
 مصطلحات مواصفات األعمال المدنية

 abrasion َسْحج

ْحج  abrasion resistance test اختبار مقاومِة السَّ

 abrasive َساِحج

 abrasive blasting َسْفٌع َساِحج

 absorption امتصاص

 absorption test اختبار االمتصاص

 abutment زافَِرة

 abutment haunch َكتِف الّزافرة

ع  accelerating ُمَسرِّ

 accessories ُمْلَحقات

 accordion folding طّي أكورديونيّ 

 accumulative تراُكميّ 

 accumulative residue ُمَتَبقٍّ تراُكِميّ 

 acetate أسيتات؛ َخّّلت

 acetone أسيتون؛ َخلُّون

 acid َحْمض

 acid resistance test اختبار مقاومِة الُحموض

 acryl أكريل

 acrylic أكريليّ 

 acrylic latex لَْثٌي أكريليّ 

 action فِْعل

ال  active فعَّ

 adaptor ُمَهايِئ

 additive ُمضاف

 adhesion التصاق؛ تّلصق

 adhesion test اختبار االلتصاق

 adhesive لَُصوق

 adjustment َضْبط

 admixture خليط مضاف

ى    aerated ُمَهوَّ

 aerosole can ُعْلَبُة الُحّللِة الهوائية

 aggregate ُركام



 agitator َخّضاَضة

 air application تطبيق بالهواء

 air content محتوى الهواء

 air-content test اختبار محتوى الهواء

 air diffuser ناِشر هواء

 air-entrained concrete َخَرسانة بهواء محبوس

 air-entraining admixture َخليط حابس للهواء

 air gap َفْجَوة هوائية

 air pressure َضْغط الهواء

 air-pressure test اختبار َضْغِط الهواء

 air vent َفْتَحة تهوية

 alignment ُمحاذاة

 alkali resistant ُمقاِوم للقِْلوّيات

 alkali resistant paint ُمقاِوم للقِْلوّياتِدهان 

 alkalis قِْلوّيات

 alkyd الِكيد

 all-in aggregate ُركام خليط

 alloy سبيكة

ة  alum َشبَّ

 aluminium paint ِدَهان ألُومنيوم

 amino أمينيّ 

 amino plastics لدائن أمينّية

 amino resin paint ِدهان راتِنجّي أمينيّ 

 anchor ِمرَساة

 anchorage إْرساء؛ تثبيت

 angle زاوية

 angular displacement إزاحة زاوّية

 anhydrous gypsum ِجْبس ال مائيّ 

 aniline أنيلين

 animal glue ِغراء حيوانيّ 

 anodic coating ِطّلء أُنوِديّ 

 anodic coating test اختبار الّطّلء األُنوِديّ 

 anodizing أْنَوَدة



 apparent density test اختبار الكثافة الّظاهرّية

 application تطبيق

 applied ُمَطبَّق

 apply ُيَطبِّق

 area ِمساحة

 arm ذراع

 asbestos أْسبِْست

 asbestos cement pipe أنبوب أسبست إسمنتيّ 

 asbestos felt لُّباد أسبستي

 ash َرماد

ماد  ash test اختبار الرَّ

 asphalt أْسَفْلت

 asphalt-base aluminium coating ِطّلء األلومنيوم األْسَفْلتِيّ 

 asphalt mix َخْلَطة أسفلتّية

 asphalt primer أْسَفْلت تأسيس

 asphalt roof cement إسمنت أْسَفْلتِّي للّسقوف

قوف األْسَفْلتِيّ   asphalt roof coating ِطّلء السُّ

 asphalt-treated ُمَعالَج باألسَفْلت

 autoclave ِمَحم ُمْوَصد

 backing َحْشو؛ ظهير

 backing strip شريط َحْشو

 ball bearing ِمْحَمل ُكَرِويّ 

 ball penetration test اختبار اختراِق الكرة

اد  ball tap حنفّية ُكَرِوّية الّسدَّ

 bar قضيب

 bark لَِحاء

 barrier حاِجز

 bars support ِمْسَند قضبان

 base قاعدة؛ أساس

 basin َحْوض

 bpathtub َحْوض استحمام

 batten َشِريحة

ة  bead بيَشة؛ قِدَّ



 beam جائز

 beam web َوَتَرة الجائز

 bearing ِمْحَمل

 bed joint فاِصل أفقيّ 

 beech الّزان

 beech wood خشب الّزان

 beech-wood veneer خشِب زانُرَقاَقة 

 bending انحناء؛ َثْني

 bending moment عزم انحناء

 bends انحناءات

 berm َسِطيحة؛ ِمْصَطَبة

اَفة  bidet َشطَّ

 birch الَبُتوال )شجرة(

 birch wood خشب الَبُتوال

 birch-wood veneer ُرَقاقة خشِب الَبُتوال

 bitumen قِير

 bituminous قِيِريّ 

 bituminous coating ِطّلء قِيريّ 

 bituminous emulsion paint ِدهان ُمْسَتْحلَب قِيريّ 

اد قيريّ   bituminous felt لُبَّ

اِد القيريّ   bituminous-felt flushing تسطيح اللُّبَّ

 bituminous material ماّدة قيرّية

 bituminous paint دهان قيريّ 

 bituminous putty معجون قيريّ 

 blast َيْسَفع

 blast-furnace slag َخَبُث الفُْرِن العالي

 blasting َسْفع

 blemishes ُعُيوب

 blended hydraulic cement إسمنت هيدرولّي ُمَولَّف

 blister َبْثَرة

 blistering َتَبثُّر

 blistering test اختبار الّتبّثر

 block لَبَِنة



 blockboard )التيه( ُكْتلِيّ لَْوح 

 blowhole َمْهَرب

 board لَْوح

 boarding َتْصفيح

 boil proof ُمقاِوم للَغلَيان

 bolt ِمْصمال )برغي بصامولة(

 bolt shear قّص الِمْصمال

 bolt shear test اختبار القّص للِمْصمال

 bond تماُسك؛ ترابط

 bonded َمْمسوك

 bonding agent عامل تماسك

 bonding compound ُمَرّكب تماسك

 bond reduction test اختبار نقصان الّتماسك

 borer and parasitic plant نبات ُطَفْيلّي ثاقِب

 bottom rail ُمْعَتِرضة ُسْفلّية

 bow-like wrap التواء َقْوسيّ 

 bracing تشكيل؛ تكتيف

 bracket َكتيَفة

 breaking strength ُمقاومة الَكْسر

 breaking strength test اختبار ُمقاَومِة الَكْسر

 brick آُجّر؛ َقْرميد؛ طوب

 bristle ُهْلب

 brittle َقِصيف

 bronze برونز

 buckling انِعطاط

 buckling of shore انِعطاط القائم

 buggy َعَرَبة

 bulk density َكَثافة ِجْرِمّية )َحْجمية(

 bundle ُحْزمة

 burlap َخْيش

 burn َحْرق

 burning اْحتراق

 burning resistance test اختبار مقاومِة االحتراق



 butt َتَناُكبِيّ 

 butyl بوتيل

 calcined magnesite test اختبار الَمْغنِزيت الُمَتَكلِّس

 calcining َتْكليس

  calcium plumbate َرصاصات الكالسيوم

 calcium plumbate paint َرصاصات الكالسيومِدَهان 

 camber احديداب

 cantilever عاُتول

 capacity َسَعة

 capital تاُج )العمود(

 capping َتْغِطَية

 carborundum َكْربوَرْنُدم

 carrying channel قناة حاملة

 casein كازين

 casein adhesive powder مسحوق كازين الِصق

ّلت(َسديل   casement shutter مصراعّي )بُمَفصَّ

ّلت(  casement window نافذة مصراعّية )بُمَفصَّ

 cast acrrylic sheet صفيحة َسْكب أكريلّية

 cast iron حديد َسْكب؛ حديد َزْهر

 cast-iron cover غطاء حديد َسْكب

 cast-iron pipe أنبوب حديد َسْكب

ر  catalogue دليل ُمَصوَّ

 caulked; calked ُمَجْلَفط

