
 مصطلحات مواد البناء واستعماالتها 

 abrasion  َسْحج؛ تآكل

 abrasion resistance  السحج مقاوَمة

 abrasion resistance test  السْحج مقاومة   اختبار

 abrasion test  السحج اختبار

 abrasive  ساح ج

 absorption  امتصاص

 absorption test  االمتصاص اختبار

 abutment  زاف َرة

 accelerating  الزافرة َكت ف

ع  accessories  ُمَسرِّ

 accessories  ُمْلَحَقات

 accordion folding  أكورديوني طي

ي    accumulative  تراُكم 

ت(  acetate أسيتات؛ )خ ّل 

 acid  َحْمض

  acid resistance مقاَوَمة األْحماض

 acid resistance test  الُحموض مقاومة   اختبار

 adapter  ُمَهايئ

 additive  ُمَضاف

 adhesion  التصاق

 adhesion test  االلتصاق اختبار

 adhesive  لَُصوق

 adjustment  َضْبط

 admixture  ُمضاف خليط

ى    aerated  ُمَهو 

 aggregate  ُرَكام

 air content محتوى الهواء

 air - content test  الهواء محتوى اختبار

 air pressure  الهواء َضْغط

 air - pressure test اختبار َضْغط  الهواء

 alignment  ُمَحاذاة

م  alkali resistant  للق لوي ات ُمَقاو 



 all-in aggregate  خليط ُرَكام

 alloy  سبيكة

 amino  أميني  

َهان  amino resin paint  أميني   رات نجي   د 

 anchorage  َتْثبيت -إْرساء

َية  angle  زاو 

ي    angular زاو 

 angular displacement  زاوي ة إزاحة

 angular fillet ل حام زاوي  

 anhydrous gypsum  المائي   ج ْبس

 animal glue  حيواني   غراء

 application  تطبيق

ساحة  area  م 

 ash  َرماد

 asphalt  أْسَفْلت

ّلء  asphalt - base aluminium coating  األْسَفْلت ي   األلومنيوم ط 

 asphalt primer  تأسيس أْسَفْلت

قوف أْسَفْلت ي   إسمنت  asphalt roof cement  للسُّ

ّلء قوف ط   asphalt roof coating  األْسَفْلت ي   الس 

 asphalt - treated ُمَعالٌَج باألْسَفْلت

 backing  َحْشو

 backing strip  َحْشو شريط

ْحَمل ي   م   ball bearing  ُكَرو 

 ball penetration test  الكرة اختراق   اختبار

 bark  ل َحاء

 barrier  حاج ز

ْسَند  bars support  قُْضبان م 

 base  أساس -قاعدة

يجة  batten  َشر 

ة  bead ق د 

ْحَمل  bearing  م 

ل  bed joint  أفقي   فاص 

ان خشب  beech wood  الز 



 bend اْنح ناء

 bending  انحناء؛ َثْني

 bending strength مقاَومة االْنح ناء

 bending-strength test اختبار مقاومة  االنحناء

ْصَطَبة  berm م 

 birch شجرة الَبُتوال

 birch wood  الَبُتوال  خشب

 bitumen  ق ير

ي    bituminous  ق ير 

ّلء  bituminous coating  ق يري   ط 

اد  bituminous felt  ق يري   لُب 

ي  َتْصفيح  اد الق ير   bituminous - felt flushing باللُّبَّ

ة ي ة ماد   bituminous material  قير 

هان  bituminous paint  ق يري   د 

ي   َمْعجون  bituminous putty  ق ير 

 blast َيْسَفع، َسْفع

 bleeding َنْزف

 blemishes  ُعُيوب

 blister  َبْثَرة

 blistering  َتَبثُّر

بثُّر اختبار  blistering test  الت 

( لَْوح  blockboard  التيه )ُكْتل ي 

 blowhole  َمْهَرب

 board  لَْوح

 boarding  َتْصفيح

م  boil proof  للَغلََيان ُمَقاو 

ْصمال )برغي  بصامولة(  bolt م 

ْصمال  bolt shear  قص  الم 

 bolt shear test اختبار قص  المصمال

 bond تراُبط -تماُسك

 bonding compound راب ط ُمَرك ب

ضة  bottom rail  ُسْفلي ة ُمْعَتر 

كال تاف )ج: أْكت َفة وُكُتف( -ش   bracer  ك 



 bracing َتْكت يف

 bracket  َكتيَفة

 brass ُنحاس أْصَفر

 breaking strength  الَكْسر ُمَقاومة

؛  brick  طوب َقْرميد؛ آُجر 

يف  brittle  َقص 

 brooming َكْنس

 bubble فُق اَعة

طاط  buckling  انع 

 bundle  ُحْزمة

 burlap  َخْيش

ي    burlap fabric نسيج َخْيش 

 burn  َحْرق

 burning  اْحتراق

 butt  َتَناُكب ي  

 butyl  ُبوتيل

 calcinated Pozzolana  ُمَتَكلَِّسة بوزوالنا

 calcining  َتْكليس

 calcium plumbate  الكالسيوم  َرَصاَصات

 capacity  َسَعة

 capital )العمود( تاجُ 

َية  capping  َتْغط 

 carborundum  كاْرُبوَرْنُدم

ق كازين مسحوق  casein adhesive powder  الص 

يل ْصراعي  )بُمَفصّلت( َسد   casement shutter  م 

ْصراعي ة )بُمَفصّلت( نافذة  casement window  م 

 cast iron حديد َسْكب

 cast - iron pipe  َسْكب حديد أنبوب

ر  catalogue  دليل ُمَصوَّ

 caulked  ُمَجْلَفط

ج جدار  cavity wall  ُمْزَدو 

 cedar  أْرز

 cedar wood خشب األْرز



 ceiling  َسْقف

 cell limit َحد  الَخل ي ة

ي    cellular َخلَو 

ي ة َخَرَسانة  cellular concrete  َخلَو 

ة ي  اطي ة َحش  ي ة مط   cellular elastomeric gasket  َخلَو 

ي   بوليسترين  cellular polyestyrene  َخلَو 

 cellulosic fibre board  سليولوزي    ل يف   لوح

 cement  اسمنت

 cement grout  اسمنتي   َحق ين

ة  cementitious material  الح َمة ماد 

