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 المقدمة

 " كتب سلسلةحد أهو "  الدليل الشامل للمفروشات واألدوات المنزلية الكتاب "هذا  

 " التركية لموسوعة الشاملة في اللغةا 

 ولوازم وأدوات نستخدمهامن حاجيات  والمكتب المنزل مما يلزهذا الكتاب يحوي على أسماء كل 

 وقسم ألدوات المطبخ والحمام ومواد التجميل للمفروشات ولوازمها فهناك قسم في الحياة اليومية 

 وكل قسم هناك صور إيضاحية مرافقة  الكهربائية واإللكترونية. وكذلك قسم لألجهزة المنزلية 

 ه اللغة الفهم واالستيعاب بشكل أسرع على الدارس لهذ لمحتويات هذا القسم وذلك لكي يسهل

 خصصت قسماً خاصاً للعبارات والمواصفات لبعض األجهزة المنزلية وكيفية  كوأفضل. وكذل

 اإلنترنت وذلك لكي يعتاد الطالب على قراءة هذه عرض مواصفاتها في اإلعالنات ومواقع

 أقسام هذا الكتاب على حدةكل قسم من  اإلعالنات. ويتآلف معها وعملت جاهدا" فرز محتويات 

 تشاهده في المراجع األخرى. لكي يسهل الرجوع إليه عند الحاجة وهذا التصنيف قلما 

  نأ "سلسلة الموسوعة الشاملة في اللغة التركية"من  هذا الكتاب من هللا تعالى أن يكون أرجو

 وأن هذه المراجع والكتبالعربية التي تفتقر إلى مثل  إغناء المكتبة منه في يحقق الهدف المرجو

 هذه السلسلة خير مساعد ومعين للراغبين في تعلم اللغة التركية والتعمق بها، تكون أيضا" 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

  المهندس محمد عامر المجذوب

2015 -تموز  71 – إستانبول – تركيا  
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 الفهرس
 الكلمات عدد اسم اجلدول رقم الصفحة

 62 أقسام املنزل -1 5

 75 أثاث ومفروشات منزلية -2 8

 15 لوازم مفروشات ومالءات  -3 16

 19  مفردات ولوازم خياطة -4 18 

 90 = مفردات وأدوات منزلية منوعة5 21

 28 أدوات الطفل -6  28

 84 أواني وأدوات املطبخ واملائدة -7 31

 58 لوازم وأدوات احلمام -8 43

 31 لوازم وأدوات الغسيل والتنظيف -9 46

أدوات العناية بالصحة والتجميل -10 50  89 

 الكهربائية واإللكرتونية قسم األدوات والتجهيزات

 39 الكهربائية   تاألجهزة واألدوا -11 58

 19 زة اإلنارةأجه -12 64

 72 اإلكسسوارات الكهربائية والكابالت -13 67

 45  األجهزة واألدوات اإللكرتونية -14 73

 36 ملحقات ولوازم الكومبيوتر -15 76

 لتجهيزات الصحيةقسم األدوات وا

 60 متديدات وجتهيزات صحية -16 80

   القرطاسية واألدوات املكتبيةقسم   
 30 جتهيزات مكتبية – 17 87

 118 مفردات مكتبية وقرطاسية -18 89

 قسم اجلمل والعبارات واملواصفات

 20 مجل وعبارات يف اإلصالح والصيانة 21 101
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 41 عبارات يف البيع والشراء -22 102

  املواصفات الفنية لألجهزة واألدوات املنزلية – 23 105

 82 براد مواصفات -1  105

 21 مواصفات غسالة -2 109

 9 مواصفات جالية صحون -3 113

 20 مواصفات فرن غاز -4 116

 14 مواصفات فلرت مطبخ  -5 117

 11 مواصفات مكواة -6 118

 4 مواصفات مكنسة سجاد كهربائية -7 120

 4 مواصفات مكنسة شحن سجاد يدوية -8 120

 15 مواصفات سخانة كهربائية -9 122

123 
مواصفات غالية قهوة+عصارة فواكه+محاصة 

 خبز+خالط كهربائي+فرامة حلمة
16 

 21 مواصفات بكادوش -15 124

 5 مواصفات جاكوزي -16 126

 11 مواصفات كامريا دجييتال – 17 127

 39 مواصفات تلفون أرضي– 18 128

 27 املواصفات الفنية جلهاز كومبيوتر -19 132

 36 املواصفات الفنية للطابعات – 20 134

 إحصاءات الكتاب

 970 عدد الكلمات إمجايل  

 396 إمجايل عدد اجلمل والعبارات 

 450 إمجايل عدد الصور 

 142 إمجايل عدد الصفحات 
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 املنزل ومكونات أقسام-1
Ev Bölmeleri 

 Zemin Katı الطابق األرضي  .1

 Birinci Kat الطابق األول  .2

 İkinci Kat الثانيالطابق   .3

 Dış Cephe الواجهة اخلارجية  .4

 Kapı باب  .5

 Balkon بلكون  .6

 Blok كتلة- بلوكه  .7

 Bina - Yapı عمارة-بناء   .8

 Tuvalet تواليت  .9

 Teras ترياس  .10

 Cephe جهة-بناء  واجهة-جبهة  .11

 Duvar جدار  .12

 Bahçe حديقة  .13

 Banyo محام  .14

 Dışarıda خارج املبىن  .15

 Dublex طابقني ذو-دبل   .16

 Çit درابزين  .17

 Merdiven درج  .18

 Stadyum ملعب- دإستا  .19
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 Yüzey شكل سطح-معينة من السطح  مساحة-سطح   .20

 Çatı - Dam - Çatı سطح مبىن  .21

 Tavan سقف  .22

 Daire شقة سكنية  .23

 Şelâle شالل ماء  .24

 Salon صالون  .25

 Kat طابق  .26

 Yol طريق  .27

 Kapı Eşiği عتبة الباب  .28

 Apartman شقة-عمارة   .29

 Kolon-Sütun عمود  .30

 Kısa Kolon عمود قصري  .31

 Oda غرفة  .32

 Misafir Karşılama Odası االستقبالغرفة   .33

 Misafir Salonu غرفة الضيوف  .34

 Yemek Odası غرفة الطعام  .35

 Bebek - Çocuk Odası غرفة الطفل  .36

 Oturma Odası غرفة املعيشة  .37

 Okuma - Yazma Odası غرفة املكتب  .38

 Çalışma Odası غرفة املكتب أو الدراسة  .39

 Yatak Odası غرفة النوم  .40

 Veranda فرندا  .41

 Villa فيال  .42
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 Kubbe قبة  .43

 Basement قبو  .44

 Garaj كراج  .45

 Dükkân دكان-حمل   .46

 Ambar -Depo مستودع-خمزن   .47

 Giriş - Antre مدخل  .48

 Yeşil Alan مساحات خضراء  .49

 Depo مستودع  .50

 Plan خمطط-مسقط   .51

 Asansör مصعد  .52

 Mutfak مطبخ  .53

 Yürüyüş Kortları خضراء أرضيات-مالعب تنس   .54

 Koridor كريدور-ممر   .55

 Ev بيت-منزل   .56

 Konut منتجع-منزل   .57

 Balkonlu Ev منزل مع بلكون  .58

 Görünüş مشاهدة-منطور   .59

 Perspektif-  Manzara منظور  .60

 Park موقف سيارات  .61

 Pencere نافذة  .62
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 منزلية ومفروشات أثاث -2
Mobilyalar 

 موبيليا مفروشات-1

 Mobilya - Ev Eşyası - Mefruşat مفروشات-أثاث   .1

 Resim Çerçevesi إطار صورة أو لوحة  .2

3.  
)كرسي تواليت غرفة النوم  بوف مع سرير
 شكل صندوق(

Yataklı Puf 

 Sandıklı Puf بوف مع صندوق  .4

 Konsol بريو بهو   .5

 Tadilat تعديالت  .6

 Ayakkabılık خزانة األحذية  .7

 Gardırop خزانة أو غرفة املالبس  .8

 Dolap خزانة ثياب  .9

 Kasa املال صندوق –خزنة   .10

 Çekmece درج  .11

 Yatak Başı رأس السرير  .12

 Raf - Etajer رف  .13
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 Jaluzi ستارة نافذة شفرات  .14

 Karyola سرير  .15

 Yatak فرشة- فراش –سرير   .16

 Beşik الطفلسرير   .17

 Ranza سرير ذو طابقني  .18

 Çift Kişilik Yatak سرير مزدوج  .19

 Tek Kişililk Yatak سرير مفرد  .20

 Plazma TV شاشة تلفزيون بالزما  .21

 Şifonyer شوفنرية  .22

 dresuvar شوفنرية صغرية  .23

  Tuvalet Masası شوفنرية غرفة النوم  .24

 Masa طاولة  .25

 Yemek Masası طاولة الطعام  .26

 Bilgisayar Masası طاولة كومبيوتر  .27

  Sehpa طربيزة  .28

 Yan Sehpa طربيزة جانبية  .29

30.  
توضع يف منتصف  )كبريةطربيزة وسطى 

 الغرفة(
Orta Sehpa 

 Köse Takımı طقم جلوس زاوية  .31
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 Oturma Odası Takımı طقم غرفة جلوس  .32

 Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم  .33

 Klasik Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم كالسيكي  .34

 Country Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم معاصر  .35

 Modern Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم مودرن  .36

 Askılık عالقة ذو عدة شناكل للتعليق  .37

 Makas Askılık عالقة على شكل مقص ذو عدة شناكل للتعليق  .38

 Yemek Odası غرفة طعام  .39

 Baza  السرير أو صندوق قاعدة  .40

  Üçlü Koltuk قلطق ثالثية  .41

 İkili Koltuk قلطق ثنائية  .42

 Yataklı Köşe Koltuk قلطق زاوية مع إمكانية حتويله إىل سرير  .43

  Koltuk كنبة-قلطق   .44

 Yataklı Koltuk قلطق مع إمكانية حتويله إىل سرير  .45

 Tekli Koltuk قلطق مفرد  .46

 Sandalye كرسي  .47

 Şezlong على البحركرسي اإلضجاع   .48

 Bar Tabure كرسي بار   .49
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 Tabure كرسي صغري مدور  .50

 Masa Tabure كرسي طاولة  .51

 Katlanır Tabure كرسي طوي  .52

 Kamp sandalye كرسي خميمات  .53

 Mutfak Sandalyesi كرسي مطبخ  .54

 Ofis Koltuğu كرسي مكتب  .55

 Sallanan Sandalye كرسي هزاز  .56

 Antre يف مدخل املنزلكمدينة او شوفينرية توضع   .57

 Komodin كمدينة بدروج  .58

 TV Sehpası كمدينة تلفزيون  .59

 Cam TV Sehpası كمدينة تلفزيون من الزجاج  .60

 Kanepe كنبة  .61

 Divan = Çekyat أريكة- ديوان –كنبة ثالثية   .62

 Kanepe Çok Daha İşlevsel كنبة مع أكثر من وظيفة تشغيل  .63

 Yataklı Kanepe كنبة ميكن ان تتحول إىل سرير  .64

 Çift Kişilik جموز   .65

 Kırlent خمدة قرنه   .66

 Tek Kişilik مفرد  .67
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 Möbleli - Mobilyalı مفروش  .68

 Mefruşat املفروشات  .69

 Bahçe Mobilya مفروشات حدائق  .70

 Ofis Mobilyası مفروشات مكتبية  .71

 Ev Mobilyası مفروشات منزلية  .72

 Ofis مكتب  .73

 Çalışma Masası مكتب الدراسة أو العمل  .74

 Kitaplık Ünitesi كتب مكتبة  .75
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 مفروشات ومالءات لوازم-3

 Kadife döşeme إكساء خممل  .1

 Perde نافذة ستارة –برداية   .2

 Kilim ليان-بساط   .3

 Battaniye بطانية  .4

 Halı سجادة  .5

 Çarşaf - Nevresim شرشف  .6

 Yatak takımı طقم غطاء سرير  .7

 Yatak Örtüsü غطاء السرير  .8

 Masa örtüsü غطاء املائدة  .9

 Döşek فراش-فرشة   .10

 Yastık Kılıfı كيس املخدة  .11

 Yorgan حلاف  .12

 Yastık خمدة  .13

 Uyku seti جمموعة طقم مالءات للنوم  .14

 Mendil منديل  .15
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 ولوازم اخلياطة مفردات – 4
Dikiş Malzemeleri 