 caulking َجْلَفَطة

 cavity wall جدار ُمْزَدِوج

 cedar أْرز

 ceiling َسْقف

 cellular brick طوب َخلَِويّ 

 cellular concrete َخَرسانة َخلَِوّية

 cellular elastomeric gasket َحِشّية مّطاطّية َخلَِوّية

 cellular polyestyrene بوليسترين َخلَِويّ 

 cellular urethane board لَْوح يورثين َخلَِويّ 

 cellulosic fibre board لوح لِيٍف سليولوزيّ 



 cement اسمنت

 cement grout َحقِين اسمنتيّ 

 cementitious material ماّدة الحمة

 cement paint ِدَهان اسمنتِيّ 

 ceramic َخَزف

 ceramic floor أرضّية َخَزفّية

 chain سلسلة

 channel قناة

 check َيُصّد؛ َمَصدّ 

 chemical resistance ُمقاَوَمة الكيميائّيات

 chemical resistance test اختبار مقاومِة الكيميائّيات

 chestunt كستناء

 chestunt wood َخَشب الكستناء

 chimney ِمْدَخَنة

 china َخَزف صينيّ 

 chip ُنحاَتةَشِظّية؛ 

؛ َنْحت  chipping َتّشظٍّ

 chloride كلوريد

 chloride test اختبار الكلوريدات

 chlorinated rubber paint ِدهان َمّطاطّي ُمَكْلَور

 chromate كرومات

 chrome كروم

 chute َحُدور

 cigarette burns resistance ُمقاَومة ُحُروِق الّسجائر

 cigarette burns resistance test مقاومِة َحْرِق الّسجائراختبار 

 clacinated Pozzolana بوزوالنا ُمَتَكلَِّسة

 calcined magnesite مغنزيت ُمَتَكلِّس

 cladding َتْلبيس

 class درجة

 classifying index دليل الّتْصنيف

 classifying index test اختبار دليل الّتْصنيف

 clay طين

 clay lump كتلة طينّية



 clay lump test اختبار الكتِل الّطينّية

 clearance ُخلوص

 climatic ُمناِخيّ 

 clip مْشَبك

 closed cell خلّية ُمْغلََقة

 close joint ُوْصلَة ُمَتقاِرَبة

 closer ُطوَبُة َغْلق؛ َحَجُر َغْلق

 clycerol كّليسرول

 coal َفْحم؛ َفْحم حجري

 coal-tar َقْطراِن الفحِم الَحَجِريّ 

 coarse particles ُحَبْيبات َخِشَنة

 coarse-particle test اختبار الُحَبْيباِت الَخِشَنة

 coating ِطّلء

 coefficient ُمعاِمل

 coefficient of variation ُمعاِمل االختّلف

 cold drawn wire سلك مسحوب على البارد

 cold joint باردةُوْصلَة 

 cold-water resistance ُمقاَوَمِة الماِء الباِرد

 cold-water resistance test اختبار مقاومِة الماِء البارد

 cold worked steel فوالذ ُمعالج على البارد

 collapse انهيار؛ ينهار

 colour fastness َثباُت اللّْون

 colour-fastness meter ِمْقياس َثباِت اللّْون

 colour-fastness test اختبار َثباِت اللّْون

 column عمود

 combed joint ُوْصلَة ِمْشطّية

 compacted َمْدموك

 compaction َدْمك

ْمك  compaction factor عاِمل الدَّ

ْمك  compaction factor tets اختبار عاِمل الدَّ

 compatible ُمَتوافِق

 composite column ُمَركَّبعمود 

 compound ُمَركَّب



ْغط  compression flange َجناح الضَّ

ْغط  compression strength test اختبار مقاومِة الضَّ

ْغط  compressive strain ُمطاَوعة الضَّ

ْغط  compressive strength ُمقاَوَمة الضَّ

ْغط  compressive stress إْجهاد الضَّ

رةُكْحلَة   concave pointing ُمَقعَّ

 concrete َخَرساَنة

 concrete core لُّب َخَرسانِيّ 

 concrete cover ِغطاء َخَرسانِيّ 

 concrete floor أرضّية َخَرسانِّية

 concrete cerb(s) ِحفاف )ج: أِحّفة( َخَرسانِيّ 

 concrete slab َبّلَطة َخَرسانِّية

 conductance ُمواَصلَة

 conductivity ُموِصلّية

 conifeerous wood veneer ُرقاَقة َخَشب َصَنْوَبر 

 consignment إرسالّية

 consistency قِوام

 consolidation لَزّ 

 construction إنشاء

 construction joint فاِصل إنشائيّ 

 container ِوعاء

 content محتوى 

 contour خّط المناسيب

 contour line خّط المناسيب

 contour map خريطة المناسيب

 contraction joint فاِصل انكماش

م  control َتَحكُّ

م  control joint فاِصلُ َتَحكُّ

 coordinated size مقاس ُمَتناِسق

 coping َحَجر إفريز

 copper trap َمْصَيدة ُنحاسّية

 core لُبّ 

 core bit لُْقَمُة اللبّ 



 core density كثافة اللبّ 

 core drill ِمْثقاب لُبِّيّ 

ّية  core specimen عّينة لُبِّ

 coring َتْجويف

 cork َفلِّين

 cork filler َحْشَوة َفلِّين

 cork floor أرضّية َفلّين

 corner زاوية

 corner bead بيَشة َحاَفة

 corner mesh َشبكُة زاوية

 cornice َطْفطاف

ْفطافَقْولََبة   cornice molding الطَّ

 countersunk head رأس غاِطَسة

 coupler, coupling َقاِرَنة

 course َطَبَقة -ِمْدماك

 cover, covering ِغطاء؛ ِكسوة

 cover strip شريط تْغطية

 crack َشّق )ج: شقوق(

ض تشّقق  crack inducer ُمَحرِّ

 cracking تشقُّق

 crane رافعة

ع  crazing َتَجزُّ

 crazing test اختبار الّتجّزع

 cream قِْشَدة

 creep َزْحف؛ َيْزَحف

 cross-breaking strength مقاَوَمة الكسر الُمْسَتْعَرضة

 cross-breaking strength test اختبار مقاَوَمة الكسر الُمْسَتْعَرَضة

 cross joint فاصل متقاِطع

اد ُمْسَتْعَرض  cross runner َمدَّ

 crushing َتَهشُّم

 crushing strength مقاومة الّتهشُّم

 crushing strength test اختبار مقاومة الّتهشُّم

 curing إيناع



ب إيناع  curing compound ُمَركَّ

 curing room غرفة إيناع

د  curling تجعُّ

د  curling test اختبار الّتجعُّ

س  curvature تقوُّ

س  curvature test اختبار التقوُّ

 cushioning layer َفْرَشة

 cutting َقْطع

 cutting and bending َقْطٌع َوَثْنيٌ 

 cyclized rubber مّطاط ُمعاٌد استعماله

 damping َتْخميد

طوبة  damp-proof course طبقة مانِعة للرُّ

 dead load ِحْمل مّيت

 decay تعفُّن

 deck roof َظْهر الّسْقف

 defect َعْيب

 deflection َتْرخيم

ق  deflection-at-rupture test اختبار الّترخيم عند الّتمزُّ

ه  deformation َتَشوُّ

 delamination استرقاق

 dense elastomeric gasket حشّية َمّطاِطّية ُمْصَمَتة

 density َكَثافة ِجْرِمّية )َحْجمية(

 density test اختبار الَكَثافة

 design stress إْجهاد َتصميميّ 

ف  detergent ُمَنظِّ

 development length طول الّتثبيت

 diagonal bracer ِشكالَة قُْطِريَّة

 diameter قُْطر

 diamond ألماس؛ ألماسيّ 

 diffuser ناِشر

 diffusion انتشار

 dimension ُبْعد

 dimensional stability ثبات األْبعاد



