
 مصطلحات السالمة العامة

 absorbent material  ماّصة ماّدة  

 accelerator  ُمَساِرع

 acoustic signalling device  َصْوتيّ  ُمَنّبه

يّ  ُثالثيّ  هْيكل    A-frame sheer legs ِمَقصِّ

 after firing الّتْفجير َبْعد ما

 airless spray painting  مضُغوطة ِدَهاناُت َرشّ 

 angle of repose  االستقرار زاويةُ 

 axe  فأس

 ballast  ثّقالة

 barrel  َبْرميل

 barricade  ِمْتراس

 beam  جائز

 bench  َمْصطَبة

 bending  انحناء

 binding  َرْبط

 blade  َنْصل

 blasting cap  نسف كبسولة

 blasting conductor  نسف ُموصل

 block  لَبَِنة

 bolt  ِمْصمال

 bolted steel hinge  بمصاميل فوالذية مفصلة

 booth  ُحَجْيَرة

 bracing  َتْكتِيف

 brick  ُطوَبة

 bridge girder  ِجْسرّية عاِرضة

 buckling  انِعطاط

 buffer  ِمصدّ 

 bulldozer  َجّرافة

 cable  َكْبل

 cage guard  أمان َقَفص

 caisson  َقْيسون

 careless spraying  عْشوائيّ  رشّ 



 caution sign  َتْحذير إشارة

 charge of explosive  َتْفجير ِشْحنة

 chipping  ُنَحاَتة

 chisel  إْزميل

 chute  حاُدور

 circuit  دارة

 clearance  ُخلُوص

 cleat  ِعَضاَدة

 combustible  لالحْتراق قابِل  

م ُصْندوقُ   control box  تَحكُّ

م ِمْقَبضُ   control handle  َتَحكُّ

 counterweight  موازنة ِحْملُ 

 crab  َعَرَبة

 crack  ِشقّ 

 crane  رافَِعة

 crank  َتْدوير ِذراعُ 

 curb  ِحَفاف

 delayed-action detonator  متأّخر بِفِْعل   صاِعق  

 derric  َحْفر ُبْرجُ 

 detonating fuse  َصْعق ِمْصهرُ 

 detonator  َصاِعق

 die  لُْقمة

غ  discharge  ُيَفرِّ

ر  disengage  ُيَحرِّ

 dose  ُجْرَعة

 - double-pole double  َتْحويلتْين ذو القُْطب ُمزَدِوج
throw 

 double chair  ُمْزَدوج كرسي

 drilling and loading  وشحنه الثقب حفر
borehole 

 dripping  َتْنقيط

 drum  أُسطوانة

 ear muff  َسْمع واقَِية

 ear plug  أذن ِسداَدة

 earth-moving equipment  التُّربة َتْحريِك ُمَعّدات



 earth current  أرضيّ  تّيار  

 edge  َطَرف

 electrical crane  كْهربائّية رافعة

 electrical ignitor  كهـْربائّية ُمشعلة

 electrode holder  اللَّْحم قُْطبِ  ِمْقبضُ 

ات  equipment  ُمعدَّ

 erection  َنْصب

 excavator  حّفارة

 exposure period  التَّعرُّض فترة

اد ُسلَّم    extension ladder  َمدَّ

 eye protection  الَعْين وقايةُ 

 face protection  الَوْجه وقايةُ 

 face shield  الوْجه واقيةُ 

 fender  َصدّ  حاِجز

 filling material  مالئة مادة

 fire - fighting apparatus  الحريق ُمَكاَفَحةِ  أجهزةِ  شاخصة
sign 

 fire extinguisher  طّفاية

 fire fighting  الَحريق مكاَفَحة

 fire prevention  الحريق َمْنع

 fire protection  الَحِريق من وقاية

 fire valve  َحريق ِصَمام

 fireplace  َمْوقِد

 firing  َتْفجير

 firing with electricity  بالكهرباء الّتْفجير

 first aid  أّوليّ  إسعاف

 fishplate  تراكبية واصلة

 fissure  َشقّ 

 fixed crane  ثابتة رافَِعة

 fixed ladder  ثابِت ُسلّم

 flagman  راية حاِمل

 flammable  التهابيّ 

 flashing  َوِميض

 flying sparks  ُمَتَطايِر َشَرر



 footpath  َمْمشى

 fork lift  شوِكية رافَِعة

 gas detector  غازات كاِشف

 gas-source valve  الغاز َمْصدرِ  ِصَمام

 gin-pole  للَبَكرات حاِمل   قائم  

 gin-wheel  َبَكرة

 girder  جائز

 glare  َوَهج

 gloves  قَُفازات

 goggles  واقية نّظارات

 grab  كّباشة

 grounding  تأْريض

 guard rail  ِحماية حاِجز

 guide bracket  توجيه سّكة

 hand protection  األيدي وقاية

 hand shield  اليد َواقيةُ 

 harness  رباط

 hear protection  الّسْمع وقاية

 helmet  َخْوَذة

 hoist  ِمْرَفاع

 hoist cage  المرفاع قفص

 hoisting mechanism  الّرْفع آلّية

 hook  ُخّطاف

 hoop  َطْوق

 hose  ُخْرُطوم

 hydraulic buffer  سوائلي ِمَصدّ 

 icing  َتَجلُّد

 implement  أداة

 insectiside  حشري مبيد

 inspection  ُمَعاَيَنة

 instructions  تعليمات

 jack  رافِع

 jib  الّرافعة ذراع



 joist  رافِدة

 ladder  ُسلّم

 lead paint  رصاص دهان

 leg protection  األْرُجل ِحَماَية

 leggings  ِطَماق

 lifting equipment  َرْفع ُمَعّدات