هان اسمنتي    cement paint د 

 ceramic )سيراميك( َخَزف

 ceramic floor  َخَزفي ة أرضي ة

 channel  قناة

؛  check  َمَصد   َيُصد 

 chemical resistance test  الكيميائي ات مقاومة   اختبار

 chestnut wood  الكستناء َخَشب

 china   )َخَزف( صيني  

ة ي   chip  ُنَحاَتة َشظ 

؛  chipping  َنْحت َتَشظٍّ

 chloride  كلوريد

 chromate  كرومات

 chrome  كروم

 chute  َحاُدور

جائر َحْرق   مقاومة   اختبار  cigarette burns resistance test  الس 

 cladding  تلبيس

 clay lump  طيني ة كتلة

 clearance  ُخلُوص

 climate ُمَناخ

 climatic  ُمَناخ ي  

ْشَبك  clip  م 

ل( طاء شبكي  )للفواص   clip strip غ 

َبة ُوْصلَة  close joint  ُمَتَقار 



 closer )حجر( َغْلق ُطوبة

ن  coarse aggregate ُركام َخش 

َنة  ُحَبْيَبات  coarse particles  َخش 

ّلء  coating  ط 

ل  coefficient  ُمَعام 

 cold drawn steel wire فوالذي  َمْسحوٌب على الباردسلك 

 cold joint  باردة ُوْصلَة

د  cold -  water resistance مقاومة الماء  البار 

د  cold - water resistance test اختبار مقاومة  الماء  البار 

 cold worked steel  البارد على ُمَعالَج فوالذ

 collapse  ينهار -انهيار

 colour fastness  الل ْون َثَباتُ 

قياس  colour - fastness meter  الل ْون َثَبات    م 

 colour - fastness test  الل ون َثَبات   اختبار

 column  عمود

ية ُوْصلَة  combed joint  مشط 

 compaction  َدْمك

ل اختبار  compaction factor test  الدْمك عام 

 compatible  ُمَتواف ق

 compound  ُمَرك ب

 compression َضْغط

 compressive strain  الضْغط ُمَطاَوعة

 compressive strength  الضْغط ُمَقاَوَمة

رة ُكْحلَة  concave pointing )عادي ة( ُمَقع 

 concrete  َخَرَساَنة

طاء  concrete cover  َخَرَسان ي   غ 

 concrete floor  َخَرَساني ة أرضي ة

 concrete kerbs  َخَرَساني ة أح ف ة

 concrete slab  َخَرساني ة َبّلطة

 consignment  إرسالي ة

 consistency  ق َوام

 constant ثاب ت

 construct ُينشئ



 construction  إنشاء

ل  construction joint  إنشائي   فاص 

 contour َمْنسوب

 contour line  المناسيب خط  

ل  contraction joint َتَقلُّص فاص 

لُ  م فاص   control joint  َتَحكُّ

 coping  إْفريز َحَجر

 copper ُنحاس

 core  لُب  

 cork filler  َفلين َحْشَوة

 cork floor  َفل ين أرضي ة

 corner bead  َحاَفة بيَشة

 corner mesh  زاوية َشَبكة

 cornice  َطْفَطاف

 cotton fabric نسيج قُْطني  

س   countersunk غاط 

ْدَماك؛  course  َطَبَقة م 

طاء؛  covering  ك سوة غ 

 cover strip  تْغطية شريط

 crack شقوق( )ج: َشق  

ض  crack inducer  تشقُّق  ُمَحرِّ

 cracking  َتَشقُّق

ع  crazing  َتَجزُّ

 cross - breaking strength  الُمْسَتْعرضة الكسر مقاَوَمة

لٌ  ع فاص   cross joint  ُمَتقاط 

اد  cross runner  ُمْستْعرض َمد 

 crushing  َتَهشُّم

َهشُّم مقاومة  crushing strength  الت 

َهشُّم مقاومة   اختبار  crushing strength test  الت 

 curing  إيناع

 curing compound  إيناع  ُمَرك ب

د  curling  َتَجعُّ

س  curvature  َتَقوُّ



س اختبار  curvature test  الَتَقوُّ

 cushioning layer  َفْرَشة

 cut  َقْطع

 cutting and bending  َوَثْني َقْطع

طوبة مان َعة طبقة  damp proof course  للرُّ

 damping  َتْخميد

 dead load  مي ت حْمل

 decay  تعفُّن

ْقف َظْهر  deck roof  الس 

 defect  َعْيب

 deflection  َتْرخيم

ق عند  االنحراف اختبار  deflection - at - rupture test  الت مزُّ

 deflection test اختبار االنحراف

ه  deformation  َتَشوُّ

 delamination الَفْصل إلى رقائق

ة ي ة حشي  اط   dense elastomeric gasket  ُمْصَمَتة َمط 

 density  َكَثافة

 density test  الَكَثافة اختبار

ف  detergent  ُمَنظ 

 diameter  قُْطر

 diffusion  انتشار

 dimension  ُبْعد

 dimensional changing َتَغيُّر األبعاد

 dimensional stability  األْبَعاد  ثبات

 dimensional stability test  األْبَعاد ثبات   اختبار

 dimple ُنْقَرة

 discoloration  اللْون ُنُصول

ة  disintegrated organic material  ُمتحلِّلة عضوي ة ماد 

 disintegration  َتَحلُّل

 displacement  إزاحة

 Douglas fir wood  ُدوْغّلس ُشوح  خشب

 dovetail joint  َتْعشيق ُوْصلة

سار  dowel  د 



 dowel joint  َدْسر ُوصلَة

 drawer  ُدْرج

 dry جاف  

ي ة( جاف ة ي ة )َحْجم   dry bulk density كثافٌة ج ْرم 

 drying  َتْجفي ف

 drying oil  َتْجفيف زْيت

ْجفيف ماٌش بالت   dryying shrinkage اْنك 

ْجفيف االنكماش اختبار  drying shrinkage test  بالت 

 dry unit weight َوْحَدة الوزن  الجاف  

 duct  َمْجرى؛ َقَناة

 ductility  َمْمُطولي ة

 ductility test  الَمْمطولي ة اختبار

 ease of sliding  االنزالق سهولة