 dimensional stability test اختبار َثباِت األْبعاد

 discoloration ُنُصول اللَّْون

 disintegrate يتحلّل

ة ُمتحلَّلة  disintegrated organic material ماّدة ُعضويَّ

 disintegration َتَحلُّل

 displacement إزاحة 

 double rub حّك ُمْزّدِوج

 Douglas fir wood خشب ُشوح ُدوْغّلس

 dovetail joint ُوْصلة َتْعشيق

 dowel ِدسار

 dowel joint ُوْصلة َدْشر

 drain َمْصَرف

 drawer ُدْرج

 drawn-lead trap َمْصَيدة رصاص َمْسحوب

 drill ِمْثقاب 

 dry density كثافة جاّفة

 dry unit weight َوْحَدة الَوْزِن الجافّ 

 drying َتْجفيف

 drying oil زْيت تجفيف

 drying shrinkage test اختبار االنكماش بالّتْجفيف

 duct مجرى؛ قناة

 ductility َمْمُطولّية

 ductility test اختبار الَمْمطولّية

 dynamic test اختبار تحريكّي )دينامّي(

 dynamometer مقياس القّوة

 ease of sliding سهولة االنزالق

 ease of sliding test اختبار سهولِة االنزالق

 eave (s) ُطُنوف( -َطْنف؛ ُطْنف؛ َطَنف )ج: أْطَناف

 edge -to- edge joint ُوْصلَة الَحَواف

 edge defect َعْيب الَحاَفة

ر  efflorescence َتَزهُّ

 efflorescence test اختبار الّتزُهر

 efflux اْنِدفاق



 egg shell قِْشرة الَبْيضة

 elasticity مرونة

 elastic method طريقُة المرونة

 elastic product ناتِج َمِرن

 elastic product test اختبار الّناتِِج الَمِرن

ة َمِرَنة  elasto-plastic material ماّدة لدائنيَّ

 electrode قُْطب

 elevation َمْنسوب؛ واِجَهة

ْردارخشب   elm wood الدَّ

 emulsified asphalt أْسَفْلت ُمْسَتْحلَب

 emulsion ُمْسَتْحلَب

 emulsion paint ِدهان ُمْسَتْحلَب

 enamelled َمْطلّي بالِمينا

 enamelled cast iron حديد َسْكب َمْطلّي بالمينا

 enamelled steel فوالذ َمْطلّي بالمينا

 end lock قُْفل َطَرفِيّ 

 epoxy إُبوكِسي

 epoxy ester paint ِدهان إستر إُبوكِسيّ 

 epoxy resin راتِنج إُبوكِسيّ 

 epoxy resin paint ِدهان راتِنج إُبوكِسيّ 

 equiviscous temperature درجة حرارِة اللّزوجة المكافئة

 etching َتْنميش

 etching pack (or putty or mastic) َمْعجون َتْنميش

 ethylene إثيلين

 excavation َحْفر

د  expanded ُمَمدَّ

د  expansion َتَمدُّ

د  expansion joint فاصل َتَمدُّ

رات  explosives ُمَتَفجِّ

 extender )ماّدة( باِسَطة

 extinguishing إخماد

 extrudability قابلّية الَبْثق

 extrudability test اختبار قابلّيِة الَبْثق



 extruded ُمْنَبثِق

 extrusion َبْثق

 extrusion test اختبار الَبْثق

 exudation test اختبار الّنزّ 

 exude ينِزّ 

 fabric wall-covering ُكْسَوةُ الجداِر الّنسيجّية

 factor عاِمل 

 fair-face concrete َخَرسانة وسيمة

 falling weight َوْزن ساقِط

 fastness ثبات

اد  felt ُببَّ

 fibre ليف

اة بألياٍف زجاجّية  fibre-glass reinforced plastics لدائن ُمَقوَّ

 fill َطَمم

 filler مالئة

 fillet weld لِحام زاِويّ 

 final finishing َتْشطيب نهائيّ 

 final setting شّك نهائيّ 

 final setting time زمن الشّك الّنهائيّ 

 fine aggregate ُركام ناِعم

 fineness modulus ُمعايِر النُّعومة

 finger joint ُوْصلة إْصبعّية

 finish َيْصقُل؛ َصْقل؛ ماّدة الّصْقل؛ ُيَشّطب

 finish blowing temperature درجة الحرارة الّنهائّية عند االنصهار

 finishing تشطيب؛ إنهاء

 fired clay طين مشويّ 

 fired clay brick طوب طينّي مشويّ 

 fire propagation test اختبار انتشاِر الحريق

 fire resistance مقاومة الحريق

 fire resistance test اختبار مقاومِة الحريق

ق الحريق  fire retardant ُمَعوِّ

 fire test اختبار الحريق

 fitting قطعة تركيب



 fixed joint ُوْصلة ثابتة

 fixed accessories َتْثبيتُمْلَحقات 

 fixture َتْثبيتة؛ تركيبة

 flame لََهب

 flame spread class درجة انتشاِر اللَّهب

 flammability test اختبار قابلّيِة االلتهاب

 flange َشَفة؛ َجناح

 flash-point test اختبار نقطِة الَوميض

ح َمْنقوش  flat-figured glass زجاج ُمَسطَّ

ح مستوٍ   flat float glass ُزَجاج ُمَسطَّ

ح  flat glass زجاج ُمَسطَّ

 flatness استواء

 flatness test اختبار االستواء

ح َمْصقول  flat plate glass ُزجاج ُمَسطَّ

ح َصَفائحيّ   flat sheet glass ُزجاج ُمَسطَّ

 flattening َتَفْلُطح

ع  flaw َتَصدُّ

 flexibility test اختبار المرونة

 flexibility مرونة

 flexible PVC floor أرضّية فينيل َمِرن

 flexural strength مقاومة االنحناء

 flexural strength test اختبار مقاومِة االنحناء

 flexural stress إجهاد االنحناء

 flexure انحناء

امة  float َمالَج؛ ُمْسَطِرين؛ َعوَّ

 flood-level rim الَفَيضانحاَفة 

 floor أرضّية

 flow انسياب؛ سريان؛ َجَريان

 fluoropolymer ُمَبْلمر الفلُور

 flush ُيساِطح؛ ُمَتساِطح

 flush door باب َكْبس

 flushometer ِمْقياس الّتدفُّق

 flush pointing ُكْحلَة متساطحة



 flush valve ِصمام تدفُّق

هور  flux covering قِْشرة الصَّ

 foam َرْغوة

 foam concrete َخَرسانة َرْغِوّية

 foaming agent عاِمل راغٍ 

 foil ُرقاَقة

 folding طيّ 

 force قّوة

 form قالَب

 form release agent عاِمل َنْزع القالَب

 form vibrator َهّزاز قوالِب

وبار  formwork أعمال الطُّ

وبار  formwork adjustment َضْبط الطُّ

وبار  formwork coating ِطّلء الطُّ

 foundation أساس

ي  fragmentation test اختبار الّتَشظِّ

 frame إطار؛ َهْيكل

 free mixing water ماء الخلط الُحرّ 

 freedom from residual tack test اختبار الُخلُّو من اللّزوجِة المتبّقية

د  freezing َتْجميد؛ َتَجمُّ

د َوَذَوبان  freezing and thawing َتَجمُّ

 fresh concrete َخَرسانة طاِزجة

 friction احتكاك

 frost َصقِيع

 frost resistance مقاومة الّصقيع

 frost resistance test اختبار مقاومِة الّصقيع

 fuel َوقُود

 fuel-resistant ُمقاِوم للَوقُود

 fuller tap حنفّية فُولر

 fully-virtified كامل التزجج

ج  fully-virtified solid brick طوب ُمْصَمت كامل الّتزجُّ

 fungal decay َتَعفُّن فِْطريّ 

 galvanized ُمَغْلَفن



 galvanized steel فوالذ ُمَغْلَفن

 galvanized wire netting َشَبَكة أسّلك ُمَغْلَفَنة

