
 

0 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

  



 

1 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

 
 دليل اهلندسة اإلنشائية والعمارة والبناء

 مجع وإعداد وترمجة

 املهندس حممد عامر اجملذوب

 
 

 

  



 

2 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

  



 

3 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

 املقدمة
من كتب سلسلة الموسوعة  الثالثونالكتاب  "دليل الهندسة اإلنشائية والعمارة والبناء "هذا الكتاب 

مجال الهندسة اإلنشائية في  اراتعلى مفردات وعب الكتاب يحوي التركية هذاالشاملة في اللغة 

المهندسون العاملون أو الطالب ، والتي يمكن أن يحتاجها وهندسة العمارة والديكور ومجال البناء 

الجامعيين الذين مازالوا يدرسون في هذا المجال، وقد تم تم اختيارأهم المفردات والمصطلحات 

ل مبتعداً بذلك عن اإلطالة والسرد غير والرسومات التوضيحية التي تفيد الدارس في هذا المجا

 الموسوعة الشاملة في اللغة التركيةة أرجو من هللا تعالى أن يكون هذا الكتاب من سلسل المفيد ،

يحقق الهدف المرجو منه في إغناء المكتبة العربية التي تفتقر إلى مثل هذه المراجع والكتب أن 

 ً بها.ن للراغبين في تعلم اللغة التركية والتعمق هذه السلسلة خير مساعد ومعي وأن تكون أيضا  

 المهندس محمد عامر المجذوب

 2016تموز  21إستانبول 
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 الفهرس
 عدد الكلمات واجلمل اسم اجلدول رقم الصفحة

 قسم اهلندسة اإلنشائية
 886/89 مصطلحات في الهندسة المدنية واإلنشائية 7

 والديكور قسم اهلندسة املعمارية
 491 في العمارة والديكور مفردات 68

 75 أثاث ومفروشات منزلية 101

 15 لوازم ومفروشات ومالءات 109

 قسم املواد وأعمال اإلكساء
 88 مواد البناء واإلكساءات 112

 22 المعادن 119

 92 قسم األدوات والتجهيزات الكهربائية 121

 66 قسم األدوات والتجهيزات الصحية 130

 50 الديكورو قسم أعمال الدهان 138

 م األدوات واإلكسسواراتقس

 19 أدوات الرسم الهندسي 144

 135 عدة وأدوات 147

 53 اكسسوارات وخرداوات 154

 قسم اآلليات

 57 أليات البناء والطرق 179

  قسم األمن الصناعي

 8 أدوات ومستلزمات األمن الصناعي 192
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 50 توصيات األمان أثناء العمل 194

 ملحقات

 104 الواحدات والمقاييس 204

 114 لواناأل 213

 إحصاءات

 2414    والجمل إجمالي عدد الكلمات  

 125 إجمالي عدد الصور واللوحات 

 232 إجمالي عدد صفحات الكتاب  
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 اإلنشائيةيف اهلندسة  ومفردات مصطلحات= 1  

İnşaat Mühendislik Terimleri 

 dev/dak 280 دورة بالدقيقة 280  .1

طلق  .2
ُ
 Absolut  - mutlak م

 Açıklık - ara فتحة، جماز  .3

  Ağır ثقيل  .4

 Ağır beton ثقيلبيتون   .5

 Ağırlık merkezi مركز الثقل  .6

 Akma تدفق، جريان  .7

 Akma çelik فوالذ مطاوع  .8

 Akma dayanımı أو املطاوعة قوة اخلضوع  .9

 Akma gerilmesi إجهاد اخلضوع أو املطاوعة  .10

 Akma mukavemeti مقاومة اخلضوع أو املطاوعة  .11

 Akma noktası نقطة اخلضوع أو املطاوعة  .12

 Aktif - faal فعال  .13

 Aktif basınç الضغط الفعال  .14

 Aktif toprak etkisi تأثري الرتبة الفعال  .15

 Aktivite- faaliyet فعالية  .16

https://www.seslisozluk.net/akma-%C3%A7elik-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/akma-gerilmesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/akma-mukavemeti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/akma-noktas%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 Aktivite oranı عاليةنسبة الف  .17

 Alan birimleri واحدات املساحة  .18

 Alan hesaplama حساب مساحات  .19

 Alet أداة آلة،  .20

 Alt donatı التسليح السفلي  .21

 Alt yeri suyu seviyesi منسوب املياه اجلوفية  .22

 Ana donatı تسليح رئيسي  .23

 Ana kiriş جائز رئيسي  .24

 Analiz - çözümleme حتليل  .25

ل، يقوم بدراسة املنشأ وحتليله  .26
ِّ
 Analiz etmek حيل

 Analiz metotları طرق التحليل  .27

 Ankastre mesnet املساند الثابتة، الوثاقة  .28

 Anti مضاد، عكس، ضد  .29

 Anti aging مقاوم للتقادم  .30

 Araç عدة أدوات،  .31

رِ   .32
َ
اتِ َاث

َّ
رِي
ْ
ف
َ
 ح
ُ
ال
َ
م
ْ
ة  َأع

َّ
 Arkeolojik kazı çalışmaları ي

33.   
ٌ
ة
َّ
رِي
َ
 َأث
ٌ
ات

َّ
رِي
ْ
ف
َ
 Arkeolojik kazılar ح

 Arsa عقار، عرصة  .34

 Asgari - Minimum – En az أصغري  .35

 Asgari yük احلمولة الصغرى  .36

https://www.seslisozluk.net/ana-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/analiz-metotlar%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/minimum-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/asgari-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
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 Asitlere dayanıklı örtü غطاء مقاوم لألمحاض  .37

 Askıdaki kirişler جوائز مع أظفار  .38

  Asma köprü جسر معلق  .39

 Asma merdiven درج معلق  .40

 Atalet momenti değişken عزم العطالة املتغري  .41

 Atmosferik basınç الضغط اجلوي  .42

 Atomik kütle birimi واحدة الكتلة الذرية، الوزن النوعي  .43

 Atölye şefi, şantiye şefi رئيس الورشة  .44

 Atölye, şantiye البناء أو العمل أو موقع ورشة  .45

 Ayarlamak - ayar ط، موازنة، تعديل، عيارضب  .46

 Ayarlanabilir قابل للضبط أو املعايرة  .47

48.   
َ
و
ْ
ص
ُ
 ق
ٌ
ة
َ
ع
ْ
ر
ُ
 Azami hız, azami sürat ىس

 Bağ kirişleri جوائز ربط، شيناجات  .49

 Bağıl nem - Göreceli nem الرطوبة النسبية  .50

 Baraj سد للمياه  .51

 Basınç - basma الضغط  .52

 Basınç birimleri واحدات الضغط  .53

 Basınç bölgesi منطقة الضغط  .54

 Basınç donatısı تسليح الضغط  .55

 Basınç gerilmesi إجهاد الضغط  .56

https://www.seslisozluk.net/asitlere-dayan%C4%B1kl%C4%B1-%C3%B6rt%C3%BC-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/asma-k%C3%B6pr%C3%BCler-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/asma-merdiven-nedir-ne-demek/
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 Basınç kuvvet قوة الضغط  .57

 Basınç mukavemet مقاومة الضغظ  .58

 Basit kiriş جائز بسيط  .59

 Başlar sabit kirişler جوائز مع وثاقتني من الطرفني  .60

  -Batma direnci -  Geçirim direnci مقاومة االخرتاق أو النفاذية  .61
Penetrasyon direnci 

 Batma، penetrasyon اخرتاق  .62

  Beton بيتون  .63

 Beton basınç gerilmesi mukavemet جهاد ضغط البيتونمقاومة إ  .64

 Beton block كتلة بيتونية  .65

ل قوة  .66
ُّ
 Beton dayanımı البيتون حتم

 Beton deneyi جتربة أو اختبار البيتون  .67

 Beton dökümü صب البيتون  .68

 Beton emniyet gerilmesi إجهاد البيتون املسموح به  .69

 Beton kalıbı البيتون قالب أو كوفراج  .70

 Beton kaplama makinesi آلة تغطية البيتون  .71

 Beton karışımı خلط أو مزج البيتون  .72

 Beton katkı maddeleri مواد مضافة للبيتون  .73

 Beton kazık بيتوني وتد  .74

 Beton kesme dayanımı قوة حتمل البيتون على القص  .75

 Beton kiriş -  betonarme kiriş جائز بيتوني مسلح  .76

https://www.seslisozluk.net/basit-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/beton-kesme-dayan%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/beton-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/betonarme-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
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 Beton kolon عمود بيتوني  .77

 Beton mukavemeti مقاومة البيتون  .78

 Beton pompası مضخة البيتون  .79

 Beton teknolojisi تقنية البيتون  .80

 Beton titreşim makinesi ونآلة رج البيت  .81

 Betonarme بيتون مسلح   .82

 Betonarme kazık ركيزة أو وتد بيتوني  .83

 Betonarme kesit املقطع العرضي البيتوني  .84

 Betonarme yapı منشأة مسلحة  .85

 Beyaz çimento امسنت أبيض  .86

 Bileşik yaylı yükler احلموالت املوزعة املركبة  .87

 Bina - yapı عمارة بناء،  .88

 Birim واحدة قياس  .89

 Birim ağırlık وحدة الوزن  .90

 Birim gerilme واحدة اإلجهاد  .91

 Birim şekil değiştirme - birim uzama متزق التواء، جهد،  .92

 Birim yükleme واحدة التحميل  .93

 Birinci mertebe املرتبة أو الدرجة الثانية  .94

 Birleşik- kompozit تركيبي مركب،  .95

 Birleşik sömel أساس مشرتك   .96

https://www.seslisozluk.net/beton-kolon-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/birim-gerilme-nedir-ne-demek/
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 Bitirmek نهاءإ  .97

 Blok كتلة بلوكه،  .98

 Blokaj بلوكاج  .99

 Boru hatları خطوط األنابيب  .100

 Boşluk ء فراغ، خال  .101

 Boyuna derz وصلة شاقولية  .102

 Boyuna donatı تسليح شاقويل  .103

 Boyuna kesit مقطع طويل  .104

 Bölüm-  kısım قسم، جزء  .105

 Burgulu مقلوظ  .106

Büzülme تقلص، انكماش  .107 -  rötre 

 Büzülme derzi وصلة تقلص  .108

 Cihaz جهاز  .109

 Cisim جسم  .110

 Cisimin ağırlık kuvveti قوة وزن اجلسم  .111

 Çabuk sertleşen تقسية أو تصلب سريع  .112

 Çakıl احلصويات  .113

 Çakıl döşemek فرش احلصويات  .114

 Çakıl taşı صويةحجارة ح  .115

ة حصوية  .116
ِّ
د
َ
 Çakıl yatağı م

https://www.seslisozluk.net/%C3%A7ak%C4%B1l-d%C3%B6%C5%9Femek-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%A7ak%C4%B1l-ta%C5%9F%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%A7ak%C4%B1l-yata%C4%9F%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 Çalışma tezgâhı سقالة عمل  .117

 Çalışmalar ، أشغالأعمال  .118

 Çatı kaplama تغطية أسقف  .119

 Çatlak ، شق، صدعققشت تصدع،  .120

 Çekik çerçeve إطار فوالذي  .121

 Çekim سحب، شد  .122

 Çekme bölgesi منطقة الشد  .123

 Çekme dayanımı قوة حتمل الشد  .124

 Çekme donatısı تسليح الشد، املوجب  .125

 Çekme gerilmesi قوة إجهاد الشد  .126

 Çekme kuvvet قوة الشد  .127

 Çelik çubuk قضيب فوالذي  .128

 Çelik duvar جدار فوالذي  .129

 I Çelik I profilبروفيل فوالذي بشكل   .130

 Çelik kiriş ذيجائز فوال  .131

 Çelik kolon عامود فوالذي  .132

 Çelik profil kesiti مقطع بروفيل الفوالذ  .133

 Çerçeve إطار  .134

 Çevre etkileri مؤثرات أو عوامل البيئة  .135

 Çift donatısı تسليح مزدوج  .136

https://www.seslisozluk.net/%C3%A7elik-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%A7elik-kolon-nedir-ne-demek/
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 Çimento esaslı ذو أساس امسنتي  .137

 Çimento torbası كيس امسنت  .138

 Çizgi خط  .139

 Çok açıklıklı kirişi جائز متعدد الفتحات  .140

 Çökme ، göçme سقوط انهيار،  .141

 Çökmesiz beton بيتون غري قابل لإلنهيار  .142

 Çözelti إماهة حل،  .143

 Çözülme ذوبان  .144

 Çubuk قضيب معدني، عنصر من جائز شبكي  .145

 Çubuk donatı قضبان التسليح  .146

 Çukur حفرة  .147

 Dağılım عتوزي  .148

 Dağıtma donatı تسليح توزيع إنشائي  .149

 Dairesel sütun – Dairesel kolon عمود دائري  .150

 Danışmanlık, istişare ةاستشار   .151

 Dayanım -  Dayanıklılık - mukavemet التحمل، مقاومة قوة  .152

 Dayanım azaltma faktörü عامل ختفيض أو إنقاص املقاومة  .153

 Deformasyon تشوه  .154

 Değer قيمة  .155

ل، حتول  .156
ُّ
 Değişik تغري، تبد
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157.   Değişiklik - modifikasyon 

ر  .158
ُّ
ل، تغي

ُّ
 Değişkenlik تبد

 Delik ثقب  .159

ب  .160
َّ
ثق
ُ
 Delikli م

 Demir kiriş جائز حديدي  .161

 Demirci kaynağı حلام معدني  .162

 Demiryolu سكة احلديد  .163

  - Deney -  Deneyim -  tecrübe جتربة  .164
Deneme 

 Denge -  dengelilik توازن  .165

 Denge denklemleri نمعادالت التواز  .166

 Dengesiz غري متوازن  .167

 Dengesizlik عدم التوازن  .168

 Denklem معادلة  .169

  Deprem زلزال  .170

 Deprem dayanımı قوة حتمل الزالزل  .171

 Deprem etkisi تأثري الزالزل  .172

 Deprem mühendisliği هندسة الزالزل  .173

 Deprem şiddeti-  deprem kuvveti شدة أو قوة الزلزال  .174

 Deprem tehlikesi analizi حتليل خطر الزالزل  .175

 Deprem yükü محولة الزالزل  .176

https://www.seslisozluk.net/demir-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demiryolu
https://www.seslisozluk.net/deprem-dayan%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-%C5%9Fiddeti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-kuvveti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-tehlikesi-analizi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/deprem-y%C3%BCk%C3%BC-nedir-ne-demek/
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 Derin temeller أساسات عميقة  .177

 Derz وصلة  .178

 Derz dolgusu ملء الفاصل  .179

 Dış moment عزم خارجي  .180

 Dış yükleri محوالت خارجية  .181

   Difüzyon-  yayınım انتشار   .182

 Dinamiğin temel لديناميكأساس ا  .183

 Dinamik حركي ديناميك،  .184

 Dinamik analiz حتليل ديناميكي  .185

 Dinamik denge توازن حركي أو ديناميكي  .186

 Dinamik direnç مقاومة أو حتمل ديناميكي  .187

 Dinamiklik الديناميكية، علم الديناميكا  .188

 Dinamizm الديناميكية  .189

 Direk ركيزة  .190

 Direnç حتمل، مقاومة  .191

 Dirençsiz بدون مقاومة  .192

 Distorsiyon ، تشوهاحنراف  .193

 Doğal çimento امسنت طبيعي  .194

 Doğru- kesin صحيح، دقيق  .195

 Doğrulama التحقق  .196

https://www.seslisozluk.net/kafes-direk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/baz-i%C3%A7-direnci-nedir-ne-demek/
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 Doğruluk الدقة  .197

 Doğrusal خطي، بشكل مستقيم  .198

 Doğrusal ve bağıl hareket حركة مستقيمة نسبية  .199

 Dolaylı yüklemi / İndirekt yüklemi التحميل غري املباشر  .200

 Doldurmak işleri أعمال الردم  .201

 Dolgu حشوة  .202

 Don جتمد صقيع،  .203

 Don direnci مقاوم للصقيع أو التجمد  .204

 Donatı yüzdesi نسبة التسليح  .205

 Donatısız beton بيتون عادي غري مسلح  .206

 Donma يتجمد جتمد،  .207

 Donma önleyici دمانع جتم  .208

ع  .209
َ
شب

ٌ
 Doygun م

 Doygunluk إشباع  .210

 Doygunluk إشباع  .211

  Dökme beton صببيتون   .212

 Döküm بةقول صب،  .213

 Dönüm دوران  .214

 Dönüm noktası نقطة الدوران أو االنعطاف  .215

 Döşeme بيتونية بالطة  .216

https://www.seslisozluk.net/donma-%C3%B6nleyici-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/d%C3%B6n%C3%BCm-noktas%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Duyarlılık بطض دقة،  .217

 Düğüm عقدة  .218

219.   
َ
 ت

ُّ
 Dürabilite - kalıcılık لحم

 Düşey hareketi احلركة الشاقولية  .220

 Düşey kesit مقطع شاقويل  .221

 Düşey yükleme التحميل الشاقويل  .222

 Düşey yükleri احلموالت الشاقولية    .223

 Düşme سقوط  .224

 Düşük alkalili çimento امسنت ذو قلوية منخفضة  .225

 Düşük dozajlı beton, Zayıf beton بيتون لدن أو مطاوع  .226

 Düşük performanslı أداء منخفض  .227

 Düz demir çubuk قضيب حديد أملس  .228

 Düz kiriş -  mütemadi kiriş -  sürekli جائز مستمر  .229
kiriş 

 Düzgünlük نعومة، استواء، انتظامية  .230

 Düzleme تنعيم، تسوية  .231

 Edge beam طرف أو حافة اجلائز  .232

 Eğik düzlemi مستوى أو سطح االحنراف  .233

 Eğileme االحنناء، الطواعية  .234

 Eğilme açısı زاوية االنعطاف أو اإلحنناء  .235

 Eğilme dayanımı مقاومة االنعطاف  .236

https://www.seslisozluk.net/d%C3%BC%C5%9Fey-kesit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/d%C3%BCz-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/m%C3%BCtemadi-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/s%C3%BCrekli-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/s%C3%BCrekli-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filme-a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filme-dayan%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Eğilme gerilmesi إجهاد االنعطاف  .237

 Eğilme momenti عزم االنعطاف  .238

 Eğilme momenti diyagramı خمطط عزم االنعطاف  .239

 Eğilme mukavemeti مقاومة االحنناء أو االنعطاف  .240

 Eğilme noktası نقطة االحنناء أو االنعطاف  .241

 Eğilmede çekme قوة الشد عند االحنناء  .242

 Eğim açısı زاوية امليل او اخلضوع أو االحنراف أو االحنناء  .243

 Eksen حمور  .244

 Eksenel basınç صغط حموري أو مركزي  .245

 Eksenel çekme شد حموري أو مركزي  .246

 Eksenel deformasyon تشوه مركزي أو حموري  .247

 Eksenel gerilme إجهاد حموري أو مركزي  .248

  ,Eksenel hareket حركة مركزية أو حمورية  .249

 Eksenel kayma انزالق حموري  .250

 Eksenel kesit مقطع حموري أو مركزي  .251

 Eksenel kuvvet قوة مركزية أو حمورية  .252

 Eksenel yük محولة مركزية أو حمورية  .253

 Eksenel yükleme حتميل مركزي أو حموري  .254

 Eksenler حماور  .255

 Elastik مرن، لدن  .256

https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filme-gerilmesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filme-momenti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filme-momenti-diyagram%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filme-mukavemeti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filme-noktas%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/e%C4%9Filmede-%C3%A7ekme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/eksenel-bas%C4%B1n%C3%A7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/eksenel-deformasyon-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/eksenel-gerilme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/eksenel-kesit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/eksenel-kuvvet-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/eksenel-y%C3%BCkleme-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Elastik deformasyon التشوه املرن  .257