 İğne إبرة  .1

 İp خيط  .2

 Toplu İğne دبوس  .3

 Kravat İğnesi دبوس تزييني للكرافة  .4

 Dikiş درزة  .5

 Düğme زر  .6

كبسونة-زر كبس   .7  Elektrik Düğmesi 

 Kol Düğmesi زركم قميص مزخرف  .8

اب  .9
َّ
 Fermuar سح

 Çengelli İğne شكاله  .10

 İlik عروة الزر  .11

ةإبر خياطعلبة   .12  Bir Paket İğne 

 Yüksük كشتبان  .13

قماشي مرت –خياطة  مازوره  .14  Mezura 

 İplik ماسورة أو كركر خيطان  .15

 Dikiş Makinesi ماكينة خياطة  .16

 Yağdanlık مزيتة املاكينة  .17

 Makas مقص  .18

 Mekik مكوك ماكينة اخلياطة  .19
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 لوازم وأدوات منزلية منوعة-5

Ev Malzemeleri 

 Tüp Gaz أسطوانة غاز  .1

 Antika Eşya أشياء قدمية  .2

 Saksı أصيص زريعة  .3

 Resim Çerçevesi إطار أو برواظ صورة  .4

 Çelenk إكليل الزهور  .5

 Bagaj أمتعة  .6

 Paraşüt القفز مظلة –باراشوت   .7

 Balon بالون  .8

 Kutu Sprey خباخ سربي  .9

 Pervane بروانة املروحة  .10

 Pil بطارية  .11

 Kuru Pil بطارية جافة  .12

 Döğme pili بطارية ساعة مدورة  .13

 Tabut تابوت  .14

 Tezgâh طاولة-ترس   .15

 Termos حافظة-ترمس ماء   .16

 Teleskop تلسكوب  .17

 Çim Biçme Makinesi جزازة العشب  .18

 Rüzgâr Türbini جهاز إخراج املاء بواسطة الرياح  .19

 Söndüm Cihazı طفاية-جهاز إطفاء   .20

 Anahtarlık محالة املفاتيح  .21
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 Karıştırıcı يدوي خالط  .22

 Kapı Tokmağı دقاقة باب  .23

 Saat Rakkas رقاص الساعة   .24

 Cep Saat ساعة توضع باجليب  .25

 Duvarr Saati ساعة حائط  .26

 Kum Saat ساعة رملية  .27

 Güneş Saati ساعة مشسية  .28

 Zilli Saat ساعة منبه  .29

 Kol Saat ساعة يد  .30

 Gazete Standı اجلرائدستاند حامل   .31

 Eyer سرج الدراجة أو اخليل  .32

 Tripod ثالثي حامل –سيبة   .33

 Sigara سيجارة  .34

 Cam Kırığı شظايا الزجاج  .35

 Şemsiye مشسية  .36

 Mum مشعة  .37

 Çuval خيش كيس –شوال   .38

 Şömine- Baca نيهمشي  .39

 Kül Tablası صحن السيجارة  .40

 Düdük اإلنذار صفارة-صفارة   .41

 Ütü Masası مكوي-طاولة كوي   .42

 Yangın Söndürücü طفاية احلريق  .43

 Objektif عدسة  .44

 Mercek مكرب ناظور –عدسة مكربة   .45

 Baston بستون-عكازة   .46
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 Elbise Askısı عالقة ثياب  .47

 Havluluk عالقة مناشف  .48

 Bayrak علم  .49

 Pipo غليون  .50

 Fitil فتيل  .51

 Pencere Bandı النافذة لدائرفتيل الصق   .52

 Gözlü Gazlı Ocak 4 فرن غاز أربع رؤوس  .53

 Slayt Film الفيلم كرديلة –فيلم ساليت   .54

 Çakmak قداحة  .55

 Kilit قفل  .56

 Kandil قنديل  .57

 Yay نابض-قوس   .58

 Kırbaç سوط-كرباج   .59

 Poşet - Torba كيس  .60

 Kese كيسة –كيس   .61

 Toz Torbalı كيس غربة  .62

 Çöp Torbası كيس قمامة  .63

 Yapışkanlı Keçe لزقات  .64

 Mangal أو منقل للشوي جممرة  .65

 Binoküler جمهرأو منظار ذو عدستني  .66

 Soba صوبا-مدفأة   .67

 Gaz Sobası مدفأة غاز  .68

 Ayna مرآة  .69

 Yelpaze مروحة يدوية ورقية  .70

 Çiçeklik أصيص-مزهرية   .71
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 Tespih مسبحة  .72

 Kapı Kolu مسكة باب  .73

لة  .74
َ
 Mıskala مِصق

 Fare Kapanı مصيدة الفئران  .75

 Lastik Bant مطاطة  .76

 Anahtar مفتاح  .77

 Kapı topuz مقبض الباب  .78

79.  
درج أو باب  ة, مسكالباب مسكة–مقبض الباب 

 خزانة
Tutacak 

ر   .80
ِّ
كب
ُ
 Büyüteç مكربة عدسة –م

 Çamaşır Mandalı لقاطة-ملقط تثبيت الغسيل   .81

 Kül Tablası منفضة السجائر  .82

 Termometre ميزان احلرارة  .83

 Dijital Baskül ميزان دجييتال  .84

 Su Şarkı ناعورة املاء  .85

 Cibinlik ناموسية  .86

 Nargile نرجيلة  .87

 Gözlük نظارات  .88

 Koruyucu Güzlük نظارات واقية  .89

 Sulama Kabı وعاء لرش النبات  .90
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 الطفل أدوات-6

Bebek Malzemeleri 

 Bebek Giysisi ألبسة لألطفال  .1

 Bebek küvet بانيو للطفل  .2

 Bebek bezi حفاض الطفل  .3

 Bebek çıngırağı خشخيشة  .4

 Göbek bağı bandı للصرةرباط   .5

 Biberon رضاعة  .6

 Emzik هلاية -رضاعة   .7

 Bebek Yağı زيت لدهن جسم الطفل  .8

 Biberon ısıtıcılar سخانة لرضاعة الطفل  .9

 Bebek beşiği املهد-سرير الطفل   .10

 Alt  değiştirme  ve bakım yatağı سرير لتغيري املالبس والعناية  .11

 Şampuan شامبو  .12

 Sabun صابون  .13

 Bebek arabası عربة الطفل  .14

 Temizleme pamuğu قطن للتنظيف  .15
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 Çocuk kafesi قفص اللعب  .16

 Mama sandalyesi كرسي الطعام للطفل  .17

 Bebek bakım kremi كريم عناية لبشرة الطفل  .18

 Bebek banyo süngeri ليفة بانيو للطفل  .19

 Fırça tarak seti جمموعة فراشي وأمشاط  .20

 Bebek Yürüteci الطفلمشاية   .21

 Tırnak makasları مقص أظافر  .22

 Temizleme havluları مناشف تنظيف  .23

 Islak mendil منديل رطب  .24

 Bebek pamuk mendil منديل قطني للطفل  .25

 Ağız silme mendili منديل لتنظيف الفم  .26

 Vücut termometresi ميزان حرارة للجسم  .27

 Kulak çubuğu نكاشات أذان  .28
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 واملائدة املطبخ وأدوات أواني-7

 İbrik إبريق  .1

 Maşrapa كوز-ابريق   .2

 Bardaklı Sürahi ابريق من الزجاج  .1

 Bulaşık أطباق جلي  .3

 Kap إناء  .4

 Biber Kabı إناء السكر  .5

 Şeker Kabı إناء الفلفل  .6

 Sirkeli إناء لوضع اخلل  .2

 Havlı Gaz Ocağı البابور  .3

 Barel Renkli براميل ملونة  .7

 Ocak زبوتو غا  .4

 Tezgâh اجمللىترس   .5

 Teneke تنكة  .6

ة  .7
َّ
 Testi - Desti جر

 Odun حطب  .8

 Ekmek Kızartıcısı محاصة خبز توست  .9
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 Eviye حوض اجمللى  .10

 Eviye حوض اجمللى  .11

 Erzak Dolabı منلية-خزانة األطعمة   .12

 Kiler Dolabı خزانة املونة حلفظ املواد الغذائية  .13

 Bambu Ekmek Tahtası خشبة فرم من اخليزران  .14

 Çırpma Teli خفاقة البيض  .15

 Çırpıcı خفاقة بيض يدوية  .16

 Çekmece İçi Kaşıklık درج يوجد فيه تقطيعات لوضع املالعق  .17

 Damacana دجمانة ماء  .18

 Raf رف  .19

 Cezve ركوة قهوة  .20

 Tas زبدية  .8

 Komposto Kâse زبدية مشكلة  .9

 Kapaklı Kâse زبدية مع غطاء  .10

 Şişe قنينة-زجاجة   .11

 Satır ساطور  .21

 Sepet سلة-سبت   .12

 Bulaşık Sepeti سبت صحون للجلي  .13

 Şekerlik سكرية-سبت لتقديم السكاكر   .14

 Tabaklık سبت لوضع الصحون )مصحنة(  .22
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 Bambu Kaşıklık سبت لوضع املالعق من اخليزران  .23

 Kapaklı Sepet سبت مع غطاء  .24

25.  
سبتات فوق بعضها توضع فيها البطاطا 

 والبصل
Sebzelik 

 Plastik Kasa سحارة أو علبة بالستيكية  .26

 Kapalı Plastik Kasa سحارة او علبة بالستيكية مع غطاء  .27

 Mantar سدادة فلني  .28

 Sofra مائدة-سفرة   .15

 Bıçak سكني  .29

 Büyük Doğrama Bıçağı سكني تقطيع كبرية  .30

 Çelik Bıçak سكني فوالذ  .31

 Ekmek Sepeti سلة خبز  .32

 Hasır Sepet احلصريسلة من   .33

 Semaver مساور  .34

 Pipet شلمونة  .35

 Izgara شواية  .36

 Düz Ve Izgara Yüzeyli شواية ذو وجه مسطح أملس  .37

 Çatal شوكة  .16

 Yemek Çatalı شوكة طعام  .17

 Tatlı Çatalı شوكة طعام وسط  .18
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 Çanak زبدية-صحن   .19

 Fincan Tabağı صحن فنجان  .20

 Salata Tabağı صحن للسلطة  .21

 Çerezlik للمشكل النقارش صحن  .22

23.  
صحن للمشكل النقارش مقسوم لثالثة 

 أقسام
Çerezlik 3 Bölmeli 

24.   
ُ
 Adet Burgulu Çay Tabağı 6 6قلوظة عددصحون شاي م

 Adet Yemek Tabağı 6 5صحون طعام عدد   .25

 Tepsi صينية  .26

 Gümüş Çay Tepsi صينية شاي فضية  .27

 Kahve Değirmeni طاحونة القهوة  .38

 Tabak صحن-طبق   .28

 Fincan Takımı طقم فناجني  .29

 Çatal ، Kaşık، Bıçak Takımları سكاكني - مالعق- طقومه شوكات  .30

 Düdüklü Tencere طنجرة ضغط  .39

 Elektrikli Düdüklü طنجرة ضغط خبار كهربائية  .40

 Fritöz طنجرة قلي بروستد  .41

 Saklama Kabı علب ختزين وحفظ  .31

 Cam Fırın Kabı علب زجاج للفرن  .32

 Koli علبة  .33



 
 
 

  35 
 

 تأليف وإعداد وترجمة: المهندس محمد عامر المجذوب-الدليل الشامل للمفروشات واألدوات المنزلية

 Plastik Saklama Kabı علبة ختزين بالستيك  .34

 Kibrit Kutusu علبة كربيت  .42

 Kalbur- Tef غربال  .43

 Su Isıtıcı غالية ماء  .44

 Şişe Açacak - Tirbuşon فتاحة الزجاجات  .45

 Konserve Açacak (ة)الكونسروالعلب  فتاحة  .46

 Mantar Açacak فتاحة الفلني  .47

 Açacak علبفتاحة   .48

 Kömür فحم  .49

 Sebze Soğan Doğrayıcı فرامة خضار وبصل  .50

 Çöp Öğütücü فرامة قمامة  .51

 Kupa فنجان كبري  .35

 Teflon Kek Kalıba قالب كاتو تيفال  .36

 Ocak Çakmağı توغازوقداحة ب  .52

 Tencere طنجرة-قدر   .37

 Petites  Soyacağı قشارة بطاطا  .53

 Hıyar Soyacağı رخيا قشارة  .54

 Bal Kavanozu قطرميز للعسل  .55

 Reçel Kavanozu قطرميز للمربى  .56

 Huni قمع  .57
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 Ayaklı Bardak كأس ذو كعب  .38