 gap joint ُوْصلَة ُمَتباِعَدة

 garage ِمْرآب

 gauge ِعيار

 gear ُتْرس؛ ُمَسّننة

 gel ُهّلم

 glass زجاج

 glass block ُطوب ُزجاجيّ 

 glass fibre لِيف زجاجيّ 

 glass mat حصيرة زجاجّية

ج  glazed ُمَزجَّ

ج  glazed ceramic َخَزف ُمَزجَّ

 glaze (or glazing) َتْزجيج

 glaze test اختبار الّتْزجيج

ب َتْزجيج  glazing compound ُمَركَّ

 glob tap حنفّية كروّية

 glob valve ِصمام ُكَرِويّ 

 gloss لََمعان

 gloss test اختبار اللَّمَعان

 glue ِغراء

 glue line خّط الِغراء

ج  gradation تدرُّ

 grade َدَرجة

 gradient اْنِحدار

 granular cork فلّين ُحَبْيبِيّ 

 granules ُحَبْيبات َخِشَنة

 gravel َحَصى

 grill brick ُطوب ُزْخُرفِيّ 

 grit َجريش

 sand blasting َسْفع رْمليّ 

 grommet (or grummet) ُعْرَوة َتْثبيت

 groove أُْخدود



 groove pointing ُكْحلة ذات أُْخدود

 grout َحقِين

 grout loss َفْقد الَحقِين

 gypsum ِجْبس

 hair line خّط َشْعِريّ 

 halving joint ُوْصلَة نِْصفّية

ة يدوّية  hand tools ُعدَّ

 hanger wire ِسْلك تْعليق

 hard drying جفاف تامّ 

 hard drying test اختبار الجفاف الّتام

 hardened concrete َخَرسانة ُمتصلِّدة

 hardness صّلدة

ّلدة  hardness test اختبار الصَّ

 hard tropical-wood veneer ُرقاقة َخَشب استوائّي َصْلدة

 hardware ُخْرَداَوات

 hardwood خشب َصْلد

 heat حرارة

ح َمْنقُوش ماّص للحرارة  heat-absorbing flat figured glass زجاج ُمَسطَّ

ح ماّص للحرارة  heat-absorbing flat glass زجاج ُمَسطَّ

ح َمْصقُول ماّص للحرارةزجاج   heat-absorbing flat plate glass ُمَسطَّ

ح صفائحّي ماّص للحرارة  heat-absorbing flat sheet glass زجاج ُمَسطَّ

 heat aging تقاُدم حراريّ 

 heat-aging test اختبار الّتقاُدِم الحراريّ 

 heating تسخين

ح ُمقاِوم للحرارة  heat-resisting flat glass زجاج ُمَسطَّ

ح َمْصقول مقاِوم للحرارة  heat-resisting flat plate glass زجاج ُمَسطَّ

ح صفائحّي مقاِوم للحرارة  heat-resisting flat sheet glass زجاج ُمَسطَّ

ل  heavy-duty عالي الّتحمُّ

ْوَكران  hemlock الشَّ

ْوَكران  hemlock wood خشب الشَّ

 hessian َخْيش

 hezeria ِحِزْريا )صخر(

 high-density عالي الَكثافة



 high-strength عالي المقاوَمة

 high-yield عالي الُخُضوع

 hinge َمْفِصل

 hole َثْقب

 hollow brick ُطوب مجّوف

 hollow section َمْقَطع أْجَوف

 homogeneous ُمَتجانِس

 homogeneous mixture خليط ُمَتجانِس

 honeycombing َتَنْخُرب )َتْعشيش(

اف  hook ُخطَّ

 hook bolt ِمْصمال ُخّطافي

 hopper قاُدوس

 horizontal rail معتِرَضة أفقّية

 hot-rolled َمْطلُوم )ُمَدلَْفن( على الّساخن

 hot-water resistance مقاَوَمة الماِء الّساخن

 hot-water resistance test اختبار مقاومِة الماِء الّساخن

 housing joint ُوْصلَة َمْخفِّية

 hydrated lime ِجير ُمْطَفأ

 hydration تميُّؤ؛ َتَميُّه

 hydrostatic pressure َضْغط المائع الّسكونيّ 

 hypalon هيبالون

 hyphalon هيفالون

 illuminance استضاءة

 illumination إضاءة

 immersion َغْمر

 impact َصْدم

ْدم  impact resistance مقاَوَمة الصَّ

ْدم  impact resistance (strength) test اختبار مقاَوَمة الصَّ

ْدم  impact test اختبار الصَّ

 impermeability ال إْنفاِذّية

 impermeability test اختبار الّّلإْنفاِذّية

 impermeable الُمْنفِذ

 impermeable membrane ِغشاء الُمْنفِذ



 impregnated َمْحقُون

 imprint َدْمَغة

 impurity شائبة

َنة  inclusion ُمَتَضمَّ

 indentation َثْلم

 indentation test اختبار الّثْلم

 index دليل؛ ُمعاِمل

 indirect tensile strength مقاوَمة الشّد غْيِر الُمَباشر

 indirect tensile strength test مقاوَمة الشّد غْيِر الُمَباشراختبار 

 inducer ُمِحثّ 

 inertia قُُصور

 inhibitor مانِع

 initial finishing إنهاء ابتدائيّ 

 initial setting شّك ابتدائيّ 

 initial setting time زمن الشّك االبتدائيّ 

 intergrown knot ُعْقَدة داخلّية الّتكوين

ط  intermediate متوسِّ

ط ل متوسِّ  intermediate duty تحمُّ

 internal داخليّ 

 internal clearance ُخلُوص داخليّ 

 internal clearance test اختبار الُخلُوص الّداخليّ 

 internal friction احتكاك داخلِي

 internal partition قّسام داِخليّ 

 internal plaster داِخلّيةقَُصاّرة 

 inverted مقلوب

 inverted beam جائز مْقلوب

 ion أُيون

 iron حديد

 isolation joint فاصل َعْزل

 Italian style ِطراز إيطاليّ 

 jack ِمْرفاع

 jamp ِعضادة )الباِب أو الّنافذة(

 jelly ُهّلم



 joint فاصل؛ ُوْصلَة

 joint cover strip شريط َتْغِطَيِة الفواِصل

 jointer ِمْكَحلَة

 jointing َوْصل

 joint-permitting movement ُوْصلَة َتْسَمُح بالَحَرَكة

 joint tightness َكتاِمّية الُوْصلَة

 joist رافَِدة

 junctioning َتْربيط

 jute قِنَّب

ى    Keen's gypsum أسمنت كين؛ ِجْبس ُمَقسَّ

 kepping quality test الِحفاِظ على الّنْوعّيةاختبار 

 kerb, kirb حفاف

 knot coating ُعْقَدة

 knotting ِطّلء الُعَقد

 kraft paper ورق كرافت

 laminar construction تركيب رقائقيّ 

 laminboard لوح )التيه( صفائحيّ 

َرج(  landing َبْسَطة )الدَّ

 lapping تراُكب

 latch ِمْزالج

 lateral pressure َضْغط جانِبِيّ 

 lateral reinforcement تسليح َعْرِضيّ 

 latex التِكس

 latex paint ِدهان التكس

 lath َشَبك

 lead َرصاص

 lead-based paint ِدهان َرصاصّي األساس

 lead-content test اختبار محتوى الّرصاص

 lead flashing َتْصفيح َرصاصيّ 

 leadless ال رصاصيّ 

 lead sulphate paint ِدهان كبريتات الّرصاص

 lever arm ِذراع الّرافعة

 light diffusion انتشار الّضْوء



 light diffusion test اختبار انتشاِر الّضْوء

 light-duty خفيف الّتحمُّل

 light reflection انعكاس الّضْوء

 light reflection test اختبار انعكاس الّضْوء

 light resistance مقاومة الّضْوء

 light resistance test اختبار مقاوَمِة الّضْوء

 light transmission test اختبار نفاِذ الّضْوء

 lightweight aggregate ُركام َخفيف

 lightweight concrete ِخِرسانة خفيفة

 lignite لِيْغنيت

 lime ِجير 