 eave(s) ( ُطُنوف ؛ أْطناف )ج:  الطْنف

 edge defect  الَحاَفة عْيب

 edge -to- edge joint  الَحَواف ُوْصلَة

ر  efflorescence  َتَزهُّ

ن  elastic َمر 

 elasticity  ُمروَنة

 elastic method  الُمروَنة طريقة

ن نات ج  elastic product  َمر 

ن الناتج   اختبار  elastic product test  الَمر 

ة َنة لدائني ة ماد   elasto - plastic material  َمر 

 elevation  واج َهة ؛ َمْنسوب

 elm َدْردار

ْردار  خشب  elm wood  الد 

 emulsified asphalt  ُمْسَتْحلَب  أْسَفْلت

 emulsion  ُمْسَتْحلَب

ينا مطلي    enamelled  بالم 

ينا مطلي    َسْكب حديد  enamelled cast iron  بالم 

ينا مطلي   فوالذ  enamelled steel  بالم 

 end lock  َطَرفي   قُْفل

ي    epoxy  إيُبوكس 



ي   رات نج  epoxy resin  إُبوكس 

هان  epoxy resin paint  إُبوكسي   رات نج د 

 equiviscous temperature  المكافئة الل زوجة حرارة   درجة

 etching  َتْنميش

 ethylene  إثيلين

 excavation  َحْفر

د  expanded  ُمَمد 

د  expansion  َتَمدُّ

د فاصل  expansion joint  َتَمدُّ

رات  explosives  ُمَتَفجِّ

 extinguishing  إخماد

 extruded  ُمْنَبث ق

 extrusion  بْثق

 exudation َنْضح

 fabric َنسيج

اد  felt  لُب 

 fibre  ل يف

 fibre board لَْوح ليفي  

اة لدائن  fibre -  glass reinforced plastics  زجاجي ة بألياف   ُمَقوَّ

 fill  َطَمم

 filler  مالئة

يب  final finishing  نهائي    تْشط 

م ُرَكام  fine aggregate  ناع 

 fineness modulus  النُّعوَمة ُمَعاي ر

ة ُوْصلة  finger joint  إْصبعي 

ة َصْقل؛ َيْصقُل؛ ْقل ماد   finish الص 

 finish blowing temperature  االنصهار عند الن هائي ة الحرارة درجة

 finishing  إنهاء ؛ تشطيب

 fire propagation test  الَحريق انتشار   اختبار

 fire resistance  الحريق مقاَوَمةُ 

 fire resistance test  الَحريق مقاومة   اختبار

 fixed joint  ثابتة ُوْصلة

 fixing accessories  َتْثبيت  ُمْلَحَقات



 flame  لََهب

 flame spread class  اللََّهب انتشار   درجةُ 

 flammability قابلي ة االلتهاب

 flammability test  االلتهاب قابلي ة   اختبار

 flange  َجناح َشَفة؛

 flashing َتْصفيح

 flash - point test  الَوم يض نقطة   اختبار

 flatness  َتَفْلُطح

َفْلُطح  flatness test اختباُر الت 

َعات  flaws  َتَصدُّ

 flexibility test  الُمروَنة اختبار

ن فينيل أرضي ة  flexible PVC floor  َمر 

 flexural stress  االنح ناء إجهاد

 flexural  انحناء

امة ُمْسَطرين؛ َمالَج؛  float  َعو 

 floor  أرضي ة

 flow  يجري -يسري  -ينساب

 fluoropolymer  الفُلُور ُمَبْلَمر

ح؛ ح ُيَساط   flush  ُمَتَساط 

 flush door  َكْبس باب

َحة ُكْحلَة  flush pointing  ُمَتساط 

 flux َتَدفُّق

 foam  َرْغوة

ي ة َخَرَسانة  foam concrete  َرْغو 

 foil  ُرَقاقة

ة  force  قو 

وبار أعمال  formwork  الطُّ

 foundation  أساس

ي اختبار  fragmentation test  التشظ 

 frame  َهْيكل -إطار

ر  framed matchboarded door باب لَْوح ي  ُمؤط 

 free mixing water  الُحر   الَخْلطة ماء

 freezing and thawing  َوَذَوَبان تجمد



 friction  احتكاك

 frieze إْفريز

 frost  َصق يع

قيع مقاومة  frost resistance  الص 

م  fuel - resistant  للَوقُود ُمَقاو 

ج كامل  fully - vitrified  الت زجُّ

 fungal decay  ف ْطري   َتَعفُّن

 galvanized  ُمَغْلَفن

 galvanized steel  ُمَغْلَفن فوالذ

 galvanized wire netting  ُمَغْلَفَنة أسّلك َشَبَكة

 gap َفْجَوة

َدة ُوْصلَة  gap joint  ُمَتَباع 

ة  gasket ح باس -حشي 

يار  gauge  ع 

نة ؛ ُتْرس  gear  ُمَسن 

 glass  ُزَجاج

 glass fibre  زجاجي    ل يف

 glass mat  زجاجي ة حصيرة

 glaze  َتْزجيج

ج  glazed  ُمَزج 

ج  َخَزف  glazed ceramic  ُمَزج 

 glaze test  الت زجيج اختبار

 glazing  َتْزجيج

 glazing compound  َتْزجيج  ُمَركَّب

 gloss  لََمعان

راء  glue  غ 

ج  gradation  َتَدرُّ

 granules  ُحَبْيبات

 gravel  َحَصى

 grit حصباء

 groove  أُخدود

 groove pointing أخدودي ة ُكْحلة

 grout  َحقين



 grout loss  الَحق ين َفْقد

 growth ُنُمو  

 gypsum  ج ْبس

 halving joint  ن ْصفي ة ُوْصلة

لك  hanger wire  تْعليق س 

 hard drying  تام    جفاف

 hard drying test  التام   الجفاف   اختبار

 hardened concrete  ُمَتَصلَِّدة َخَرَسانة

 hardness  َصّلَدة

ّلدة اختبار  hardness test  الص 

 hardware  ُخْرَداَوات

 hardwood  َصْلد خشب

 haunch َكتف

 heat  حرارة

 heat aging  حراري   تقاُدم

 heating  َتْسخين

 hemihydrated ن ْصُف ُمَتَمي ئ

ْوَكران  hemlock  الش 

 hessian َخْيش

 high - density  الَكَثافة عالي

 high sulphate-resistant Portland اسمنت ُبوْرتّلندي  عالي المقاومة  للكبريتات
cement 

