
 مصطلحات استطالع الموقع 

 acid  َحْمض

 acid rock  َحْمِضي   َصْخر

 agglomerate  ُبْركاني   رصيص

 alluvium  نهري ة رواسبُ 

 andesite  أنِدسيت

 angular  زاوي  

 arenaceous rock  رْملي   َصْخر

 ash  َرَماد

 auger  ِمْثَقب

نات برميلي    barrel sampler جاِمع عي 

 basalt  باَزْلت

 basic rock  قاِعدي   صْخر

 bedding plane  الت طبق مستوى

 bedding stratification  َتَطبُّق

 bedrock  القاعدة صْخر

 bench mark  ِمساحي   إسناد نقطة

 bit  لُْقَمة

 bog  َسْبخة

ْبر بئر  borehole  الس 

 boring  َسْبر

 boulder  ُجْلُمود

 caisson  َقْيُسون

 calcareous rock  جيري   صْخر

 chalk  ُطْبشور

 chalky putty  طباشيري   معجون

ان  chert  ُصو 

 chuck  لََقم قابِض

 classification  تْصنيف

 clay  طين

 clay shale  طيني   َطْفل

 coarse  َخِشن

 cobble  َدَبش



 coefficient  ُمَعاِمل

 cohesive  ُمَتَماِسك

 cohesive soil  متماِسكة تربة

 columnar structure  ِعمادي ة بِْنية

 compaction  َرص  

 compression  َضْغط

 conchoidal  َمَحاري  

 consistency  َقَوام

 consolidation لَز  

ناتِ  جاِمع ر الَعي   continuous soil sampler  المستم 

 core drilling  لُبي   َثْقب

 crystalline rock  ُمَتَبْلِور صْخر

س ُمَعاِمل  curvature coefficient  التقو 

 dense  َكثيف

 deposits  رواِسب

 diabase الصخور( من )نوع َدَيابيز

ِدي ة  dilatancy  َتَمد 

 diorite  دُيوريت

 discharge  َتْصريف

ل  discharge rate  الت ْصريف ُمَعد 

 discontinuity  انفصال

 disturbed sample  ُمَقْلَقلَة عينة

 dolerite  ُدولريت )صخر)

 drilling  َثْقب

 duvium  موضعية تْربة

 earth resistance  أرضي ة مقاَوَمة

 electrode  قُْطب

 erratic  قاَُلَعة

دي ة تربة  expansive soil  تمد 

 exploration  استكشاف

 exposed  َمكْشوف

 extent  مدى

 fabric  َتْكوين



 fault  فالِق

 fine  ناعم

 fissured  ُمَتَشق ق

ة  fold  طي 

د  frequency  َترد 

 frost  صقيع

 frost heave  صقيعي   انتفاخ

 gabro غابرو( )صخر(

درج ناقِص  gap - graded  الت 

 gneiss نايس )صخر(

ج  graded  ُمَتدر 

 granite  غرانِيت

 gravel  َحَصى

 grit  َحْصباء

 ground water  جْوفي ة مياه

 ground water table  الْجوفي ة المياهِ  منسوب

 grout  َحقِين

 igneous rock  ناري   صْخر

 irregular  ُمْنتَظم غْير

 laminated  رقائقي  

 landslide  أرضي   انزالق

 laterite  لْطريط )تربة(

 limestone  جيري   حجر

 limit  َحد  

 lining tube  تبطين أنبوبة

يولة حد    liquid limit  الس 

 loam  ُطَفال

ك  loose  ُمَفك 

 marble  ُرَخام

ر  marl  ُحو 

 marsh  َسْبَخة

ط؛  medium  َوَسط متوس 

ط  medium stiff  الَقَساَوة متوس 



ل َصْخر  metamorphic rock  ُمَتحو 

 modulus  ُمعايِر

 mud  طين

 mud-laden fluid  طيني سائل

 mud rotary drilling  طيني َدوراني   َثْقب

 mudstone  طيني   َحَجر

 noncohesive soil  متماسكة غْير تربة

 observation well  مراَقَبة بئر

نات جاِمع  open tube sampler المفتوح( األنبوبِ  )ذو العيِّ

 organic  عضوي  

 organic clay  عضوي   طين

 organic deposits  ُعْضوي ة رواسب

 organic silt  عضوي   َطْمي

 peat  َخث  

 pebble  َحَصى

ق   َسْبر  percussion  بالد 

فاذي ة اختبار  permeability test  الن 

 phase  طْور

 pit  ُحْفَرة

 plane  مستوى  

 plastic limit  الل دوَنة حد  

 plasticity  لُُدوَنة

طُ   plasticity chart  الل دوَنة ُمَخط 

 plasticity index  الل دوَنة ُمَعاِمل

 polished  الِمع

ج رديء  poorly graded  الت درُّ

ْحلة لألعماق لولبي   ِمْثقب  post hole auger  الض 

 property  خاصي ة

 quartzite  )صخر( كوارتزيت

ل  rate  ُمَعد 

 reconnaissance  استطالع

 relative  نِْسبِي  

 residual soil  مْوضعي ة تْربة



 ridge  ُنُتوء

 rotary  َدَوراني  

 rotary boring  َدَوراني   َسْبر

 rotating bit  َدَوَراني ة  لُْقَمة

ر  rounded  ُمَدو 

نة  sample  َعي 

نات جاِمع  sampler  عيِّ

 sand  رمل

 sandstone  رملي   َحَجر

 schist  )صخر( ِشْست

 sedimentary rock  رسوبي   َصْخر

 seismograph  زالزل ِمْرَسَمة

يل  shale  ِسج 

 shear  َقص  

 shear strength  الَقص   مقاومة

ف بالِمْثَقب َسْبر  shell and auger boring  الُمَجو 

ر  shell marl  َصَدفِي   ُحوَّ

 shrinkage limit  االنكماش َحد  

 silt  َطْمي

 site  َمْوقِع

 site exploration  الَمْوقِع استكشاف

 site investigation  الَمْوقِع استقصاء

 site reconnaissance  الَمْوقِع استطالع

 slate  )صخر( إردواز

 slaty rock  إردوازي   َصْخر

 slickenside  َمْصَقل

 slope  َمْيل

 smooth  ناعم

 soft  طري  

 soil  تربة

 speckled  ُمَرق ش

 stability  استقرار

 standard penetration test  القياسي   االختراقِ  اختبار



 stiff  قاس  

 stratified  ِطباقي  

 strength  مقاومة

 structure  بِْنَية

 subangular  زاوي   شبه

بيعي ة األرض فِْعل رد    subgrade reaction  الط 

ر شبه  subrounded  ُمَدو 

 subsoil  تحتاتي ة تربة

 tectonic  تِْكُتوني  

 test  اختبار

 texture  نسيج

نات جامع قيقة الجدرانِ  ذو العي   thin-walled sampler  الر 

 topsoil  سطحي ة تربة

 toughness  متانة

 trench  َخْندق

ة ُحْفَرة  trial pit  تجريبي 

 tube  أنبوبة

 tufa )تربة( ُطوفة

نة  undisturbed sample  سليمة عي 

 uniformity coefficient  االنتِظام ُمَعاِمل

 vane  َتوجيه ريشة

يش الَقص   اختبار  vane shear test  بالر 

 visual classification  َبَصري   تصنيف

 volcanic  ُبْركاني  

 volcanic ash  ُبْركاني   َرَماد

 voltage  فولطي ة

 wash boring  الماء بَجْرف َسْبر

ج  waviness  َتَموُّ

د ج جي   well-graded  الت درُّ

 