 Kadeh قدح-كأس   .39

 Desenli Bardak كاسات مزخرفة  .40

 Çay Bardağı الشاي كاسة  .41

 Delikli Kepçe كبجابة مثقبة  .58

 Fındık Kıracağı كسارة البندق  .59

60.  
أو وعاء مثقب مثل املصفاية  – كفكري

 الكبرية
Kevgir 

 Bardak كأس –كوب   .42

 Mutfak Malzemeleri لوازم املطبخ  .43

 Kesme Tahtası - Doğrama Tahtası لوح التقطيع  .61

 Kahve Makinesi ةحتضري القهو ةماكين  .62

 Rende مبشرة  .63

 Mangal مألن-جممرة   .64

 Yemek Seti جمموعة أواني طعام  .44

 Baharatlık Set بهارات علبة-جمموعة مبهرة   .45

 Plastik Sepet Seti جمموعة من سبتات بالستيك  .65

 Kavanoz قطرميز-مرطبان   .46

 Yağdanlık مزيتة  .66

 Eiffel Kulesi Yağdanlık مزيتة على شكل برج ايفل  .67
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 Tutacak مساكات الفرن والطبخ  .68

 Bileği Taşı مسن سكاكني  .69

 Merdane مشبك خشبي الرول  .70

 Sabunluk مصبنة  .71

 Çay Süzgeci مصفاة شاي  .72

 Süzgeç مصفاة, فلرت, مرشح  .73

 Elek منخل- مصفايه  .74

 Yemek Kepçe طعام كبجاية–مغرفة   .75

 Konserve Açacağı مفتاح علب أو سردين  .76

 Teflon Tava Çeşitleri مقايل تيفال منوعة  .47

 Tava مقالة  .48

 Gril Tava - Izgara Tava مقالة شوي  .49

 Sahan مقالة قلي مسطحة غري عميقة  .50

 Yavan Tava مقالة مسطحة  .51

 Çay Makinesi مكنة شاي  .77

 Kaşık ملعقة  .52

 Tahta Kaşık ملعقة خشبية  .53

 Çay Kaşığı ملعقة شاي  .54

 Yemek Kaşığı ملعقة طعام  .55

 Tatlı Kaşığı ملعقة طعام وسط  .56
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 Kahve Kaşığı ملعقة قهوة  .57

 Şeker Maşa ملقط السكر  .78

 Mandal لقاطة-ملقط الغسيل   .79

 Ateş Maşası ملقط النار  .80

 Tuzluk مملحة  .58

 Ekmeklik منلية )خزانة الطعام(  .81

 Harç -  Havan التوم مدق-هاون   .82

 Sarımsak Ezici-  Sarımsak Sıkacağı هراسة الثوم  .83

 Alüminyum Folyo األملنيوم والقصدير أورق   .84
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 وأدوات احلماملوازم  -8
Banyo Malzemeleri 

 Sünger اسفنجة  .1

 drinaj مصرف-بالوعة   .2

 Küvet بانيو  .3

 Buhar خبار  .4

 Kazan بويلر  .5

 Jakuzi جاكوزي  .6

 Musluk حنفية  .7

 Rezervuar خزان كرسي التواليت  .8

 Banyo Dolabı خزانة محام  .9

 Banyo Bataryası  خالط ماء للحمام  .10

 Lavabo Bataryası خالط ماء للمغسلة  .11

 Duş دوش  .12

 El Duşu دوش يد  .13

 Raf رف  .14

 Sauna ساونا خبار  .15

 Fön سيشوار للشعر  .16

 Sifon سيفون  .17

 Şampuan شامبو  .18

  Jilet شفرة  .19

 Kombi شودير سخان املاء  .20
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 Sabun صابون  .21

 Sıvı Sabun صابون سائل  .22

 Kalıp Sabun ألواح –صابون قوالب   .23

 Şampuanlık االستعمالعبوة يوضع فيها الشامبو من اجل   .24

 Havlu Askısı عالقة املناشف  .25

 Fırça فرشاة  .26

 Diş Fırçası فرشاة أسنان  .27

 Saç Fırçası فرشاة الشعر  .28

 Ayakkabı Fırçası فرشاة القدمني  .29

 Saç Fırçası فرشاة شعر  .30

 Duş Kabin كابني الدوش  .31

 Dış Fırçalık كاسة فراشي أسنان  .32

 Klozet كرسي تواليت  .33

 Tıraş Kremi كريم حالقة  .34

 Cilt Bakım Kremi كريم عناية باجللد  .35

 Banyo Lifi ليف للحمام  .36

 Soğuk Su ماء بارد  .37

 Sıcak Su ماء ساخن  .38

 Traş Makinesi كهربائية نة حالقةيكام  .39

 Traş Bıçağı ماكينة شفرة احلالقة  .40

 Diş Beyazlatıcı مبيض أسنان  .41

 Banyo Seti جمموعة محام  .42

 El Duş Seti جمموعة دوش يدوي  .43

 Ayna مرآة  .44

 Masaj مساج  .45
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 Tarak مشط  .46

 Sabunluk مصبنة  .47

 Diş Macunu معجون أسنان  .48

 Tıraş Macunu معجون حالقة  .49

 Havlu منشفة محام  .50

 İslak Havlu منشفة رطبة  .51

 Bebek Islak Havlu منشفة رطبة لألطفال  .52

 El Havlusu منشفة يد  .53

 Tartı ميزان احلمام  .54

 Kulak Çöpü نكاشة األذان  .55

 Tuvalet Kağıtlık وراقة تواليت  .56

 Tuvalet Kağıdı ورق التواليت  .57

 Kaydırmaz Ayak Havlusu منشفة قدمني ضد التزحلق  .58
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 تنظيفالو الغسيل وأدوات لوازم-9

Temizleme Malzemeleri 

 Touch çöp kovası منزلية مع دعسة ملسحاوية قمامة   .1

 Bulaşık sıvı سائل للجلي  .2

 Tel Sünger ليفة أملنيوم أو ستانلس للجلي  .3

 Pedallı çöp kovası سطل زبالة مع دعسة  .4

 Su kovası سطل ماء  .5

 Paspas kovası سطل مكنسة املسح  .6

 Çöp sepeti سلة القمامة  .7

 Çamaşır selesi سلة غسيل  .8

 Sıvı sabun سائلصابون   .9

 Leğen ليان-لكن غسيل -طشت   .10

11.  
 أو مواد لفتح )منفضةفتاحة بالوعة املغسلة 

 مصرف املغسلة من األعلى(
Lavabo açıcı 

 Hava üfleme kompresörü فرد مضخة هواء لتنظيف الغبار  .12

 İzmir fırça فرشاة بعصا خشنة  .13

 Temizleme fırçası فرشاة تنظيف  .14

 Klozet wc fırçası التواليتفرشاة تنظيف   .15
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 Lavabo fırçası فرشاة تنظيف للمغسلة  .16

 Cam bezi فوطة ملسح الزجاج  .17

 Faraş كريك الزبالة  .18

 Kürek املعماري كريك-كريك الزبالة بعصا   .19

 Tıklı gırgır ملامة وسخ للسجاد يدوية  .20

 Sünger ليفة  .21

 Bulaşık teli ليفة أملنيوم  .22

23.  
مع ممسحة مايكرو  بعصا جمموعة مكانس

 فايرب
Mikrofiber sopalı mop set 

24.  
مكنسة مسح بعصا مؤلفة من شراطيط 

 قماش أو حبال
Paspas 

 Hasır süpürgesi مكنسة يدوية من القش  .25

 Çamaşır mandalı لقاطة-ملقط تثبيت الغسيل   .26

 Çamaşır askısı منشر غسيل  .27

 Uzay ahşap temizleyici منظف السطوح اخلشبية  .28

 Cam temizlenici منظف زجاج  .29

 Hortum خرطوم-نربيش   .30

 Lavabo pompası لوعةانفاضة ب  .31
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 العناية بالصحة والتجميل أدوات-10
Güzellik Bakım Malzemeleri 

 Ağız Gagarası غرغرة للفم  .1

 Allık أمحر خدود  .2

 Ayna مرآة  .3

 Aynalı Saç Fırçası فرشاة هلا مرآة  .4

 Banyo Lifi ليف للحمام  .5

 Bebek Bezi فوط أطفال  .6

 Bebek Islak Havlu منشفة رطبة لألطفال  .7

 Bebek Islak Mendili منديل رطب لألطفال  .8

 Buz Torbası كيس ثلج  .9

 Cımbız ملقط نتف الشعر  .10

 Cilt Bakım Kremi كريم عناية باجللد  .11

 Deodorant  Sprey خباخ تديوديران  .12

 Deodorant مزيل رائحة العرق يف اجلسم -ديودوران   .13

 Dış Fırçalık كاسة فراشي أسنان  .14

 Dip أساس  .15

 Diş Beyazlatıcı مبيض أسنان  .16

 Diş Fırçası فرشاة أسنان  .17

 Diş Macunu معجون أسنان  .18

 Dudak fırçası فرشاة للشفة  .19
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 Dudak kalemi طط الشفةقلم خت  .20

 Dudak Parlatıcısı ملمع الشفة  .21

 Duş Jeli جيل للدوش  .22

 El Kremi كريم لليدين  .23

 Fırça فرشاة  .24

 Fondöten كريم أساس  .25

 Fön سيشوار للشعر  .26

 Göz farı قلم كحلة  .27

 Göz kalemi قلم كحلة للعني   .28

 Güllü Sabun صابون برائحة الورد  .29

 Güneş Kremi كريم واقي من أشعة الشمس  .30

 .Hijyenik Ped فوط صحية  .31

 Islak Havlu منشفة رطبة  .32

 Jilet – Tıraş Bıçak حالقة شفرة  .33

 Kalıp Sabun ألواح –صابون قوالب   .34

 Kaş fırçası فرشاة احلاجب  .35

 Kaş kalemi قلم حواجب  .36

 Kesim قص الشعر  .37

 Kolonya كولونيا  .38

 Komple كلي -كامل   .39

 kopartıcı خمفي العيوب  .40

 Köpük رغوة  .41

 Köpük Sabun رغوة صابون  .42

 Kuru Saç شعر جاف  .43
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 Köpüklü Banyo Süngeri ليفة محام على شكل رغوة  .44

 Kürdan نكاشة األسنان  .45

 Losyon لوشن -غسول   .46

 Makyaj Temizleme مزيل ومنظف مكياج  .47

 Manikür منيكور لألظافر  .48

 Manikür seti أدوات املنيكور  .49

 Maskara مسكرة  .50

 Maşa ملقط شعر  .51

 Maşa Ve Saç Düzleştirici ملقط شعر مع فري  .52

 Normal Saç شعر طبيعي  .53

 Oda Spreyi ملطف جو للغرف  .54

 Parfüm عطر  .55

 Peçete حمارم ورقية  .56

 Ped فوطة  .57

 Pedikür تقليم أظافر القدمني -بيديكور   .58

 Peruk مستعار شعر –بريوكة   .59

 Pudra بودرة  .60

 Pudra Ponponu اسفنجة البودرة  .61

 Röfle ظل -ميش الشعر   .62

 Ruj- Dudak boyası أمحر شفاه  .63

 Ruj Kalemi قلم امحر الشفاه  .64

 Sabun صابون  .65

 Saç Boyası صبغة للشعر  .66

 Saç Fırçası فرشاة شعر  .67
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 Saç İğnesi لتثبيت الشعر ملقط  .68

 Saç Kremi كريم للشعر  .69

 Saç Tokası طوق رفع الشعر  .70

 Selpak كلينكس حمارم  .71

 Sıvı Sabun صابون سائل  .72

 Sprey خباخ  .73

 Sürme Kalemi قلم الكحلة  .74

 Şampuan شامبو  .75

 Tarak مشط  .76

 Tıraş Kremi كريم حالقة  .77

 Tıraş Macunu معجون حالقة  .78

 Tıraş Makinesi مكنة حالقة  .79

 Tırnak Makası قصاصة أظافر  .80

 Topuz طبوزة الشعر  .81

 Ustura موس حالقة  .82

 Vücut Losyon لوشن للجسم  .83

 Wc Kâğıtlık وراقة تواليت  .84

 Yağ Terapisi زيت معاجلة  .85

 Yağlı Saç شعردهني  .86

 Yüz Kremi كريم للوجه  .87

 Yüz Maskesi قناع التجميل للوجه  .88

 Yüz Pudrası بودرة وجه  .89
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  قسم األدوات والتجهيزات الكهربائية واإللكرتونية

Elektrik Ve Elektronik Malzemaleri 
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 واألدوات الكهربائية األجهزة-11