 homogeneous  ُمَتَجان س

 homogeneous mixture  ُمَتَجان س خليط

 honeycombing ( )َتْعشيش  َتَنْخُرب

(  ُملَْولَب مسمار افي  افي مصمال -)ُخط   hook bolt  خط 

َضة أفقي ة  horizontal rail ُمْعَتر 

اخ ن الماء   مقاَوَمة  hot - water resistance  الس 

اخن الماء   مقاومة   اختبار  hot - water resistance test  الس 

ة ُوْصلَة  housing joint  َمْخفي 

 hydrated lime  ُمْطفأ ج ير

 hydration  َتَميه تميُّؤ؛

 hydrostatic pressure  مائي سكوني َضْغط

 illumination  إضاءة



 immersion  َغْمر

 impact  َصْدم

ْدم مقاَوَمة  impact resistance  الص 

ْدم اختبار  impact test  الص 

ي ة ال  impermeability  إْنفاذ 

ي ة اختبار  impermeability test  ال ّلإْنفاذ 

 impermeable  الُمْنف ذ

شاء  impermeable membrane  الُمْنف ذ غ 

ب  impregnated ُمَشرَّ

 impurity شائبة

 indentation  َثْلم

 indentation test  الثْلم اختبار

ل دليل؛  index  ُمَعام 

 inhibitor  مان ع

 initial finishing  ابتدائي   إنهاء

 internal  داخلي  

 internal clearance  داخ لي    ُخلُوص

ام  internal partition  داخ لي   قس 

 internal plaster  داخ لي ة قَُصاَرة

 inverted  َمْقلوب

يد  ion  حد 

 isolation joint  َعْزل فاصل

َضاَدة افذة( أو )الباب   ع   jamb الن 

 joint  ُوْصلَة فاصل؛

َية   شريط ل َتْغط   joint cover strip  الفواص 

ْكَحلَة  jointer  م 

 joint, movement-permitting  بالَحَرَكة َتْسَمحُ  ُوْصلة

ية  joint tightness  الُوْصلَة َكَتام 

 joist  راف َدة

 junctioning  َتْربيط

 jute  ق ن ب

ى   -اسمنت كين  Keen's cement ج ْبس ُمَقس 

 knot  ُعْقَدة



ّلء  knotting coating  الُعَقد ط 

 Kraft paper  كرافت َوَرق

 laminar construction  رقائقي    تركيب

 laminboard لْوح )التيه( َصَفائحي  

( َبْسَطة َرج   landing )الد 

 lapping  تراُكب

 lateral pressure  جان ب ي   َضْغط

ي   تسليح  lateral reinforcement  َعْرض 

 lath  َشَبك

 layer طبقة

 lead  َرَصاص

 lead flashing  َرَصاصي   َتْصفيح

 leadless خال  من الرصاص

راع اف عة ذ   lever arm  الر 

ْوء انتشار  light diffusion  الض 

ْوء انتشار   اختبار  light diffusion test  الض 

ْوء  انعكاس  light reflection  الض 

ْوء انعكاس   اختبار  light reflection test  الض 

ْوء مقاومة  light resistance  الض 

ْوء   light transmission نفاذ الض 

ْوء نفاذ   اختبار  light transmission test  الض 

 lightweight aggregate  َخف يف ُرَكام

 lightweight aggregate concrete َخَرساَنة ُركام  خفيف

 lightweight concrete  خفيفة َخَرَسانة

َمة( ل يْغنيت  lignite )مواد  ُمَتَفحِّ

 lime  ج ير

 limit  حد  

 line  خط  

ع( ل ينوْلُيوم  linoleum )ُمَشم 

 linoleum floor  لينوْلُيوم أرضي ة

ان ب ْذر   زْيت   مْعُجون  linseed oil putty  الُكت 

 lipping تأطير

 liquefaction  إسالَة



شاء  liquid - applied membrane  الت طبيق سائل غ 

ُيولة حد    liquid limit  السُّ

 live load  حي   ح ْمل

 load  ح ْمل

ْحميل َسَعة  load - carrying capacity  الت 

ْحميل االنحراف   اختبار  load - deflection test  بالت 

 loading  َتْحميل

ْحميل اختبار  loading test  التَّ

 lock قُْفل

 lock shim  إقفال َفلْكة

 longitudinal reinforcement  ُطولي   تسليح

 longitudinal shear load test  الطولي   الَقص ح ْمل   اختبار

 loss  َفْقد

 loss on heating  بالت سخين َفْقد

 loss - on - ignition test  باالشتعال الَفْقد اختبار

 low - density  الَكَثافة ُمْنَخف ض

م  lubricate ُيَشح 

 lug ُعْرَوة

 lump  ُكْتلَة

 mahogany  ماهوغني

 mahogany wood َخَشب الماهوغني

اد  main runner  رئيسي   مد 

 malleable  َطُروق

 malleable iron  َطروق حديد

 manufactured door  جاه ز  باب

 marble  ُرَخام

 masonry ( ب َناء الب َناء حرفة)