 Elastik sınır حد اللدونة  .258

 Elastikiyet- elastiklik - plastisite ، لدونةاملرونة  .259

 Elastiklik modülü ملرونةعامل ا  .260

 Eleman عنصر، عامل  .261

 Emici ماص  .262

 Emici güç القوة املاصة  .263

 Emici satıh السطح املاص  .264

 Emilmiş su املاء املمتص  .265

 Emisyon امتصاص  .266

   Emiş gücü السحب  الشفط،قوة   .267

 Emmek- massetmek- yutmak امتصاص  .268

 Emniyet faktörü عامل األمان  .269

 اإلجهاد املسموح به  .270
Emniyet gerilmesi – kabul edilebilir 
gerilme 

 Emniyet katsayısı faktörü عامل األمان  .271

 Emülsiyon-  sıvılaşma إماهة  .272

 En düşük seviye أخفض مستوى  .273

 En son eğilme dayanımı قوة حتمل االنعطاف احلدية   .274

 En yüksek dayanım التحمل احلدية ةاألعظمي، قو اإلجهادالقوة،   .275

 En yüksek moment العزم األعظمي  .276

https://www.seslisozluk.net/emniyet-fakt%C3%B6r%C3%BC-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/en-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk-seviye-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/enson-e%C4%9Filme-dayan%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/en-y%C3%BCksek-moment-nedir-ne-demek/


 

21 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 En yüksek seviye أعلى مستوى  .277

 Engebeli zemin أرضية وعرة  .278

 Engelleme إعاقة، منع  .279

 Enine bağlama ربط جانبي  .280

 Enine çubuk قضيب جانبي  .281

 Enine deformasyon تشوه جانبي  .282

 Enine donatı تسليح جانبي  .283

 Enine kesit مقطع جانبي  .284

 Enjeksiyon حقن  .285

 Epoksi betonu بيتون أبوكسي  .286

 Ergime ذوبان انصهار،  .287

 Erozyon تعرية، جتريد، حتتت، تآكل  .288

   Esas kiriş جائز أساس  .289

 Esas, temel أساس بناء  .290

 Etki فعالية، تأثري  .291

 Etkilemek تأثري  .292

 Etkili فعال، مؤثر  .293

 Etriye أسوارة تسليح القص، أتريه  .294

 Eylemsizlik عطالة  .295

 Eylemsizlik momenti - Atalet عزم العطالة  .296
momemnti 

https://www.seslisozluk.net/en-y%C3%BCksek-seviye-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/engebeli-zemin-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/enine-ba%C4%9Flama-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/enine-%C3%A7ubuk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/enine-deformasyon-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/enine-donat%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/esas-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/eylemsizlik-momenti-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Faktör عامل، وسيط  .297

 Faylanma التصدع، التشقق  .298

 Fiziksel değişim التغري الفيزيائي  .299

 Flex مرن  .300

 Fonksiyon مهمة وظيفة،  .301

 Formüle صيغة تركيب،  .302

 Gaz beton بيتون غازي  .303

 Geçit نفق  .304

 Gelişigüzel عشوائي، غري منتظم  .305

 Gelişigüzel yaylı yük محولة غري موزعة بانتظام  .306

ع  .307
ُّ
د، توس

ُّ
 Genleşme متد

 Genleşme derzi وصلة متدد  .308

 Genleşme oranı نسبة التمدد  .309

 Genleşme sınırı حد التمدد  .310

 Gerçek değer القيمة الفعلية أو احلقيقية  .311

 Gerçek değer قيمة فعلية، حقيقية  .312

جهاد فعلي أو حقيقيإ  .313  Gerçek gerilme 

 Gerçek yük, yararlı yük احلمولة احلقيقية أو الفعلية  .314

 Gergili مشدود، ممطوط  .315

 Gerilme إجهاد   .316

https://www.seslisozluk.net/genle%C5%9Fme-oran%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Gerilme analizi حتليل اإلجهاد  .317

 Gerilme ayarı ضبط اإلجهاد  .318

 Gerilme bölgesi منطقة اإلجهاد  .319

 Gerilme dağılımı توزع اإلجهاد  .320

 Gerilme dayanımı قوة حتمل اإلجهاد  .321

 Gerilme deformasyon eğrisi منحني تشوه اإلجهاد  .322

 Gerilme diyagramı منحني أو خمطط اإلجهاد  .323

 Gerilme kuvveti قوة اإلجهاد  .324

 Gerilme oran دنسبة اإلجها  .325

 Gevşek zemin -  yumuşak zemin تربة رخوة  .326

 Grafik ، غرافيكمنحني بياني  .327

 Granülometri توزع قياس احلبيبات  .328

 Granülometri eğrisi منحني التدرج احلبي  .329

ح  .330
َّ
سل

ُ
 Güçlendirilmiş م

 Güçlendirme dayanımı قوة أو إجهاد التسليح  .331

 Güçlü قوي  .332

 Hacim birimleri واحدات احلجم  .333

ر احلجم  .334
ُّ
 Hacim değişimi تغي

 Hafif خفيف  .335

 Hafif beton يفبيتون خف  .336

https://www.seslisozluk.net/gerilme-analizi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gerilme-ayar%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gerilme-b%C3%B6lgesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gerilme-da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gerilme-dayan%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gerilme-diyagram%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gerilme-kuvveti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gerilme-oran-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/gev%C5%9Fek-zemin-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/yumu%C5%9Fak-zemin-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Hafriyat- kazı حفريات  .337

 Haraketli mesnet مسند متحرك  .338

 Harç خلطة، جمبول احلصويات مع البيتون  .339

الة، آلة خلط البيتون  .340
َّ
 Harç karıştırma makinesi اجلب

 Hareket حركة  .341

 Hareket etmek يتحرك  .342

تحرك  .343
ُ
 Hareketli م

 Hareketli mesnet مسند متحرك  .344

 Hareketli yük متحركة محولة حية  .345

 Hasır حصرية شبكة،  .346

 Hasır donatı شبكة التسليح  .347

 Hasır tel شبكة احلصرية  .348

 Hassaslık حساسية  .349

 Hava basınç ضغط اهلواء  .350

 Havalimanı mühendisliği هندسة املطارات  .351

 Hazır beton  بيتون جاهز   .352

 Hazır yaş harç خملوط جاهز  .353

 Hesaplama حساب  .354

رعة  .355
ّ
 Hız الس

سرع  .356
ُ
 Hızlandırıcı م

https://www.seslisozluk.net/har%C3%A7-kar%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma-makinesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/hareketli-mesnet-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Hızlanmak, hızlandırmak تسريع  .357

 Hidratasyon هدرجة، إماهة  .358

 Hidratasyon ısısı düşük çimento إمسنت منخفض احلرارة  .359

 Hidrolik هيدروليك  .360

 Hidrolik basınç ضغط هيدروليكي  .361

 Hidrolik bilimi علم اهليدروليك  .362

 Hidrolik çimento امسنت هيدروليكي  .363

 Hidrolik denge توازن هيدروليكي  .364

 Hidrolik kompresör ضاغط هيدروليكي  .365

 Hidrolik mühendisi مهندس هيدروليك  .366

 Hidrolik pompası مضخة هيدروليك  .367

 Hidrolik sıvısı سائل هيدروليكي  .368

 Hidrolik yapı منشأة هيدروليكية  .369

 Hücre خلية حجرة،  .370

 Isı direnci مقاوم للحرارة  .371

 Isıl genleşme متدد حراري  .372

 Isıl gerilme إجهاد حراري  .373

 Isıya dayanıklı beton بيتون مقاوم للحرارة  .374

 Islak رطب  .375

 İç moment عزم داخلي  .376

https://www.seslisozluk.net/hidrolik-bilimi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/hidrolik-denge-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/hidrolik-kompres%C3%B6r-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/hidrolik-m%C3%BChendisi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/hidrolik-pompas%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/hidrolik-s%C4%B1v%C4%B1s%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/hidrolik-yap%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C4%B1s%C4%B1l-gerilme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/i%C3%A7-moment-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 İkmal إكمال  .377

 İlave - ek إضافة  .378

 İnce tane حصويات ناعمة  .379

 İnceleme فحص، اختبار، حبث، تقصي  .380

381.   
َ
د
َّ
 İnşa etmek أنشأ، شي

 İnşaat إنشاءات  .382

 İnşaat demiri حديد إنشائي  .383

 İnşaat derzi وصلة إنشائية  .384

 İnşaat iskelesi هيكل إنشائي  .385

 İnşaat malzemeleri لوازم إنشائية  .386

 İnşaat mühendisi مهندس إنشائي  .387

 İnşaat mühendisliği إنشائية مدنية،هندسة   .388

 İnşaat müteahhidi متعهد إنشائي، متعهد بناء  .389

 İnşaat ruhsatı رخصة تشييد البناء  .390

 İnşaat sahası منطقة أو ساحة البناء  .391

 İnşaat sektörü قطاع اإلنشاءات  .392

 İnşaat uygulamaları تنفيذ اإلنشاءات  .393

 İnşaatçı بالبناء إنشائي، شخص يعمل  .394

 İskelet اهليكل العظمي هيكل،  .395

 İskelet yapı منشأة هيكلية  .396

https://www.seslisozluk.net/in%C5%9Faat-demiri-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/in%C5%9Faat-iskelesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/in%C5%9Faat-malzemeleri-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/in%C5%9Faat-m%C3%BCteahhidi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/in%C5%9Faat-ruhsat%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/in%C5%9Faat-sekt%C3%B6r%C3%BC-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/iskelet-yap%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 İstinat duvarı جدار استنادي  .397

 İstinat duvarı sürtünme açısı زاوية احتكاك اجلدار االستنادي  .398

 İşçi - eleman - amele عامل  .399

 İşlem عملية  .400

 İvme تسارع  .401

 İyi kaliteli ذو نوعية ممتازة  .402

 İyileştirme- rehabilitasyon إنعاش، ترميم، إعادة تأهيل  .403

 İzin verilebilir sapma, kabul االحنراف املسموح به  .404
edilebilir sapma 

 İzole edilmiş kiriş جائز منفصل  .405

 Jeolojik erozyon تعرية أو تآكل جيولوجي  .406

 Jeolojik harita خارطة جيولوجية  .407

 Jeolojik inceleme مسح جيولوجي  .408

 Jeolojik kesit مقطع جيولوجي  .409

 Jeolojik oluşum تشكل جيولوجي  .410

 Jeolojik profil مقطع بروفيل جيولوجي  .411

 Kaba çakıl حصويات خشنة  .412

 Kablolu köprüler (Kablo gergili جسور كابلية مشدودة  .413
köprüler) 

 Kabuk قشرية  .414

 Kabuklu قشري  .415

 Kabuklu yapı منشأة قشرية  .416

https://www.seslisozluk.net/izole-edilmi%C5%9F-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/jeolojik-erozyon-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/jeolojik-harita-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/jeolojik-inceleme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/jeolojik-kesit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/jeolojik-olu%C5%9Fum-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/jeolojik-profil-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kaba-%C3%A7ak%C4%B1l-nedir-ne-demek/
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 Kabul edilebilir yük احلمولة املسموح بها  .417

 Kafes هيكل  .418

 Kafes iskelet هيكل اجلائز الشبكي  .419

 Kafes kiriş جائز شبكي أو هيكلي  .420

 Kafes kiriş çerçeve إطار جائز شبكي  .421

 Kafes kiriş elemanı عنصر من جائز شبكي  .422

 Kafes kiriş gövdesi اجلائز الشبكي جسم  .423

 Kafes köprü جسر شبكي أو هيكلي  .424

 Kafes yapı منشأة هيكلية  .425

 Kalıba dökülmüş beton بيتون مصبوب  .426

 Kalıcı yük ، ölü yük لة ميتةومح  .427

 Kalıcılık - dürabilite -  Kararlılık ثبات، استقرار  .428

 Kalıp ، كوفراجقالب شكل،  .429

 Kalıp vibratörü رجاج خارجي  .430

 Kalite النوعية  .431

 Kalite kontrol ضبط النوعية  .432

 Kanalizasyon الصرف الصحي  .433

 Kanun قانون  .434

 Kapasite سعة    .435

 Kaplama رصف، تغطية، تلبيس  .436

https://www.seslisozluk.net/kafes-iskelet-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kafes-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kafes-kiri%C5%9F-%C3%A7er%C3%A7eve-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kafes-kiri%C5%9F-eleman%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kafes-kiri%C5%9F-g%C3%B6vdesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kafes-k%C3%B6pr%C3%BC-nedir-ne-demek/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kanalizasyon
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بح واخلسارة  .437
ّ
 Kâr ve zarar الر

 Kara yolları طرق برية  .438

 Kararlı مستقر ثابت،  .439

440.   
ْ
، مزج

ْ
 Karışım خلط

 Karışım suyu ماء اخللط  .441

 Karma sistem نظام خمتلط  .442

 Katı مضاعف  .443

Katı جامد صلب،  .444 -  rijit 

 Katılımcı مساهم مشرتك،  .445

نزلقةتربة م  .446  Kaygan zemin 

 Kayıcı املسند املنزلق  .447

 Kayma االنزالق  .448

 Kayma dayanımı نزالقاال حتمل قوة  .449

 Kayma direnci مقاوم لالنزالق  .450

  Kayma gerilmesi االنزالقإجهاد   .451

 Kayma gerilmesi mukavemet açısı زاوية مقاومة اجهاد القص  .452

 Kaynak yapma أعمال اللحام  .453

 Kazık وتد، ركيزة  .454

 Kazıklı temel أساس وتدي  .455

  Kazmak حفر، حيفر  .456

https://www.seslisozluk.net/kaygan-zemin-nedir-ne-demek/
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 Kemer قوس، كمرة  .457

 Kemer kiriş جائز قوسي  .458

 Kemer köprü جسر قوسي  .459

460.   
ِّ
 ل
ْ
 Kerpiç نب

 Kesit alanı مساحة املقطع  .461

 Kesit yüksekliği ارتفاع املقطع  .462

  Kesme قص قسمة،  .463

 Kesme çatlağı شق القص  .464

 Kesme dayanımı إجهاد القص  .465

 Kesme deplasmanı اجهاد القص  .466

 Kesme derecesi القص درجة أو نسبة  .467

 Kesme diyagram خمطط القص  .468

 Kesme kuvvet قوة القص  .469

 Kesme kuvveti diyagramı خمطط قوة القص  .470

 Kesme kuvveti sınır قوة القص احلدية  .471

 Kesme merkezi مركز القص  .472

 Kesme modülü عامل القص  .473

 Kesme yükü محولة القص  .474

 Kırılma كسر، انكسار  .475

 Kısa kolon ريعمود قص  .476

https://www.seslisozluk.net/kemer-k%C3%B6pr%C3%BC-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kesit-y%C3%BCksekli%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
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 Kısaltma تقصري  .477

 Kıvam القوام  .478

 Kıyas قياس  .479

 Killi zemin أرضية وحلة  .480

 Kinetik enerji الطاقة احلركية أو الديناميكية  .481

 Kinetik ve statik sürtülme الديناميك والتجاذب السكوني  .482

 Kiriş جائز   .483

 Kiriş kalıbı قالب أو كوفراج اجلائز  .484

 Kirişli köprüler اجلسور اجلوائزية  .485

 Kirişli tavan سقف جائزي  .486

 Kirlilik تلوث  .487

 Kohezyon ، تالصقمتاسك التحام،  .488

 Kolon boyu -  kolon uzunluğu طول العمود  .489

 Kolon donatısı تسليح العمود  .490

 Kolon kalıbı اج العمودقالب أو كوفر  .491

 Kolon kesiti مقطع يف عامود  .492

 Kolon tabanı قاعدة العمود  .493

 Kolon temeli أساس العمود  .494

 Kolon،sütun عمود  .495

 Kombine yük محولة خمتلطة  .496

https://www.seslisozluk.net/killi-zemin-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-boyu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-uzunlu%C4%9Fu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-donat%C4%B1s%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-kal%C4%B1b%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-kesiti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-taban%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-temeli-nedir-ne-demek/
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 Kompozit kiriş جائز مركب  .497

 Konforlu مريح  .498

ز  .499
َّ
رك
ُ
 Konsantre م

 - Konsantre  yükü - nokta yük محولة مركزة  .500
münferit yük 

 cantilever Konsol - çıkma -ظفر، بروز  .501

 Konsol kiriş أو ظفري جائز وثاقة  .502

 Konsol kiriş açıklığı فتحة أو جماز جائز الوثاقة  .503

 Konsolidasyon تقوية، تدعيم  .504

 Konstrüktif إنشائي  .505

 Korozyon تآكل، حتات، تعرية، تصدية  .506

 Korozyon önleyici مقاوم أو مانع للتآكل  .507

 Kosol istinat duvarı جدار استنادي ظفري  .508

 Köprü جسر  .509

 Köprü ayağı ركيزة أو دعامة اجلسر  .510

 Köprü vinci رافعة جسرية  .511

 Köşe sütun – Köşe kolon عمود زاوية، عمود ركن  .512

 Kritik حرج ، حدي  .513

 Kritik direnç املقاومة احلرجة او احلدية  .514

 Kritik kesit املقطع احلرج أو احلدي  .515

 Kritik kolon yükü محولة العمود احلرجة  .516

https://www.seslisozluk.net/konsantre-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/konsantre-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/nokta-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/m%C3%BCnferit-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/konsol-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/konsol-kiri%C5%9F-a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/korozyon-%C3%B6nleyici-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/k%C3%B6pr%C3%BC-vinci-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kritik-diren%C3%A7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kritik-kolon-y%C3%BCk%C3%BC-nedir-ne-demek/
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 Kritik yük احلمولة احلدية أو احلرجة  .517

 Kritik yüzde النسبة احلدية  .518

 Kullanma استعمال، استخدام  .519

 Kum cebi جيب رملي  .520

 Kum ve çakıl karışımı خلط الرمل مع البحص  .521

 Kumlu zemin أرضية رملية  .522

 Kuru karışım beton بيتون خملوط على الناشف  .523

 Kuru zemin تربة جافة  .524

 Kusur عيب، عطل، قصور  .525

  Kuvvet birimi واحدة القوة  .526

 Kuvvet etki تأثري القوة  .527

 Kuvvet kolu ذراع القوة  .528

 Kümülatif تراكمي  .529

 Küresel كروي  .530

 Küresel mafsal مفصل كروي  .531

 Kütle كتلة  .532

 Kütle beton كتلة البيتون  .533

 Kütle birimi واحدة الكتلة  .534

 L L kesitمقطع عرضي بشكل   .535

 Lastikli  مرن  للتمدد،قابل   .536

https://www.seslisozluk.net/kritik-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kritik-y%C3%BCzde-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kum-ve-%C3%A7ak%C4%B1l-kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kumlu-zemin-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kuru-zemin-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/k%C3%BCresel-mafsal-nedir-ne-demek/
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 Lif ليف، فايرب  .537

