
 

 פירות – ירקות

Sebzeler – Meyveler – Baharatlar – Bakliyatlar – Kuruyemişler 

 

 Meyveler - פירות

Anlamı רותיפ רבות/רבים מין 

Ahududu פטל פטלים זכר 

Ananas אננס אננסים זכר 

Armut אגס אגסים זכר 

Avokado אבוקדו אבוקדואים/אבוקדות זכר 

Ayva חבוש חבושים זכר 

Böğürtlen   אוסנה 

Cennet Hurması אפרסמון אפרסמונים זכר 

Çilek שדה תות שדה תותי זכר 

Dut עץ תות עץ תותי זכר 

Demirhindi תמרהינדי  זכר 

Elma תפוח תפוחים זכר 

Erik שזיף שזיפים זכר 

Greyfurt אשכולית אשכוליות נקבה 

Hindistan Cevizi קוקוס  זכר 

Hurma תמר תמרים זכר 

Hünnap שיזף  זכר 

İğde   סילברברי 



 

İncir תאנה תאנים נקבה 

Karpuz אבטיח אבטיחים זכר 

Kavun מלון מלונים זכר 

Kayısı משמש משמשים זכר 

Kestane ערמון  זכר 

Kiraz דובדבן דובדבנים זכר 

Kivi קיווי  זכר 

Kuşburnu הבר ורד הבר ורדים זכר 

Kızılcık חמוצית חמוציות נקבה 

Limon לימון לימונים זכר 

Mandalina קלמנטינה קלמנטינות נקבה 

Mango מנגו  זכר 

Mantar פטריה פטריות נקבה 

Muz בננה בננות נקבה 

Nar רימון רימונים זכר 

Portakal תפוז תפוזים זכר 

Şeftali אפרסק אפרסקים זכר 

Üzüm ענב ענבים זכר 

Vişne חמוץ דובדבן חמוצים דובדבנים זכר 

Yaban Mersini אוכמנית אוכמניות נקבה 

Yer Elması בטטה בטטות נקבה 

Zeytin זית זיתים זכר 



 

 Sebzeler - ירקות

Anlamı ירקות רבות/רבים מין 

Bakla רחבה שעועית רחבות שעועות נקבה 

Bamya במיה  נקבה 

Bezelye אפונה אפונים נקבה 

Börülce לוביה  נקבה 

Brokoli ברוקולי  זכר 

Brüksel Lahanası ניצנים כרוב ניצנים כרובים זכר 

Biber פלפל פלפלים זכר 

Çeri Domates שרי עגבניית שרי עגבניות נקבה 

Dereotu שמיר  זכר 

Domates עגבניה עגבניות נקבה 

Enginar ארטישוק ארטישוקים זכר 

Fasulye שעועית שעועיות נקבה 

Havuç גזר גזרים זכר 

Ispanak תרד תרדים זכר 

Kabak דלעת דלועים נקבה 

Karalahana שחור כרוב שחורים כרובים זכר 

Karnabahar כרובית כרוביות נקבה 

Kuşkonmaz אספרגוס  זכר 

Kuzukulağı חומעה  זכר 

Lahana כרוב כרובים זכר 



 

Marul חסה חסות נקבה 

Maydanoz פטרוזיליה פטרוזיליות נקבה 

Pancar סלק סלקים זכר 

Patates אדמה תפוח אדמה תפוחי זכר 

Patlıcan חציל חצילים זכר 

Pazı מנגולד  זכר 

Pırasa כרישה כרישים נקבה 

Roka   ארוגולה 

Salatalık מלפפון מלפפונים זכר 

Sarımsak שום שומים זכר 

Semizotu הגינה רגלת  נקבה 

Soğan בצל בצלים זכר 

Tere גרגיר גרגירים זכר 

Turp צנון צנונים זכר 

 

 

 Bakliyat – קטניות

 

Anlamı ודגנים יבשות קטניות רבות/רבים מין 

Mercimek עדשה עדשים נקבה 

Nohut חומוס  - חמצה חומוסים - חמצות נקבה 

Pirinç אורז אורזים זכר 



 

Bulgur בורגול בורגולים זכר 

Buğday חיטה חטים נקבה 

Arpa תרבותית שעורה  נקבה 

Çavdar שיפון שיפונים זכר 

Yulaf שועל ולתשיב  נקבה 

Mısır תירס תירסים זכר 

 

 

 Kuruyemişler – פיצוחים

 

Anlamı פיצוחים רבות/רבים מין 

Antep Fıstığı פיסטוק פיסטוקים זכר 

Ay Çekirdeği חמניה גרעיני זכר  

Badem שקד שקדים זכר 

Ceviz מלך אגוז מלך אגוזי זכר 

Fındık לוז אגוז לוז אגוזי זכר 

Fıstık בטן בוטנים זכר 

Kabak Çekirdeği דלעת גרעיני זכר  

Kaju קשיו קשיואים זכר 

Leblebi קלוי חומוס  זכר 

 

 

 

 



 

 Baharatlar – תבלינים

 

Anlamı תבלינים רבות/רבים מין  

Adaçayı מרווה  נקבה 

Defne Yaprağı דפנה עלי זכר  

Fesleğen בזיליקום - ריחן  ריחנים זכר 

Ihlamur   טיליה 

Isırgan Otu סרפד  זכר 

İsot   איזוט 

Karabiber שחור פלפל  זכר 

Karanfil ציפורן  זכר 

Kekik  טימין טימינים 

Kimyon כמון  זכר 

Nane נענע  נקבה 

Rezene  פשוט שומר  זכר 

Sumak סומאק - אוג  זכר 

Tarçın קינמון קינמונים זכר 

Zencefil ג׳ינג׳ר ג׳ינג׳רים זכר 

Zerdeçal כורכום  זכר 

 