 mastic  ُمْصطكاء

 mastic asphalt mix َخْلَطة ُمْصطكاء أسَفلت ي ة

 mat  َحصيرة

ة  material  ماد 

ة سلوك  material behaviour  الماد 

 matt(e)  ُمْطَفأ



 maturity ُنْضج

ل  maturity factor  النُّْضج عام 

 maximum limit  أعلى حد  

 mechanical  ميكانيكي  

 mechanical float  ميكانيكي   َمالَج

 melamine panel  لَْوح ميّلمين

َشاء  membrane  غ 

 mesh  َشَبكة

ن ؛ َمْعد   metal ف لز 

 metal casement putty  الفلزية لألعمال معجون

 metal lath  فلزي َشَبك

ي ة صفيحة  metal - lath sheet  فلزي ة َشَبك 

ي  metallic ف ل ز 

 metallic structure  فلزي ُمنْشأ

َضة  middle rail  ُوْسطى معتر 

ي   الَعَفن   مان ع  mildew inhibitor  الفُْطر 

ة ي   للَعَفن   مانعة ماد   mildew inhibitor material  الفُْطر 

ي   فوالذ  mild steel  َطر 

ن ي    ل يف  mineral fibre  َمْعد 

ني   ليف   لْوح  mineral - fibre board  َمْعد 

ني ة  ُحَبْيَبات  mineral granules  َمْعد 

ني   ُكحول  mineral spirit  َمْعد 

 mixer  َخّل طة

 mixture  َخليط

 modulus  ُمعاي ر

 modulus of elasticity  الُمُرونة ُمَعاي ر

 modulus of elasticity test  الُمُروَنة ُمَعاي ر   اختبار

ق ُمَعاي ر   اختبار  modulus of rupture test  التمزُّ

 moisture  ُرُطوبة

ُطوبة محتوى  moisture content  الرُّ

طوبة محتوى اختبار  moisture content test  الرُّ

قياس طوبة  م   moisture meter  الرُّ

طوبة انتقال  moisture movement  الرُّ



طوبة اختبار انتقال  moisture  movement test  الرُّ

طوَبة مقاومة  moisture resistance  الرُّ

 molding َقْولََبة

 monolithic  ُمَتواح د

ّلط  mortar  م 

قُرة   ُوْصلَة  mortise - and - tongue (or tenon)  واللِّسان الن 

 mosaic  فَُسْيف ساء

ك  motor  ُمَحرِّ

 mullion  ال دستور حجر

 muriatic acid  الُمورَياتيك َحْمض

ْسمار  nail م 

ْسمير  nailable قاب ل للت 

 natural طبيعي  

 net  َشَبكة

 nominal اسمي  

 nominal apparent density  اسمي ة ظاهري ة كثافة

 nominal diameter  اسمي   قُْطر

 nominal size  اسمي    مقاس

قة غْير ُعْقدة  non-adhering knot  ملَتص 

ب يحد  من انكماش  الَحقين  non-shrink grouting compound ُمَركَّ

 non-slip surface  لّلنزالق مضاد   َسْطح

 nut  َصاُمولة

 nylon  نايلون

داَدة نايلون  nylon plug س 

 oak  َبلُّوط

 oakwood  الَبلُّوط خشب

 oil َزْيت

 oil base  زْيتي   أساس

 oleresin (ous)  زْيتي   رات نج

 oleresinous paint  زْيتي   رات نج دهان

 one - part polysulphide  الُمْفَرد الكبريتيد ُمَبْلَمر

 opaque  أْكَمد

 open joint  َمفتوحة ُوْصلَة



 organic  ُعْضوي  

وائب   اختبار  organic impurities test  الُعْضوي ة الش 

 organic impurity  ُعْضوي ة شائبة

ة  organic material  ُعْضوي ة ماد 

يب  organic solvent  ُعضوي   ُمذ 

 organisms  َحي ة  كائنات

 over joint ُوْصلٌَة َتَراُكبي ة

 overlap  تراُكب

 oxide  أكسيد

 oxyacetylene  أستيلين أُكسي

 pack َمْعُجون

 padlock  قُفل

 paint (or painting)  دهان

ر باب  panelled door  باأللواح مكسو   باب -ُمؤط 

يَنة  parapet  َتْصو 

 particle ُجَسْيم

ام  partition  َقس 

دة  pedestal تمثال( أو عمود   ) قاع 

 penetration  َغْرز

 peneteration test  الَغْرز اختبار

 performance  أداء

 perlite board  بْرليت لْوح

 permanently lubricated  التزليق دائم

ل  perpendicular joint  رأسي   فاص 