 Lif donatılı beton بيتون مسلح باأللياف  .538

  Limit حد  .539

 Lineer gerilme إجهاد خطي  .540

 Mafsal مفصل  .541

 Mafsal derzi وصلة مفصلية  .542

 Maksimum eğilme momenti عزم االنعطاف األعظمي  .543

 Maksimum güç قوة عظمى  .544

 Maksimum momentler diyagramı خمطط العزوم األعظمية، مغلف العزم  .545

 Malzemeler كسسواراتمستلزمات، ا  .546

 Manivela رافعة، كرنك، مانويل  .547

 Mantar döşeme sistemi نطام البالطات الفطرية  .548

 Mantar radye  - mantar döşeme بالطة فطرية  .549

 Manyetik akı تدفق مغناطيسي  .550

 Manyetik alan حقل مغناطيسي  .551

 Matal - maden معدني  .552

 Matematik analiz حتليل رياضي  .553

 Materyal - madde مادة  .554

ز  .555
َ
رك
ّ
 Merkez م

 Merkezi kuvvet قوة مركزية  .556

https://www.seslisozluk.net/lineer-gerilme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mantar-d%C3%B6%C5%9Feme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/matematik-analiz-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/merkezi-kuvvet-nedir-ne-demek/
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 Merkezi moment ركزيعزم م  .557

 Mesafe - ara مسافة، جمال  .558

 Mesnet مسند، نقطة االرتكاز  .559

 Mesnet açıklığı جماز أو فتحة املسند  .560

 Mesnet kuvveti-  mesnet قوة رد فعل املسند  .561
reaksiyonu- mesnet tepki 

 Mesnet merkezi نقطة االستناد أو االرتكاز  .562

 Mesnet merkezi الستنادنقطة أو مركز ا  .563

 Mesnet şartı شرط االستناد  .564

 Metal معدني  .565

 Metal çubuk قضيب معدني  .566

 Metal inşaat إنشاءات معدنية  .567

 Metal inşaat إنشاءات معدنية  .568

 Metal kiriş جائز معدني  .569

 Metal yapı منشأة معدنية  .570

 Metot طريقة   .571

 Mikro çatlak شق ميكروي  .572

 Mikser خالط  .573

 Mimari beton بيتون معماري  .574

 Minimum güç قوة صغرى  .575

 Moment عزم    .576

https://www.seslisozluk.net/merkezi-moment-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mesnet-a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mesnet-kuvveti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mesnet-reaksiyonu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mesnet-reaksiyonu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mesnet-merkezi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mesnet-merkezi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/mesnet-%C5%9Fart%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/metal-%C3%A7ubuk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/metal-in%C5%9Faat-nedir-ne-demek/
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 Moment diyagram خمطط العزم  .577

    Moment eğrisi منحني العزم  .578

 Moment grafik خمطط العزوم  .579

 Montaj جتميع، تركيب  .580

 Mukavemetli مقاوم  .581

 Mutlak kıymet قيمة مطلقة  .582

 Mutlak titreşim االهتزاز املطلق  .583

 Mühendislik مهنة اهلندسة هندسة،  .584

  Müşterek مشرتك  .585

 Müteahhit متعهد  .586

 Negatif kesme قص سالب  .587

 Negatif moment عزم سالب  .588

 Negatif moment bölgesi donatısı سالبالتسليح منطقة ال  .589

 Negatif reaksiyon رد فعل سالب  .590

 Nemlendirme الرتطيب  .591

 Nervürlü çelik فوالذ حملزن  .592

 Newton (birim) واحدة نيوتن  .593

زة  .594
َّ
رك
َ
 Noktasal kuvvet قوة م

 Normal beton بيتون طبيعي  .595

 Normal kıvam قوام طبيعي  .596

https://www.seslisozluk.net/moment-e%C4%9Frisi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/m%C3%BC%C5%9Fterek-darbe-analiz-sistemi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/m%C3%BCteahhit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/negatif-reaksiyon-nedir-ne-demek/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Newton_%28birim%29
https://www.seslisozluk.net/noktasal-kuvvet-nedir-ne-demek/
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 Numune alma أخذ عينة  .597

 Numune kalıbı قالب منوذج أو قالب عينة  .598

 Olgunluk نضوج  .599

 Opal بيضوي إهليلجي،  .600

 Open structure concrete بيتون إنشائي  .601

 Oran نسبة  .602

 Oturma استقرار  .603

 Oynak متأرجح  .604

 Ölçü birimleri لقياسواحدات ا  .605

 Ölçüleri dönüşümü دات القياسححتويل وا  .606

 Öngerilimli beton بيتون مسبق االجهاد  .607

 Öngerilme donatısı تسليح مسبق االجهاد  .608

 Ön-gerilmeli beton بيتون مسبق اإلجهاد  .609

 Öngerilmeli beton çeliği فوالذ بيتون مسبق اإلجهاد  .610

 Öngerilmeli beton eleman عنصر بيتوني مسبق اإلجهاد  .611

 Öngerilmeli beton kiriş جائز بيتوني مسبق اإلجهاد  .612

 Öngerilmeli proje مشروع مسبق اإلجهاد  .613

 Öngerilmeli yapı منشأة مسبقة اإلجهاد  .614

 Öngermeli مسبق اإلجهاد  .615

 Öngermeli kiriş جائز مسبق اإلجهاد  .616

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7%C3%BC_birimleri
https://www.seslisozluk.net/%C3%B6n--gerilmeli-beton-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%B6ngerilmeli-beton-%C3%A7eli%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%B6ngerilmeli-beton-eleman-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%B6ngerilmeli-beton-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%B6ngerilmeli-proje-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%B6ngerilmeli-yap%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 Önleyici مقاوم، مانع  .617

 Önyapımlı beton - prekast beton بيتون مسبق الصنع  .618

 Öz kütle الكتلة النوعية، الثقل النوعي  .619

 Özdeş متطابق  .620

 Özellikler خصائص، مواصفات  .621

فة النوعيةالكثا  .622  Özgül ağırlık 

جزأ   .623
ُ
 Paçalı ذو أقسام أو قطع –م

 Paralel متوازي  .624

 Parça قطعة  .625

 Pas صدأ  .626

 Pas önleyici للصدأ أو مانع مقاوم  .627

 Perde duvar جدار قص  .628

 Performans أداء    .629

 Periyot فرتة، مدة  .630

 Plastik çatlama تشقق مرن  .631

 Plastik çimento امسنت مرن  .632

 Plastik deformasyon مرن تشوه  .633

 Plastik limit حد املرونة  .634

 Plastik mafsal مفصل مرن  .635

 Portland çimento betonu بيتون إمسنت بورتالندي  .636
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 Portland çimentosu امسنت بورتالندي  .637

 Portland silis dumanlı çimento بيتون رغوي كربيتي  .638

 Pozitif basınç ضغط موجب  .639

 Pozitif eğilme momenti عزم االحنناء املوجب  .640

 Pozitif kesme قص موجب  .641

 Pozitif moment عزم موجب  .642

 Pozitif moment bölgesi donatısı وجباملتسليح منطقة ال  .643

 Pozitif reaksiyonu رد فعل موجب  .644

 Pratik عملي  .645

 Prekast  - önyapım مسبق الصنع  .646

 Prekast kazık وتد مسبق الصنع  .647

 Prestressed dam سد مسبق اإلجهاد  .648

 Proje مشروع  .649

 Radye بالطة السقف  .650

 Radye temel أساس بالطة، حصرية  .651

 Reaksiyon رد الفعل  .652

 Restorasyon اسرتداد  .653

 Rezistans- mukavemet- direnç مقاومة  .654

 Rijit çerçeve إطار صلب  .655

 Rijitlik القساوة أو الصالبة  .656

https://www.seslisozluk.net/pozitif-bas%C4%B1n%C3%A7-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/pozitif-e%C4%9Filme-momenti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/prestressed-dam-nedir-ne-demek/
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 Rölatif dönmesi دوران نسبي  .657

 Rötre çatağı شق التقلص  .658

 Rötre donatısı تسليح التقلص  .659

 Rüzgâr رياح  .660

 Rüzgâr basıncı ضغط الرياح  .661

 Rüzgâr hızı سرعة الرياح  .662

 Rüzgâr yükleri محوالت الرياح  .663

 Saat çalışma ساعات العمل  .664

 Sabit kiriş جائز ثابت  .665

 Sabit mesnet مسند ثابت  .666

 Sabit yükü محولة ثابتة  .667

 Sabit zemin أرضية ثابتة  .668

 Saflık نقاوة، صفاء  .669

 Seismology علم الزالزل  .670

 Self consolidating ذو صالبة ذاتية  .671

 Sembol رمز  .672

 Serbest düşüm سقوط حر  .673

 Serbest kiriş جائز حر  .674

 Sert zemin تربة قاسية  .675

 Sertleşme isal işlemi قسية باحلرارةالت  .676

https://www.seslisozluk.net/sabit-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sabit-mesnet-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sabit-zemin-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/seismology-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/serbest-kiri%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sert-zemin-nedir-ne-demek/
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ى  .677
َّ
قس

ُ
 Sertleşmiş beton بيتون م

 Sertlik قساوة  .678

 Set جمموعة  .679

 Seviye مستوى، منسوب  .680

 Sıcaklık değişimi تبدل أو تغري احلرارة  .681

 Sınır – nihai moment العزم األعظمي أو احلدي  .682

 Sınır – nihai mukavemet املقاومة احلدية  .683

 Sıvı سائل  .684

 Silikat ، سيليكاتكربيتات  .685

 Silindir اسطوانة  .686

 Silindirik اسطواني  .687

 Silindirik mafsal مفصل اسطواني  .688

 Sismoloji علم الزالزل  .689

 Sismometre مقياس الزالزل  .690

 Sistem نظام  .691

 Sondaj çalışmaları والتنقيبأعمال السرب   .692

 Sonuç moment diyagramı خمطط العزم الناتج  .693

 Spiral حلزوني  .694

 Spiral donatı -  helezoni donatı تسليح حلزوني  .695

 Standard sapma احنراف قياسي  .696

https://www.seslisozluk.net/silindirik-mafsal-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/helezoni-yay-nedir-ne-demek/


 

42 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Standart قياسي نظامي،  .697

 Statical moment عزم ستاتيكي، عزم ساكن  .698

 Statik ستاتيكي، ساكن  .699

 Statik denge توازن ستاتيكي  .700

 Statik gerilme إجهاد ستاتيكي  .701

 Statik sürtünme احتكاك ستاتيكي  .702

 Statik yük محولة ستاتيكية  .703

 Su - çimento oranı نسبة املاء لإلمسنت  .704

 Su cebi جيب مائي  .705

 Su emme امتصاص املاء  .706

 Su geçirmez ضد املاء  .707

 Su kemerleri عبارات املياه  .708

 Sulama -  sülam ري  .709

 Sulama alanı املساحة املروية  .710

 Sulama barajı سد للري  .711

 Sulama borusu أنبوب أو بوري الري  .712

 Sulama bölgeleri رويةاملناطق امل  .713

 Sulama ihtiyacı احتياج الري  .714

  Sulama işlemleri أعمال الري  .715

 Sulama kanalı قناة الري  .716

https://www.seslisozluk.net/statical-moment-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/statik-denge-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/statik-gerilme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/statik-s%C3%BCrt%C3%BCnme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/statik-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/s%C3%BClam-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-alan%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-baraj%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-borusu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-b%C3%B6lgeleri-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-ihtiyac%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-i%C5%9Flemi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-kanal%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 Sulama projesi مشروع الري  .717

 Sulama şebekesi, sulama ağı شبكة الري  .718

 Sulama tekniği تقنية الري  .719

 Sulphate resisting cement امسنت مقاوم للكربيتات  .720

 Sürekli مستمر، دائم  .721

 Sürekli döşeme بالطة مستمرة  .722

 Sürekli kirişi جائز مستمر  .723

 Sürekli olarak بشكل مستمر  .724

 Sürekli temel أساس مستمر  .725

 Sürtünme احتكاك  .726

 Süspansiyon تعليق  .727

 Sütun tabanı أساس العمود  .728

 Şantiye - atölye ورشة البناء أو موقع العمل  .729

 Şartname -  tanımlama مواصفات، شروط  .730

 Şekil شكل   .731

 Şişme انتفاخ  .732

 T T kesitمقطع عرضي بشكل   .733

 Taahhüt تعهد، التزام  .734

 Tabaka طبقة  .735

 Tabii zemin تربة طبيعية  .736

https://www.seslisozluk.net/sulama-projesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-%C5%9Febekesi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-a%C4%9F%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/sulama-tekni%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/s%C3%BCtun-taban%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/tabii-zemin-nedir-ne-demek/
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 Tabii zemin sathı تربة ذو سطح طبيعي  .737

 Tahmin ، تقديرختمني  .738

  هدام،  .739
ُ
 م

ِّ
 Tahribatı، yıkıntılı ردم

 Tahribatsız -  yıkıntısız غري قابل لالنهدام  .740

 Takviye تقوية، تدعيم  .741

 Takviye kirişi جائز تقوية  .742

743.   
ُ
 م

َّ
 Takviyeli ىقو

 Tane تحبيبا  .744

 Tane boyut dağılımı التدرج احلبي  .745

 Tane boyutu قياس احلبيبات  .746

 Tank kapasite سعة اخلزان  .747

 Tarafsız حمايد  .748

 Tasarruf توفري  .749

 Taşıma gücü – Taşıma kapasitesi طاقة التحميل  .750

 Taşıma yükü العظمى القصوى،احلمولة   .751

 Taşıyıcı eleman عنصر حامل  .752

 Taşıyıcı sistem نظام حامل  .753

 Taşıyıcı zemin الرتبة احلاملة  .754

 Taze beton بيتون طازج  .755

 Tek eksenli basınç ضغط مركزي باجتاه واحد  .756

https://www.seslisozluk.net/tabii-zemin-sath%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 Tekil kuvvet قوة مفردة  .757

 Tekil temel أساس منفرد  .758

 Tekil yük محولة مفردة  .759

 Tekli döşeme بالطة مفردة  .760

 Tekniker- teknikçi مهندس تقني  .761

 Teknisyen فني تقني،  .762

 Teknolojik تكنولوجي  .763

 Teleskopik تلسكوبي  .764

 Temel - sömel أساس  .765

 Temel boyutları أبعاد األساس  .766

 Temel genişliği عرض األساس  .767

 Temel özellikler املتطلبات واللوازم األساسية  .768

 Temel tasarımı için zemin التحقق من الرتبة من أجل تصميم األساس  .769
araştırması 

 Temel taşı حجر األساس  .770

 Temel türü نوع األساس  .771

 Temel yüksekliği ارتفاع األساس  .772

 Teorik نظري  .773

 Teoriler نظريات  .774

 Tepki kuvveti قوة التأثري  .775

 Ters عكس، معاكس  .776

https://www.seslisozluk.net/teknik%C3%A7i-nedir-ne-demek/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teorik_fizik
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 Tesir تأثري  .777

  Tesisat تأسيس  .778

 Tesisat işleri أعمال التأسيس  .779

 Titreşimler اهتزازات  .780

 Toplam جمموع، إمجايل  .781

 Toplam su içeriği حمتوى املاء الكلي  .782

 Toprak - zemin الرتبة  .783

 Toprak dolgu- imla حشو أو إمالء الرتبة  .784

 Toprak karıştırma خلط الرتبة  .785

 Toprak kayması انزالق الرتبة   .786

 Toprak numunesi عينة الرتبة  .787

 Toprak stabilizasyonu استقرار الرتبة  .788

 Toprak- zemin األرض تربة،  .789

 Torbada beton بأكياس معبأ مغلف بأكياس،بيتون   .790

 Tüketim استهالك  .791

 Ucu destekli ankastre kirişler جوائز وثاقة من طرف ومسند من طرف آخر  .792

 Uluslararası birim sistemi نظام الواحدات الدويل  .793

 Uluslararası ölçüm sistemi نظام القياسات الدولية  .794

 Uniform hareket حركة منتظمة  .795

 Uygulama noktası نقاط التطبيق  .796

https://www.seslisozluk.net/sulama-tesisat%C4%B1-nedir-ne-demek/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pikometre#Uluslararas.C4.B1_.C3.96l.C3.A7.C3.BCm_Sistemi.27ne_g.C3.B6re_metre.27nin_katlar.C4.B1
https://www.seslisozluk.net/uniform-hareket-nedir-ne-demek/
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 - Uygunluk- intibak- adaptasyon التكيف أو املالئمة  .797
uyma 

 Uzama التمدد  .798

 Uzama nisbeti نسبة التمدد  .799

 Uzama nisbeti قابلية التمدد  .800

 Uzayağı polimeri- lineer خطي  .801

 Uzun kolon عمود طويل  .802

ر، ذو عمر طويل  .803
ِّ
عم

ُ
 Uzun ömürlü م

 Üçgen yayılı yük احلمولة املوزعة املثلثية  .804

 Üniform  اميظن منظم،  .805

 Üniform yaylı yükü -  düzgünyayılı محولة موزعة بانتظام  .806
yük -  üniform yük 

 Üniform yükleme حتميل منتظم  .807

 Ünite وحدة  .808

 Üretim مصنع إنتاج،  .809

810.   
ُ
 م

َ
 Ürün جنت

 Üst donatısı التسليح العلوي  .811

 Vakum betonu بيتون فراغي  .812

 Varsayılı افرتاضي  .813

 Varsayımlar االفرتاضات  .814

 Vibrasyon ججتارا اهتزاز،  .815

 Vibratör رجاج هزاز،  .816

https://www.seslisozluk.net/d%C3%BCzg%C3%BCnyay%C4%B1l%C4%B1-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/d%C3%BCzg%C3%BCnyay%C4%B1l%C4%B1-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%BCniform-y%C3%BCk-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/%C3%BCniform-y%C3%BCkleme-nedir-ne-demek/
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 Vinç -  vinç ile kaldırmak رافعة  .817

 Vinç köprüsü جسر الرافعة  .818

 Yalıtım derzi وصلة عزل  .819

 Yamuk yükü احلمولة شبه املنحرف  .820

 Yangın direnci مقاوم للحريق  .821

 Yangına dayanıklılık مقاومة للحريق  .822

 Yanmaz ضد احلريق، غري قابل لالشتعال  .823

 Yapı منشأة  .824

 Yapı elemenleri عناصر أو أجزاء البناء أو املنشأة  .825

 Yapısal hafif beton بيتون خفيف إنشائي  .826

 Yapışma- iltisak- adhiziyon التصاق  .827

 Yapıştırıcı - yapışkan الصق  .828

 Yapıştırıcı kuvvet قوة االلتصاق  .829

 Yarı kararlı شبه مستقر  .830

 Yatay yükler احلموالت األفقية  .831

 Yayılı yükü احلمولة املوزعة  .832

 Yer altı suları مياه جوفية  .833

 Yerçekimi - çekim اجلاذبية األرضية  .834

 Yerçekimi kuvveti قوة اجلاذبية األرضية  .835

 Yıkılış - çökme انهيار، انهدام  .836
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 Yoğun كثيف  .837