 lime-resistant ُمقاِوم للجير

 limit حدّ 

 limit state حالة ُحُدود

 line خطّ 

 linoleum لِينوْلُيوم

 linoleum floor أرضّية لينوْلُيوم

 linseed oil putty مْعُجون زْيِت بِْذِر الُكّتان

 lipping قَِشاط

 liquefaction إَسالَة

 liquid-applied membrane ِغشاء سائل الّتطبيق

يولة  liquid limit حّد السُّ

 live load ِحْمل حيّ 

 load ِحْمل

 load-carrying capacity َسَعة الّتْحميل

 load-deflection test اختبار الّترخيم بالّتْحميل

 loading َتْحميل

 loading test اختبار الّتْحميل

 lock قُْفل 

 lock shim َفْلكة إقفال

 longitudinal reinforcement تسليح ُطوليّ 

 longitudinal shear load test اختبار ِحْمل الَقّص الطوليّ 

 longitudinal shear strength مقاومة القصِّ الطوليّ 



 loose rust َصَدأ ُمَفكَّك

كة  loose soil تربة ُمَفكَّ

 loss َفْقد

 loss on heating َفْقد بالّتسخين

 loss on ignition َفْقد باالشتعال

 loss-on-ignition test اختبار الَفْقِد باالشتعال

 lost head عديم الّرأس

 low-density ُمْنَخفِض الَكثاَفة

 low-heat Portland cement اسمنت بورْتّلنِدّي منخفِض الَحرارة

 lubricant ُمَزلِّق

م  lubricate ُيَزلِّق؛ ُيَشحِّ

 lug ضابِط َسماكة؛ ُعْروة

 lump ُكْتلَة

 lump of earth َمَدَرة

 machine flame-cutting َقْطع آلِّي باللََّهب

 magnesite َمْغنزيت

 mahogany ماُهوَغني

 main runner مّداد رئيسيّ 

 malleable َطُروق

 malleable iron حديد َطروق

 manhole ُحَجْيرةُ تفتيش )ُمْنهل(

 manhole cover غطاء ُحَجْيَرِة تفتيش

 manufactured door باب جاِهز

 map َخريطة

 marble ُرخام

 margin حاِشَية )َزْملَة(

 masonry بَِناء -)حرفة( البَِناء

 mastic ُمْصطكاء

 mat َحصيرة

 material ماّدة

 material behavior سلوك الماّدة

 matt(e) ُمْطَفأ

 maturity factor عاَمل النُّْضج



 maximum limit حّد أعلى

 mazout (or mazoot or mazut) مازوت

 mechanical ميكانيكيّ 

 mechanical float مالَج ميكانيكيّ 

 mechanical vibrator هّزاز ميكانيكيّ 

 melamine ميّلمين

 melamine panel لوح ميّلمين

 membrane ِغشاء

 mesh أسّلك ُمَغْلَفَنةَشَبَكة 

 metal فِلّز؛ َمْعِدن

 metal-lath sheet لْوح َشبكّي َمْعِدنيّ 

 metal casement putty معجون لألعمال الَمْعِدنّية

 metal foil ُرقاَقة َمْعِدنّية

 metal lath َشَبك َمْعِدنيّ 

 metal-arc welding لحم المعادن بالَقْوس الَكْهَربائيّ 

 metalic َمْعِدنيّ  فِلِّزي؛

 metalic chromate كرومات َمْعِدنّية

 metalic chromate paint ِدهان كرومات َمْعِدنّية

 metalic lead paint ِدهان َرصاص َمْعِدنيّ 

 metalic structure ُمْنَشأ َمْعِدنيّ 

 meter مقياس؛ عّداد

 micaceous iron oxide paint ِدهان أكسيد الحديد الميكيّ 

 microorganisms أحياء ِمْجَهرّية

 microorganisms resistance مقاومة األحياء الِمْجهرّية

 microorganisms resistance test اختبار مقاومِة األحياء الِمْجهرّية

 middle rail معتِرَضة ُوْسطى

 mildew َعَفن فُْطريّ 

 mildew inhibitor مانِع الَعَفِن الفُْطريّ 

 mildew inhibitor material مانعة للَعَفِن الفُْطريّ ماّدة 

 mild steel فوالذ َطِريّ 

 mineral َمْعِدنيّ 

 mineral fibre لِيف َمْعِدنيّ 

 mineral-fibre board لْوح ليٍف َمْعِدنيّ 



 mineral granules ُحَبْيبات َمْعِدنِّية

 mineral spirit ُكحول َمْعِدنيّ 

 mixer ّخّّلطة

 mixture خليط 

 modular ِمْعياريّ 

 modular dimension ُبْعد ِمْعياريّ 

 modulus ُمعاير

 modulus of elasticity ُمعاير الُمرونة

 modulus of elasticity test اختبار ُمعايِر الُمُروَنة

ق  modulus of rupture ُمَعايِر الّتمزُّ

ق  modulus of rupture test اختبار ُمعايِِر الّتمزُّ

 moisture ُرطوبة

طوبة  moisture content محتوى الرُّ

طوبة  moisture content test اختبار محتوى الرُّ

طوبة  moisture meter مقياس الرُّ

طوبة  moisture movement انتقال الرُّ

طوبة  moisture movement test اختبار انتقاِل الرُّ

طوَبة  moisture resistance مقاومة الرُّ

 moment َعْزم

 monolithic ُمَتواِحد

 mortar ِمّلط

 mortise-and-tongue (or tenon) ُوْصلَة الّنقُرِة واللِّسان

 mosaic فَُسْيفِساء

 motion َحَركة

ك  motor ُمَحرِّ

 mottle َرْقش

 movement َحَركة

 mullion حجر الدستور

 muntin قائمة ُوْسطى

 muriatic acid َحْمض الُمورياتيك

 natural bristle ُهْلب طبيعيّ 

 neoprene paint ُدهان نيوبرين

 nineteen-wire steel strand جديلة فوالذّية من تسعة َعَشَر ِسلكا  



ْوضاء  noise-reduction coefficient ُمعاِمل تخفيِض الضَّ

ْوضاء  noise-reduction coefficient test اختبار ُمعاِمِل تخفيِض الضَّ

 nominal apparent density كثافة ظاهريَّة اسميَّة

 nominal diameter قُْطر اسميّ 

 nominal dimension َمَقاس اسميّ 

 nominal size َمَقاس اسميّ 

 nonadhering knot ُعْقدة غير ملَتِصقة

 nonbrittle غْيُر َقِصفٍ 

 nonferrous metal فِلِّز غْير حديديّ 

 nonpressure flow انسياب ُدون ضغط

 nonslip surface سطح مضاّد لّلنزالق

 nut َصمولة

 nylon نايلون

 nylon plug ُدْسَرة نايلون

 oak َبلُّوط

 oakwood خشب الَبلُّوط

 oil base أساس زْيتيّ 

 oil gloss paint ِدهان زْيتي لّماع

 oleresin (ous) راتِنج زيتيّ 

 oleresinous paint ِدهان راتِْنج زْيتيّ 

 one-part polysulphide ُمَبْلمر الكبريتيد الُمْفَرد

 opaque أْكَمد

 open joint ُوْصلَة َمفتوحة

ح صفائحّي عاديّ   ordinary flat sheet glass زجاج ُمسطَّ

 ordinary Portland cement اسمنت بورتّلندّي عاديّ 

 organic ُعْضويّ 

 organic felt لُّباد عضويّ 

 organic impurities test اختبار الّشوائِب العضويَّة

 organic impurity شائبة عضويَّة

 organic material ماّدة عضويَّة

 organic solvent ُمِذيب عضويّ 

 organism كائنات َحيَّة

 overhead ُعْلِويّ 



 overhead crane رافعة علوّية

 overlap تراُكب

 oxide أكسيد

 oxyacetylene أكسي أستيلين

 ozone أوزون

 pack معجون

 padlock قُفل

 paint (or painting) ِدهان

 panel لَْوح

 panelled door باب مؤّطر؛ باب مكسّو باأللواح؛ باب ذو حشوات

 parapet َتْصِويَنة

 partition َقّسام