1.  
 – الغسالة-أجهزة كهربائية مثل الرباد 

 الفرن   اجلالية
Beyaz Eşya 

 Aspiratör شفاط- اسربتور  .2

 Buzdolabı براد  .3

 Mini Buzdolabı براد مكتب صغري  .4

 Su Sebili برادة ماء  .5

 Gazlı fırın بوتوغاز  .6

 El Fenere كشاف-بيل بطارية   .7

 Kollu Krom Avize 5 أكواع 5ثريا سقف ذو   .8

 Zil جرس  .9

 Kapı Zil جرس الباب  .10

 Bulaşık Makinesi جالية صحون  .11

 Aygıt - Cihaz جهاز  .12

 Sinek öldürme cihazı جهاز قتل البعوض واحلشرات  .13

 Tripod سيبة-حامل أرجل ثالثي   .14

 Ekmek Kızartıcısı محاصة خبز  .15

 Çubuk Blender- Karıştırtıcı خالط كهربائي   .16

 Yumurta Haşlama makinesi سالقة بيض  .17

 Kurutma makinesi جمفف شعر –سيشوار   .18
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 Meyve sıkacağı عصارة فواكه  .19

 Elektrik Limon sıkacağı عصارة ليمون  .20

 Çamaşır Makinesi غسالة  .21

 Su Isıtıcı غالية ماء  .22

 Doğrama Makinesi فرامة حلمة  .23

 Dondurucu مجاده-فريزر   .24

 Filtre فلرت  .25

 Davlumbaz فلرت فرن غاز كهربائي  .26

 Davlumbaz فلرت مطبخ  .27

 Tıraş Makinesi ماكينة حالقة  .28

 Elektrik Dikiş Makinesi ماكينة خياطة كهربائية  .29

 Kule vantilatörü مروحة برجية   .30

 Tavan Ayaklık vantilatörü مروحة سقف  .31

 Ayaklık vantilatör مروحة قاعدة عامود  .32

 Masaüstü Ayaklık vantilatörü مروحة كهربائية ذو قاعدة منخفضة  .33

 Şarjlı El Süpürgesi مكنسة حتمل باليد تعمل على الشحن  .34

 Elektrik Süpürgesi مكنسة سجاد كهربائية  .35

 Ütü مكواة  .36

 Klima كوندشن -مكيف   .37

 Mikrodalga ميكرو ويف  .38

 Çamaşır kurutma makinesi نشافة غسيل  .39
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 أجهزة اإلنارة -12
Aydınlatma Cihazları 

أكواع 5ثريا سقف ذو   5  .1  Kollu Krom Avize 

 Yol Aydınlatma إنارة طرق  .2

 Avize ثريا سقف  .3

 Tavan Spotu سبوت سقف  .4

 Flexi Spot سبوت متحرك مع بوري راصور  .5

 Tekli Spot سبوت مفرد  .6

 Şamdan مشعدان  .7

 Aplik كلوب إنارة  .8

 Duvar Aplik كلوب انارة جداري  .9

 Bahçe aplik كلوب إنارة حدائق  .10

 Masa Lambası كلوب مكتب  .11

 Lambadır المبادير  .12

 Abajur أباجورة-المبادير   .13
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 Masa Lambası المبادير مكتب  .14

 Lamba ملبة  .15

 Gece Lambası نواصة  .16

 Şeffaf Lambası ملبة شفافة  .17

 Enerji Tasarruflu Ampul ملبة توفري طاقة  .18

 Elektrik anahtarı مفتاح أو زر كهربائي  .19
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 والكابالت الكهربائيةاإلكسسوارات  - 13

1.  
مع كبلة طول مرتبن  8جمموعة سيار برايز عدد

 ومحاية
2 Metre 8'li Akım Korumalı Priz 

 lu Topraklı grup priz'3 جمموعة سيار برايز مؤلفة من ثالث برايز   .2

 lu Topraklı Kolyat'3 مثلث كهرباء  .3

 li Sıva Üstü Sigorta Kutusu'8 قواطع 8تابلو كهربائي ذو   .4

 Adaptör dönüştürücü حمولة أو نقاصه فيش  .5

 Ara Puar كباسة بوار  .6

 Asma Duy Tij Takım طقم سوكة اللمبة مع النعليقة للسقف  .7

 Aspiratör شفاط -اسرباتور   .8

 Benzinli jeneratör مولدة بنزين  .9

 Çift kablosu كبل جموز  .10

 Çoklu fiş سيار-فيش متعدد   .11

 Dimmer ردمي -خمفض إنارة  .12

 Diş Fiş فيش أنثى  .13

 Duy سوكة اللمبة  .14

 Duylu Fiş فيش مع سوكة  .15

 El Feneri Ampulü ملبة كشاف بيل يدوي  .16

 Elektrik كهرباء  .17
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 Elektrik jeneratör مولدة كهرباء  .18

 Elektrik kablosu كبل كهرباء   .19

 Elektrik sayacı عداد كهرباء) ساعة كهرباء(  .20

 Elektrikli )صفة( كهربائي  .21

 Elektronik cihazlar أجهزة إلكرتونية  .22

 Enerji طاقة  .23

 Fiber optik kablo كبل تلفزيون فايرب ضوئي  .24

 Fiş فيش كهربائي  .25

 Floresan Starter مقلع -ستارتر   .26

 Floresan  Ampul ملبة نيون فلورسنت  .27

 Gece Lambası نواصة   .28

 Golyat Fiş بريز مثلث له عدة مآخذ  .29

 Halojen Spot Ampulü سبوت هلوجني ملبة  .30

 Heat Protection Isı koruması-محاية حرارية   .31

 Işık إنارة  .32

 Işık anahtarı مفتاح اإلنارة  .33

 İnternet kablosu كبلة إنرتنت  .34

 İzole Elektrik Bantı توال كهرباء  .35

 Kablosuz السلكي  .36

 Kalem Pil بطارية حنيفة   .37
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 Kısa devre دارة كهربائية صغرية  .38

 Klemens مشط جنكسيون  .39

 Kombi sigortası قاطع مزدوج  .40

 Komütatör مفتاح كهربائي مزدوج  .41

 Kurma تركيب -توصيل   .42

 Kutup sigorta قاطع كهربائي  .43

 LCD'ler hareketli askı aparatı متحركة LCDمحالة شاشة   .44

 Levha لوحة -صفيحة   .45

 Mini regülatör منظم كهربائي صغري  .46

 Monofaze تيار كهربائي ميني فاز  .47

 Otomatik sigorta قاطع كهربائي أوتوماتيك  .48

 Otomatik sigorta أوتوماتيكيقاطع   .49

 Pil بطارية  .50

 Priz مأخذ كهرباء  .51

 Regülatör منظم كهربائي  .52

 Rezistans مقاومة كهربائية –ريسيستانس   .53

 Ses kablosu كبل صوت  .54

 Sesli ikaz انذار صوتي  .55

 Stereo ses uzatma kablosu تطويله كبلة صوت سترييو  .56

 Şablon لوحة -قالب  .57
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 Şeffaf Ampul ملبة كهرباء شفافة  .58

 Tek kablosu كبل مفرد  .59

 Tekli çerçeve بالك مفتاح كهربائي  .60

 Tel سلك كهرباء  .61

 Telefon Fişi فيش تلفون  .62

 Telefon kablosu كيل تلفون  .63

 Telefon Priz بريز تلفون  .64

 Televizyon sabit askı aparatı محالة تلفزيون ثابتة  .65

 Topraklı priz بريز بورسالن  .66

 Trifaze تيار كهربائي تري فاز  .67

 TV kablosu كبلة تلفزيون  .68

 USB USB kablosuكبلة   .69

 Uzaktan kumanda جهاز حتكم عن بعد ) رميوت كونرتول(  .70

 Ütü Fiş فيش مكواة  .71

 Yangın alarmı جهاز انذار عن احلريق  .72
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اإللكرتونية واألدوات  األجهزة-14 

 LNB İğnesi-  LNB Adaptör تالساتاليإبرة صحن   .1

 Plaka بيك أب أسطوانة  .2

 Hesap Makinesi لة حاسبةآ  .3

 Yazı makinesi آلة كاتبة  .4

 Tablet أي باد  .5

 Televizyon تلفزيون  .6

 Telefon هاتف-تلفون   .7

 Telsiz Telefon تلفون السلكي  .8

 Aygıt - Cihaz جهاز  .9

 Telesekreter أنسر ماشني-جهاز الرد على املكاملات   .10

 Faks جهاز الفاكس   .11

 Tripod سيبة-ثالثي حامل أرجل   .12

 Radyo مذياع –راديو   .13
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 Kablosuz ADSL+ Modem Router راوتر السلكي   .14

 Alıcısı   يفرسر  .15

 HD HD Uydu Alıcısı يفرسر  .16

  Uzaktan Kumanda رميوت كونرتول   .17

 Uydu تساتالي  .18

 Alıcı - Telefon Ahizesi   مساعة اهلاتف   .19

 Kulaklık مساعة أو هيدفون  .20

 Bluetooth Kulaklık بلوتوثمساعة   .21

  Bluetoothlu Kablosuz Kulaklık مساعة بلوتوث السلكية  .22

 Anten Ayağı  تالساتاليسيبة حامل صحن   .23

 Cep Telefon şarj cihazı شاحن موبايل  .24

 Video Kaset شريط كاسيت فيديو   .25

 Kaset şerit شريط كاسيت مسجلة  .26

 Uydu Anten - Çanak  تالساتاليصحن   .27

 Video فيديو  .28

 DVD DVD Oynatıcısıمشغل أقراص   .29

http://www.teknosa.com/urunler/145051447/samsung-hm1500-bluetooth-kulaklik
http://www.teknosa.com/urunler/125084013/x360-bluetoothlu-kablosuz-kulaklik-konsol-aksesuar
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 Uydu   قمر صناعي   .30

 Ön Kamera  كامريا أمامية   .31

 Dijital Kamera  كامريا دجييتال  .32

 Film Kamera – Video Kamera   كامريا فيديو   .33

 W Web Kamera –كامريا ويب   .34

 Dizüstü Bilgisayar , البتوبكومبيوتر حممول  .35

 Masaüstü Bilgisayar  كومبيوتر مكتبي  .36

 Ses Sistemi مضخم( جمموعة صوتية )بفالت+  .37

 Pikap مسجلة اسطوانة بيك أب  .38

 Pikap مسجلة بيك أب  .39

 kaset kaydedici - teyp   مسجلة كاسيت   .40

 Yükseltici مضخم صوت أمبلي فاير     .41

 Hoparlör بفالت- تمكرب صو  .42

 Dijital Fotoğraf Makinesi   مكنة تصوير دجييتال   .43

 Cep Telefonu هاتف خليوي  .44

 Anten    آنتني –هوائي   .45
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ولوازم الكومبيوتر ملحقات-15
Bilgisayar Aksesuarları

N English Türkçe عربي 

1.  Laptop Battery Laptop Pili ببطارية ال بتو 

2.  UPS UPS  جهاز الشحن 

3.  Joystick Oyun Çubuğu جوسيتك , مقبض لأللعاب 

4.  Notebook Bag Notebook Çantası بحقيبة أو شنتة ال بتو 

5.  Scanner Tarayıcı  سكانر-  

6.  Headphone Kulaklık دفونمساعة أو هي 

7.  
Bluetooth 
Headphone 

Bluetooth Kulaklık مساعة بلوتوث 

8.  
 