 Yoğunluk الكثافة  .838

 Yol betonu بيتون طرق  .839

 Yol inşaat إنشاءات الطرق  .840

 Yol tasarımı تصميم الطرق  .841

 Yol uygulaması تنفيذ الطرق  .842

قِ   .843
ُ
ر
ُّ
اءِ الط

َ
ش
ْ
 ِإن
ُ
ال
َ
م
ْ
 Yol yapım çalışmaları َأع

اءِ   .844
َ
ش
ْ
 ِإن
ُ
ال
َ
م
ْ
مِيمِ الطرقَأع

ْ
ر
َ
 Yol yapım ve onarım çalışmaları وت

 Yonga شرحية  .845

 Yorulma تعب، اجهاد  .846

 Yuvarlak çakıl حصويات مستديرة   .847

 Yük محولة  .848

 Yük dengesi توازن احلمولة  .849

 Yük kolu ذراع احلمولة  .850

 Yükleme التحميل للقوى  .851

 Yükleme deneyi جتربة التحميل  .852

 Yükleme diyagramı خمطط التحميل  .853

 Yükleme durumu حالة التحميل  .854

 Yüksek dayanımlı beton بيتون عايل املقاومة  .855

 Yüksek erken dayanımlı çimento امسنت سريع التصلب  .856

https://www.seslisozluk.net/yuvarlak-%C3%A7ak%C4%B1l-nedir-ne-demek/


 

50 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Yüksek ısı حرارة عالية  .857

 Yüksek performanslı أداء عايلذو   .858

 Yüzey çatlakları شقوق سطحية  .859

 Yüzey düzlemesi تسوية السطح  .860

 Yüzey nemi رطوبة السطح  .861

 Zemin األرضية  .862

 Zemin  hazırlamak جتهيز أو متهيد األرضية  .863

 Zemin basıncı ضغط الرتبة  .864

 Zemin betonu بيتون أرضيات  .865

 Zemin çöküşü انهيار الرتبة  .866

 Zemin dayanımı حتمل الرتبة  .867

 Zemin deseni تصميم األرضيات  .868

 Zemin döşeme رصف أو إكساء األرضيات  .869

 Zemin düzeyi-  zemin hizası مستوى سطح األرض  .870

 Zemin emniyet gerilmesi إجهاد حتمل الرتبة املسموح به، األمني  .871

الرتبة ودراسة مسح  .872  Zemin etüdü 

 Zemin etüdü evaluation of the soil مسح وتقييم الرتبة  .873

 Zemin islahı إصالح الرتبة  .874

 Zemin karakteri -  zemin özelliği خصائص الرتبة  .875

 Zemin kohezyonu تآكل الرتبة  .876

https://www.seslisozluk.net/zemin-haz%C4%B1rlamak-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-bas%C4%B1nc%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-betonu-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-dayan%C4%B1m%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-deseni-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-d%C3%B6%C5%9Feme-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-d%C3%BCzeyi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-hizas%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-et%C3%BCd%C3%BC-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-et%C3%BCd%C3%BC-evaluation-of-the-soil-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-islah%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-karakteri-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-%C3%B6zelli%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
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 Zemin mekaniği ميكانيك الرتبة  .877

 Zemin mekaniği bilimi علم ميكانيك الرتبة  .878

 Zemin nemi -  zemin rutubeti رطوبة الرتبة  .879

 Zemin sathı سطح الرتبة  .880

 Zemin şartları شروط الرتبة  .881

 Zemin tabakları بقات الرتبةط  .882

 Zemin tipi طبيعة الرتبة  .883

 Zemin yapısı بنية الرتبة  .884

 Zeminin kabul edilebilir yük taşıma محولة الرتبة املسموح بها  .885
limiti 

 Zıt yönlü االجتاه املعاكس  .886

https://www.seslisozluk.net/zemin-mekani%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-nemi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-rutubeti-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-sath%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-%C5%9Fartlar%C4%B1-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-tipi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-yap%C4%B1s%C4%B1-nedir-ne-demek/
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2-1أمساء حمتويات الشكلني   

 İskelet yapı منشأة هيكلية  .1

 Beton Çerçeve إطار بيتوني  .2

 I İç purtelمعدني بشكل  داخلية، جائزعارضة معدنية   .3

 Beton çatı aşığı تعشيقة بيتونية للسطح  .4

 Asma purtel عارضة تعليق  .5

 Kemer جائز قوسي قنطرة،  .6

 Dökme beton duvar بجدار بيتوني مصبو  .7

 Beton döşeme سقف بيتوني  .8

 Beton dökücü عامل صب البيتون  .9

 Güçlendirme demirleri حديد تسليح   .10

 Sütün kalıbı قالب أو كوفراج العمود  .11

 Döşeme kalıbı قالب أو كوفراج البالطة أو األرضية  .12

 Kalıp dayağı دعامة حلمل الكوفراج  .13

 Diyaognal destek جدعامة مائلة للكوفرا  .14

 Kama وتد  .15

ستخدم يف الكوفراج، مورينة  .16
ُ
 Kalas لوح خشبي ي

 Palplanş duvar جدار تدعيم أو استناد  .17

 Tahta palplanş تدعيم خشبي  .18

 Testere tezgahı سقالة منشار  .19
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 Kesme tezgah سقالة قص  .20

 Demir keseci عامل لقص احلديد  .21

 Demir keskisi مقص احلديد  .22

 Beton demiri ديد بيتونح  .23

 Delikli tuğla istifi كومة من األجر املثقب  .24

 Bölme duvarı جدار فصل أو تقسيم  .25

 Agrega ركام  .26

 Şantiye vinci rayı سكة ونش الورشة  .27

 Devirme vagonet قالب للنقل   .28

 Beton karıcı جبالة بيتون  .29

 Beton silosu سيلو بيتون، صومعة بيتون  .30

 Şantiye vinci ورشةرافعة ال  .31

 Şantiye vinci taşıyıcı حامل رافعة الورشة  .32

 Denge ağırlığı ثقل للتوازن  .33

 Vinç kulesi برج الرافعة  .34

 Vinçe kumanda kabini كبني التحكم بالرافعة  .35

 Vinçe kolu ذراع الرافعة  .36

 Taşıyıcı halat حبل احلامل  .37

 Beton kabı سطل أو حاوية البيتون  .38

 Travers للرافعة عوارض  .39
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 Vinç durdurma dayanağı خممد الوقوف للرافعة  .40

 İniş rampası رمبة النزول  .41

 El arabası عربة يد  .42

 Emniyet tutamağı قبضة األمان  .43

 Baraka كشك، ختشيبة، كوخ  .44

 Kantin خمزن  .45

 Borulu çelek iskele سقالة فوالذية مؤلفة من بواري  .46

 İskele bağlantılar روابط السقالة  .47

 İskele borusu بوري السقالة  .48

 Gergi borusu شداد الشد،بوري   .49

 İskele tabanı أرضية السقالة  .50

اد قطري مائل  .51
َّ
 Diyagonal gergi شد

 Çalışma kalası دف العمل  .52

 Fittings قطع ربط  .53

 Alt taban أساس سفلي  .54

 Yan kalıp tahtası خشب الكوفراج اجلانبي  .55

 Putrel örme döşeme السقف عقدة عارضة  .56

 Travers عوارض  .57

 Krampon ملقط تدعيم،حديد   .58

 Ayak eleman عنصر حامل   .59
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 Bağlantı traversi عارضة ربط  .60

 Çapraz parça قطعة مستعرضة  .61

 Dolgu ucu رأس احلشوة  .62

 Açık destek دعامة مفتوحة  .63

 Ahşap iskelet هيكل خشبي  .64

 Kalıp tutucu ماسك الكوفراج  .65

 Güçlendirme çubuğu قضيب التسليح  .66

 Çapraz destek تدعيم عرضي  .67

 Demir döşeme حديد السقف أو البالطة  .68

 Demirin döşemesi تغطية احلديد  .69

 Üzengi حديد ربط  .70

 Çıkıntı takviyesi للتقوية معقوف حديد بارز  .71

 Sıkıştırılmış beton بيتون حمصور  .72

 Kolon kalıbı كوفراج العمود  .73

 Tahta bağlantı gözleri عيون خشب الربط. امتداد خشب الربط  .74

 Bulun حبسة  .75

 Döküm صب، سكب  .76

 Eğme demiri حديد االحنناء، حديد مشغول  .77

 Ayarlı servis kiriş جائز ضبط للخدمة  .78

 Ayar vidası برغي عيار أو ضبط  .79
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 Yuvarlak beton demiri حديد البيتون املستدير  .80

 Aralık parçası افة أو فراغقطعة لرتك مس  .81

 Nervürlü çelik قضيب فوالذي حملزن  .82

 Beton sıkıştırıcı ملقط حلصر البيتون. شداد  .83

 Beton test küpü مكعب اختبار البيتون   .84

 Betoncu kıskacı كماشة بيتون  .85

 Saç destek ملقط شعر  .86

 Keskisi قراطة  .87

اج  .88
َّ
 Vibratör رج

اج  .89
َّ
 Vibratör çubuğu قضيب الرج
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والديكورقسم اهلندسة املعمارية   
MİMARLIK VE DEKORASYON  
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 مفردات يف العمارة والديكور -1
Mimari ve dekorasyon Terimleri  

 boyut 2 ذو بعدين  .1

 boyut 3 ثالثي األبعاد  .2

 Açık otopark موقف مفتوح  .3

 Adet عدد  .4

 Ağaçlandırmak ري، زرع األشجارتشج  .5

 Ağaçlar األشجار  .6

 Ahşap bölme duvar حاجز تقسيم خشبي  .7

 Ahşap döşeme kaplamaları تلبيس األرضيات باخلشب  .8

 Ahşap evler بيوت خشبية  .9

 Ahşap tavan kaplama تغطية األسقف باخلشب  .10

 Aidat رسوم اخلدمات للبناء  .11

 Akıllı binası بناء ذكي  .12

 Akıllı ev نزل ذكيم  .13

 Akordeon kapı كر ديونأباب   .14

 Akustik صوتي  .15

 Alan مساحة، فراغ  .16

 Alan - hesaplama حساب مساحات  .17
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 Alarm sistemleri أجهزة اإلنذار  .18

 Alçı levha bölme duvar جدران فاصلة من ألواح اجلبسم    .19

 Alçı levha yer döşemesi تغطية األرضيات بألواح اجلبسم  .20

 Alçı levhaları ألواح اجلبسم  .21

 Alkali dayanımı مقاوم للقلويات  .22

 Alüminyum doğrama جنارة أملنيوم  .23

 Ambar - depo خمزن، مستودع  .24

 Ana kesit مقطع رئيسي  .25

 Anafaz- matris مصفوفة  .26

 Antik قديم، أثري  .27

 Apartman عمارة، شقة  .28

 Arakesit - kavşak تقاطع  .29

 Arıza teşhis sistemi نظام تشخيص األعطال  .30

 Arkeolojik أثري  .31

 Art فن  .32

 Art print resim صورة فنية مطبوعة  .33

 Asansör مصعد  .34

 Asansörlü binası بناء جمهز مبصعد  .35

 Asma tavan çeşitleri أنواع األسقف املعلقة  .36

 Asma tavan sistemleri أنظمة األسقف املعلقة  .37

https://www.seslisozluk.net/ana-kesit-nedir-ne-demek/
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 Ateşe dayanıklı beton بيتون مقاوم لالشتعال  .38

39.  
 وار،باألنتزيني  تثقيف، تنوير، إنارة، إضاءة،

 والضياءنشر النور 
Aydınlatmak 

 Aynacı مراياتي، صانع املرايا  .40

 Bahçe حديقة  .41

اس  .42
ّ
 Bakırcı حن

 Balkon شرفة  .43

 Balkon tasarımı تصميم الشرفات  .44

 Balkon ve çatı bahçeleri حدائق الشرفات واألسطح  .45

 Balkonlu ev شرفةمنزل مع   .46

 Banyo محام  .47

 Barbekü باربي كيو، مكان للشوي  .48

 Basement قبو  .49

 Bebek odası - çocuk odası غرفة الطفل  .50

 Benzersiz ثيل لهال م  .51

52.  
التجهيزات املنزلية الكهربائية، براد، 

 غسالة، جالية
Beyaz eşya 

 Bilgisayar ve elektronik sistemleri األنظمة احلاسوبية واإللكرتونية  .53

 Bina - yapı بناء، عمارة  .54

 Bina genişliği عرض البناء  .55

 Bina yaşı عمر البناء  .56
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 Bina yüksekliği ارتفاع البناء  .57

 Birinci kat الطابق األول  .58

 Bitki türleri أصناف النباتات  .59

 Bitkiler النباتات  .60

 Blok بلوكه، كتلة  .61

 Blok sayısı عدد الكتل  .62

 Bohem ev dekorasyon منزل من الطراز البوهيمي  .63

 Boru tesisatçılığı تأسيس أو متديد األنابيب  .64

 Boşluk فراغ  .65

 Boya işleri أعمال الدهان  .66

اغ  .67
َّ
ان، صب

َّ
 Boyacı ده

عدقياس  .68
ُ
 Boyut ، ب

 Boyutlar األبعاد  .69

 Bölge - alan - mesaha مساحة  .70

 Bölüm - kesim قسم  .71

 Bütçe ميزانية  .72

 Cadde شارع، جادة  .73

 Cam tuğla آجر زجاجي  .74

اج،  .75
َّ
 Camcı معلم الزجاج زج

 Camiyi onarmak ترميم اجلامع املسجد،تعمري   .76

https://www.seslisozluk.net/boru-tesisat%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-nedir-ne-demek/
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 Canlı ذو حياة، تدب فيه احلياة  .77

 Canvaz art baskı resim صورة قماشية ذو طبع ملون  .78

 Cephe بناء، جهة ة، واجهةجبه  .79

 Cesur tasarımlari تصاميم جريئة  .80

 Cihaz جهاز  .81

 Country معاصر  .82

 Çağdaş عصري  .83

 Çalışma odası غرفة املكتب أو الدراسة  .84

 Çamaşır odası غرفة الغسيل  .85

 Çap قطر  .86

  Çatı سطح مبىن  .87

 Çatı ışıklıkları أنوار السقف  .88

 Çatı örtüsü تغطية السطح  .89

 Çekici اذ ، جذابأخ  .90

 Çelik kapı باب فوالذي  .91

 Çerçeve إطار   .92

 Çerçeveli camlı tablo لوحة مع إطار وزجاج  .93

 Çerçeveli tablo لوحة مع إطار  .94

 Çevre بيئة  .95

 Çevresel بيئي  .96
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 Çıkış خمرج  .97

 Çit درابزين  .98

 Çizmek رسم  .99

 Çocuk oyunları ألعاب األطفال  .100

 Çocuk parkı – Çocuk bahçesi حديقة أطفال  .101

 Daire سكنية ، شقةدائرة  .102

ائرة  .103
ّ
 Daire parçası قطاع من الد

 Dairesel دائري  .104

 Darbe dayanımı مقاوم للضرب والصدمات  .105

 Değerlendirme تقييم  .106

ة  .107
َ
ف
ُ
ر
ْ
خ
ُ
 Dekor ز

 Dekorasyon ديكور  .108

 Dekorasyon işleri أعمال الديكور  .109

 Dekoratif يتعلق بالديكور ديكوري،  .110

اد  .111
َّ
 Demirci حد

 Demircilik حدادة  .112

 Derinlik عمق  .113

رف،  .114
ْ
خ
َ
ز
ُ
ر، م

َّ
و
َ
ص
ُ
وم، م

ُ
رس

َ
وش م

ُ
ق
ْ
ن
َ
 Desenli م

 Devamlılık استمرارية  .115

 Dış cephe الواجهة اخلارجية  .116
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 Dış cephe boya uygulaması تنفيذ الدهان اخلارجي للواجهة  .117

 Dış kapı باب خارجي  .118

 Dış sütün – dış kolon عمود خارجي  .119

 Dışarıda خارج املبىن  .120

-  Dik شاقويل، عامودي  .121 vertikal - düşey 

 Dik kesit مقطع شاقويل أو عامودي  .122

  Dikdörtgen مستطيل  .123

 Dizayn- tasarım تصميم  .124

 Doğa طبيعة  .125

 Doğal طبيعي  .126

 Doğal taş حجر طبيعي  .127

 Doğal taşları حجارة طبيعية  .128

 Doğalgazı متديد غاز طبيعي  .129

 Dokuma halılar سجاد منسوج  .130

 Dubleks طابقني دبل، ذو  .131

 Duş kabin كبني دوش، بكادوش  .132

 Duvar جدار  .133

 Duvar kaplama تغطية أو تلبيس اجلدران  .134

اء، ب   .135
َّ
 Duvarcı يمعمارن

 Dükkân حمل، دكان  .136

http://www.yedigun.com/dis-cephe-boya-fiyatlari
https://www.seslisozluk.net/dik-kesit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/dikd%C3%B6rtgen-%C5%9Feklinde-nedir-ne-demek/
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 Dünya ekseni (X-Y-Zنظام حماور اإلحداثيات العاملية )  .137

 Düzgün مستوي، أملس  .138

 Düzlem - müstevi مسطح مستوى،  .139

 Düzlem geometri اهلندسة املستوية  .140

 Ebeveyn banyosu محام عائلي  .141

 Eğlence merkezi مركز تسلية  .142

 Eksenel kesit مقطع حموري  .143

 El işleri أشغال يدوية يدوية،أعمال   .144

 Elektrik işleri أعمال الكهرباء  .145

 Elektrikçi كهربائي  .146

 Emlâk أمالك ،عقارات  .147

 En kesit مقطع عرضي  .148

 Endüstri ürünleri منتوجات صناعية  .149

 Endüstriyel صناعي  .150

 Enerjik حيوي، مليء بالطاقة  .151

 Enine - yatay أفقي  .152

 Esnek مرن  .153

 Esnek yer döşemeleri تغطية مرنة لألرضيات  .154

ز  .155
َّ
 Eşyalı, mobilyalı مفروش، جمه

 Eşyasiz evler بيوت بدون فرش  .156

https://www.seslisozluk.net/eksenel-kesit-nedir-ne-demek/
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 Ev منزل، بيت  .157

 Ev numarası رقم املنزل  .158

 Ev sahibi صاحب املنزل  .159

 Fabrika مصنع  .160

 Fark فرق، اختالف  .161

 Ferah فرح، مفرح  .162

 Fiber optik ليف بصري  .163

 Forma شكل، هيئة  .164

 Fuar معرض  .165

 Garaj كراج  .166

 Garanti كفالة  .167

168.  
أموال غري  أراضي،أمالك ثابتة  عقار،

    رات عقا مباني، منقولة،
Gayrimenkul 

 Geçit نفق  .169

 Geniş واسع، عريض  .170

 Genişlik ، اتساععرض  .171

دسة  .172
ْ
 Geometri اجليومرتية اهلن

 Geometri çizgileri رسوم هندسية  .173

174.   
ّ
سِي

َ
د
ْ
ن
َ
 Geometrik ه

 Geometrik şekil شكل هندسي  .175
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 Gergi tavan sistemleri أنظمة األسقف املشدودة  .176