يّ  قاِطع  limit switch  َحدِّ

 load radius indicator  التحميل قطر نصف مؤّشر

 loading  تحميل

 local ventilation  َمْوِضِعّية ْتْهوية

 lowering mechansim  الَخْفض آلّية

 maintenance  ِصَياَنة

 mandatory sign  إجبارّية شاخصة

 manual signal  يدوّية إشارة

 mast  ساِرَية

 master clutch  رئيسي قابض

 maximum safe working  المأمون األكبر التشغيلي الحمل
load 

 mechanical ladder  ميكانيكي ُسلّم

 mechanical ventilation  ميكانيكّية تْهوَية

 medical examination  طّبيّ  َفْحص

 mixer  َخاّلطة

طوبة محتوى  moisture content  الرُّ

 noise  َضجيج

 nut  َصُمولة

 opening  فُْتَحة

 operation  َتْشغيل

 overall  َعمل َبْدلة

 overhead travelling crane  نّقالة علوية رافَِعة

 padding  َحْشوة

 passageway  َمَمرّ 

 pedal  دّواسة

 pitch  ُخْطَوة

 pocket  َجْيب



 pole  قُطب َعُمود؛

 portable step ladder  نّقال أحاديّ  ُسلّم  

 portable trestle ladder  نّقال ثنائيّ  ُسلُّم  

 positive self-locking dog  الَغْلق ذاتي ثابت ُكاّلب

 power-shovel  َحّفارة

 primer cartridge  إْشعال َخْرطوشةُ 

 processing  ُمَعالََجة

 prohibition sign  َمْنع شاِخصة

 pulley  َبَكرة

 pulley block  بّكارة

 push button  َكْبس ِزرّ 

 quarry  َمْقلع

 radiation  إْشعاع

 raising mechanism  الّرْفع آلّية

 rectification  َتْقويم

م  rectifier  ُمَقوِّ

 reverse flow check valve  رّداد ِصمام  

 rivet  بِْرَشام

 rope  َحْبل

 round  َدْفَعة

لَّم َعاِرَضة  rung  السُّ

 runway  َمْعَبر

 safe-condition sign  األمان ظروف شاخصة

 safety belt  أمان ِحزامُ 

 safety chain  أمان ِسْلسلة

 safety clip  أمان ِمْشَبك

 safety fuse  أمان ِمْصَهر

 safety latch  أمان ِمزالج

 safety net  َنجاة َشَبكة

 sand blasting  َرْمليّ  َسْفع

 sanitary convenience  ِصّحيّ  َمْرفِق

 saw  ِمْنشار

 scoop  ِمْغَرَفة



 scraber  كاِشَطة

 screening  َغْرَبلَة

 screw  برغي

 shaft, vertical  رأسيّ  َنَفق

 shell, helmet  الَخْوذة غالف

رعة َتْبديِل ذراع  shift lever  السُّ

 shock tools  صادمة ُعّدة

 shock-absorbing bumper  للصدمات ماصّ  مصدّ 

 short-cicuit current  القصيرةِ  تّيارالّدارةِ 

 sideway  جانبيّ 

 sign  شاخصة

 silencer  صوت كاتم

 silica paint  سيليكا ِدهان

 single cartridge  ُمْفردة َخْرطوشة

 sledge hammer  ِمَهّدة

 socket outlet  َمْقبِس َمْخَرج

 spectacles  نّظارات

 splicing  تراُكب

 spot welding  ُنْقَطة لِحام

 spout  ِميزاب

 spray gun  ِمَرشّ 

 spring  َنابِض

 squeeze  َيْعِصر َعْصر؛

 stake  َوَتد

 stirrup  ِسوار

 stop block  َتْوقيف حاِجز

 stopping materials  مانِعة َمَوادُّ 

رات َخْزنُ   storage of explosives  الُمَتَفجِّ

 stove  َمْوقِد

 stroke  َشْوط

 structural steel  إنشائيّ  فوالذ

 styrene vapour  السترين ُبَخار

 support  َمْسَند



 synthetic resins  ِصناعّية راتِْنجات

 tackle  َبّكارة

 tag  َشارة

 tagline  َتْوِجيه َحْبل

 tail light  خلفي ضوء

 tamping  دكّ 

 temporary storage  مؤّقت َخْزن مؤّقت؛ َمْخزن

 temporary wiring  مؤقّتة تْمديدات

 thawing  إذابة

 tie  شّدادة

 tipping lorry  َقاّلب

 tip-up  لالنقالب قابل

 toe board  ُسْفلّية ُمْعَتِرَضة

 tong  ِمْلَقط

 tools  أدوات ُعّدة؛

 torch  ِمْشَعل

 torch valve  اإلْشعال ِصَمام

 tower slewing crane  دّوارة ُبْرجيَّة   رافَِعة  

 toxic material  ساّمة ماّدة  

 track  َمَسار سّكة؛

 transit mixer  ناقِلَة َخاّلطة  

 treatment  ُمَعالَجة

 trench jack  خندق ِدعامة

 trigger  ِزناد

م َجَملُون؛  truss  ُمَسنَّ

 tunnel  َنَفق

 undermining  َتْقويض

 unsaturated polyster  ُمْشَبع غْير بوليستر

لُّم قائمُ   upright  السُّ

 ventilation  َتْهوَية

 walkway  َمْمشى

 water jacket  مائيّ  ِغالف

 water table level  الجوفي الماء منسوب



 wedge  إسْفين

 welding helmet  لحم َخْوذة

 well  بئر

 winch  ِوْنش

 wind screen  رياح صاّدة

 windlass  َيدويّ  ِوْنش

 wire rope  فوالذي حبل

 wrench  َرْبط ِمفتاحُ 

 