 petrol; petroleum نْفط

 Ph مقياُس الَحْمضي ة

 phenolic foam  الفينول َرْغَوة

 phenolic resin  فينولي   رات نج

 pigment  خ َضاب

 pile  خازوق كْومة؛ تيلة؛

 pillar tap َعُمود

نوبر خشب  pinewood  الص 

 pipe (or tube)  ماسورة ؛ أُنبوب



 pitch  زفت ُخْطَوة

ّلء ْفتي   ط   pitch coating  ز 

ْمغي َتْجويف  pitch pocket  ص 

 plain أْملَس

ْسَحاج؛  plane  فارة م 

 plane surface  ُمْسَتو   َسْطح

 plaster  قَُصاَرة

 plaster stop bead  قَُصارة بيشة

 plastic - coated plywood  بالل دائن مكسو   رقائقي    خشب

ن َشق    plastic crack  لَد 

 plasticity  لُُدونة

ل  plasticity index  اللُّدوَنة ُمَعام 

ن رات نج  plasticized resin  ُملَدَّ

ن  plasticizer  ُملَدِّ

 plastic limit  اللُّدوَنة حد  

 plastic method طريقة اللُّدوَنة

 plastics  لدائن

 plastic sheet  لدائني   لوح

 plastic shrinkage  لَد ن  انكماش

 plate  َصفيحة

 pliability  االنثناء قابلي ة

داَدة  plug  س 

 plumbate  َرَصاَصات

 ply  ُرَقاقة

قائق التصاق  ply adhesion  الر 

 plywood  خشب رقائقي  

 plywood panel لَْوح َخَشب  رقائقي  

 pneumatic  الهواء بانضغاط يعمل

 pointing  ُكْحلَة

 polyester  بوليستر

هان  polyester paint  بوليستر د 

 polyestyrene  بوليسترين

 polyethylene  إثيلين بولي



 polymerized  ُمَبْلَمر

 polystyrene foam  البوليسترين َرْغَوة

يثين ُبولي  polyurethane  ُيور 

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

 ponding َغْمر )بأحواض  الماء(

 poplar wood  الُحْور خشب

 porosity  َمسامي ة

 Portland cement  بورتّلندي   اسمنت

 Portland - Pozzolan cement  بوزوالني   بورتّلندي   اسمنت

ب   تنفيذ  pour application  بالص 

ب   ُمَنفَّذ  pour applied  بالص 

 powder  مسحوق

 preservative حاف ظ

 press  ضغط - َيْضغط

 pressed  َمْضُغوط

هان  primer  تأسيس د 

 priming  تأسيس

 product ناتج -حاصل

 profile  َمْقَطع

 propagation انتشار

 protective واق  

 pumice  الخف اف

 punching  َتْثقيب َتْخريم؛

اَدة  purlin  َمد 

 putrefaction  َتعفُّن

 putty َمْعُجون

ي ة  quality َنْوع 

 quarry  َمْحَجر

 quarrying  َتْحجير

اوَية َحَجر  quoin  الز 

 radius ن ْصف قُْطر

ة؛ ضة سك   rail  معتر 

ل  rate  ُمَعدَّ



 raw  خام  

ْسَحل ْنَحت؛ م  ْبَرد؛ م   reamer (rimer) م 

 rebate  َفْرَزة

 recessed pointing  غائرة ُكْحلَة

 red copper ُنَحاس أْحَمر

 red lead  أحمر  َرَصاص

 red oxide  أْحَمر أُكسيد

هان  red oxide paint  األْحَمر األُكسيد   د 

ر  refined  ُمَكرَّ

ر  زْيت  refined oil  ُمَكرَّ

 reflect  َيْعك س

 reflection  انعكاس

 reinforcement  َتْسليح

ة  reinforcing material  َتْسليح ماد 

 rendering  خارجي ة قَُصاَرة

د  repellent  طار 

 residual indentation ُمَتَبقٍّ  َتَثلُّم

ة  residual- residue بقي 

 residual tack  متبق ية لُزوجة

 resin  رات نج

 resin polyester  رات نجي   بوليستر

 resin sheathing paper  رات نجي    تْغليف َوَرق

 resistance  ُمَقاَوَمة

 resistance - to - dry - heat test  الجاف ة الحرارة   مقاومة   اختبار

 resistance - to - immersion in boiling  المغلي   بالماء   الَغْمر   مقاَوَمة
water 

 - resistance - to - immersion - in  المغلي   بالماء الَغْمر   مقاومة   اختبار
boiling - water test 

