 üç tri

diş fırçası dentobroso

4 dört kvar

ayna spegulo

5 beş kvin

küvet bankuvo

6 altı ses

banyo havlusu bantuko

7 yedi sep
8 sekiz ok
9 dokuz naŭ
10 on dek
11 on bir dek unu
23 yirmi üç dudek tri
100 yüz cent

17. Haftanın günleri.
Tagoj de semajno.

101 yüz bir cent unu
222 iki yüz yirmi iki ducent dudek du

pazartesi lundo

1000 bin mil

salı mardo

3333 üç bin üç yüz otuz üç

çarşamba merkredo

tri mil tricent tridek tri

perşembe ĵaŭdo

1 000 000 bir milyon miliono

cuma vendredo

2 002 000 iki milyon iki bin

cumartesi sabato
pazar dimanĉo

du milionoj du mil
2 000 000 000 iki milyar du miliardoj

19. Sıfatlar.
Adjektivoj.
uzun (dikey) alta
kısa (dikey) malalta
uzun (yatay) longa
kısa (yatay) mallonga
büyük granda

21. Kullanışlı cümleler.
Utilaj frazoj.

küçük malgranda
pahalı multekosta

Günaydın! Bonan matenon!

ucuz malmultekosta

İyi günler! Bonan tagon!

şişman dika

İyi akşamlar! Bonan vesperon!

zayıf maldika

Görüşürüz! Ĝis (la) revido!

iyi bona

İyi geceler! Bonan nokton!

kötü malbona

hayır ne

kırmızı ruĝa

evet jes

sarı flava

teşekkürler dankon

yeşil verda

lütfen bonvolu

20. Zamirler.

22. Tanışma.

Personaj pronomoj.

Konatiĝo.

ben mi

Kimsiniz? Kiu vi estas?

biz ni

Andreo’yum. Mi estas Andreo.

sen, siz vi

Nasılsınız? Kiel vi fartas?

o (erkek) li

İyi, teşekkürler. Bone, dankon.

o (dişi) ŝi

Hangi ülkedensiniz? El kiu lando vi estas?

o (cinssiz) ĝi

Türkiye’denim. Mi estas el Turkio.

onlar ili

:)