 Gergi tavanları األسقف املشدودة  .177

   Giriş مدخل  .178

 Gizli aydınlatma إنارة خمفية  .179

 Gizli bahçe احلدائق املخبأة  .180

 Gothic ev dekorasyon منزل من الطراز الغوطي  .181

 Gökdelen ناطحة سحاب  .182

 Göl حبرية  .183

 Görsel بصري  .184

 Görüntülü diafon انرتفون مرئي  .185

 Grenli خشن، قاسي  .186

 Güneşte rengi solmaz اليتغري لون يف الشمس  .187

 Güvenli أمني   .188

 Güvenlikli ذو أمان وسالمة  .189

 Güzel مجيل  .190

191.  
 تزيني، حتلية، جتويد، حتسني، جتميل،
 زخرفة تنميق، ترصيع،

Güzelleştirmek 

 Güzellik مجالية  .192

 Hacim حجم  .193

 Hafif خفيف  .194
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 Halı kaplama التغطية بالسجاد  .195

 Harc مالية رسوم رسم،  .196

 Harita خريطة  .197

 Hastane مشفى  .198

 Hava girişi ağzı فتحة دخول اهلواء  .199

 Havalandırma kanalları قنوات التهوية  .200

 Hemen teslim تسليم فوري  .201

 Hesaplama حساب  .202

 Heykel متثال  .203

 Hiss - duygunluk حس، شعور، إدراك  .204

 Isı ve ses yalıtımı عزل صوتي وحراري  .205

 Isı yalıtım malzemeleri لوازم العزل احلراري  .206

 Isı yalıtımı العزل احلراري  .207

 Isınma işleri أعمال التدفئة  .208

 Işıklandırmak واألضواءتزيني باألنوار  إضاءة،  .209

 İç cephe واجهة داخلية  .210

  İç dekorasyon - iç mimari ديكور داخلي  .211

 İç kapı داخلي باب  .212

 İç köşe ركن داخلي  .213

  İç mimar - dekoratör مهندس تصميم داخلي  .214

http://www.yedigun.com/isi-yalitim-malzemeleri
https://www.seslisozluk.net/i%C3%A7-k%C3%B6%C5%9Fe-nedir-ne-demek/
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 İç mimarlık العمارة الداخلية  .215

 İç sütün – iç kolon عمود داخلي  .216

 İç tasarım – iç dizayn داخلي تصميم  .217

 İğne delikli halılar سجاد مثقب باإلبرة  .218

 İhtiyaç حاجة، رغبة  .219

 İkinci kat الطابق الثاني  .220

 İnşa etmek, bina etmek ، بىنأنشأ  .221

 İnşaat mühendisi مهندس إنشائي  .222

 İnşaat ruhsatı رخصة تشييد البناء  .223

 İntercom sistemi نظام اتصاالت  .224

 İskelet inşaat على اهليكل هيكلية،أعمال   .225

 İş عمل  .226

İşçi عامل  .227  -  eleman 

زخرف، مشغول  .228
ُ
 İşlemeli م

 İzolasyon, yalıtma عزل  .229

 Japon bahçesi احلدائق اليابانية  .230

 Kablo TV تلفزيون كيبل  .231

 Kablosuz السلكي  .232

 Kaldırım رصيف  .233

 Kaldırım işleri , kaldırım döşemek أعمال البالط والرصف  .234

https://www.seslisozluk.net/i%C3%A7-mimarl%C4%B1k-nedir-ne-demek/
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 Kale قلعة  .235

 Kalınlık السماكة  .236

237.   
ٌ
ة
َّ
زِي
َ
ك
ْ
ر
َ
 م
ٌ
ة
َ
فِئ
ْ
د
َ
 Kalorifer, merkezi ısıtma ت

 Kamyoncu سائق كميون  .238

 Kapalı garaj كراج مغلق  .239

 Kapalı havuzu مسبح مغلق  .240

 Kapı باب  .241

 Kapı eşiği عتبة الباب  .242

 Kaplama تغطية  .243

 Kaplama işleri أعمال التغطية واإلكساء  .244

 Kare مربع  .245

 Karo بالطة   .246

 Kat طابق  .247

 Kat sayısı عدد الطوابق  .248

 Katlanir cam sistemleri زجاج برداية للطي،ظمة زجاج قابل أن  .249

 Kavşak تقاطع   .250

 Kaya bahçesi احلدائق الصخرية  .251

 Kendi kendini remizler ذاتي التنظيف  .252

 Kereste doğramacılığı جنارة خشبية  .253

 Kesit هندسي مقطع  .254
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 Kesit alanı مساحة املقطع  .255

 Kesit görünüş منظور مقطعي  .256

 Kesit resmi رسم مقطعي  .257

 Kesit yüksekliği ارتفاع املقطع  .258

 Kesit yüzeyi سطح املقطع  .259

 Kesitsel مقطعي  .260

 Kıralık eşyalı evler بيوت مفروشة لإلجيار  .261

 Kış bahçeleri لشتويةاحلدائق ا  .262

 Klasik كالسيكي  .263

 Klasik bahçeler احلدائق الكالسيكية  .264

 Klima تكييف  .265

نظف بسهولة  .266
ُ
 Kolayca temizlenir ي

 Kolon kesit مقطع يف عامود  .267

 Kolon-sütun عمود  .268

 Konforlu مريح  .269

 Konik خمروطي  .270

   Konik kesit مقطع خمروطي  .271

 Konut منزل، منتجع  .272

 Konut sayısı عدد الشقق أو املنازل  .273

 Koordinasyon تناسق، انسجام، تطابق  .274

https://www.seslisozluk.net/kesit-g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BC%C5%9F-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kesit-resmi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kesit-y%C3%BCksekli%C4%9Fi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kesit-y%C3%BCzeyi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kolon-kesit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/konik-kesit%26%23160%3B%26%23160%3B-nedir-ne-demek/
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 Koridor ممر، كريدور  .275

 Köprü جسر  .276

 Köşe زاوية، ركن  .277

 Köşeli – açısal - açılı زاوي، ركني  .278

 Kroki رسم كروكي، رسم أويل  .279

 Kubbe قبة  .280

 Kule برج  .281

 Kutup koordinat sistem نظام حماور اإلحداثيات القطبية  .282

 Kübik مكعبي  .283

 Küresel كروي  .284

 L L- kesitمقطع بشكل   .285

 Laminant أرضيات  .286

 Lamine parke أرضيات باركيه  .287

 Lehimcilik مهنة اللحام   .288

 Leke بقعة  .289

 Leke tutmaz مضاد للبقع  .290

 Levha لوح، لوحة  .291

 Lüks فخم  .292

 Mantar karo بالطة فطرية  .293

 Mantolama اإلكساءات اخلارجية  .294

https://www.seslisozluk.net/lehimcilik-nedir-ne-demek/
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 Manzara إطاللة، منظر  .295

 Manzaralı ذو إطاللة   .296

ار  .297
َّ
 Marangoz, doğramacı, dülger جن

 Marangozluk, doğramacılık, dülgerlik جنارة  .298

 Materyal مادة  .299

 MDF kapı yüzeyi باب م دف  .300

 Mekân مكان  .301

302.   
َ
 د
َ
 Merdiven جر

 Merkezi ısıtma sistemi نطام تدفئة مركزي  .303

 Merkezi uydu sistemi نطام ستاليت مركزي  .304

 Mermer işleri أعمال الرخام. الرتخيم  .305

 Mesafe فةمسا  .306

307.   
َّ
   Mesahacı اح مس

 Meslek مهنة  .308

 Mevki - semt املوقع، السمت  .309

 Meydan ساحة، ميدان  .310

 Meydan ساحة، ميدان  .311

 Mimar مهندس معماري  .312

 Mimari معماري  .313

 Mimari proje مشروع معماري  .314
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 Mimari süs زخرفة معمارية  .315

 Mimari tasarım تصميم معماري  .316

 Mimarlık ةفن العمار عمارة،  .317

 Mimarlık mühendislik هندسة العمارة  .318

 Misafir karşılama odası االستقبالغرفة   .319

 Misafir salonu غرفة الضيوف  .320

 Mobilya  tasarımı تصميم املفروشات  .321

 Moda املوضة، الطراز الشائع  .322

 Model موديل، منوذج  .323

  Modern حديث، عصري  .324

 Modern mimarlık فن العمارة احلديثة  .325

 Monte etmek يركب على اجلدار  .326

 Muslukçuluk مهنة متديد احلنفيات  .327

 Mutfak مطبخ  .328

 Mühendis مهندس  .329

 Mühendislik مهنة اهلندسة هندسة،  .330

 Müteahhit املتعهد  .331

 Nemli رطب  .332

 Nesne موضوع رسم  جسم،  .333

 Numune ، عينةمنوذج  .334

https://www.seslisozluk.net/modern-mimarl%C4%B1k-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/musluk%C3%A7uluk-nedir-ne-demek/


 

85 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Obje جسم موضوع،  .335

 Oda غرفة  .336

 Oda sayısı عدد الغرف  .337

 Okuma - yazma odası غرفة املكتب  .338

 Orijinallik األصالة  .339

 Ortaçağ ev dekorasyon منزل من القرون الوسطى   .340

 Otel فندق  .341

 Oturma odası غرفة املعيشة  .342

 Oyun parkı حديقة ألعاب  .343

 Ölçek - ölçü مقياس  .344

 Önemli هام  .345

 Örgü halılar سجاد حمبوك  .346

 Örnek منوذج، عينة  .347

 Özel خاص، مميز  .348

 Panjur sistemleri أنظمة أباجورات  .349

 Paralel متوازي  .350

 Park ، حديقةموقف سيارات  .351

 Pencere - cam نافذة  .352

 Perspektif-  manzara معماري منظور  .353

 Peyzaj منظر طبيعي  .354
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 Piramit هرم  .355

 Plan مسقط، خمطط  .356

 Plan anahtarı اح املخططمفت  .357

 Plan çizmek رسم املخطط  .358

 Plastik doğrama جنارة البالستيك  .359

 Prizma موشور  .360

 Profil ، مقطع جانبيبروفايل  .361

 Profil çizmek رسم الربوفايل  .362

 Profill بروفيل   .363

 Proje مشروع  .364

 Projeler مشاريع  .365

 Pürüzsüz أملس، ناعم  .366

 PVC Pvc doğramaمنجور   .367

 Rahat راحة  .368

 Renk لون  .369

 Renk solmaz ذو لون ثابت اليتغري  .370

 Ressam رسام  .371

 Restorasyon ترميم، إعادة تأهيل  .372

م  .373
ِّ
رم

ُ
 Restore etmek ي

 Ruhani روحاني  .374

https://www.seslisozluk.net/rectangular-prism-nedir-ne-demek/
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 Ruhsal روحي  .375

 Rusat tarihi تاريخ الرخصة  .376

 Sade سادة  .377

 Sagital سهمي، مقطع رأسي  .378

 Sağ-sol açılma kapısı فتح ميني ويسار باب  .379

 Sağ-sol dönüş قابلية الدوران ميني ويسار  .380

 Saha ساحة  .381

 Salon صالون  .382

 Sanat bahçesi احلديقة الصناعية  .383

 Sanat eseri عمل فني  .384

 Sanatsal فني  .385

 Santral مركزي  .386

 Sauna ساونا  .387

 Seçenekler خيارات  .388

 Semt مست  .389

 Seramik zemin ات سرياميكأرضي  .390

 Sert قاسي  .391

 Ses yalıtım العزل الصوتي  .392

 Sessiz صامت  .393

 Seviye مستوى، منسوب  .394

https://www.seslisozluk.net/sanat-eseri-nedir-ne-demek/
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 Sıfır semt hattı صفر اخلط األفق،خط   .395

 Sınıf صنف، نوع  .396

 Sırlı  المع مصقول،  .397

 Silindirik koordinat sistemi اإلحداثيات األسطوانية  .398

 Simetri يف اهلندسة( )التناظرمتناظر   .399

 Simetrik تناظري  .400

 Sinema سينما  .401

 Soğuktan çatlamaz ال يتشقق من الربودة  .402

 Soğutma ,  klima işleri أعمال التربيد والتكييف  .403

 Sokak شارع  .404

 Sosyal faaliyet alanları االجتماعيةميادين للفعاليات   .405

 Spiral merdiven درج حلزوني  .406

 Spor alanı-  spor salonu صالة لعب  .407

 Spot سبوت إنارة  .408

 Stadyum إستاد، ملعب  .409

 Stil طراز  .410

 Stüdyo مرسم  .411

 Su bahçeleri احلدائق املائية  .412

 Su deposu خزان ماء  .413

 Su tesisat işleri, sıhhi tesisat işleri أعمال الصحية أو السباكة  .414

http://tr.wikipedia.org/wiki/Silindirik_koordinat_sistemi
https://www.seslisozluk.net/so%C4%9Futma-devresi-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/spiral-merdiven-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/s%C4%B1hhi-tesisat-nedir-ne-demek/
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415.   
َّ
 Su tesisatçısı اك، معلم صحيةسب

 Su yalıtım العزل املائي  .416

 Suya dayanıklı مقاوم للماء  .417

418.  
 تزويق، تدبيج، زخرفة، حتلية، تزيني،
 جتميل تنميق،

Süslemek 

419.   
ُ
 م

َّ
 Süslü منقوش منمق، حملي، مزخرف، ن،زي

 Şahane tasarım تصميم رائع ، بديع  .420

 Şartname- tanımlama مواصفات  .421

 Şehir ةمدين  .422

 Şekil شكل   .423

 Şelâle شالل ماء  .424

 Şömine شومينيه  .425

 Tabaka طبقة  .426

 Tadilat تعديالت  .427

 Tamir etmek إصالحات، تصليحات  .428

 Tamirat اصالحات  .429

لح  .430
َّ
ص
ُ
 Tamirci م

 Tarihi eserleri onarmak رخييةااآلثار التترميم   .431

 Tarz طرز، أسلوب  .432

 Tasarımlar تصاميم  .433
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 Taş döşeme kaplamaları ات باحلجرإكساء األرضي  .434

 Tavan سقف  .435

 Teknik demircilik işleri أعمال احلدادة الفنية  .436

 Temizlemek تنظيف  .437

 Teras تراس  .438

 Tesisat تأسيسات  .439

 Teslim تسليم  .440

 Tiyatro مسرح  .441

 T T-kesitمقطع بشكل   .442

 Toplam alan املساحة اإلمجالية  .443

 Topoloji طبوغرافيا  .444

 Topolojik طبوغرايف  .445

 Tuvalet تواليت  .446

 Tür نوع، صنف  .447

 Ufuk açısı األفق زاوية السمت،زاوية   .448

 Unsur عنصر  .449

 Uygulama تطبيق وتنفيذ  .450

 Uzunluk طول  .451

 Üçgen الشكل، مثلثثالثي   .452

 Veranda - balkon بلكون، شرفة  .453

https://www.seslisozluk.net/t--kesit-nedir-ne-demek/
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 Vestiyer- giyinme odası خزانة املالبس  .454

 Villa فيال  .455

 Vinil فنيل  .456

 Yağlı boya resim صورة ذو رسم زيتي  .457

 Yakıt odası غرفة الوقود  .458

459.  
طلي  زخرفة، بالذهب،و متويه أ تذهيب،
  تزويق  بالذهب،

Yaldızlamak 

460.   
ُ
ب،م

َّ
 Yaldızlanmış-  yaldızlı مموه مرقش، مزخرف، ذه

461.   
ٌ
ات

َ
ف
َ
ر
ْ
خ
َ
ز
ُ
 ) ج ( م

ٌ
ف
َ
ر
ْ
خ
َ
ز
ُ
 Yaldızlı,dekorlu,sunturlu م

 Yalıtma işleri, İzolasyon işleri أعمال العزل  .462

 Yan kesit مقطع جانبي  .463

 Yangın merdiveni درج النجاة من احلريق  .464

 Yangın yalıtımı عزل ضد االحرتاق  .465

 Yapı denetimi املشرف على املنشأة  .466

 Yapı sahibi مالك املنشأة أو العقار  .467

ق، مبدع  .468  Yaratıcı خالَّ

 Yatak odası غرفة النوم  .469

 Yatay çizgi خط أفقي  .470

 Yatay kesit مقطع أفقي  .471

 Yemek odası غرفة الطعام  .472

https://www.seslisozluk.net/yan-kesit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/yatay-kesit-nedir-ne-demek/
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 Yenileme جتديد  .473

 Yeşil alanı مساحات خضراء  .474

 Yoğun tüylü halılar سجاد ذو وبر كثيف  .475

 Yol طريق  .476

 Yol aydınlatması إنارة الطرق  .477

 Yol tasarımı تصميم الطرق  .478

 Yumuşak طري  .479

 Yuvarlak kesit مقطع بيضوي  .480

 Yükseklik ارتفاع  .481

 Yürüyüş alanı مساحات للتنزه  .482

 Yürüyüş kortları خضراء تنس، أرضياتمالعب   .483

 Yüz sütun – yüz kolon عمود جبهي أو واجهة  .484

485.  
 السطح، سطحمعينة من  سطح، مساحة

 شكل
Yüzey 

 Yüzme havuzu مسبح  .486

 Zemin - yer - taban البيت أرضية  .487

 Zemin katı الطابق األرضي  .488

 Zemin planı املسقط األرضي  .489

 Zengin غني، وافر  .490

 Zevk ذوق، متتع  .491

https://www.seslisozluk.net/yuvarlak-kesit-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zemin-plan%C4%B1-nedir-ne-demek/
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96 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

 

  



 

97 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

  



 

98 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

 

  



 

99 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية
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 منزلية ومفروشات أثاث -2
Mobilyalar 

 مفروشات موبيليا-1

1.  
كمدينة أو شوفينرية توضع يف مدخل 

 املنزل
Antre 

 Askılık عالقة ذو عدة شناكل للتعليق  .2

 Ayakkabılık خزانة األحذية  .3

 Bahçe Mobilya مفروشات حدائق  .4

 Bar Tabure كرسي بار   .5

 Baza  السرير أو صندوق قاعدة  .6

 Beşik سرير الطفل  .7

 Bilgisayar Masası طاولة كومبيوتر  .8

 Cam TV Sehpası كمدينة تلفزيون من الزجاج  .9

 Country Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم معاصر  .10

 Çalışma Masası مكتب الدراسة أو العمل  .11

 Çekmece درج  .12
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 Çift Kişilik جموز   .13

 Çift Kişilik Yatak سرير مزدوج  .14

 Divan = Çekyat أريكة ،ديوان ثالثية،كنبة   .15

 Dolap خزانة ثياب  .16

 dresuvar شوفنرية صغرية  .17

 Ev Mobilyası مفروشات منزلية  .18

 Gardırop خزانة أو غرفة املالبس  .19

 İkili Koltuk قلطق ثنائية  .20

 Jalûzi ستارة نافذة شفرات  .21

 Kamp sandalye كرسي خميمات  .22

 Kanepe كنبة  .23

 Kanepe Çok Daha İşlevsel كنبة مع أكثر من وظيفة تشغيل  .24

 Karyola سرير  .25

 Kasa املال صندوق خزنة،  .26

 Katlanır Tabure كرسي طوي  .27

 Kırlent خمدة قرنه   .28

 Kitaplık Ünitesi كتب مكتبة  .29

 Klasik Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم كالسيكي  .30



 