 resistance - to - stain test  التبقع مقاومة   اختبار

 resistance - to - surface wear test  السطحي   االهتراء مقاومة   اختبار

 resistant مقاوم

 retarded hemihydrated gypsum  متمي ه نصف ُمْبطأ جْبس

 ribbed lath  ُمَضلع َشَبك

 rib - lath sheet  ُمَضل ع شبكي   لوح

 ridge  َمْتن



 rigid  جاسئ

 rigidity test  الَجَساءة اختبار

 rim  حاَفة

 ring  َحْلَقة

ْرَقاة  riser  م 

 rivet  ب ْرشام

 riveting  َبْرَشَمة

 rock asphalt  َصْخري    أْسفلت

 roll  لَف اف

ْدَحلَة  roller  م 

 rolling door  باب لف اف

يلة  rolling shutter  لَف افة َسد 

 roof َسْطح الَمْبنى

م  roofing accessories  َتْسقيف لواز 

ة  roofing material  َتْسقيف ماد 

 roof tile  َقْرميد

 rosette  وردي ة

 roughness  ُخُشوَنة

 rub  حك َيحك؛

اط  rubber  مط 

اط أرضي ة  rubber floor  مط 

ة َسج  ة م  اطي   rubber jointer  مط 

اطي ة َحْلَقة  rubber ring  مط 

اد  runner  َمد 

ة  run-off screed  َمَيّلن َمد 

 runway  َمْدَرج

ق ُمَعاي ر َمزُّ  rupture modulus  الت 

 rust  َصَدأ

َدأ م للص   rust-proof steel فُوالذ مقاو 

 rust stains  صدأ ُبَقع

 safety  َسّلَمة أَمان؛

ل  sagging  َتَهدُّ

نة  sample  َعيِّ



 sandpaper  َصْنَفَرة َوَرق

 sand pocket  طيني   رملي   جيب

 sapwood  الُعَصارة  خشب

لة َتْصفيَحة  sarking  عاز 

اك اب ُشب   sash window  سح 

 saturated  ُمْشَبع

 sawing َنْشر

 sawn َمْنُشور

 scaling  َتَقشُّر

 schedule  َجْدَول

 scoring  َتْحزيز

طة  scraper  كاش 

 scratch  َخْدش َخَدَش؛

 scratch  resistance  الَخْدش مقاَوَمة

ة  screed  َمدَّ

 screw  ُبْرغي

 sealant  خات َمة

 sealant mastic  خات مة ُمْصطكاء

 sealing gasket حباس خاتم -حشية خاتمة

 seasoning test  الَجَفاف اختبار

 section  َمْقَطع

 section performance  الَمْقَطع أداء

 section performance test  الَمْقَطع أداء   اختبار

 self - extinguishing  ذاتي إطفاء

 selvage (selvedege)  حاشية

 severe  قاس  

ْرق ق   (؛ الخشب )في ع   shake  ش 

 shape test  الش كل اختبار

 shear  َقص  

ْمد إْغماد؛  sheathing  غ 

 sheet  صفيحة لَْوح؛

 shelf  َرف  

 shell  ق ْشرة



 shim  َفْلَكة

 shrinkage  انكماش

ماش اختبار  shrinkage test  االنك 

 shutter  َسديلة

ْرَبال؛  sieve  ُمْنُخل غ 

 silicon  سيليكون

 sill  َعَتَبة

 sintering  َتْلبيد

 size  َمقاس

 skirting )الحائط( إزار -تأزير

 slab  َبّلطة

 slate أْسَود( )َمْرَمر أْرُدَواز

ة  sleeve  ُكمَّ

 slide  َيْنَزل ق

 slope  َمْيل

 slope of grains  األلياف َمْيل

 slump test  الُهُبوط اختبار

ّلط  slurry  سائل م 

 smoke  ُدَخان

خان ن الدُّ  smoke developed تَكوُّ

ن   اختبار َخان تكوُّ  smoke developing test  الدُّ

 smooth أملس

 soft  لي ن

 softening  َتْليين لُُيونة؛

 softening point  اللُّيوَنة درجة  

 softening - point test  اللُّيوَنة درجة   اختبار

 softwood  لَيِّن  َخَشب

 soil  ُتْربة

ن لَْوح  solid colour panel  ُمْصَمت ُملَو 

يب  solvent  ُمذ 

 sound أصيل -َصْوت

 sound intergrown knot ُعْقَدة أصيلة داخلي ة الت كوين

 soundness أصالة



ْوت  sound transmission انتقال  الص 

ْوت  sound transmission class َدَرَجة انتقال  الص 

ْوت  sound transmission test اختبار انتقال  الص 

دة  spacer  ُمَباع 

 span الباع )المسافة بين عمودْين(

 specific density  َنْوعي ة َكَثاَفة

 specific - gravity test  الن وعي   الوزن   اختبار

 specimen  َفْحص نموذج

 speck  لَْطَخة

 spigot ذْيلُ األنبوب

 spirit  ُكُحول

 splicing  َوْصل

 spline  لَُسْين

 splitting  انفّلق

 spray  َرش  

 spray applied ُمنف ٌذ بالرش  

 spread of flame  الل هب انتشار

رش  sprinkler م 

ذاذ  sprinkling  ر 

 squareness  َتْربيع

ربيع اختبار  squareness test  الت 

 stability  استقرار

 staggered  ُمَتَخال ف

 stain  ُبْقعة

 staining  َتَبقُّع

ة  staining material  ُمَبقََّعة ماد 

 staining test  الَتبقُّع اختبار

 stainless steel  الصدأ عديم فوالذ

 stair  َدَرج

 standard  قياسي  

 static  ُسُكوني  

 steam  الماء ُبَخار

 steam curing إيناع ببخار  الماء



 steel  فوالذ

ْلك  steel wire  فوالذي   س 

 stiffness  َقَساَوة

 stiffness test  الَقَساَوة اختبار

ي    stone kerb ح َفاٌف َحَجر 

ة َبّلَطة ي   stone tile  َحَجر 

 stooling  الُبْرطاش َرُكوب

 straightness  استقامة

 strength  ُمَقاَوَمة

 stress إْجهاد

ْرق  stringer ع 

يط شريحة؛  strip  َشر 

 strip mesh  شبكي شريط

 stripping َنْزع

 structural  إنشائي  