 partition wall َقّسامحائط 

 paved َمْرصوف

 paved area ِمساحة َمْرُصوفة

 peat ُخثّ 

 pedestal قاِعدة )عموٍد أو تمثال(

 pencil test اختبار القلم

 pendulum رّقاص

 pendulum damping test اختبار َتْخميد الَرّقاص

 peneteration test اختبار الَغْرز

 peneteration َغْرز

م  perforated ُمَثقَّب؛ ُمَخرَّ

 perforated brick ُطوب ُمّثقَّب

 performance أداء

 performance index دليل األداء

 perlite بٍْرليت

 perlite board لْوح بْرليت

 permanently lubricated دائم الّتْشحيم

 perpendicular joint فاِصل رأسيّ 

 petroleum gel ُهّلم نْفطيّ 

 phenol فينول

 phenolic foam َرْغَوة الفينول



 phenolic resin راتِنج فينوليّ 

 phenolic resin paint ِدهان راتِنج فينوليّ 

 phosphoric bronze برونز فسفوريّ 

 phosphorus فسفور

 pigment ِخضاب

 pile تِيلة؛ كْومة

 pillar tap حنفّية عمودّية

 pine َصَنْوَبر

َنْوَبرخشب   pinewood الصَّ

 pinhole َثْقب دقيق

 pin knot ُعَقْيَدة

 pipe (or tube) أُنبوب

 pitch ُخْطَوة؛ زفت

 pitch coating ِطّلء ِزْفتيّ 

 pitch pocket جيب َصْمِغيّ 

 plain bar قضيب أملس

 plane ِمْسحاج؛ فارة

 plane surface َسْطح ُمْسَتوٍ 

 plaster قُصاَرة

 plaster stop bead قُصارةبيشة 

 plastic-coated plywood خشب رقائقّي مكسّو باللّدائن

 plastic crack َشّق لَِدن

 plasticity لُدونة

 plasticity index ُمعاِمل اللُّدوَنة

ن  plasticized resin راتِنج ُملَدَّ

ن  plasticizer ُملَدِّ

 plastic limit حّد اللُُّدونة

 plastic method للُُّدونةطريقة ا

 plastics لدائن

 plastic sheet لوح لدائنيّ 

 plastic shrinkage انكماش لَِدن

 plastic waste trap َمْصَيَدة لدائنّية للَفَضّلت

 plate صفيحة



 pliability قابلّية االنثناء

 pliability test اختبار قابلّيِة االنثناء

 plug َسّداَدة

 plumbate َرصاصات

 ply ُرَقاقة

 ply adhesion التصاق الّرقائق

 ply adhesion test اختبار التصاِق الّرقائق

 plywood خشب رقائقيّ 

 pneumatic َهَوَضْغِطيّ 

 pneumatic vibrator َرّجاج َهَوَضْغِطيّ 

 pocket َجْيب؛ َتْجويف

 point درجة

 pointing ُكْحلَة

 poker vibrator رّجاج ِمْحراكيّ 

 polished َمْصقُول

 polyster بوليستر

 polyster paint ِدهان بوليستر

 polyethylene بولي إثيلين

 polymerized ُمَبْلَمر

 polymerized styrene استرين ُمَبْلَمر

 polystyrene بوليسترين 

 polystyrene foam َرْغَوة البوليسترين

 polyurethane ُبولي ُيوِريثين

 polyurethane oil paint ِدهان زيت الُبولي يوريثين

 polyvinyl acetate أسيتات بولي الفينيل

 polyvinyl acetate copolymer أسيتات بولي الفونيل الُمَبْلَمَرة

 polyvinyl chloride (PVC) polymer ُمَبْلَمر كلوريد بولي الفييل )بي في سي(

 poplar ُحور

 poplar wood خشب الُحور

 porosity مسامّية

 Portland blast furnace slag cement أسمنت َخَبث األفران العالية البورتّلنديّ 

 Portland cement أسمنت بورتّلنديّ 

 Portland-Pozzolan cement أسمنت بورتّلندّي بوزوالنيّ 



ر الُمقاَوَمة  Portland cement, high early أسمنت بورْتّلندّي ُمَبكِّ
strength 

 Portland cement, moderate أسمنت بورتّلندّي ُمْعَتِدل الُمقاَوَمة
strength 

 Portland cement, moderate أسمنت بورتّلندّي معتِدل الُمقاَوَمة للكبريتات
sulphate resistant 

 Portland cement, ordinary أسمنت بورتّلندّي عاِديّ 

 post-tensioned الّشدّ الِحق 

 pour يصّب؛ َصبّ 

 pour application تنفيذ بالّصبّ 

 pour applied ُمَنفَّذ بالّصبّ 

 powder مسحوق

 Pozzolan cement أسمنت بوزوالنيّ 

 precast سابق الّصبّ 

 precast concrete َخَرسانة سابقة الّصبّ 

 press َضْغط -َيْضغط

 pressed َمْضغوط

 prestressed concrete َخَرساَنة سابقة اإلجهاد

 prestressed post-tensioned َخَرَساَنة سابقة اإلْجهاد الحقة الّشدّ 
concrete 

 prestressed pre-tensioned َخَرساَنة سابقة اإلْجهاد سابِقة الّشدّ 
concrete 

 prestressing abutment زافرة سابقة اإلجهاد

 pre-tensioned سابق الّشدّ 

 primary combustion chamber ُحَجْيَرة االحتراق األّوليّ 

 primer ِدهان تأسيس

 priming تأسيس

 prism َمْوشور

 profile َمْقَطع

 proof stress إجهاد الّضمان

 protective capping تغطية واقية

 pumice الخّفاف

 punching َتْخريم؛ َتْثقيب

 purlin َمّداَدة

 putrefaction تعفُّن

 putty معجون

 quarry َمْحَجر



 quarrying َتْحجير

 quoin حجر الّزاوية

 radiator ُمِشعّ 

 rail سّكة؛ معتِرضة

 rapid-hardening cement اسمنت سريع التصلُّد

ل  rate ُمَعدَّ

ل النموّ   rate of growth ُمَعدَّ

 raw خامّ 

 rayon رايون

 ready mixed concrete جاهزة الَخْلطَخَرساَنة 

َرة  reamer (rimer) ُمَقوِّ

 rebate َفْرَزة

 recessed غائر

 recessed pointing ُكْحلَة غائرة

 recovery استرجاع

م  rectifier ُمَقوِّ

 red lead رصاص أحمر

 red lead paint ِدهان الّرصاص األحمر

 red oxide أكسيد أحمر

 red oxide paint األُكسيِد األحمرِدهان 

 red wood خشب أحمر

 reemulsification إعادة االستحّلب

ر  refined ُمَكرَّ

ر  refined oil زيت ُمَكرَّ

 reflect َيْعِكس

 reflection انعكاس

 reflection test اختبار االنعكاس

 reinforced ُمَسلَّح

 reinforced plastic mortar pipe أنبوب ِمّلط لدائنّي ُمسلَّح

 reinforcement تسليح

 reinforcing material ماّدة تسليح

 relative durability factor عاِمل متانٍة نسبيّ 

 rendering قُصاَرة خارجّية



 repellent طاِرد

 residual indentation َتَثلَّم ُمَتَبقٍّ 

 residual indentation test اختبار التثلّم المتبّقي

 residual stress إجهاد ُمَتَبقٍّ 

 residual stress test اختبار اإلجهاد المتبّقي

 residual tack لُزوجة متبّقية

 resin راتِنج

 resin alkyd أْلكيد راتنجي

 resin polyester بوليستر راتِنجيّ 

 resin sheathing paper ورق تْغليف راتِنجيّ 

 resistance ُمقاَوَمة

 resistance -to dry heat-test اختبار مقاومِة الحرارِة الجاّفة

 resistance-to-immersion in water مقاَوَمة الَغْمِر بالماء

 -resistance -to- immersion -in اختبار مقاومِة الَغْمِر بالماء المغليّ 
boiling - water test 