103 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

  Koltuk كنبة-قلطق   .31

 Komodin كمدينة بدروج  .32

 Konsol بريو بهو   .33

 Köse Takımı طقم جلوس زاوية  .34

35.  
عالقة على شكل مقص ذو عدة شناكل 

 للتعليق
Makas Askılık 

 Masa طاولة  .36

 Masa Tabure كرسي طاولة  .37

 Mefruşat املفروشات  .38

 Mobilya - Ev Eşyası - Mefruşat أثاث، مفروشات  .39

 Modern Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم مودرن  .40

 Möbleli - Mobilyalı مفروش  .41

 Mutfak Sandalyesi كرسي مطبخ  .42

 Ofis مكتب  .43

 Ofis Koltuğu كرسي مكتب  .44

 Ofis Mobilyası مفروشات مكتبية  .45

46.  
طربيزة وسطى )كبرية توضع يف منتصف 

 الغرفة(
Orta Sehpa 

 Oturma Odası Takımı طقم غرفة جلوس  .47
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 Plazma TV شاشة تلفزيون بالزما  .48

 Raf - Etajer رف  .49

 Ranza سرير ذو طابقني  .50

 Resim Çerçevesi إطار صورة أو لوحة  .51

 Sallanan Sandalye كرسي هزاز  .52

 Sandalye كرسي  .53

 Sandıklı Puf بوف مع صندوق  .54

  Sehpa طربيزة  .55

 Şezlong كرسي اإلضجاع على البحر  .56

 Şifonyer فنريةشو  .57

 Tabure كرسي صغري مدور  .58

 Tadilat تعديالت  .59

 Tek Kişilik مفرد  .60

 Tek Kişililk Yatak سرير مفرد  .61

 Tekli Koltuk قلطق مفرد  .62

  Tuvalet Masası شوفنرية غرفة النوم  .63

 TV Sehpası كمدينة تلفزيون  .64

  Üçlü Koltuk قلطق ثالثية  .65
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 Yan Sehpa طربيزة جانبية  .66

 Yatak فراش، فرشة ،سرير  .67

 Yatak Başı رأس السرير  .68

 Yatak Odası Takımı طقم غرفة نوم  .69

 Yataklı Kanepe كنبة ميكن ان تتحول إىل سرير  .70

 Yataklı Koltuk قلطق مع إمكانية حتويله إىل سرير  .71

 Yataklı Köşe Koltuk قلطق زاوية مع إمكانية حتويله إىل سرير  .72

73.  
ت غرفة النوم بوف مع سرير )كرسي توالي

 شكل صندوق(
Yataklı Puf 

 Yemek Masası طاولة الطعام  .74

 Yemek Odası غرفة طعام  .75
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 لوازم مفروشات ومالءات-3

 Battaniye بطانية  .1

 Çarşaf - nevresim شرشف  .2

 Döşek فراش-فرشة   .3

 Halı سجادة  .4

 Kadife döşeme إكساء خممل  .5

 Kilim بساط، ليان  .6

 Masa örtüsü ء املائدةغطا  .7

 Mendil منديل  .8

 Perde نافذة ستارة برداية،  .9

 Uyku seti جمموعة طقم مالءات للنوم  .10

 Yastık خمدة  .11

 Yastık kılıfı كيس املخدة  .12

 Yatak örtüsü غطاء السرير  .13

 Yatak takımı طقم غطاء سرير  .14

 Yorgan حلاف  .15
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د وأعمال اإلكساءاملواقسم   
Materyaller ve Mantonam 
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 البناء واإلكساءات  مواد-1
İnşaat ve döşeme materyalleri 

 Ağır Beton بيتون حراري ، مقاوم للحرارة  .1

 Ahşap doğrama منجور خشبي  .2

 Ahşap- Tahta - Kereste خشب  .3

 Ahşap Verniği للخشب شفورني  .4

 Akçakavak خشب احلور  .5

 Alçı أعمال جبصني جبصني،  .6

 Altın ذهب  .7

 Asfalt إسفلت  .8

 Bambu خشب الزان  .9

  Beton بيتون  .10

 Beyaz Çimento امسنت أبيض  .11

 Billur كريستال ، بللور  .12

  Boya صباغ دهان،  .13

 Cam زجاج  .14

 Ceviz خشب اجلوز جوز،  .15

 Ceviz ahşap خشب اجلوز  .16

 Çakıl حصويات  .17
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 Çakıl Taşı حصى  .18

 Çanak Çömlek فخار  .19

 Çimento مشينتو امسنت،  .20

 Çimento Torbası إمسنتكيس   .21

 Çubuk Donatı قضبان التسليح  .22

 Dış Bouası دهان خارجي  .23

 Dış Cephe Sıvası ستوكو  .24

 Donatı, Betonarme بيتون مسلح  .25

   Dökme Beton بيتون جاهز  .26

 Döşemelik tahta خشب لألرضيات  .27

  Duvar Kâğıdı ورق جدران  .28

 Duvar kâğıtları ورق جدران  .29

 Epoksi Betonu بيتون أبوكسي  .30

 Eternit أترنيت  .31

 Fransız Çift Cam زجاج فرنسي مزدوج  .32

 Granit غرانيت  .33

 Hafif Beton بيتون خفيف  .34

 Hazır Beton بيتون جاهز خملوط  .35

 Isıya Dayanıklı Beton بيتون مقاوم للحرارة  .36

 İnce Tane حصويات ناعمة  .37
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 İri Çakıl يات خشنةحصو  .38

 Kalıba Dökülmüş Beton بيتون مصبوب  .39

 Karton Piyer كورنيش من الكرتون  .40

 Kaya صخر  .41

 Kil  - Çamur وحل صلصال، طني،  .42

 Kireç - Külse جري ،كلس  .43

 Kiremit قرميد السطح  .44

 Kokusuz Boyası بدون رائحةدهان    .45

 Kristal- Billur بللور  .46

 Kum رمل  .47

 Kum/Çakıl حبص  .48

 Lif ليف فيرب،  .49

 Lif Donatılı Beton بيتون مسلح مع ألياف  .50

 Maden معدن  .51

  Mat دهان مات  .52

 MDF م.د.ف  .53

 Melamin ميالمني  .54

 Mermer مرمر رخام،  .55

 Meşe خشب البلوط السنديان،خشب   .56

 Mimari Beton بيتون معماري  .57



 

115 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Oniks أونيكس  .58

 Önyapımlı Beton, Prekast Beton بيتون مسبق الصنع  .59

 Parke باركيه  .60

 Parke zemin أرضيات باركيه  .61

 Plastik بالستيك  .62

 Plastik Çimento امسنت مرن  .63

 Portland Çimentosu بورتالنديامسنت   .64

 PVC ب ف س  .65

 Saten طلي ساتان  .66

 Sentetik Boyası دهان تركيبي  .67

ب  .68
َّ
ذه

ُ
 Sırlı Granit غرانيت م

 Siklon سيليكون  .69

 Silinebilir Boyası قابل للمسحدهان   .70

 Su Bazlı أساس مائي  .71

 Taban أرضية أساس،  .72

 Tane حصويات حبيبات،  .73

 Taş حجر  .74

 Tavan Boyası دهان أسقف  .75

 Tavan Göbek للسقف حبرة ديكور  .76

 Taze Beton بيتون طازج  .77

https://www.seslisozluk.net/parke-nedir-ne-demek/
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 Temperlenmiş Cam زجاج مقسى  .78

 Titan طلي تيتان  .79

 Torbada Beton معبأ مغلف،بيتون   .80

 Tuğla ، آجرقرميد  .81

 Vakum Betonu بيتون فراغي  .82

 Vernik شفورني  .83

 Yalıtım عزل  .84

 Yıkanabilir Boyası قابل للتنظيفدهان   .85

 Yol Betonu بيتون طرق  .86

 Yüksek Dayanımlı Beton بيتون عايل املقاومة  .87

 Zift زفت قار،  .88
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 املعادن-2
Madenler

 AL Alüminyum ألومنيوم  .1

 

 Bronz- Tunç - برونز  .2

 

 PT Platin- Beyaz Altın بالتني  .3

 

دحدي  .4  FE Demir 

 

صب حديد-زهرحديد   .5  FE Dökme Demir 

 

 Pb Kurşun رصاص  .6

 

توتياء- زنك  .7  ZN Çinko 

 

 HG Cıva زئبق  .8

 

 Paslanmaz Çelik - ستانلس ستيل  .9

 

 Pas - صدأ  .10

 

تنك –صفيح   .11  - Teneke 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Platin
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 AG Gümüş فضة  .12

 

 Çelik - فوالذ  .13

 

 Font - فونت  .14

 

 SN Kalay قصدير  .15

 

 CR Krom كروم  .16

 

 CO Kobalt كوبالت  .17

 

 Maden - Metal - معدن  .18

 

 CU Bakır حناس  .19
 

 CU حناس أمحر  .20
Kırmızı Bakır - Kızıl 
Pirinç 

 

 CU حناس أصفر  .21
Sarı Bakar - Sarı 
Pirinç 

 

 NI Nikel نيكل  .22

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kobalt
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 الكهربائيةقسم األدوات والتجهيزات 

Elektrik Tesisat Malzemeleri 
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 مفردات يف أعمال الكهرباء -1

Elektrik Terimleri 

1.  
مع كبلة طول  8جمموعة سيار برايز عدد

 مرتبن 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

 Abajur ، أباجورةالمبادير   .5

 Adaptör dönüştürücü حمولة أو نقاصه فيش  .6

 Aplik كلوب إنارة  .7

 Ara Puar كباسة بوار  .8

 Asma Duy Tij Takım طقم سوكة اللمبة مع التعليقة للسقف  .9

 Aspiratör شفاط ،اسرباتور   .10

 Avize ثريا سقف  .11

 Bahçe aplik كلوب إنارة حدائق  .12

 Benzinli jeneratör مولدة بنزين  .13

 Çift kablosu كبل جموز  .14

 Çoklu fiş سيار-فيش متعدد   .15

16.   
ُ
 م

ِّ
 Dimmer دمير ،ض إنارةخف
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 Diş Fiş فيش أنثى  .17

 Duvar Aplik كلوب انارة جداري  .18

 Duy سوكة اللمبة  .19

 Duylu Fiş فيش مع سوكة  .20

 El Feneri Ampulü ملبة كشاف بيل يدوي  .21

 Elektrik كهرباء  .22

 Elektrik anahtarı مفتاح أو زر كهربائي  .23

 Elektrik jeneratör مولدة كهرباء  .24

 Elektrik kablosu كبل كهرباء   .25

 Elektrik Mühendisi مهندس كهرباء  .26

 Elektrik sayacı كهرباء( ساعة) عداد كهرباء  .27

 Elektrikçi معلم كهربائي   .28

 Elektrikli )صفة( كهربائي  .29

 Elektronik cihazlar أجهزة إلكرتونية  .30

 Enerji طاقة  .31

 Enerji Tasarruflu Ampul ملبة توفري طاقة  .32

 Fiber optik kablo كبل تلفزيون فايرب ضوئي  .33

 Fiş كهربائي فيش، مقبس  .34

 Flexi Spot مع بوري راصور سبوت متحرك  .35

 Floresan Ampul ملبة نيون فلورسنت  .36
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 Floresan Starter ستارتر ، مقلع  .37

 Gece Lambası نواصة   .38

 Golyat Fiş بريز مثلث له عدة مآخذ  .39

 Halojen Spot Ampulü ملبة سبوت هلوجني  .40

 Isı koruması  محاية حرارية   .41

 Işık إنارة  .42

 Işık anahtarı مفتاح اإلنارة  .43

 İnternet kablosu كبلة إنرتنت  .44

 İzole Elektrik Bantı توال كهرباء  .45

 Kablosuz السلكي  .46

 Kalem Pil بطارية حنيفة   .47

 Kapı Zili جرس الباب  .48

 Kısa devre دارة كهربائية صغرية  .49

 Klemens مشط جنكسيون  .50

ثريا سقف ذو أكواع     .51  Kollu Krom Avize 

 Kombi sigortası قاطع مزدوج  .52

 Komütatör مفتاح كهربائي مزدوج  .53

 Kurma تركيب توصيل،  .54

 Kutup sigorta قاطع كهربائي  .55

 Lamba ملبة  .56
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 Lambadır المبادير  .57

 LCD'ler hareketli askı aparatı متحركة LCDمحالة شاشة   .58

 Levha لوحة صفيحة،  .59

 Masa Lambası المبادير مكتب  .60

 Mini regülatör منظم كهربائي صغري  .61

 Monofaze ، خطنيتيار كهربائي ميني فاز  .62

 Otomatik sigorta قاطع كهربائي أوتوماتيك  .63

 Otomatik sigorta أوتوماتيكيقاطع   .64

 Pil بطارية  .65

 Priz مأخذ كهرباء  .66

 Regülatör منظم كهربائي  .67

 Rezistans مقاومة كهربائية ،ريسيستانس   .68

 Ses kablosu كبل صوت  .69

 Sesli ikaz نذار صوتيإ  .70

 Stereo ses uzatma kablosu تطويله كبلة صوت سترييو  .71

 Şablon لوحة ،قالب  .72

 Şamdan مشعدان  .73

 Şeffaf Ampul ملبة كهرباء شفافة  .74

 Şeffaf Lambası ملبة شفافة  .75

 Tavan Spotu سبوت سقف  .76
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 Tek kablosu كبل مفرد  .77

 Tekli çerçeve بالك مفتاح كهربائي  .78

 Tekli Spot سبوت مفرد  .79

 Tel سلك كهرباء  .80

 Telefon Fişi فيش تلفون  .81

 Telefon kablosu كيل تلفون  .82

 Telefon Priz بريز تلفون  .83

 Televizyon sabit askı aparatı محالة تلفزيون ثابتة  .84

 Topraklı priz بريز بورسالن  .85

 Trifaze تيار كهربائي تري فاز  .86

 TV kablosu كبلة تلفزيون  .87

 USB USB kablosuكبلة   .88

 Uzaktan kumanda كونرتول( )رميوتجهاز حتكم عن بعد   .89

 Ütü Fiş فيش مكواة  .90

 Yangın alarmı جهاز انذار عن احلريق  .91

 Yol Aydınlatma إنارة طرق  .92
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 قسم األدوات والتجهيزات الصحية

Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
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 صحية متديدات وجتهيزات - 1
 

Su Tesisat İşleri 
 
 

 Antifriz مضاد جتمد  .1

 Ayarlanabilir termostat  موستات قابل للضبط تر  .2

 Banyo bataryası خالط ماء للحمام  .3

 Batarya خالط ماء  .4

 Beton boru أنبوب بيتوني  .5

 Boru أنبوب  .6

 Boru بوري  .7

 Buhar خبار  .8

 Conta وصلة اخلالط،جلدة احلنفية أو   .9

 Çift gözlü eviye حوض جملى بفتحتني  .10

 Davlumbaz فلرت مطبخ  .11

 Dekorlu eviye حوض جملى خمرم  .12

 Drenaj تصريف، مصرف  .13

 Duş دوش  .14

 Duş kabini  كابني الدوش  .15

 El duş seti جمموعة دوش يدوي  .16
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 El duşu دوش يد  .17

 Emniyet termostatı ترموستات أمان  .18

 Eviye حوض اجمللى  .19

 Eviye bataryası خالط جملى  .20

 Filtre فلرت  .21

 Güneş Enerjisi uniti وحدة طافة مشسية  .22

 Güvenlik termostatı  ترموستات أمان   .23

 Havuz حوض سباحة  .24

 Isıtma تدفئة  .25

 Jakuzi جاكوزي  .26

 Kare eviye حوض جملى مربع  .27

 Karo بورسالنة ،بالطة   .28

انبويلر  .29
َّ
 Kazanı ، سخ

 Kireç önleyici sistem نظام مانع تكلس  .30

 Klozet كرسي تواليت  .31

 Kombi شودير سخان املاء  .32

 Köse eviye حوض جملى زاوية  .33

 Krom tuş takımı طقم كروم ملس  .34

 Kuyu بئر  .35

 Küvet بانيو  .36
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 Lavabo مغسلة  .37

 Lavabo bataryası خالط ماء للمغسلة  .38

 Masaj مساج  .39

 Merkezi kalorifer تدفئة مركزية  .40

 Montaj تركيب  .41

 Musluk حنفية  .42

 Porselen بورسلني  .43

 Rezervuar خزان كرسي التواليت  .44

 Sabunluk مصبنة  .45

 Sauna ساونا خبار  .46

 Seramik lavabolu مغسلة سرياميك  .47

 Sıcak su ماء ساخن  .48

 Sıhhi صحي  .49

 Sifon سيفون  .50

 Soğuk su ماء بارد  .51

 Soğutma تربيد  .52

 Spiralli eviye bataryası خالط جملى مع نربيش حلزوني  .53

 Su ماء  .54

 Su arıtma sistemi نظام لتعقيم املياه  .55

 Su geçirmez مضاد للماء  .56
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 Su pompası ماء مضخة  .57

 Su tesisat متديدات صحية  .58

 Takım طقم  .59

 Tek gözlü damlalık eviye حوض جملى مع صينية لتصفية املاء  .60

 Tek gözlü eviye حوض جملى عني واحدة  .61

 Termostat ترموستات  .62

 Tesisat متديد تأسيس،  .63

 Yalıtkan- izolasyon عازل  .64

 Zemin drenaj مصرف-بالوعة   .65

 Zemin drenaj kapağı غطاء بالوعة  .66
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 الدهان والديكورأعمال قسم 

Boya İşleri 
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 أعمال دهان وديكور-1
Boya Ve Dekorasyon İşleri 

  Ahşap boyası دهان خشب  .1

 Ahşap tavan kaplama تغطية األسقف باخلشب  .2

 Ahşap verniği للخشب شفورني  .3

 Akrilik boyası دهان أكريليك  .4

 Alçı أعمال جبصني جبصني،  .5

 Alçı levha yer döşemesi تغطية األرضيات بألواح اجلبسم  .6

  Boya صباغ دهان،  .7

 Boya fırçası فرشاة دهان  .8

 Çatlaklar شقوق  .9

 Dış boyası دهان خارجي  .10

 Dış cephe boya uygulaması تنفيذ الدهان اخلارجي للواجهة  .11

 Dış Cephe Sıvası ستوكو  .12

  Duvar kâğıdı ورق جدران  .13

 Duvar kaplama تغطية أو تلبيس اجلدران  .14

 Esaslı ذو أساس  .15

 Esnek yer döşemeleri تغطية مرنة لألرضيات  .16

 Fırça sapı metal عصا فرشاة بويا معدنية  .17

 Karton piyer كورنيش من الكرتون  .18

http://www.google.com.tr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiH65HRwu7NAhWMMtMKHbRqDCIYABAU&sig=AOD64_3roTIxxfTDt9cqn_fidl1Ayk5JkQ&adurl=&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiFy4_Rwu7NAhXLvRQKHSPwCd0QpysIJA&ei=QjKFV4WiEcv7UqPgp-gN
http://www.yedigun.com/dis-cephe-boya-fiyatlari
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  Kireç جري جص،  .19

 Kokusuz boyası بدون رائحةدهان    .20

 Macun معجون  .21

  Mat دهان مات  .22

 Metalik يتاليكم  .23

 Önleyen ، أساس عازلواقي مانع،  .24

 Palet bıçağı مشئي  .25

 Palet zımpara مسبادج بشكل قطعة حلقة  .26

 Parlak المع مليع،  .27

 Piyer كورنيش  .28

 Plastik boya دهان بالستيكي طرش  .29

 Polisaj makinesi حفافة كهرباء للبوليش  .30

 Primer parlak yağlı boya دهان مليع زياتي أساس  .31

 Rulo رول الدهان  .32

 Rulo zımpara مسبادج رول  .33

 Saten طلي ساتان  .34

 Sentetik boyası دهان تركيبي  .35

 Sıva أعمال جبص وستوكو  .36

 Silinebilir Boyası قابل للمسحدهان    .37

 Spatula مشحاف  .38
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 Su bazlı أساس مائي  .39

 Su zımpara ورق مسبادج على املاء   .40

 Sünger zımpara لسفنجةمسبادج بشكل قطعة تشبه ا  .41

 Taban أرضية أساس،  .42

 Tank zımpara حفافة كهرباء مع ورق زجاج  .43

 Tavan boyası دهان أسقف  .44

 Tavan göbek حبرة ديكور للسقف  .45

 Tiner مادة التنر   .46

 Titan طلي تيتان  .47

 Titreşimli zımpara حفافة خشب كهربائية  .48

 Vernik شفورني  .49

 Yağlı bazlı أساس زيتي   .50

 Yağlı boya دهان زياتي  .51

 Yağlı boya fırça فرشاة دهان زياتي  .52

53.  