ني ة إنشاءات أعمال  structural metal work  َمْعد 

 structural steel  إنشائي   فوالذ

 structure  ُمْنَشأ

راز  style  ط 

اط  أنبوب  styrene rubber pipe  استريني   مط 

 sulphate  كبريتات

 sulphide  كبريتيد

 supervision إشراف

ْسَند -يسند  support  م 

ْطح( َتْسوية  surfacing )الس 

ْطح( َتْسوية ُرَكام  surfacing aggregate )الس 

 suspended  ُمَعل ق

 suspension  َتْعليق

 suspension system نظاُم َتْعليق

 swell; swelling  انتفاخ

يز  َخَشب  sycamore wood  الُجمِّ

ي   َرات نجي    ُمَضاف  synthetic resin admixture  ُصْنع 

 system نظام



يك( الَعْفص    َحْمض ن   tannic acid )التَّ

ق    tapered  ُمْسَتد 

اج   خشب  teakwood  الس 

ق  tear  تمزُّ

ق مقاومة  tear strength  التمزُّ

 temperature  حرارة درجة

 temperature resistance test  الحرارة درجة   مقاومة   اختبار

 tempered  ُمَعالَج

 tensile strain  الشد   ُمَطاَوَعة

 tensile strength  الشد   مقاومة

؛  tension  توت ر َشد 

 terebinthine تربنتين

 terrazo tile  تيرازو َبّلطة

 test  اختبار

 thermal َحراري  

 thermal plastic floor  حراري ة لدائني ة أرضي ة

لة َحْشَوة  thermo - setting insulating fill  الشك   حراري ة عاز 

 thickness  َسَماكة

ماكة اختبار  thickness test  الس 

اط  tie  رب 

 tile  َبّلطة

 timber خشب

 tolerance  تفاُوت

 tongue - and - groove joint  وتنزيل حفر وصلة - واألُخدود الل سان   ُوْصلَة

 top coat  َظَهارة طبقة

ضة  top rail  ُعْلَيا ُمْعَتر 

 torsion  لَي  

 total compression  ُكل ي   َضْغط

 traditional door  تقليدي    باب

ْبه  translucent  َشف اف ش 

َضة؛ رافدة فة ُمْسَتْعر   transom  َساك 

 transparent  َشف اف

ض  transverse  ُمْسَتْعر 



ض ح ْمل  transverse load  ُمْسَتْعر 

ضة مقاومة  transverse strength  ُمْسَتْعر 

 tread  َمْوطىء

 treated glass fabric نسيج زجاجي  ُمعالَج

 treatment  ُمَعالََجة

 trench  َخْنَدق

 tube أنبوب

 tung oil  الت نق زيت

نق  َخَشب  tungwood  الت 

 tunnel َنَفق

 twist  التواء

 two-part polysulphide الكبريتيد الُمْزَدَوجُمَبْلَمر 

 ultimate  أقصى

 ultimate stress  أقصى إجهاد

 undercoat  ب طانة

 uniformity  انتظام

 uniformity test  االنتظام اختبار

 unsound knot  تال فة ُعْقَدة

 upper flange  ُعْلَيا َشَفة

 urethane  ُيورثين

 urethane foam  الُيورثين َرْغوة

َمام  valve  ص 

 vapour barrier  أْبخ رة حاج ز

 veneer  ُرَقاقة

 veneer wall  رقائقي   ج دار

اية  vent  هو 

 vermiculite  ْفرمكيوليت

 vinyl  فينيل

 vinyl asbestos floor  فينيلي   اسبست أرضي ة

 vinyl chloride copolymer  الفينيل لكلوريد الت ساهمي الُمَبْلَمر

 vinyl chloride polymer ُمَبْلَمر كلوريد الفينيل

ج صيني    َخَزف  vitreous china  ُمَزج 

ج  virtified ُمَزجَّ



 volatile  ُمتطاي ر

ة  volatile material  ُمتطاي َرة ماد 

 volume َحْجم

ي    volumetric  َحْجم 

ة َكَثافة  volumetric density  َحْجمي 

 vulcanized  ُمَفْلَكن

 vulcanized fibre ليف ُمَفْلَكن

 wall molding (or moulding)  الج دار إفريز

 wall tie  ج داري   َمْرب ط

 walnut  الَجْوز

 walnut wood  الَجْوز  َخَشب

 wane  تَضاُؤل -يتضاءل

 warpage  اْنف تال

 washer  َفلََكة

 water content  الماء محتوى

 water flow  الماء َجَرَيان

 water-pressure test  الماء ضْغط   اختبار

د  الماء  water-proof paper َوَرٌق ض 

 water-reducing admixture خليٌط مضاف ُمخفِّف للماء

ٌد للماء  water-repellent طار 

 water-retention power قدرةُ ح ْفظ  الماء

 water stop  الماء ُموق ف

 water-tight  الماء ضد ُمْحَكم

ج  waviness  َتَموُّ

 wear  اهتراء

 wear - resistance test  االهتراء مقاومة   اختبار

َية  weathering  َتْجو 

م ي ة للعوامل   مقاو   weatherproof  الجو 

 weather - strip  الَجو   شريط

ج  weaving ُمتعرِّ

جة حركة  weaving motion  ُمَتعرِّ

 wedge  إسفين

 weight  َوْزن



 welded  َمْلحوم

 welded fabric نسيٌج َمْلحوم

 welding  لَْحم

 white lead  اسفيداج  ؛ أبيض رصاص

 whitewood  أبيض َخَشب

 whiting  تبييض  -األبيض الطباشير مسحوق

 wood bark ل حاء الَخَشب

ة ُوْصلة  wooden joint  خشبي 

ادة ة َسد   wooden plug  خشبي 

ٌة خشبي ة  wood floor أرضي 

ةٌ حاف َظٌة للَخَشب  wood preservative ماد 

 wood staining الَخَشب َتَبقع

يلُول  xylol ز 

 yield ُخضوع

 zinc )زنك( خارصين

 zinc chromate  الخارصين كرومات

 zinc chrome  الخارصين كروم

 zinc flashing  خارصيني   تصفيح

ْعيار  zinc gauge  الخارصين م 

 zinc - rich  بالخارصين غني  

 zinc white  الخارصين أبيض

 