Wireless Bluetooth 
Headphone 

Bluetoothlu Kablosuz 
Kulaklık  

 مساعة بلوتوث السلكية

9.  Charger Şarjör  شاحن كهرباء 

10.  Touch Monitor Dokunmatik Ekran  شاشة ملس 

http://www.teknosa.com/urunler/145051447/samsung-hm1500-bluetooth-kulaklik
http://www.teknosa.com/urunler/125084013/x360-bluetoothlu-kablosuz-kulaklik-konsol-aksesuar
http://www.teknosa.com/urunler/125084013/x360-bluetoothlu-kablosuz-kulaklik-konsol-aksesuar
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11.  Printer Yazıcı كومبيوتر طابعة  

12.  Joystick Joystick  جوسيتيك –عصا التحكم  

13.  Mouse Fare فأرة 

14.  Optical Mouse Optikal Fare ليزرية فأرة 

15.  USB Flash USB Flash Sürücü كومبيوتر فالشه 

16.  USB wireless Kablosuz USB Adaptör فالشه السلكي 

17.  Card Reader Kart Okuyucu  ذاكرةقارئة كروت 

18.  DVD Disc DVD Disket  دي يف ديقرص رقمي 

19.  Floppy Disc Disket قرص فلوبي ديسك 

20.  Compact Disc C D Kompakt Disk - C D  قرص ليزري– C D  

21.  Web Camera Web Kamera  كامريا ويب   

22.  Cable Elektrik Kablosu كبل كهرباء   

23.  USB Cable USB Kablosu  كبلةUSB  

24.  SD Card SD Kartı  كرت ذاكرةSD 

25.  Laptop Dizüstü Bilgisayar كومبيوتر حممول  

26.  Office Computer Masaüstü Bilgisayar كومبيوتر مكتبي  
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27.  Keyboard Klavye لوحة املفاتيح – كيبورد 

28.  Computer Desk Bilgisayar Masası طاولة كومبيوتر 

29.  Wireless Keyboard Kablosuz Klavye لوحة املفاتيح – كيبورد السلكي 

30.  Laptop cooler Laptop Soğutucu لوحة تربيد للكومبيوتر احملمول 

31.  Sound System Ses Sistemi الت+ مضخم(بقة )جمموعة صوتي 

32.  Amplifier Yükseltici  مضخم صوت أمبلي فاير 

33.  Portable Disk Taşınabilir Disk هارد خارجي حممول 

34.  
1 TB Portable Disk – 
size 2.5" 

1TB 2.5 İnç Taşınabilir 
Disk 

تريا ميكن  1 سعة خارجي ديسكهارد 
 إنش 2.5محله قياس 

35.  Monitor Filter Ekran Koruyucu واقي للشاشة 

36.  Mouse pad Mouse pad  وسادة ماوس 
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 قسم األدوات والتجهيزات الصحية

Sıhhi Malzemaleri 
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 صحية وجتهيزات متديدات- 16
 

Su Tesisat İşleri 
 
 

 Boru أنبوب  .1

 Beton Boru أنبوب بيتوني  .2

 Zemin drenaj مصرف-بالوعة   .3

 Zemin drenaj kapağı غطاء بالوعة  .4

 Küvet بانيو  .1

 Buhar خبار  .5

 Karo بورسالنة -بالطة   .2

 Porselen بورسلني  .3

 Boru بوري  .6

 Kazanı بويلر  .7

 Kuyu بئر  .8

 Tesisat متديد -تأسيس   .9

 Soğutma تربيد  .10

 Isıtma تدفئة  .11

 Merkezi Kalorifer تدفئة مركزية  .12

 Montaj تركيب  .13

 Termostat ترموستات  .14

 Emniyet Termostatı ترموستات أمان  .15

 Safety Thermostat Güvenlik Termostatı -ترموستات أمان   .16
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17.  
 Adjustable-ترموستات قابل للضبط 

Thermostat 
Ayarlanabilir Termostat 

 Drenaj مصرف-تصريف   .18

 Su Tesisat متديدات صحية  .19

 Conta وصلة -جلدة احلنفية أو اخلالط   .20

 Musluk حنفية  .21

 Eviye حوض اجمللى  .22

 Havuz حوض سباحة  .23

 Çift gözlü eviye حوض جملى بفتحتني  .24

 Köse eviye حوض جملى زاوية  .25

 Tek gözlü eviye حوض جملى عني واحدة  .26

 Dekorlu eviye حوض جملى خمرم  .27

 Kare eviye حوض جملى مربع  .28

 Tek gözlü damlalık eviye حوض جملى مع صينية لتصفية املاء  .29

 Rezervuar خزان كرسي التواليت  .30

 Batarya خالط ماء  .31

 Banyo Bataryası خالط ماء للحمام  .32

 Lavabo Bataryası خالط ماء للمغسلة  .33

 Eviye bataryası خالط جملى  .34

 Spiralli eviye bataryası يش حلزونيخالط جملى مع نرب  .35

 Duş دوش  .36

 El Duşu دوش يد  .37

 Sifon سيفون  .38

 Sıhhi صحي  .39
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 Takım طقم  .40

 Krom Tuş Takımı طقم كروم ملس  .41

 Yalıtkan- İzolasyon عازل  .42

 Filtre فلرت  .43

 Davlumbaz فلرت مطبخ  .44

 Duş Kabini  كابني الدوش  .45

 Klozet كرسي تواليت  .46

 Su ماء  .47

 Soğuk Su ماء بارد  .48

 Sıcak Su ماء ساخن  .49

 El Duş Seti جمموعة دوش يدوي  .50

 Masaj مساج  .51

 Sabunluk مصبنة  .52

 Antifriz مضاد جتمد  .53

 Su Geçirmez مضاد للماء  .54

 Su Pompası  ماء مضخة  .55

 Lavabo مغسلة  .56

 Seramik Lavabolu مغسلة سرياميك  .57

 Su Arıtma Sistemi نظام لتعقيم املياه  .58

 Kireç Önleyici Sistem نظام مانع تكلس  .59

 Güneş Enerjisi uniti وحدة طافة مشسية   .60
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  املكتبية  تقسم القرطاسية واألدوا

Kırtasiye Ve Ofis Malzemaleri 
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 مكتبية جتهيزات-17
Ofis Malzemeleri 

 Daktilo - Yazı Makinesi آلة كاتبة  .1

 İnternet إنرتنت  .2

 Büro بريو مكتب  .3

 Telefon تلفون  .4

 Dolap خزانة  .5

 Dosya Dolabı خزانة ملفات  .6

 Router راوتر  .7

 Raflar رفوف  .8

 Perde ستارة عادية  .9

 Jalûzi ستارة معدنية  .10

 Tarayıcı سكانر  .11

 Network Bağlantı شبكة اتصال   .12

 İnternet Bağlantı شبكة إنرتنت  .13

 Yazıcı طابعة  .14

 Toplantı Masası طاولة االجتماع  .15

 Çizim masası مرسم-طاولة الرسم   .16

 Çalışma Masası طاولة املكتب  .17

 Sehpa طربيزة  .18

 Koltuk Takımı طقم كنبات  .19

 Faks Makinesi فاكس  .20
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 Ofis Sandalye كرسي املكتب  .21

 Tabure كرسي صغري  .22

 Ofis Dönen Sandalye كرسي مكتب دوار  .23

 Bilgisayar كومبيوتر  .24

 Lambadır المبادير  .25

 Masa Lambadır المبادير طاولة  .26

 Resepsiyon Masası مكتب االستقبال  .27

 Kitaplık مكتبة  .28

 Fotokopi Makinesi مكنة تصوير نسخ مستندات  .29

 Kılma مكيف  .30
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 مكتبية وقرطاسية مفردات-18 
Kırtasiye 

 Aydınger Çıkıt /Fotokopi نسخورق  -اخراج على ورق شف )كالك(   .1

 Çizim Ekipmanları أدوات ومعدات الرسم  .2

3.  
 - Presentationقرتاح, عرض, عرض تقديم,ا

Offer 
Sunum 

 H + HB + B  Resim Kalemleri-أقالم الرسم   .4
H-HB + B 

 Rapido Takımları أقالم حتبري  .5

  Boyama Kalemi أقالم تلوين  .6

 Kalem Reçeli أقالم تلوين لباد  .7

 Renkli Kalemleri ملونةأقالم   .8

 Hesap Makineleri حاسبة آالت  .9

 Albüm ألبوم صور  .10

 foto albüm ألبوم صور  .11

 Parçalayıcı آلة تقطيع الورق  .12

 Daktilo -  Yazı Makinesi آلة كاتبة  .13

بالستيكية-ألوان باستيل   .14  Boya Pastel 

 Kuru Renkler ألوان جافة خشبية  .15

سائلةألوان   .16  Guaj Boya 

 Boya Sulu ألوان مائية  .17

 Dosyalama Sistemleri أنظمة ملفات  .18

 Kalemtıraşı براية قلم  .19

 Yaka Kartı بطاقة تعريف توضع يف الرقبة   .20

 otobüs Kartı بطاقة ركوب الباص  .21

 Kart كرت-بطاقة   .22
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 Kumpas بياكوليس  .23

 Spiral Ve Ciltleme جتليد الكتاب مع وضع شريط راصور  .24

 Spiral Cilt جتليد راصور  .25

 Ozalit على ورق أزرق نسخ املخططات-الترياج   .26

 Delgeç ثقابة الورق  .27

 Gazete جريدة  .28

 Tüm Kalem Çeşitleri مجيع انواع األقالم  .29

 Mürekkep حرب  .30

 Zımba خرازة الورق  .31

 Harita خريطة  .32

 Dosya Dolabı خزانة امللفات  .33

 Defter Çeşitleri دفاتر منوعة  .34

 Defter دفرت  .35

 Defteri Kebir دفرت احلسابات  .36

 Telefon rehberi defteri دليل تلفون –دفرت عناوين تلفون   .37

 Randevu Defteri مفكرة -دفرت مواعيد   .38

 Öğrenci Kılavuzu للطالب املساعد-دليل الطالب   .39

 Öğretmen Kılavuzu دليل املعلم  .40

 Takvim تقويم-رزنامة   .41

 Karakalem çizim الرسم بالقلم الرصاص  .42

 Evrak raf رف أوراق  .43

 Kalem ucu خرطوشة قلم رصاص – ريشة الكتابة  .44

 Tahta سبورة  .45

 Çanta شنتة  .46

 Sayfa صفحة  .47
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 Tutkal صمغ  .48

 Tebeşir طباشري  .49

 Poster Baskı طباعة بوسرتات  .50

 Vinil Baskı طباعة فينيل  .51

 T- Shirt Baskı طباعة قمصان ت شريت  .52

 Tez Basımı طباعة مقاالت  .53

 Renkli Tarama/Sb Tarama طباعة ملونة / أبيض وأسود  .54

 Fotoğraf Baskı Ve Çoğaltma طبع ونسخ الصور  .55

 Pistole Takımı طقم مساطر منحنيات  .56

 Zarf ظرف بريدي  .57

 Dosya havuzu علبة ختزين األوراق أو املصنفات  .58

 Mektup Kutusu علبة حفظ الرسائل واألوراق  .59

 Boya Fırçaları فراشي تلوين  .60

 Fırçalar فراشي للرسم  .61

 Pergel فرجار  .62

 Fırça فرشاة التلوين  .63

 Eğitim Dönemi فصل دراسي  .64

 Forex العمالت سوق-الفوركس   .65

 Sözlük قاموس  .66

زق(  .67
َّ
م
ُ
صاصة ورق )ورق م

ُ
 Parçalanmış Kâğıt ق

 Kalem قلم  .68

 Kömür kalem قلم الفحم  .69

 Dolma Kalem قلم حرب  .70

 Tükenmez Kalem ناشف قلم حرب  .71

 Kurşun Kalem قلم رصاص  .72
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 Kömür kalem قلم فحم  .73

 Kitap كتاب  .74

 Ders Kitabı كتاب مدرسي  .75

 Ders Kitapları كتب دراسية  .76

 Yardımcı Kitapları كتب مساعدة للدروس  .77

 Klasör كالصور  .78

 Dar Klasör كالصور ضيق  .79

 Geniş Klasör كالصور عريض  .80

 Halkalı klasör كالصور مع حلقات ربط أوراق  .81

 Ataş كليب ورق  .82

 Tutkal- Yapıştırıcı الصق  .83

 Şeffaf Bant لزيق نايلون شفاف  .84

 Rool Up لف وطوي  .85

 Kıskaç لقاطة أوراق  .86

 Bilgi Panoları لوحات إعالن  .87

 Gönyeler 30, 45, 60 -90 مثلثات أداة الرسم  .88

 Dergi جملة  .89

 Cilt جملد  .90

 Hokka حمربة  .91

 Evrak Çantası حمفظة الوثائق  .92

 Kredi Kartlık حمفظة جزدان صغرية حلفظ كروت الكردت كارد  .93

 Kart Vizitelik حمفظة جزدان صغريةحلفظ كروت الفيزيت  .94

طاولة الرسم –مرسم   .95  Çizim Masası 

 Raptiye مسامري كبس للتثبيت  .96

 T Cetveli تي-مسطرة   .97
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 Cetvel جدول-مسطرة   .98

 Üçgen ölçekli cetvel مسطرة قياس مثلثية  .99

 Yaz Ve Rakam Şablonları مسطرة كتابة أرقام  .100

 Sunum Dosyaları مصنفات عروض  .101

 Bloknot مفكرة  .102

 Makas مقص  .103

 Kalemlik مقلمة  .104

 Açıölçer مقياس زوايا  .105

 Dosya ملف  .106

 Silgi ممحاة  .107

 Sanatsal Ürünler منتوجات فنية  .108

 Açıölçer - İletki منقلة  .109

 Ansiklopedi موسوعة علمية   .110

 Çoğaltma استنساخ-نسخ   .111

 Ozalit Kopya نسخ ترياج  .112

 CD- DVD Çoğaltma دفيدي -نسخ سيدي   .113

 Kopya نسخة  .114

 Kâğıt ورق  .115

 Kurutma Kâğıdı ورق تنشيف احلرب  .116

شف-ورق كالك   .117  Aydınger Kâğıdı 

 Resim Kâğıdı ورق للرسم  .118
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 قسم اجلمل والعبارات واملواصفات
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صالح وصيانةاإل مجل وعبارات يف -21  
 Asansör çalışmıyor .لال يعماملصعد   .1