طلي  زخرفة، بالذهب،و متويه أ تذهيب،
  تزويق  بالذهب،

Yaldızlamak 

 Yıkanabilir Boyası قابل للتنظيفدهان    .54

 Zımpara ورق زجاج  .55

 Zımpara kâğıdı ورق حف الزجاج، مسبادج  .56
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 األدوات واإلكسسواراتقسم 

Araçlar ve Aksesuar 
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 أدوات الرسم اهلندسي-1
Çizim Araçları 

 

1.  Pergel فرجار 

 

2.  Açıölçer - İletki منقلة 
 

3.  Cetvel  جدول-مسطرة 

 

4.  
Gönyeler 30, 45, 
60 -90 

 مثلثات أداة الرسم

 

5.  Kumpas بكوليس 
 

6.  Çizim Masası  طاولة الرسم –مرسم 

 

7.  T Cetveli  تي-مسطرة 
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8.  
Pistole Takımı 
 

 طقم مساطر منحنيات

 

9.  
Resim Kalemleri 
H-HB + B 

 H-HB + B -أقالم الرسم 

 

10.  Silgi ممحاة 
 

11.  
Rapido Takımları 
 

 أقالم حتبري
 

12.  Açıölçer مقياس زوايا 

 

13.  
Yaz Ve Rakam 
Şablonları 
 

 مسطرة كتابة أرقام
 

14.  Resim Kaığdı ورق للرسم 
 

15.  Fırçalar فراشي للرسم 
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16.  Raptiye مسامري كبس للتثبيت 

 

17.  Bant لزيق نايلون 

 

18.  Aydınger Kâğıdı  شف-ورق كالك 
 

19.  Tutkal- Yapıştırıcı الصق 
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  عدة وأدوات - 2

 Ağ شبكة  .1

 Ağaç metre مرت قياس خشبي زكزاك على شكل شجرة  .2

فتاحة ثقوب للخراقة تجمموعة شفرا  .3  Ahşap delik açma seti 

 Allen Anahtar مفتاح مسدس  .4

 Anahtar takımı çift ağızlı جمموعة مفاتيح حلق من الطرفني  .5

 Araç Kutusu صندوق عدة  .6

 Avuç Taşlama صاروخ قص  .7

 Bağ makası مقص حديد   .8

 Balta فأس  .9

 Baret خوذة الرأس  .10

 Baskül – Tartı - Terazi ميزان  .11

 Betoncu kerpeteni كماشة ألعمال البيتون  .12

 Bits düz uç رأسية مفك شق  .13

 Bits yıldız uç رأسية مصالب جنمة  .14

 Boru Anahtarı مفتاح رانش  .15

 Burmalı Yay زنربك  .16

 Büyük Testere منشار سقالة  .17

 Cırcır Anahtar مفتاح طقطاق  .18
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 Çalışma Tezgahı سقالة عمل  .19

 Çapa مرساة  .20

 Çekçek مساحة كاوتشوك  .21

 Çekiç مطرقة، شاكوش  .22

 Çelik Kablo كبل فوالذ  .23

 Çengel كالب خطاف، شنكل،  .24

 Dairesel Testere قرص،ريدائمنشار   .25

 Darbeli Matkap فرد مثقب رجاج  .26

 Dekupaj Testere منشار كهربائي  .27

 Delgeç آلة التخريم  .28

 Delici ريشة التثقيب   .29

 Demir Testere منشار نسلة حديد  .30

 Demirci Örsü سنديان احلداد  .31

 Derinlik çubuğu قضيب شوكة للحفر العميق  .32

 Dirgen رفش  .33

 Dürbün منظار  .34

 Düz Tornavida مفك ذو رأس مبسط  .35

 Eğe sapı قبضة مربد  .36

 El Arabası عربة ورشة  .37

 El Feneri بيل يطارية  .38
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 El kantarı büyük ميزان يدوي قبان  .39

 El kantarı dijital ميزان يدوي قبان دجييتال  .40

 El matkabı مثقب يدوي  .41

 Elektrik Matkap فرد مثقب كهربائي عادي  .42

مسنن من األملاس ديسك قص  .43  Elmas testere ağzı 

 Faraş كريك الزبالة  .44

 Fırça sapı metal عصا فرشاة بويا معدنية  .45

 Freze Makinesi ماكينة فريزر حممولة  .46

 Gönye Kesme ديسك منشار كهربائي  .47

 Halat -  İp حبل  .48

 Harç مصطلني  .49

 Havalı Lastik دوالب هوائي  .50

 Helezon Yay راصور  .51

 Hortum خرطوم،نربيش   .52

 İngiliz Anahtarı مفتاح شق  .53

 İnşaat Arabası عربة صب البيتون  .54

 İplik خيط  .55

 Kablo كبل  .56

 Kablo Kesici ليط كهرباءبنسة تز  .57

 Kanca خطاف  .58
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 Kantar ميزان قبان  .59

 Kaynak Ekipmanı أدوات أعمال اللحام  .60

 Kaynak makinası ملحمة كهرباء  .61

 Kazma - Mihadde قزمة  .62

 Kemer delme pensi بنس فتح ثقوب يف احلزام  .63

 Kerpeten كماشة  .64

 Keser قدوم  .65

 Keski ، شوكة حفرإزميل  .66

 Keskin Pens زردية  .67

 Kesme Makinesi ماكينة ديسك قص  .68

 Kesme testere ağzı ديسك قص منشار  .69

 Kıl testere منشار نسلة  .70

 Kırıcı ريشة احلفر يف فرد الرجاج أو التكسري  .71

 Kırıcılar فرد كومربسر تكسري  .72

 Kıskaç مقمط ملزمة،  .73

 Kontrol Kalemi مفك كهرباء فاحص  .74

 Kumpas بياكوليس  .75

 Kurbağacık anahtarı مفتاح شق انكليزي  .76

 Kurbağacık Anahtarı مفتاح شق متغري  .77

 Kuyumcu Makası مقص الصياغة  .78
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 Kürek كريك  .79

 Lazer Metre مرت ليزري  .80

خيطان ماسورة بكرة،  .81  Makara 

 Makas مقص  .82

 Maket Bıçağı مشرط  .83

 Mala ماجل  .84

 Maşa ملقط  .85

 Matkap Makinesi مثقب كهرباء  .86

 Matkap ucu ريشة فرد تثقيب  .87

 Matkap ucu elmas ريشة فرد تثقيب من األملاس  .88

 Megafon الصوت مكرب بوق،  .89

 Mengene ملزمة  .90

 Merdiven سلم  .91

 Mermer kesici ديسك قص للرخام  .92

 Mıknatıs مغناطيس  .93

 Oluk مزراب  .94

 Orak منجل احلصاد  .95

 Örs السندان  .96

 Palet Bıçağı مشئي  .97

 Pense بنسة  .98
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 Planya رابوب كهربائي  .99

 Planya Rende فارة جنار  .100

 Plastik takım sandığı صندوق عدة من البالستيك  .101

 Polisaj Makinesi حفافة كهرباء للبوليش  .102

 Pompa مضخة منفاخ،  .103

 Pusula بوصلة  .104

 Saatçi tornavida takım طقم مفكات ساعاتي  .105

 Sandık Kulpu قبضة أو مسكة درج أو صندوق  .106

 Seramik Kesme مقص سرياميك  .107

 Skill dekupaj testere خراقة خشب  .108

 Somun عزقة صامولة،  .109

 Somun Anahtarı مفتاح العزق  .110

 Spiral Hortum نربيش حلزوني  .111

 Su terazisi ميزان زئبقي  .112

 Sut Terazisi ميزان زئبق  .113

 Şakul بلبل الشاقول  .114

 Şarjlı Matkap مثقب للشحن  .115

 Şarjlı tornavida فرد مفك يعمل على الشحن  .116

117.  
فرد كهربائي يركب عليه ريشه مفك مع 

 شحن
Şarjlı Vidalama 
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 Tank Zımpara حفافة كهرباء مع ورق زجاج  .118

 Tenekeci Makası مقص تنك  .119

 Testere منشار  .120

 Testere - Bıçkı ، الشلةديسكمنشار   .121

 Tetik الزناد، مفتاح التشغيل  .122

 Tezgâhlı Daire Testere كهربائي( )منشارسقالة فريزر   .123

 Tırmık ()مشطلة متشيط األرض آ  .124

 Titreşimli Zımpara حفافة خشب كهربائية  .125

 Tornavida مفك  .126

 Törpü- Eğe مربد  .127

 Üçgen eğe مربد ثالثي احلواف  .128

 Varyoz ثقيلة مطرقة –مهدة   .129

 Yaba مذراة  .130

 Yağlı boya fırça فرشاة دهان زياتي  .131

 Yan Keski بنسة قطاعة  .132

 Yıldız üçlü Tornavida مفك ذو رأس مصالب  .133

 Yük Taşıma Arabası عربة حلمل األغراض  .134

 Zincir سلسلة، جنزير  .135
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 وخرداواتاكسسوارات   - 3

 Ağ شبكة  .1

دراجة هوائية قفل  .2  Bisiklet kilit 

 Boy menteşe deliksiz مفصلة غري مثقبة لدرفات املطابخ  .3

 Burgu قالووظ  .4

 Cam çivisi بسامري زجاج  .5

 Cam kilidi قفل زجاج  .6

 Cıvata مسمار قالووظ  .7

 Çekmece kilidi قفل درج  .8

 Çekmece kilidi kare   قفل درج مربع   .9

 Çelik çivi بسامري بوالد  .10

 Çelik Kablo كبل فوالذ  .11

 Çengel كالب ، خطاف شنكل،  .12

 Çivi بسمار  .13

14.  
مسكة درج أو باب خزانة بشكل سنم 

 اجلمل) منحنية( من الكروم
Deve Tabanı Kulp Krom 

 Dikkat! Tıbbi Atık نفايات طبية  .15

 Düğme Kulp مسكة درج بشكل زر  .16
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  Düz gönye زاوية مجع مبسطة  .17

 Gönye زاوية  .18

برداية مزدوجةسكة   .19  İkili perde rayı 

 İnşaat bağlama teli شريط تربيط لألعمال اإلنشائية  .20

 İp سن اللولب  .21

 Kablo كبل  .22

 Kale emniyet kilidi قفل تأمني  .23

 Kale oda kilit قفل باب غرفة  .24

 Köpük رغوة، فوم  .25

 Köşe bağlantı زاوية ربط  .26

 LED ışıklı ليد انارة  .27

لطاقةليد إشارة لشحن ا  .28  Ledli akü şarj göstergesi 

خيطان ماسورة –بكرة   .29  Makara 

 Mandallı çekmece kilidi uzun قفل درج مع لسات طويل  .30

 Menteşe مفصلة  .31

 Mobilya Kilit  قفل موبيليا  .32

 Oluk مزراب  .33

 Palet zımpara مسبادج بشكل قطعة حلقة  .34

 Primer parlak yağlı boya دهان مليع زياتي أساس  .35

 Radyoaktif Madde مادة مشعة  .36
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 Rulo zımpara مسبادج رول  .37

 Sebu tirajlı kilit قفل طبش  .38

 Silikon سيليكون  .39

 Soba Akordeon Dirsek كوع بوري صوبيا أكرديون  .40

لكوع صوبيا بشكل   .41  Soba L Dirsek 

 Somun عزقة ،صامولة   .42

ورق مسبادج على املاء   .43  Su zımpara 

ة تشبه السفنجةمسبادج بشكل قطع  .44  Sünger zımpara 

 Şakul بلبل الشاقول  .45

 Şeffaf silikon سيليكون شفاف  .46

 Şifreli asma kilit قفل تعليق مع كلمة سر ) قفل احملالت(  .47

 Tel çivi sarı مسامري شعريية صفراء اللون  .48

 Üçlü perde rayı سكة برداية ثالثية  .49

 Vida برغي  .50

 Yaprak menteşe مفصلة ورقة، مبسطة  .51

 Zımpara ورق زجاج  .52

 Zincir جنزير-سلسلة   .53
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 آليات البناء والطرق -1
Yol ve İnşaat araçları 

ليرت 125جبالة بيتون   .1  125 L Betonyer Makinası 

 Angıldozer بلدوزر زاوية  .2

 Asfalt Beton - Kesme Makinesi ماكينة قص اإلسفلت والبيتون  .3

 Bandajlı Silindir مدحلة طرق مع حاضنة  .4

ألية متعددة االستعماالت بقوة خيالية   .5  Beko Loder Ve Hayal Gücü 

 Beko-Loder ناقلة صغرية مع حفارة خلفية  .6

 Belden Kırmalı Greyder ممهدة طرق  .7

 Belden Kırmalı Kamyon كميون طرق  .8

 Betonyer Ve Harç Karma Makinası ماكينة جبل ونقل بيتون  .9

 Buldozer بلدوزر  .10

 Çok Amaçlı Kepçe جرافة متعددة الوظائف  .11

 Dampeli-Kamyon كميون دامبل  .12

   Dizel Beton Vibratörü رجاج بيتون ديزل  .13

 Dizel Forklift ستافة ديزل  .14
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 Düz Paletli Dozer بلدوزر مع شفرة تسوية  .15

16.  
حصان مع خرطوم  1رجاج بيتون كهربائي 

ملم 35مرت + زجاجة قطر  4طول   
Elektrikli Beton Vibratörü 1 Hp 4 Mt 
Hortum Şişe 35 Mm 

كهربائيةستافة   .17  Elektrikli Forklift 

 Finişer مسوية لزفت الطريق  .18

 Forklift كتكات  .19

 Freze ألية خللع زفت الطريق القديم ) فريزر(  .20

 Genel Amaçlı Kepçe جرافة بوظائف عامة  .21

 Greyder آلية مع شفرة مائلة لتسوية الطرق  .22

ضاغط هوائي –كومربسور هواء   .23  Hava Kompresörü   

 Hava Kompresörü (Mobil) ضاغط هواء )كومربسور( متحرك  .24

 Hidrolik Kaya Kırıcısı فرد تكسري صخر هيدروليك  .25

افة والرطبةماكينة تنظيف طرق اجل  .26  Islak Kuru Temizlik Makinesi (Elektrikli) 

 İstif Makinesi ماكينة تستيف  .27

 Jeneratör (Mobil) مولدة كهرباء متحركة  .28

 Jeneratör (Sabit) مولدة كهرباء ثابتة  .29

 Kanal Çalışması Yapan Paletli Ekskavatör حفارة مع شفرة لشق األقنية  .30
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 Kaya-Kamyonu كميون لنقل الصخور  .31

 Keçi Ayağı Silindir مدحلة طرق مع نتوءات  .32

  Kırıcı Atışmanı نقار أو كسارة  .33

 Kombine Sıkıştırıcı مدحلة ضغط مدجمة  .34

 Kuru Temizlik Makinesi (Dizel) ماكينة تنظيف طرق عل الناشف  .35

 Lastik Tekerlekli Dozer (Pusher) بلدوزر ذو عجالت مطاطية  .36

عجالت مطاطيةمسوية طرق ذو   .37  Lastik Tekerlekli Finişe 

عجالت مطاطيةمدحلة ضاغطة ذو   .38  Lastik Tekerlekli Sıkıştırıcı 

عجالت مطاطيةناقلة ذو   .39  Lastik Tekerlekli Yükleyici (Loder) 

 Lastik Tekerlekli Yükleyici Yükleme ناقلة ذو عجالت مطاطية ألعمال التحميل  .40
İşlemi 

ت مطاطيةحفارة ذو  عجال  .41  Lastik-Tekerlekli-Ekskavatör 

 LPG      LPG-Forklift  -ستافة   .42

 Mini Yükleyici ناقلة صغرية  .43

 Mobil Beton Pompası مضخة يبيتون متحركة  .44

 On-Kazmalı-Ekskavatör حفارة مع قزمة أمامية  .45

 Özel Mobil (Hareketli) Beton Pompası مضخة بيتون متحركة  .46
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رةناقلة مع شف  .47  Paletli Yükleyici (Loder) 

 Paletli-Ekskavatör حفارة مع شفرة  .48

 Parke Taşı Kesme Makinası ماكينة قص حجر للباركيه  .49

 Ransmikser ناقلة وجبالة بيتون  .50

 Riper نقار أو حفارة  .51

 Soğuk Kazıma Makinesi (Freze) ماكينة حفر اجلليد  .52

 Tiltdozer بلدوزر حبجم كبري  .53

مع شفرة مثلثية بلدوزر  .54  Üçgen Paletli Dozer 

 Vibrasyonlu Sıkıştırıcı مدحلة ضاغطة مع رجاج  .55

 Yol Temizleme Makinesi آلية لتنظيف الطريق  .56

 Yüksek Frekanslı Vibratör رجاج توتر عايل  .57
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 األمن الصناعي

İş güvenliği 
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 ات األمن الصناعيأدوات ومستلزم -1 
İş güvenliğinin Malzemeleri 

 

 Baret خوذة الرأس  .1

 Emniyet kemeri حزام األمان  .2

 İş ayakkabısı حذاء العمل  .3

 Koruyucu eldiven قفازات واقية  .4

 Koruyucu gözlük نظارات واقية  .5

 Kulak koruması سدادت محاية لألذان  .6

 Maske قناع للوجه  .7

جهقفص حلماية الو  .8  Yüz siperi 
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 توصيات األمان أثناء العمل -2
İş Güvenliğinin Mesajları 

   

 

 Gözlük Kullan   -1 ضع نظارات واقية  .1

 Baret Tak - 2 ضع اخلوذة  .2

  Eldiven Giy   - 3 ارتدي قفازات واقية  .3

 Maske Kullan - 4 استخدم القناع  .4
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 İş Ayakkabısı Giy - 5 ارتدي حذاء العمل  .5

 Yaya Yolunu Kullan - 6 استخدم طريق املشاة  .6

 .Koruyucu Elbise Giy - 7 ارتدي ألبسة الوقاية  .7

استخدم درع الوجه   .8  8 - Yüz Siperi Kullan 

 Emniyet Kemeri Kullan - 9 استخدم حزام األمان  .9

 Kulak Koruyucu tak - 10 ضع سدادة األذن  .10

11.  
استخدام  إشارات األوامر العامة )جيب
 إشارات أخرى عند الضرورة(

11 - Genel Emredici İşaret( Gerektiğinde 
Başka İşaretle Birlikte Kullanılacaktır) 

12.  
هذه أماكن العمل مراقبة بكامريا سرية 

ساعة 24على مدار   
Bu İşyeri 24 Saat Gizli Kamera İle 
İzlenmektedir 

بتصليح املاكينة املشتغلة مال تق  .13  Çalışan Makinada Onarım Yapma 

مرت أثناء العمل 5 -3حافظ على بعد   .14  Çalışma Esnasında Etrafınızdakilerin 3- 
5 Metre Uzaklaştırın. 