 resistance-to-stain test مقاومِة التبقُّعاختبار 

 resistance -to- surface wear test اختبار مقاومة االهتراء الّسْطحيّ 

 resistant to dry heat مقاِوم للحرارِة الجاّفة

 resistant to surface wear مقاِوم لّلهتراء الّسْطحيّ 

ئ  retardant ُمَبطِّ

 retarded hemihydrated gypsum جْبس ُمْبطأ نصف متميِّه

 retarding تبِطئ؛ ُمبطيء

 ribbed lath َشَبك ُمَضلَّع

 rib-lath sheet لوح شبكّي ُمَضلَّع

 ridge َمْتن

 rigid جاسئ

 rigidity test اختبار الَجساءة

 rim حاَفة الَفَيضان

 ring َحْلَقة

 riser ِمْرقاة

 rivet بِْرشام

 riveting َبْرَشَمة

 rock asphalt أْسفلت صْخريّ 

 rock wool صوف صْخريّ 



 rolled steel فوالذ ُمَدْلَفن

 roller ِمْدَحلَة

 rolling لَّفاف

 rolling door باب لّفاف

 rolling shutter َسديلة لَّفافة

 roofing accessories لواِزم َتْسقيف

 roofing material ماّدة َتْسقيف

 roof tile َقْرميد

 rosette وردة

 rosin َقْلفونِّية

 roughness ُخشوَنة

 rub َيحّك؛ َحكّ 

 rubber مّطاط

 rubber floor أرضّية مّطاط

 rubber jointer ِمَسّجة مّطاطّية

 rubber ring َحْلقة مّطاطّية

 rubble َدْبش

اد  runner َمدَّ

ةُ َمَيّلن  runoff screed َمدَّ

 runway َمْدَرج

ق  rupture تمزُّ

ق  rupture modulus ُمعاير الّتمزُّ

 rust َصّدأ

 rust stains ُبَقع صدأ

 safety أمان؛ َسّلَمة

ل  sagging َتَهدُّ

 salt spray َرذاذ ِمْلحيّ 

 salt spray test اختبار الّرذاِذ المشْلحيّ 

 salty مالِح

نة  sample َعيِّ

 sand َرْمل

 sand-and-clay pocket َرْملّي طينيّ جيب 

 sand blasting َسْفع رْمليّ 



 sandpaper ورق َصْنَفَرة

 sand-rubbed محكوك بالّرْمل

 sapwood خشب الُعصارة

 sarking َتْصفيَحة عاِزلة

 sash window ُشّباك سّحاب

 saturated ُمْشَبع

 saw َيْنُشر؛ ِمْنشار

 scaling َتَقشُّر

 scaling test الّتقشُّر اختبار

 schedule َجْدول

 scoop ِمْغَرَفة

 scoria َخَبث البراكين

 scoring َتْحزيز

 scraper كاِشطة

 scratch َخَدش؛ َخْدش

 scratch resistance مقاَوَمة الَخْدش

 scratch resistance test اختبار مقاومِة الَخْدش

ة  screed َمدَّ

 screw ُبْرِغيّ 

 screw-holding test اختبار َثبات البراغي

 screw jack قائَمة لَْولبِّية

 scrub َيْفُرك

 scrub resistance test اختبار مقاَوَمِة الَفْرك

 seal يختم؛ َخْتم

 sealant خاَتم

 sealant mastic ُمْصطكاء خاَتَمة

 sealed َمْختوم

 sealing assessment تقدير الَخْتم

 sealing assessment test تقديِر الَخْتم اختبار

 seasoning َتْجفيف

 seasoning test اختبار الَجفاف

 section َمْقَطع

 section performance أداء الَمْقَطع



 section performance test اختبار أداء الَمْقَطع

 security lock قُْفل أمان

 self-extinguishing إطفاء ذاتيّ 

 selvage حاشية

 semi-gloss oil paint ِدهان زيتّي ِشْبه لّماع

 setting شكّ 

 seven-wire steel strand َجديلة فوالذّية ُسباعّية األسّلك

 severe قاسٍ 

 sewerage َمَجارٍ 

 shake ِشقّ  -ِعْرق )في الخشب(

يل  shale ُطَفال؛ ِسجِّ

 shape شْكل

 shape test اختبار الّشكل

 shear َقصّ 

 shear bolt ِمْصمال َقصّ 

 shear stress إْجهاد قصّ 

 sheathing إْغماد؛ ِغْمد

 sheet لَْوح؛ صفيحة

 sheeting َتْصفيح

 shelf رفّ 

 shell قِْشرة

 shellac لَّك ُمَصّفى  

 shellac varnish َوْرنيش اللّّك الُمَصّفى

 shelly َصَدفيّ 

 shim َفْلَكة

 shock َصْدَمة

 shore قائمة ُطوبار؛ ِدعامة

 shower head رأس الِمشنّ 

 shower tray حوض الِمشنّ 

 shrinkage انكماش

 shrinkage joint فاِصل انكماش

 shrinkage test اختبار االنكماش

 shutter سديلة



 sieve ِغْربال؛ ُمْنُخل

 silicon سيليكون

 silicon alkyd ألكيد سيليكونيّ 

 sill َعَتَبة

 sink بالوعة؛ َمْجلى

 sintering َتْلبيد

 size مقاس

 skirting تأزير؛ إزار الحائط

 slab َبّلطة

 slag َخَبث

 slate أْرُدَواز َمْرَمر أسود

ة  sleeve ُكمَّ

 slewing crane رافعة َدّوارة

 slide َيْنَزلِق

 sliding انزالق

 slope َمْيل

 slope of grains َمْيل األلياف

 slump test اختبار الُهُبوط

 slurry ِمّلط سائل

 smoke ُدخان

خان ن الدُّ  smoke developing test اختبار تكوُّ

 soft لّين

 softening لُُيونة؛ َتْليين

 softening-point test اختبار درجِة اللُّيوَنة

 softwood خشب ليِّن

 soil تربة

 solid ُمْصَمت؛ ُصْلب

 solid brick ُطوب ُمْصَمت

ن ُمْصَمت  solid colour panel لَْوح ُملَوَّ

 solvent ُمِذيب 

 soundness test اختبار المتانة

 sound transmission انتقال الّصْوت

 sound transmission test اختبار انتقاِل الّصْوت



 spacer ُمباِعدة

 span beam باُع الَجائز

 specific area َنْوعّيةِمساحة 

 specific density َكثاَفة َنْوعّية

 specific gravity وْزن َنْوِعيّ 

 specific-gravity test اختبار الوزِن الّنوعيّ 

 specimen نموذج َفْحص

 speck لَْطَخة

 spigot-and-socket joint ُوْصلَة رأس وذيل

 spirit ُكُحول

 splicing َوْصل

 spline لَُسْين

 splitting انفّلق

 splitting test اختبار االنفّلق

 spray رّذاذ

 spray applied مرشوش

 spread of flame انتشار اللّهب

 spring نابِض

 sprinkling َرشّ 

 squareness تربيع

 squareness test اختبار الّتربيع

 stability استقرار

س؛ ُكْدس  stack ُيكدِّ

 staggered ُمَتخالِف

 stain ُبْقَعة

 staining َتَبقُّع

 staining material ماّدة ُمَتَبقَِّعة

 staining material test اختبار المواّد الُمَتَبقَِّعة

 staining test اختبار الَتبّقع

 stainless عديم الّصدأ

 stainless steel فوالذ عديم الّصدأ

 stain resistance مقاومة الّتَبقُّع

 stair َدَرج



 standard قياسيّ 

 standard penetration test اختبار الَغْرِز القياسيّ 

 static ُسُكونيّ 

 static test اختبار سكونيّ 

 steam ُبخار الماء

 steel فوالذ

 steel wire سلك فوالذيّ 

 steel wool ُصوف فوالذيّ 

 stiffness َقساَوة

 stiffness test الَقَساَوةاختبار 

 stile ِعَضاَدة

 stirrup ِركاب؛ ِسوار؛ ُسوار

 stone tile َبّلَطة َحَجِرّية

 stooling َرُكوب البرطاش

 stop valve ِصَمام انسياب

 storage chamber ُحجيرة َتخزين

 straightness استقامة

 straightness test اختبار االستقامة

 strand َجديلة

 strength ُمَقاَوَمة

 strip شريحة؛ َشِريط

 strip mesh شريط شبكيّ 

 strip sealing gasket ِحباس إحكام شريطيّ 

 strong and oblique illumination إضاءة قوّية مائلة

 structural إنشائيّ 

 structural metal work أعمال إنشاءات َمْعِدنّية

 structural steel فوالذ إنشائيّ 

 structure ُمْنشأ

 style ِطراز

 styrene استرين 

 styrene rubber pipe أنبوب مّطاط استرينيّ 

 subindex دليل َفْرعيّ 

 sulphate كبريتات



 sulphate-resistant مقاِوم للكبريتات

 sulphide كبريتيد

 supa سوبا

 support يسند؛ ِمْسَند

 surface َسْطح 

 surface area ِمساحة سْطحّية

 surface burning اشتعال الّسْطح

 surface burning test اختبار اشتعاِل الّسْطح

 surface clay طين سْطحيّ 

 surface finish إْنهاء سْطِحّي؛ َتْمويُه الّسْطح

 surface finish test اختبار إنهاء الّسْطح

 surface flatness test اختبار استواء الّسْطح

 surface hardness َصّلدة َسْطحّية

 surface hardness test اختبار الّصّلدِة الّسْطِحّية