 Bulaşık makinesi su almıyor ماء . ذال تأخاجلالية   .2

سر  .3
ُ
 .Cam kırıldı الزجاج ك

 .Çamaşır makinemizde bir problem var يوجد يف غسالتي مشكلة.  .4

 Doğal gaz çalışmıyor لال يعمالغاز   .5

 .Çamaşır makinesi bozuldu الغسالة تعطلت  .6

 Duvar nem oluyor احلائط يرشح  .7

 .Elektrik düğmesi çalışmıyor لال يعممفتاح الكهرباء   .8

 Elektrik kesik الكهرباء انقطعت  .9

 Ev anahtarımı kaybettim أضعت مفتاح منزيل  .10

 .Fotokopi makinesi bozuldu ماكينة النسخ تعطلت  .11

 .İnternet bağlantısı yok إتصال باإلنرتنت دال يوج  .12

 .İnternet çalışmıyor .لال يعماإلنرتنت   .13

 Kalorifer bozuk الشودير معطل  .14

 .Musluk su damlatıyor احلنفية عم تنقط مي  .15

 Sifon bozuldu السيفون تعطل  .16

 Sular akmıyor/ Sular kesik املياه مقطوعة – يال جتراملياه   .17

 Telefon kesik التلفون مقطوع  .18

 Televizyon sesi yok صوت للتلفزيون دال يوج  .19

 .Tamirci çağırmamız lazım جيب علينا استدعاء املصلح.  .20
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يف البيع والشراء عبارات -22  

 Nano Teknolojiyle Üretilen ةامليكرويمنتوج بواسطة التقنية   .1

 .Parça Parça Da Satın Alabilirsiniz ميكن الشراء قطعة قطعة  .2

 Kalite Kumaş Ve Sünni Deri Kullanılmıştır مت استعمال قماش نوعية عالية وجلد صناعي  .3

 Mobilya Nakliye Ve Montaj Hizmetleri خدمات النقل والرتكيب للموبيليا  .4

 .Ay Üretici Firma Garantilidir 24 شهر 24كفالة الشركة املنتجة   .5

 Mobilya Teslimat Süreleri فرتات تسليم املوبيليا  .6

 Anti Bakteriyel Kumaşlar أقمشة مضادة للبكترييا  .7

 Ürün Dolabı Son Derece Fonksiyonel Ve الدواليب قد مت فحص وظيفة استعماهلا  .8
Kullanışlıdır 

 Ürün Dolabı Sürgülüdür الدوالب انزالقي  .9

 Ücretsiz Nakliye Ve Montaj النقل والرتكيب جماني  .10

 Fiatlar çok uygundur أسعارها جدا" مناسبة  .11

 İndirimden aldım اشرتيتها من التنزيالت  .12

 Çok satan األكثر مبيعا"  .13

 İndirim yok mu ؟حسم –أال يوجد تنزيل   .14

ال   .15
َ
 غ
َ
س

ْ
ي
َ
ا؟َأل

َ
ذ
َ
ثِري ه

َ
 ?Bu çok pahalı değil mi ك

 ?Hangisi daha ucuz أرخص؟ا مأيه  .16

 ?Kaça aldın بكم اشرتيت هذه االشياء؟  .17
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 ?Ne kadar بكم القيمة؟  .18

 ?Kaç tane الواحدة؟بكم   .19

 ?Ne tavsiye edersiniz ؟مباذا تنصحني  .20

 Hesap lütfen !احلساب من فضلك  .21

 Kargo ücretsiz الشحن جمانا"  .22

 .Turist fiyat olmasın, lütfen لطفا" ال أريد سعر سياحي  .23

رِ؟  .24
ْ
سع

َّ
 ال
ُ
 آخِر

َ
و
ُ
ا ه

َ
 ?Son fiyat nedir م

 ?Neyi beğendin عجبك؟أ يما الذ  .25

 ?Ne istiyorsunuz ماذا تريد؟  .26

 ?Ne alacaksın ؟يماذا سوف تشرت  .27

 ?Hesap alabilir miyim احلساب؟ممكن أن آخذ   .28

  Bu paranızın üstü النقودهذه بقية   .29

 Bu ne halısı هذه شغل وين؟  .30

 ?Kredi kart geçiyor mu االئتمان؟هل تقبلون بطاقة   .31

 ?İndirim yapar mısınız حسم؟هل ستعمل   .32

 ?Daha iyisi var mı  ؟منهضل أفهل عندك   .33

 ?Bu el halısı mı, makine halısı mı م ماكينة؟أهل هذه السجادة شغل يد   .34

 ?Bu halı el dokuması mı يدوية؟هذه السجادة هل هي حياكة   .35
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 ?Sana uygun mu ؟هل هو مناسب لك  .36

 ?Kredi kartıyla ödeyebilir miyim ؟اإلمثانهل ميكنني أن أدفع ببطاقة   .37

 ?Bundan daha ucuz var mı ؟رخص من هذهأهل يوجد   .38

 ?Nakitle indirim var mı النقدي؟هل يوجد حسم للدفع   .39

 ?Bunun için ne kadar ödemek zorundayım أدفع؟أن  مضطرمن أجل ذلك كم أنا   .40

 ?Bunun için ne kadar ödemem gerekiyor أدفع؟أن  علىمن أجل ذلك كم يتوجب   .41
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 واألدوات املنزلية ألجهزةالفنية ل املواصفات- 23

 

 

 Buzdolabı – براد مواصفات -1

 Ürün Tipi طبيعة املنتج  .1

 Cm (Genişlik) العرض)سم(  .2

 GENEL ÖZELLİKLER املواصفات العامة  .3

 Enerji Sınıfı نوع الطاقة  .4

 Toplam Brüt Hacmi (Lt) احلجم الصايف اإلمجايل)ليرت(  .5

 Ürün Rengi لون املنتج  .6

 Boyutlar األبعاد  .7

8.  
استهالك الطاقة الكهربائية )كيلو وات ساعي خالل 

ساعة( 24  Elektrik Tüketimi (KW/24 Saat) 

 Dondurma Kapasitesi سعة التجميد  .9

 Soğutma Sistemi نظام التربيد  .10

 Multiflow Soğutma تربيد متعدد التدفق  .11

 Boyutlu Soğutma Sistemi 3 نظام تربيد ثالثي األبعاد  .12
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  Akıllı Defrost Sistemi نظام إذابة التجميد الذكي  .13

( مئوية0)قسم درجة حرارة   .14  0°C Bölmesi  

 Turbo Fan مروحة توربو  .15

  Otomatik Sıcaklık Kontrolü حتكم أوتوماتيكي باحلرارة  .16

 SOĞUTUCU قسم التربيد  .17

 Soğutucu Raf Tipi نوع رف التربيد  .18

 Soğutucu Raf Sayısı عدد رفوف التربيد  .19

  Katlanabilir Raf رفوف ميكن طيها  .20

به رف زجاجي ميكن التحكم  .21  Ayarlanabilir Cam Raf  

 Dondurucu قسم الفريز  .22

 Yıldızlı Derin Dondurucu 4 فريزر أربع جنوم  .23

 Derin Dondurucu Çekmece Sayısı عدد الدروج يف الفريزر  .24

 Dondurucu Raf Sayısı عدد الرفوف يف الفريزر  .25

 Dondurucu- Kapı Raf Sayısı عدد الرفوف يف باب الفريزر  .26

قابل للتحكم به يف الفريزررف   .27  Ayarlanabilir Dondurucu Rafı 

 Aydınlatma اإلضاءة  .28

 Soğutucu Aydınlatma إضاءة لقسم التربيد  .29

 Soğutucu LED Aydınlatma ليد لإلضاءة يف قسم التربيد  .30

 Dondurucu Aydınlatma إضاءة للفريزر  .31

 Dondurucu LED Aydınlatma ليد إضاءة للفريزر  .32

 Kontrol Sistemi نظام حتكم  .33

 Dokunmatik Kontrol Paneli لوحة حتكم ملس  .34

 Elektronik Kontrol Paneli لوحة حتكم إلكرتونية  .35
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 Ekran Tipi طبيعة الشاشة  .36

  Ekonomi Modu نظام التوفري  .37

  Tatil Modu نظام التوقيف  .38

 Hızlı Soğutucu Modu نظام التربيد السريع  .39

السريعنظام التجميد   .40  Hızlı Dondurucu Modu  

 Filtreler Ve Nem Ayarı الفالتر وعيار الرطوبة  .41

  Koku Filtresi فلرت الرائحة  .42

 Diğer Özellikler Ve Teknolojiler ميزات وتقنيات أخرى  .43

 Temperli Cam Raflar (Kırılmaya رفوف زجاج سكريت )ضد الكسر(  .44
Dayanıklı) 

  Çocuk Kilidi قفل من أجل األطفال  .45

 Ekran Koruma شاشة محاية  .46

  Kapı Açık Alarmı انذار عند ترك االل مفتوحا    .47

  Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü إمكانية تغيري فتحة الباب  .48

  Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler دواليب لتسهيل احلركة  .49

 Ek Özellikler ميزات إضافية  .50

السريعقسم للتربيد   .51  Hızlı Dondurucu Bölme  

  Soğutma Aküsü بطارية للتربيد  .52

 Saklama Kabı أوعية للتخزين  .53

 Şişe Tutucu محاالت للزجاجات  .54

 Kapı İçi Peynir ve Tereyağı Rafı رف داخلي لألجبان والزبدة  .55

 Buzluk Sayısı عدد قوالب البوظ  .56

لرت 407حجم صايف   .57  407 L net hacim 
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 L soğutucu hacımı 297 ليرت 297تربيد حجم   .58

 L dondurucu haçımı 100 ليرت 100حجم فريزر    .59

 LED gösteriye شاشة مضاءة ليد  .60

 Estetik اجلمالية  .61

 Mekanik Kontrol Sistemi نظام حتكم ميكانيكي  .62

 Beyaz أبيض  .63

 Değiştirilebilir kapı yönü إمكانية تغيري جهة الباب  .64

داخلية مرحيةمسكة باب   .65  Dahili ergonomik kapı kolu 

 Teknolojiler التقنيات  .66

 Hijyen Kontrol Sistemi نظام حتكم صحي  .67

 Multiflow Havalandırma Teknolojisi تقنية  تدفق تهوية متعددة  .68

0قسم لدرجة حرارة   .69  0°C bölmesi 

 Buzmatik قسم التجميد  .70

رف للزجاجات    .71  Şişe rafı 

2خضار عدد ظعلبة حف   .72  2 adet sebzelik 

 Sebzelik Nem Kontrol Sistemi علبة حفظ خضار مع نظام حتكم بالرطوبة  .73

 Teknik Özellikler امليزات التقنية  .74

ليرت 439حجم صايف   .75  Brüt hacim: 439 LT. 

ساعة 24كيلو/ 5سعة التربيد :   .76  Dondurma kapasitesi: 5 kg/24 saat 

 +A Enerji sınıfı: A+:صنف الطافة  .77

 Enerji tüketimi: 0.99 kW/24 saat قيمة استهالك الطاقة   .78

72×70×191األبعاد:  .79  Ölçüler (YxGxD): 191x70x72 cm. 

409 -احلجم الصايف   .80  Net hacim: 409 

73حجم الثالجة الصايف    .81  Dondurucu net hacim: 73 

 Soğutucu net hacim: 336  336حجم قسم التربيد الصايف   .82
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 مواصفات غسالة-2
     Çamaşır Makinesi 

وحيد-شكل االستعمال   .1  Kullanım Şekli - Solo 

شركة فستيل –املنتج   .2  Üretici - Vestel 

أبيض –اللون   .3  Renk - Beyaz 

 +A Enerji Sınıfı - A+ -صنف الطاقة   .4

 A Yıkama Sınıfı - A  صنف الغسيل   .5

كغ 5 –سعة الغسيل   .6  Yıkama Kapasitesi - 5 kg 

ديسبل 58 –والتنشيف –الضجيج عند الغسيل   .7  Gürültü-Yıkama/Sıkma (db.)- 58 

دورة  1000 –سرعة الدوران العظمى   .8  Maksimum Devir Hızı- 1000 Devir 

كغ 6.5-5وزن الغسيل   .9  Yıkama Kapasitesi Aralığı- 5-6,5 kg 

وحيد-مدخل املاء   .10  Su Girişi- Tek 

دال يوج شاشة ل سي دي =  .11  LCD Ekran - Yok 

سم 49.7×59.7×58.5( ق)ارتفاع, العرض, العماألبعاد:   .12    Boyutlar (YxGxD) - 84,5 x 59,7 x 49,7 cm 

موجود-قفل من اجل األوالد   .13  Çocuk Kilidi - Var 
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موجود-ميزات التجفيف   .14  Kurutma Özelliği - Var 

15.  