بك طادعم محاية نفسك وما حيي  .15  Çevre Ve Kendi Güvenliğinizi Sağlayın 

 Dikkat Aşırı Yük Yükleme انتبه! ألحتمل محولة فائضة  .16

ماليس فضفاضة أثناء العمل يال ترتدانتبه!   .17  Dikkat Çalışırken Bol Elbise Giyme 

حتذير-انتبه  –انتباه   .18  Dikkat! 

19.  
انتبه! قف بعيدًا من احلمولة التي فوق 

 رأسك
Dikkat! Baş Üzerindeki Yüklerden Uzak 
Dur 

 Dikkat! Çalışan Makinaya Eline Sokma انتبه!الحتصر يدك يف اآللة املشتغلة  .20

21.  
 لانتبه أجسام دوارة ،خطر البرت، ال تشغ

 اآللة بدون واقي
Dikkat! Dönen Cisimler Kesilme 
Tehlikesi Makinayı Koruyucusuz 
Çalıştırma 

 Dikkat! El Sıkışma Tehlikesi انتبه خطر احنصار اليد    .22
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 Dikkat! Elektrik Çarpma Tehlikesi انتبه! خطر صعق الكهربائي  .23

ه منطقة ضجيج. استعمل سدادة اأّلذانانتب  .24  Dikkat! Gürültülü Alan Kulak Tıkacını 
Kullan. 

بني جسمني االحنصارتنبيه! احذر من   .25  Dikkat! İki cisim arasında sıkıştırmaktan 
sakınız 

26.  
انتبه! ، مكان أعمال إنشائية ،استخدم 

 لوازم األمان التابعة لك
Dikkat! İnşaat Alanı Koruyucu 
Malzemeni Kullan 

من احلمولة املرفوعة بانتبه! ال تقرت  .27  Dikkat! Kaldırılan Yüke Yaklaşma 

حتت احلمولة املرفوعة فانتبه! ال تق  .28  Dikkat! Kaldırılan Yükün Altında Durma! 

 Dikkat! Ölüm tehlikesi انتبه ، خطر املوت  .29

 Dikkat! Özel Mülk Gizli Kamera İle انتبه! ، أمالك خاصة ،مراقبة بكامريا سرية   .30
İzlenmektedir 

 Dikkat! Sıkışma Tehlikesi انتبه! مكان خطر باالحنصار  .31

32.  
كيميائية خطرة ، استخدم  ةانتبه! ماد

 لوازم األمان التابعة لك
Dikkat! Tehlikeli Kimyasal Koruyucu 
Malzemeni Kullan    

33.  
زم انتبه!، فولتاج عايل خطر. استخدم لوا

 األمان التابعة لك
Dikkat! Tehlikeli Yüksek Voltaj Koruyucu 
Malzemeni Kullan   

انتبه! نفايات طبية    .34   Dikkat! Tıbbi Atık 

مربوطة بانتبه! ابق األنابي  .35  Dikkat! Tüpleri Bağlı Tut 

 Elektrik Tehlikesi خدر التكهرب  .36

 Forklift Geçiş yolu طريق عبور الستافة  .37

ائل أمانرس  .38  Güvenlik Mesajları 

39.  
ملس الكابالت واألقسام الكهربائية خطر 

 وممنوع.
Kablo Ve Elektrik Aksamına Dokunmak 
Tehlikeli Ve Yasaktır 

 Kulak Koruması Takın ضع سدادة اآلذان  .40
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 .Kullanım Kılavuzunu Okuyun اقرأ دليل التعليمات  .41

اآللةالتقم بأي إجراء بيديك دون توقيف   .42  Makina durmadan Elinizle Müdahale 
etmeyin 

43.  
ال تقم بتنظيف أو تزييت املاكينة أثناء 

 عملها
Makine Çalışırken 
Temizleme,Yağlama,Tamir Etme 

 Önemli Not مالحظة هامة  .44

 Radyoaktif Madde مادة مشعة  .45

 !Tehlike خطر  .46

يديك بالتنر واملواد املشابهة هلا لال تغس   .47  Tiner Ve Benzeri Maddelerle Ellerini 
Yıkama! 

48.  
ساحة حترك الرافعة ، التتجول فوق سكك 

 الرافعة ، خطر وممنوع .
Vinç hareket sahası Raylar üzerinde 
dolaşmak Tehlikeli ve yasaktır. 

49.  

وال تغلق األسطوانات التي حتوي  حال تفت
على   األوكسجني باليدين احلاوية على 

 الزيوت.

Yağlı El İle Oksijen Tüpünü Açıp 
Kapama 

 Yanmalara Karşı Sıcaklık Uyarısı مقابل احلريق ، انذار حرارة  .50
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203 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ملحقات
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الواحدات واملقاييس -1   
 Ölçüler  

 واحدات الطول
Uzunluk Ölçüleri 

 Milimetre (mm) مرت 0.001ميليمرت =   .1

 Santimetre (cm) ملم 10تيمرت = سن  .2

 Desimetre (dm) سم 10ديسي مرت =   .3

 Metre (m) سم 100مرت=  .4

 Dekametre (dam) مرت 10=  داكا مرت  .5

 Hektometre (hm) مرت 100هكتو مرت =   .6

 Kilometre (km) مرت1000كيلو مرت=   .7

 Fersah مرت 5685فرسخ =   .8

 Merhale مرت 45480مرحلة =  .9

 İnç – Pusa (inç- ") سم 2.54بوصة =  –إنش   .10

 Fit – Ayak (Ft) إنش 12سم =  30.48قدم =   .11

 Yarda (yar) قدم 3سم =  91.44يارد =   .12

 Mil (mil) مرت 1609امليل =   .13

 Deniz Mili مرت 1852امليل البحري )عقدة(=   .14

 Karış شرب  .15

 Mikron مليون من املرت/1ميكرون=   .16
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17.  
 تريليون625 5,878 =   سنة ضوئية =

 ميل
Işık yılı 

 املساحة واحدات

Alan Ölçüleri 

 Milimetrekare (mm2) 2مم-ميلي مرت مربع   .18

 Santimetrekare   (cm2) 2سم-سنتيمرت مربع   .19

 Desimetrekare (dm2) 2د.م عديسي مرت مرب  .20

 Metrekare (M2) 2مرت مربع   م  .21

 Dekametrekare 2دام عداكا مرت مرب  .22

 Kilometrekare (km2) 2كم-مرت مربع كيلو   .23

 Ar (A) 2م100آر =   .24

 Dönüm 2م 1000دومن =   .25

 Hektar  (ha) دومن 10= 2مرت10000هكتار =   .26

 Feddan 2مرت 919فدان = دومن=   .27

 Mil kare 2كم mil2  =2.5899ميل مربع   .28

 Ayak kare (ft2) - Footkare قدم مربع  .29

 İnç kare (inç kare) (in2) إنش مربع  .30

 Yar kare (yarda kare) (yd2) يارد مربع  .31
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 واحدات احلجوم  
 Hacim Ölçüleri  

 Milimetreküp (mm3) 3مرت 0.001ميليمرت مكعب =   .32

 Santimetreküp (cm3) 3ملم 10=  بسنتيمرت مكع  .33

 Desimetreküp (dm3) 3سم 10=  بديسي مرت مكع  .34

 Metreküp (m3) 3سم100=  بمرت مكع  .35

 واحدات الوزن
Ağırlık Ölçüleri 

 Gram (gr) غرام )غ(  .36

 Kilogram (kg) غرام 100كيلوغرام =   .37

 Ton (t) كغ1000طن =  1  .38

 Dirhem 3,207درهم=   .39

40.  
غرام  453.592)رطل( =  –باوند  –ليربه 

 أونسة 16= 
Libre (lb) 

 Ons (oz) غرام 28.349أونسة =    .41

 Litre (L) ديسيمرت مكعب 1ليرت =   .42

 Santilitre (cl) سنتي ليرت  .43

 Mililitre küpe (ml3) 3ميلي ليرت مكعب مل  .44

 Kantar كغ 56,449قنطار=   .45
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 Kırat غرام 0,2004قرياط =   .46

 Tatlı Kaşığı ميلي ليرت4,92ملعقة شاي =   .47

48.  
 14,786مالعق شاي =  3ملعقة طعام = 

 ميلي ليرت
Yemek Kaşığı 

 Galon (gal) ليرت 3,7853غالون امريكي=  .49

 Gram (gr) ليرت 119,240غالون =  31.5برميل =   .50

51.  
غالون أمريكي =  42برميل النفط = 

 ليرت 158,987
Kilogram (kg) 

 واحدات الزمن
  Vakit Ölçüleri 

 Saniye (s) ثانية  .52

 Dakika (D) ثانية 60دقيقة =   .53

 Saat (saat) ثانية 3600دقيقة =  60ساعة =   .54

 Gün اعةس 24يوم =   .55

 Hafta أسبوع  .56

 Ay شهر  .57

 Yıl - sene سنة  .58
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 واحدات احلرارة

Isı Ölçüleri 

 Grad (grad) غراد )واحدة قياس الزوايا(  .59

 Santigrat )واحدة احلرارة( دسنتي غرا  .60

61.  
 (رارة)واحدة قياس احلدرجة مئوية 

 فهرنهايت 33.8= 
Celcius (c) 

62.  
-)واحدة احلرارة( =  تفهرنهاي

 درجة مئوية 17.22
Fahrenhayt (f) 

 Kelvin (k) كلفن  .63

 Santigrat سنتيغراد  .64

 Kalori (kal) كالوري  .65

 واحدات القوة والتيار الكهربائي
Elektrik Ölçüleri 

 Amber (a) أمبري )واحدة شدة التيار الكهربائي(  .66

 Kiloamper امبري 1000كيلو امبري =   .67

68.  
فولت )واحدة استطاعة التيار 

 هربائي(الك
Volt (v) 

 Vat وات  .69

 V/S وات ساعي  .70

 Kilovat (KV) كيلو وات  .71

 MegaWatt (MW) ميغا وات  .72
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 Ohm أوم  .73

 Beygir (Horse Power) (hp) كيلو وات 0.745حصان خباري =   .74

 Kalori/saniye (Kal/sec) ثا/كالوري  .75

 واحدات القوى والضغط
Güç ve basınç Ölçüleri 

 Kilogram-kuvvet/santimetrekare 2م/نيوتن 9.8=  2سم/كغ ث   .76
(kgf/cm2) 

 kilogramforce/metrekare (kgf/m2) 2م/كغ ث   .77

 Newton (N) كغ ثقلي 9.8 =نيوتن )واحدة القوى(   .78

 Newton/metrekare (N/m2) 2م /نيوتن  .79

 kilonewton/m2 2م/كيلو نيوتن   .80

 Paskal (Pa) باسكال  .81

 Nanopascal نانو باسكال  .82

 Bar(b) مليميرت زئبق 750.06156129بار =   .83

 Kilo bar بار 1000كيلو بار =   .84

 Nanobar رنانو بار = واحد بامللون من الكيلو با  .85

 Mikrometre civa زئبق ميكروميرت  .86

 Milimetre civa (mmhg) ميلي مرت زئبق  .87
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 واحدات التخزين والسرعة يف الكومبيوتر
Bilgisayar  Depo Ve Hiz Ölçüleri 

88.   
ْ
 Bit بِت

 Bayt (Bayt) بت 1000بايت =   .89

 Kilobayt (Kilobayt) (KB) بايت 1000كيلو بايت =   .90

91.  
كيلوبايت = 1000ميغا بايت = 

 بايت1000000
Megabayt (Megabayt)(MB) 

 Gigabayt (Gigabayt) (GB) ميغا بايت 1000غيغا بايت =   .92

 Terabayt (Terabyte)(TB) غيغا بايت 1000تريا بايت =   .93

 Hertz (HZ) هرتز )سرعة املعاجل وكرت الشاشة(  .94

 Megahertz (MHZ) هرتز 1000000ميغا هرتز =   .95

 RPM (Revolutions Per Minute) (RPM) دورة بالدقيقة  .96

 Piksel بيكسل )واحدة دقة الشاشة(  .97

 واحدات العدد
Sayım Ölçüleri 

 Deste قطعة 12دسته =  –دزينة   .98

 Takım فريق-طقم   .99

 Grup جمموعة  .100

 Birim وحدة جمموعة  .101
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 واحدات قياس الزوايا
Açı Ölçüleri 

 Derece راديان 0.0174532925239درجة =   .102

 Radyan درجة 57.2957795راديان =   .103

 Grad درجة 0,90غراد =   .104



 

212 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية
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 األلوان وأمسائها

Renkler- Colors 
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األلوانأمساء  - 1  

Renk İsimleri 
 

  Beyaz-  ak (old turkish.) أبيض

  Kırmızı -  al (old turkish.) أمحر

  Yeşil أخضر

 Yeşil sarı أخضر مصفر

 

 Bahar yeşili أخضر ربيعي

 

 Zeytin yeşili أخضر زيتوني

 

 Kireç yeşil أخضر كلسي

 

  Eflatun أرجواني
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  Mavi أزرق

 Deniz mavisi أزرق حبري

 

  Çivit rengi نيللي

  Masmavi أزرق غامق

  Lacivert كحلي

  Esmer أمسر

  Siyah -  kara (old turkish) أسود

  Simsiyah أسود حالك

  Sarışın أشقر

  Sarı أصفر

  Sap sarı أصفر فاقع
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تاليكياصفر ذهبي م  Sarımtırak altuni metalik 
rengi 

 

  Turuncu -  portakalı renk برتقايل

Menekşe rengi بنفسجي  -  mor  

  بنفسجي حممر
Orkide 

 

  Mosmor بنفسجي حالك

  Kahverengi بني

  Bej بيج

  Turkuaz تركواز

 Erik خوخي

 

  Kurmalı حنطي

  Haki خاكي
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 Altın rengi ذهبي

 

  Kurşun rengi رصاصي

  Gri رمادي

لون الرماد رمادي،  Kül rengi  

  Zeytin rengi -  narenci زيتوني

راراالمحشديد   Kıpkırmızı 
 

 

االخضرارشديد   Yemyeşil 

 

البياض، أبيض ناصعشديد   
 

Bembeyaz 

 



 

218 
 

 تأليف وإعداد ومجع املهندس حممد عامر اجملذوب -والعمارة والبناء  دليل اهلندسة اإلنشائية

 Ela عسلي

 

 Gümüş rengi فضي

 

  Galibarda فوشيا

  Kavun قاووني

  Karanfil rengi قرنفلي

  Kestane rengi كستنائي

البشرة، حلميلون   Ten rengi 

 

 Camel rengi لون اجلمل
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واللون الشوك  Çikolata rengi 

 

 Ceylan kanı لون دم الغزال

 

 Tavşankanı لون دم األرنب

 

 Fıstıki renk لون فستقي

 

تاليكيم  Metalik rengi 

 

ذهبي ميتاليك  Altuni 

 

  Pembe -  gül renk وردي
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 Kızıl kahverengi لون القهوة مع األمحر

 

 Süt kahverengi لون قهوة حبليب
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انلواأليف ات ردمف -2  

 Boyama işi أعمال الصباغ

 

 Sıcak renkler ألوان حارة

 

 Ana renkler ألوان رئيسية

 

 Gök kuşağı ألوان قوس قزح

 

 Karışık renkler ألوان ممزوجة

 

ألوان ناجتة من مزج عدة ألوان، ألوان 
 ثانوية

Ara renkler 

 

 Soluk باهت
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 ,Renklendirmek, renkli etmek تلوين
boyamak, renk vermek 

 

 Siyahlık, karalık سواد

 

وشم الضرب باللون، نقش،  Renk vurmak 

 

 Renk ayrımı فرز األلوان

 

المعلون   Parlak renk 

 

 Mat renk لون مات

 

 Ateşin renk لون ناري
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 Desenli مزخرف، معرق، مطبع

 

 Boyahane املصبغة

 

ون
َّ
ل
ُ
 Renkli -  renk bağlamış م

 

 Acayip renk لون غريب، غري مألوف

فاتحلون   Açık renk 

ثقيلغامق، لون   Ağır renk 

 Beyaz boya صبغة بيضاء

 Boya صبغة، دهان

ان
َّ
اغ، الده

َّ
 Boyacı الصب

 Boyanmış مصبوغ

ر
َّ
 Boz renk لون أمسر، مكد

 Bozulur renk لون قابل للذهاب أو االحنالل

ر، قابل للتبدل
َّ
تغي

ُ
 Değiştirilebilir renk لون م

 Doğal renk لون طبيعي

 Kara renk لون أسود، قاسي
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ظلم
ُ
 Karanlık renk لون م

 Karışık renk لون خملوط

 Keskin renk لون شديد، قوي

 Kurşun içermez خايل من الرصاص

غامقلون   Koyu renk 

 Lokal renk لون حملي

 Mumlu boya لون مشعي

 Pejmürde renk شاحب اللون

 Rengi soldu -  renk attı شحب لونه

 Renk لون

 Renk açılmak انكشاف اللون

 Renk atmak تغري اللون

ون
َّ
 Renk bağlamak تل

رد اللون، ذهب لونه
َ
 Renk donuk oldu بهت اللون، ج

 Renk filtresi مرشح اللون

ذهاب اللون ،كحت  ،استكماد   Renk kesilmek 

 Renk körlüğü عمى األلوان

ون
ًّ
ل
ُ
 Renk verici م

 Renk verici madde مادة، ملونة

 Sentetik boya صبغة صناعية
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مغم لون مزعج،  Sıkıntılı renk 

 Solmaz renk – sabit renk لون ثابت

 Solmuş renk لون ذابل

 Sulu boya صبغة مائية، لون مائي

 Tek renk ekranı شاشة بلون واحد

 Toprak boya صبغة ترابية

 Tutkallı boya صبغة غروية

 Yağlı boya صبغة زيتية، لون زيتي
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 نهاية الكتاب
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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 

 

وك " على صفحة الفيس باملوسوعة الشاملة يف اللغة الرتكية االشرتاك مبجموعة "  وميكنكم أيضا"
 الرابط على لكي يصلكم كل ما هو جديد من هذه الكتب والربامج

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

 اتي لكم بالفائدة واملتعةمع متني
 

 

 

 

 

 املهندس حممد عامر اجملذوب
www.facebook/amermajz 

amermajz@windowslive.com 

amermajz@gmail.com 

https://twitter.com/amermajz 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B4axHl2sdVBzfk5KNm80TFpVOHZVNFJoWXVwUWR1SWMyU1NqWm9nOFozWVd6ZjhuVDlPWEE&authuser=0
https://www.facebook.com/groups/1446126149017845/
http://www.facebook/amermajz
mailto:amermajz@windowslive.com
mailto:amermajz@gmail.com
https://twitter.com/amermajz