 surface moisture رطوبة َسْطحّية

 surface soundness test اختبار متانِة الّسْطح

 surface spread flame test اختبار انتشاِر اللَّهِب الّسْطِحيّ 

 surface treatment معالجة الّسْطح

 surface vibrator هّزاز سْطِحيّ 

 surface wear اهتراء َسْطِحيّ 

ْطح(  surfacing َتْسوية )السَّ

 surfacing aggregate ُركام َتْسوية )الّسْطح(

 suspended ُمَعلَّق

 suspended ceiling َسْقف ُمَعلَّق

 suspension َتْعليق

 swelling test اختبار االنتفاخ

 swell; swelling انتفاخ

 sycamore ُجّميز

يز  sycamore wood خشب الُجمِّ

 synthetic ُصْنِعيّ 

 synthetic resin admixture ُمضاف راتِنجّي ُصْنِعيّ 

 synthetic rubber َمّطاط ُصْنِعيّ 

نِّيك(  tannic acid َحْمُض الَعْفِص )التَّ



 tap حنفّية

 tapered ُمْسَتِدقّ 

 tar َقِطران

 tar oil َزْيت الَقِطران

 teak ساج

 teakwood خشب الّساجّ 

ق  tear تمزُّ

ق  tear strength مقاومة الّتمزُّ

 temperature درجة حرارة

 temperature creep زْحف حراريّ 

 temperature creep test اختبار الّزْحِف الحراريّ 

 temperature resistance test اختبار مقاومِة درجة الحرارة

 tempered ُمعالَج

 tempered flat glass ُزَجاج ُمَسّطح ُمَعالَج

 tempered flat plate glass ُزجاج ُمَسّطح َمْصقول ُمعالَج

 tempered flat sheet glass ُزجاج ُمَسّطح صفائحّي ُمَعالَج

 tenacity استِْعصاء

 tenacity resistance test اختبار مقاومِة االستْعصاء

 tensile resistance test اختبار مقاومِة الّشدّ 

 tensile strain ُمَطاَوَعة الّشدّ 

 tensile strength مقاومة الّشدّ 

 tension َشّد؛ توّتر

 terrazo tile َبّلطة تيرازو

 test اختبار

 textured coating ِطّلء ُحَبْيبِيّ 

 thawing إذاَبة

 thermal conductance ُمواَصلَة حرارّية

 thermal conductance test اختبار المواصلِة الحرارّية

لّية حرارّية  thermal conductivity ُمَوصِّ

 thermal conductivity test اختبار الُموصلّيِة الحرارّية

 thermal plastic floor أرضّية لدائنّية حرارّية

 thermal radiator ُمَشّع حراريّ 

 thermal resistance مقاومة حرارّية



 thermal shock َصْدَمة حرارّية

 thermal shock resistance مقاومة الّصْدمِة الحَرارّية

 thermal shock resistance test اختبار مقاومِة الّصْدمِة الحرارّية

 thermal stability استقرار حراريّ 

 thermal stability test االستقراِر الحراريّ اختبار 

 thermo-setting insulating fill َحْشَوة عاِزلَة حرارّية الشكّ 

 thick َسميك

 thickness َسَماَكة

م الّسماكة  thickness swell َتَضخُّ

ِم الّسماكة  thickness swell test اختبار تضخُّ

 thickness test اختبار الّسماكة

 thineer ُمَخفِّف

 Thiokol ثُيوُكل )نوع من المطاط(

 thorough consolidation لَزٌّ تامّ 

 threshold َعَتَبة

 tie ِرباط

 tile َبّلطة

 tolerance تفاُوت

 tongue-and-groove joint ُوْصلَة اللّساِن واألخدود؛ ُوْصلَُة َحْفر وَتْنزيل

 top ُعْلِويّ 

 top coat طبقة َظهاَرة

 top rail ُمْعَتِرَضة ُعْليا

 torsion لَيّ 

 total compression َضْغط ُكلّيّ 

 traditional door باب تقليديّ 

 transit mixer خّّلطة ناقِلَة

 translucent ِشْبه َشّفاف

 transom رافِدة ُمْسَتْعِرَضة؛ ساِكفة

 transparent َشّفاف

 transverse ُمْسَتْعِرض

 transverse load ِحْمل ُمْسَتْعِرض

 transverse strength مقاَومة ُمْسَتْعِرَضة

 transverse strength test اختبار المقاَوَمة الُمْسَتْعِرضة



 trap َمْصَيدة

 trap seal خاَتم الَمْصَيدة

 tread يطأ؛ موطئ

 treated ُمعالَج

 treatment ُمعالََجة

 trench َخْنَدق

 trichloroethylene ثّلثّي كلوريد اإليثيلين

 truck agitator عربة َخّضاَضة

 tub َحْوض استحمام

 tubular أُنبوبيّ 

 tung oil زيت الّتنق

 tungwood َخَشب الّتنق

 tunnel test اختبار الّنَفق

 turpentine ترَبْنتين

 twist التواء

 ultimate أقصى

 ultimate strength مقاومة قصوى

 ultimate stress إجهاد أقصى

 ultimate tensile strength مقاومة الشّد القصوى

 unbonded غْير ُمْوَثق

 undercoat بِطانة

 uniformity انتظام

 uniformity test اختبار االنتظام

 unsound تالِف

 unsound knot ُعْقَدة تالِفة

 upper ُعْلِويّ 

 upper flange ُعْلياَشَفة 

 urethane ُيورثين

 urethane foam َرْغوة اليورثين

 urinal ِمْبَولَة

 valve ِصمام

 vapour barrier حاِجز أْبِخرة

 varnish َوْرنيش



 varnish paint ِدهان َوْرنيش

 V.B Test اختبار االنسيابّية بِالّرجّ 

 veneer ُرقاقة

 veneer wall ِجدار رقائقيّ 

 vent هّواية

 vermiculite فرمكيوليت

 vetrified clay pipe أنبوب فُّخار ُمَزّجج

 vibrating table منضدة هّزازة

 vibrator هّزاز

 vinyl فينيل

 vinyl asbestos floor أرضّية اسبست فينيليّ 

 vinyl chloride copolymer الُمَبْلَمر الّتساهمّي لكلوريد الفينيل

 vinyl wall covering ِجدار فينيلّيةِكْسَوة 

 viscosity test اختبار اللُّزوَجة

 vitreous china َخَزف صينّي ُمَزّجج

 vitrification َتْزجيج

 volatile متطاير

 volatile material ماّدة متطايَرة

 volatile material test اختبار المواّد الُمَتطايَرة

 volumetric َحْجِميّ 

 volumetric density َكثاَفة َحْجمّية

 vulcanized ُمَفْلَكن

 wall molding (or moulding) إفريز الجدار

 wall tie َمْربِط ِجداريّ 

 walnut الجوز

 walnut wood َخَشب الَجْوز

 wane يتضاءل؛ تضاؤل

 warp التواء

 warpage انفِتال

 warpage test اختبار االنفِتال

 washer َفلََكة

 waterborne َمْنقول بالماء

 water-closet ِمْرحاض



 water content محتوى الماء

 water flow َجَريان الماء

 water-flow test اختبار َجَريان الماء

 water-pressure test اختبار َضْغِط الماء

 water-proof paper ورق مانِع للماء )للّرطوبة(

 water-reducing admixture ُمْنقِص للماءخليط ُمضاف 

 water-repellent طاِرد للماء

 water-retention power قْدرة ِحْفظ الماء

 water stop ُموقِف الماء

 watertight ُمْحَكم ضّد الماء

 wavelike wrap التواء تمّوجيّ 

ج  waviness َتَموُّ

 wear اهتراء

 wear-resistance test اختبار مقاومِة االهتراء

 weathering َتْجِوَية

 weather proof مضاد للعوامل الجّوّية

 weather-resistant مقاِوم للعوامِل الجّوّية

 weather-strip شريط الَجوّ 

جة  weaving motion حركة ُمَتَعرِّ

 web َوَتَرة

 wedge إسفين

 weight َوْزن

 welded َمْلحوم

 welding لَْحم

 white lead رصاص أبيض؛ اسفيداج

 white wood خشب أبيض

 whitining مسحوق الطباشير األبيض؛ َتْبييض

 width of sheets test اختبار َعْرِض األلواح

 wired flat glass زجاج ُمَسّطح ُمسلَّك

ح ُمَسلَّك  wired flat plate glass زجاج صفائحّي ُمَسطَّ

 wooden joint ُوْصلَة خشبّية

 wooden plug َسّدادة خشبّية

 wood floor أرضّية خشبّية



 wood preservative حافَِظة للخشب

 wood staining َتَبقُّع الخشب

 worked steel bar قضيب فوالذ ُمَصنَّع

 work size مقاس َتْصنيعيّ 

 xylol زيلول

 yield point نقطة الُخُضوع

 yield stress إْجهاد الُخُضوع

 zinc خارصين )زنك(

 zinc chromate كرومات الخارصين

 zinc chrome كروم الخارصين

 zinc coating ِطّلء خارصينيّ 

 zinc flashing تصفيح خارصينيّ 

 zinc guage ِمْعيار الخارصين

 zinc-rich غنّي بالخارصين

 zinc-rich paint دهان غنّي بالخارصين

 zinc white الخارصينأبيض 

 