بشراء املنتج فهو يتطلب مالحظة ضمان: إذا قمت 
الرتكيب والتوصيل, قم باستدعاء أقالب مركز خدمة 
مؤهلة لديك, املنتج جيب رفعه من العلبة بواسطة 
 أشخاص مؤهلني ,وإال سيصبح منتجك خارج الكفالة

Garanti Notu: Eğer satın aldığınız ürün 
kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili 
servisi arayın. Ürün kutusunun (ambalajın) 
açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili 
servis tarafından yapılmalıdır; aksi takdirde 
ürününüz garanti kapsamı dışında kalır. 

24مدة الكفالة )شهر(   .16  Garanti Süresi (Ay) - 24 

دال يوج -مبيع خارج تركيا   .17  Yurtdışına Satış - Yok 

 MTSEGSWM5011   Stok kodu - MTSEGSWM5011 -كود التسويق  .18

4/2015/ 27 –مت إضافته للمخزن   .19  Mağazaya Eklenme - 27.04.2015 

دقيقة 15غسيل سريع خالل   .20  15 dakika hızlı yıkama 

اختبار أشهر 3مهلة   .21  3 ay erteleme 
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 جالية صحون  مواصفات-3
Bulaşık makinesi 

 Kullanım Şekli - Solo وحيد-شكل االستخدام   .1

 Üretici - Electrolux شركة إلكرتولوكس –املنتج   .2

 Standart Sofra Takımı Kapasitesi- 12 12-سعة طقومه سفرة قياسية   .3

 Program Sayısı:- 6-10 Arası (10-6) ما بني –عدد الربامج   .4

 Garanti Süresi (Ay)- 36 36)شهر(  –مدة الكفالة أو الضمان   .5

 Dijital Ekran - Yok دال يوج -شاشة دجييتال   .6

 derece özel cam program 45 درجة لألواني الزجاجية اخلاصة 45برنامج   .7

 Ücretsiz sevkiyat شحن جماني  .8

 net ağırlık= 10 kg كغ 10الوزن الصايف   .9
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.   

فرن غاز  مواصفات-4  
Fırın Özeliği  

 Ocak -القسم العلوي -1

  Gaz kesme emniyetli, düğmeden قسم الغاز مأمون ,بدون مفتاح  .1

 Düğmeden elektronik ateşleme اشعال إلكرتوني بدون مفتاح  .2

 Otomatik ateşleme إشعال أتوماتيكي  .3

 Paslanmaz çelik dış yüzey السطح اخلارجي من الستانلس ستيل  .4

 göz gazlı  60 cm cam ankastre ocak 4 سم 60رؤوس غاز  قياس  4ذو طباخ مدمج زجاجي   .5

 Temperli bayaz cam زجاج مقسى أبيض  .6

 Fırın -الفرن  –السفلي  القسم-2

 Üst rezistans 850 w وات 850ريسستانس علوي   .7

  Izgara gücü 1050 w وات 1050قوة الشواية   .8

 Alt rezistans 1200w وات 1200الريسستانس السفلي   .9

 Turbo fan 38 w وات 38مروحة توربو   .10

 Soğutma fanı مروحة تربيد  .11

ليرت 61احلجم الداخلي   .12  61 lt iç hacim 

 A A enerji sınıf+صنف الطاقة   .13

  fonksiyonlu 3 ثالث وظائف  .14

ليرت 62حجم الفرن الصايف   .15  62 lt net fırın hacim 

 Yandan kumandalı حتكم جانبي  .16

 Gaz emniyet ventili ذو صمام أمان للغاز  .17

18.  
إمكانية الربجمة امليكانيكية للوظائف. احلرارة, 

الطهي ةالساعة, مد  
Mekanik programlanabilir fonksyon, 
sıcaklık,saat,ve pişirme süresi 

 Dijital zaman ayarı حتكم دجييتال بالزمن  .19

 Mekanik zaman ayar حتكم ميكانيكي بالزمن  .20
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.   

مطبخ فلرت مواصفات-5  
Mutfak Aspiratör Özeliği  

 Beyaz rengi لون أبيض  .1

 İki farklı emiş gücü ayarı عياران لقوة السحب  .2

 m3/h hava emiş gücü 350 بالساعة 3م350قوة سحب   .3

 Bacalı ya da karbon filtreli kullanım خيار االستخدام مع مدخنة أو فلرت كربوني  .4
seçeneği 

 .Enerji tasarruflu salyangoz motor موتور حلزوني ذو توفري للطاقة  .5

 Cam vizör حافة زجاجية  .6

 Metal filtre فلرت معدني  .7

 Opsiyonel karbon filtre takılabilme ميزة اختيار وضع فلرت كربوني  .8
özelliği 

 Mekanik anahtar, manuel kontrol مفتاح ميكانيكي, حتكم يدوي  .9

زر تشغيل وإطفاء حتكم عن بعد   .10  On/off düğmeli kumandalı 

 hız kademesi 2 مرحلتني للسرعة  .11

 Turbo fonksyonlu خيار توربو  .12

 Uzaktan kumanda حتكم عن بعد  .13

ملم 120/50مدخنة تصريف   .14  120/50 mm baca çıkışı 
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مكواة مواصفات-6  
Ütü Özeliği  

 Ceramik Tabanı ütü ملبسة بالسرياميكمكواة ذو أرضية   .1

 ml şeffaf su tankı 360 ميلي ليرت 360خزان ماء شفاف سعة   .2

 Seramik taban أرضية من السرياميك  .3

 Kireçlenmeyi ve damlamayı önleyen نظام منع للتكلس والتقطري  .4
sistem 

 Ergonomik soft tokuç tutacak ذو مسكة طرية ومرحية   .5

وسهلة وأمينة االستخداممرحية   .6  Rahat ve konforlu bir kullanım sağlar 

ماء خكثيف, خبا رهلا أربع وظائف, خبار جتفيف, خبا  .7  4 fonksiyon - kurulama buhar  - şok 
buhar - su püskürtme 

 farkı ayarlanabilir buhar miktarı 4 أربع خيارات خمتلفة لضبط كمية البخار  .8

تكلسنظام مانع   .9  Kireç önleyici sistem 

غرام 180خبار كثيف.   .10  Şok buhar: 180 g 

وات 2400استطاعة   .11  Güç: 2400 w 
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 مواصفات مكنسة سجاد كهربائية -7
Elektrikli Süpürgesi 

 Metal teleskobik boru بوري ذو شكل تلسكوبي من املعدن  .1

 Hız ayarı عيار للسرعة  .2

 Toz torbalı كيس للغربة  .3

 Otomatik kablo sarma لف كبل أوتوماتيكي  .4

 

  مواصفات مكنسة شحن سجاد يدوية  -8    

Şarjli Süpürgesi 

 Islak kuru şarj süpürgesi مكنسة شحن تستخدم لألشياء الرطبة واجلافة  .1

دقائق متواصلة بدون توقف 10استخدام   .2  Kesintisiz 10 dk kullanım 

لألشياء اجلافة الرطبةتنظيف   .3  Islak - kuru temizleme 

 Yakınabilir toz filtresi فلرت غربة ميكن تنظيفه  .4
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  سخانة كهربائية مواصفات-9
Isıtıcı Elektrik 

 Infrared ısıtıcı سخانة ذو حتكم بأشعة حتت احلمراء  .1

 Devrilme emniyeti ذو أمان ضد االنقالب  .2

الفوالذذو علية من   .3  Çelik metal kasa 

 Tel sarımı ile مع بكرة لف للكبل  .4

 Dış mekân kullanımına uygun مالئمة لألماكن اخلارجية  .5

 Ayaklı مع قاعدة  .6

 Duvara monte edilebilir إمكانية تعليقها على اجلدار  .7

 Paslanmaz alüminyum gövde ذو جسم من الستانلس ستيل  .8

لألماكن املغلقة 2م 12مساحة تدفئة   .9  Kapalı ortam ısıtma alan 12m2 

لألماكن املفتوحة 2م 8مساحة تدفئة   .10  Açık ortam astıma alan 8m2 

 kademeli 2 ذو مرحلتني للعمل  .11

 Fanlı ısıtıcı سخانة مع مروحة  .12

 Ayarlanabilir termostat ترموستات قابل للعيار  .13

 Isı koruması محاية حرارة  .14

للتدفئةعيار   .15  Isıtma ayarı 
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 غالية قهوة مواصفات-10
 Damlama emniyetli أمينة ضد التقطري  .1

 Çıkarılabilir filtre ذو فلرت ميكن إخراجه  .2

 Kolay kullanım için geniş kontrol paneli لوحة حتكم عريضة من أجل سهولة االستخدام  .3

 عصارة فواكه مواصفات-11
بوصة مكعبة 1.8  .4  1.8 posa kubı 

 Metal gövde ذو حسم معدني  .5

 Bütün meyve sıkabilme özelliği ذو ميزات لعصر مجيع أنواع الفواكه  .6

 Tost makinesi - خبز محاصةمواصفات  -12

7.  
خيارات للوحة من أجل التوست على شكل مثلث  

 Üçgen tost- ızgara Plakası seçeneği , احملمص

السطوحخيار عدم التصاق   .8  Yapışmaz yüzey seçeneği 

قطع توست يف آن واحد 4إمكانية عمل   .9  4 adet tost yapabilme imkânı 

 Çift taraflı çıkarılabilir plakalı لوحة ذو وجهني قابلة للنزع  .10

 Çubuk Blender -كهربائي مواصفات خالط -13

 Tek hız ayarı عيار سرعة واحدة  .11

الستانلس ستيلذو جسم أو هيكل من    .12  Paslanılmaz çelik gövde 

 Çelik bıçak سكني من الفوالذ  .13

كهربائية مواصفات فرامة حلمة -14  

ليرت من اللحم املفروم 2سعة    .14  2L kapasiteli doğrama haznesi 

 Büyük doğrama bıçağı سكني فرم كبرية  .15

 Paslanılmaz çelik blenderi خالط من الساتلس ستيل  .16
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  مواصفات بكادوش -15
Kompakt Kabin 

ملم زجاج مقسى 4  .1  4 mm temperli cam 

 Mini küvet بانيو صغري  .2

 Tepe duşu دوش علوي  .3

 El duşu دوش يد  .4

 Mix batarya خالط ماء للمزج  .5

 Sifon سيفون  .6

سم 90×90قياس   .7  90×90 cm 

صغري من األكريليك بانيو  .8  Akrilik mini küvet 

أسود مقسىزجاج   .9  Temperli siyah cam 

 Temperli siyah tavan زجاج أسود مقسى للسقف  .10

 Temperli şeffaf ön kabin زجاج شفاف مقسى للقسم األمامي من البكادوش  .11

 etajer رف  .12
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 Ozon sterilizasyon تعقيم باألوزون  .13

 Bel destekli sırt masajı دعم ملساج الظهر  .14

 Ayak masajı مساج للقدمني  .15

 Dijital kontrol panel لوحة حتكم دجييتال  .16

 Telefon/radyo تلفون /راديو  .17

 Havalandırma تهوية  .18

 Aydınlatma LED ليد إضاءة  .19

البانيو زر لتعبئة  .20  Küvet doldurma butonu 

 şampuanlık علبة للشامبو  .21
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  مواصفات جاكوزي -16
Jakuzi 

سم 90×180بانيو أكريليك قياس   .1  Akrilik küvet 180×90 cm 

 Radyo ses sistemi نظام صوت راديو  .2

خمارج خباخ ماء  8  .3  8 jetli jakuzi sistemi 

والدوشجمموعة مدجمة من اخلالط   .4  Ankastre batarya ve el duşu 

 Doldurma butonu زر للتعبئة  .5
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مواصفات كامريا دجييتال -17  
Dijital Fotoğraf Makinesi 

 

 MP yüksek çözünürlük 122 ميغا بكسل 122دقة عالية   .1

إنش 2.4شاشة ذكية ل سي دي قياس   .2  2.4 inç akıllı LCD ekran 

مرات 4تقريب زووم   .3  4x optik zoom 

بكسل 1080 –دقة الفيديو   .4  Video - 1080P 

 SDHC/SDXC  Hafıza Kartı - SDHC/SDXCكرت ذاكرة نوع   .5

 ISO 12800  Hassaslık - ISO 12800احلساسية   .6

24مدة الكفالة )شهر(   .7  Garanti Süresi (Ay) - 24 

صوت دجييتال نوعية سترييو   .8  Dijital kalitesinde stereo ses 

 Video dijital zum زووم رقمي للفيديو  .9

 HD Full HD videolarنوعية عالية للفيديو   .10

 Akıllı sahne otomattık مسرح عرض اوتوماتيكي وذكي  .11
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أرضي مواصفات تلفون -18  

Sabit Telefon 

 Çekim Gücü Göstergesi إشارة لقوة اإلرسال  .1
Var 

موجود –طقم أزرار مضاءة   .2  Işıklandırılmış Tuş Takımı  
Var 

غري موجود –إشارة حلالة الشحن   .3  Şarj Durumu Göstergesi   
Yok 

موجود –إشارة للتاريخ + الوقت   .4  Tarih ve Zaman Gösterimi   
Var 

  SMS Gönderme ve Alma(*) اليوجد - SMSارسال واستقبال رسائل   .5
Yok 

6.  
السلكي من أجل األطفال / ميزة مساع 

 للغرفة /اليوجد
Bebek Telsizi / Oda Dinleme Özelliği  

Yok 

7.  
ميزة ارسال إشارة من الوحدة األم إىل 

اليوجد -السماعة   
Ana Üniteden El Cihazına Sinyal 
(Paging)  

Yok 

50 –ذاكرة دليل تلفون   .8  Telefon Rehberi Hafızası  
50 

يوجد –دليل تلفون   .9  Telefon Rehberi  
Var 

اليوجد –إعادة طلب الرقم   .10  Tekrar Arama (Radial)  
Yok 
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يوجد –منع أو حظر مكاملة   .11  Çağrı Kısıtlaması  
Var 

يوجد -قفل لألزرار   .12  Tuş Kilidi  
Var 

اليوجد  -ذاكرة حفظ آلخر مكاملة   .13  Son Arayan Numara Hafızası  
Yok 

اليوجد -مساعة توفري   .14  Ahize Artırımı  
Yok 

ساعة 150 –فرتة انتظار   .15  Bekleme Süresi- 150 saat 
 

ساعة 17مدة مكاملة   .16  Konuşma Süresi- 17 saat 
 

17.  
 -بعد أنسر ماشني ميكن مساعها عن 

 البوجد
Telesekretere Uzaktan Erişim  

Yok 

 Harici Çağrıların Diğer Ahizelere نقل املكاملة إىل مساعة أخرى  .18
Aktarımı   

Var 

يوجد –مشاهدة رقم املتصل    .19  Arayan No. Gösterme   
Var 

منفصلة,اليوجد –مساعة حرة   .20  HandsFree (Eller Serbest)    
Yok 

يوجد -لوحة إضاءة    .21  Işıklı Ekran    
Var 

50 - 21عدد دليل التلفونات    .22  Telefon Rehberi Adedi – 21- 50 adet 
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اليوجد -شاشة ملونة   .23  Renkli Ekran -  
Yok 

يوجد -ميزة التعليق على اجلدار   .24  Duvara Monte Özelliği  
Var 

 NiMH Pil Türü NiMH  -نوع البطارية   .25

26.  
التغطية لإلتصال يف األماكن مسافة 

مرت 300املفتوحة   
 Çekim Mesafesi (Açık alan) 300m 

27.  
مسافة التغطية لإلتصال يف األماكن املغلقة 

مرت 50  
Çekim Mesafesi (Kapalı alan) 50m 

يوجد -دعم عدة لغات   .28  Çoklu Dil Desteği Var 

اليوجد -ميزة مؤمترات متعددة   .29  Çoklu Konferans Özelliği Yok 

يوجد -مشاهدة رقم املتصل   .30  Arayan No. Gösterme Var 

ذاكرة 40دليل تلفون ذو   .31  40 hafızali telefon rehberi 

 

مكاملات 10مكاملة, ذاكرة حلفظ  25  .32  25 arayan, 10 aranan numarası hafızası 

 

33.  
 200ساعة متواصلة. و 17حمادثة ملدة 

 ساعة فرتة انتظار

17 saate kadar konuşma ve 200 saate 
kadar bekleme süresi 

 

 farklı melodi seçeneği 10 خيارات ملوديالت خمتلفة 10  .34
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 LCD Tek satır arkadan aydınlatmalı LCDشاشة سطر واحد خلفي   .35

 

 Ahizede parmak izi bırakmayan yüzey مستوى لبصمة اإلصبع يف السماعة  .36

 

37.  
مشاهدة أرقام دليل أرقام للمتصلني  

  50عدد
50 kapasiteli telefon rehberi,Arayan 
numara gösterme (50 kayda kadar) 

 

 Çağrı paylaşımı, Herhangi bir tuşla مشاركة املكاملة ,وإمكانية الرد بأي زر  .38
cevaplama 

 

39.  
 17ساعة , منبه,إمكانية مدة املكاملة حىت 

 مدة انتظارساعة  150ساعة ,
Saat&Alarm,17 saate kadar 
konuşma/150 saate kadar bekleme 
süresi 
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 منوذج للمواصفات الفنية جلهاز الكومبيوتر عند الشراء على النت-19
Bilgisayar Teknik Özellikler

N Türkçe عربي امليزات 

1.  Model Satellite L70-A-13e وديلامل اسم 

2.  Yazılım Windows 8.1 64 Bit أو برنامج التشغيل الربامج امللحقة 

3.  Optik Sürücüler DVD Süper Multi  متعددة-السواقة الليزرية دي يف دي 

4.  Sabit Disk 1 TB  القرص الصلبHDD – 1 ريا بايتت 

5.  Ağırlık 2.7 Kg  كغ 2.7الوزن 

6.  Taksit Seçenekleri Var متوفر- خيارات التقسيط 

7.  Tek Ödeme  دفعة واحدة 

8.  Ekran Çözünürlüğü 1920 X 1080  ميغا بكسل 1080×1920دقة الشاشة 

9.  Bellek 8 GB  بايت غيغا 8 –ذاكرة الرام 

10.  Ekran Belleği 2 GB  غيغا بايت 2 –ذاكرة كرت الشاشة 

11.  Ürün Kodu 125032773 رقم أو كود املنتج 

12.  İşlemci Hızı 
2,40 / 3,40 Turbo 

GHZ 
 هرتز ميغا توربو 3.4 – 2.4سرعة املعاجل 

13.  Ücretsiz Kargo Evet  نعم-شحن أو توصيل جماني 

14.  USB Bağlantı Adedi 
2 X USB 3.0, 1 X USB 

2.0 
 USBعدد مآخذ 
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15.  Pil Ömrü 3 Saate Kadar  ساعات3-البطارية عمر 

16.  Kart Okuyucu Var قارئة كروت –Card Reader -متوفر 

17.  Ekran Boyutu 17,3" قياس الشاشة 

18.  Ön Kamera Var  متوفر-كامريا أمامية 

19.  Marka TOSHIBA  توشيبا-ماركة 

20.  İşlemci Markası Intel  إنتل-ماركة املعاجل 

21.  TV-Out Çıkışı VGA, HDMI خمرج تلفزيون 

22.  Kargoya Veriliş Süresi 2 ay شهرين- مدة وصول الشحن أو التسليم 

23.  Bluetooth Portu Var متوفر- مدخل بلوتوث 

24.  Ekran Özelliği Full HD LED  ليد-مواصفات الشاشة 

25.  İşlemci 
Intel Core I7-

4700MQ 
 هرتز ميغا 4700 – 7نوع املعاجل كور 

26.  Bellek Tipi DDR3  نوع أو موديل الذاكرةRAM 

27.  Grafik Tipi 
Grafik Tipi Nvidia 
G.force Gt740m 

 نوع كرت الشاشة
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 للطابعاتاملواصفات الفنية  -20
Yazıcılar Teknik Özellikleri 

N English Türkçe عربي 

1.  Product Code Ürün Kodu رقم كود املنتج 

2.  Weight Ağırlık (kg) الوزن 

3.  Print Type Baskı Türü - İnkjet  خباخ-نوعية الطباعة 

4.  Power Consumption Güç Tüketimi (Watt)  وات-استهالك الطاقة 

5.  MODEL MODEL - 1510 ALL-IN-ONE موديل 

6.  Photo Print Fotoğraf Baskısı - var  متوفر-إمكانية طباعة الصور 

7.  Product Origin Ürün Menşei املنشأ 

8.  Connection Bağlantı - USB 2,0 التوصيل 

9.  Brand MARKA- HP  ماركة- HP 

10.  Copy Feature Fotokopi Özelliği يعلى الفوتو كوب ميزات النسخ 

11.  Scanner Feature Tarayıcı Özelliği ميزات السحب على السكانر 
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12.  Printing Speed Baskı Hızı  سرعة الطباعة 

13.  Feed Capacity 
Kâğıt Besleme Kapasitesi 
(SF) 

 )ورقة( للطابعة سعة تلقيم الورق

14.  Printing Technology Baskı Teknolojisi تقنية الطباعة 

15.  Print Quality Baskı Kalitesi جودة الطباعة 

16.  
Operating System 

Compatibility 

İşletim Sistemi 
Uyumluluğu 

 نظام التشغيل املتوافق

17.  Paper Capacity Kâğıt Kapasitesi سعة الورق 

18.  Paper Size Kâğıt Ölçüsü قياس الورق 

19.  Two-sided Printing İki Taraflı Baskı  الطباعة على الوجهنيإمكانية 

20.  
Interface and 
Connectivity 

Arabirim ve 
Bağlayabilirlik  

 إمكانية الربط أو التوصيل

21.  Power Requirements Güç Gereksinimi متطلبات الطاقة الكهربائية 

22.  Dimension Boyutları (e x d x y) األبعاد 

23.  Compatible Supplies Uyumlu Sarf Malzemeleri التوافقية 

24.  
Copy, scan, print and 
fax functions 

Fotokopi, tarama, 
yazdırma ve faks işlevleri 

+  ةوظائف, نسخ, سكانر, طباع 
 فاكس 

25.  

Smart phone, tablet or 
print from your 
computer with a 
wireless connection 

Akıllı telefon, tablet veya 
bilgisayarınızdan kablosuz 
bağlantı ile yazdırın 

إمكانية الطباعة من املوبايل أو األي 
 باد أو الكومبيوتر بشكل السلكي  

26.  Color touch screen Renkli dokunmatik ekran شاشة ملس ملونة 
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27.  
Auto On and auto-off 
feature to save 

Otomatik açılma ve 
otomatik kapanma özelliği 
ile tasarruf edin 

 تشغيل وإطغاء أوتوماتيكي للتوفري.

28.  2 years warranty 2 yıl garanti كفالة سنتان 

29.  Easy and safe handling Kolay ve güvenli kullanım سهلة االستخدام وأمينة 

30.  Led Light User Panel LED Işıklı Kullanım Paneli  حتوي على لوحة مستخدم مضاءة 

31.  First page out ready İlk sayfa çıkışı( hazır) جاهزية خروج الصفحة األوىل 

32.  Processor Speed İçlemce Hızı سرعة معاجل الطابعة 

33.  Print languages Yazdırma dilleri لغات الطباعة 

34.  Network ready Ağa bağlanmaya hazır جاهزية االتصال بالشبكة 

35.  
Minimum System 
Requirements 

Minimum sistem 
gereksinimleri 

 املتطلبات الدنيا لنظام التشغيل

36.  
Compatible operating 
systems 

Uyumlu işletim sistemleri أنظمة التشغيل املتوافقة 
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 لتحميل ومشاهدة املزيد من الكتب اضغط على روابط مكتبة املوسوعة الشاملة:

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwU

WR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0 

 ا فاير: على ميدي

https://www.mediafire.com/folder/npol8irrjx7wa//اللغة20%يف20%الشاملة20%املوسوعة%
 الرتكية20

وك " على صفحة الفيس ب اللغة الرتكية املوسوعة الشاملة يفوميكنكم أيضا" االشرتاك مبجموعة " 
 لكي يصلكم كل ما هو جديد من هذه الكتب والربامج

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

 مع متنياتي لكم بالفائدة واملتعة

 

 

 

 

 

 حممد عامر اجملذوب املهندس

www.facebook/amermajz 

amermajz@windowslive.com 

amermajz@gmail.com 

https://twitter.com/amermajz 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
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