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املقابل باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

  A 

 Acceptance  القبول

 Aggregate ركام

 Aggregate Base Coarse  األساس الركاميةطبقة

 Aging )أكسدة (تقادم

 Alignment مسار

 Asphalt Cement  اإلسفليتالرابط

  B 

 Barrier  حاجز

 Bending ءاحننا

 Blending املزج

 Boulder )كتل صخرية (جلمود

 Bridge جسر

  C 

 California Bearing Ratio (CBR)   كاليفورنيا للتحملنسبة

 Category الفئة

 Cement grout  مونة إمسنتية

 Classification تصنيف

 Clay طني

 Coarse Aggregate  اخلشنالركام

 Cohesion متاسك

 Cold Mix  البارد علىاخللط

 Compaction الدك

 Concrete Barrier  خرساينحاجز

 Consolidation تصلب

 Coordinates إحداثيات

 Core Samples )عينات إسطوانية( لبية عينات
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 Cross fall  عرضيميل

 Culvert  عبارة

 Culvert inlet-outlet lining  تكسية قاع ارى عند مداخل وخمارج العبارات

 Curb بردورة

 Curing اإلنضاج

 Cut القطع

 Cutback Asphalt  السائلاإلسفلت

 D 

 Deflection احنراف

 Delivery Ticket  التسليمبطاقة

 Density كثافة

 Drainage تصريف

 Durability  دميومة

 E 

 Elongated Particles  الطويلةاحلبيبات

 Embankment ردميات

 Emulsified Asphalt  اإلسفليتاملستحلب

 Excavation احلفر

 Exploration استكشاف

 F 

 Fabricate يصنع

 Fence  سياج

 Fine Aggregate  الناعمالركام

 Finishing  اإلاء

 Flat Particles  الرقيقة) املسطحة( احلبيبات

  G 

 Gabions  السالل املعدنية

 Geo-composite  األرضية املركبةاألنسجة

 Gradation تدرج
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 Grader يدرجر

 Gradient احندار

 Granular حبييب

 Grouted Rip Rap  التكسية باحلجارة املربوطة باملونة

 Guard Rail  حاجز أمان

 Gutters أقنية

  H 

 Hand Hammer  دك يدويةمعدة

 Hot Mix  على الساخناخللط

 Hydrated lime  املطفأاجلري

  I 

 Install تركيب

 Interlocking متداخل

 J 

 Job Mix Formula  خلطة العملصيغة

 L 

 Laying وضعتال

 Liquid Limit  السيولةحد

 Loose Rip Rap  التكسية باحلجارة املفككة

 Loss Angeles  بطريقة لوس آجنلوسالتآكلاختبار 

 Lot الوحدة

 Lux  )لوكس (٢كمية اإلضاءة يف وحدة املساحة م

  M 

 Marking  عالمات

 Measurement القياس

 Median جزيرة

 Mellowing time مدة الترطيب

 Mineral Filler  احلشو املعدنيةمادة

 Modified Asphalt  احملسناإلسفلت
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 Moisture رطوبة

 N 

 Nominal االمسي

 O 

 Open Graded  املفتوحالتدرج

 Overlapping التراكب / التداخل

 P 

 Paint  دهان

 Pedestrians Side Walk  أرصفة املشاة

 Penetration الغرز

 Plastic Limit  اللدونةحد

 Plasticity Index  اللدونةمؤشر

 Power Hammer  معدة دك آلية

 Premix Concrete  خرسانة مسبقة الصب

 Prime Coat  تأسيسطبقة

  Q 

 Quality Assurance ودةاجل تأكيد

 Quality Control ودةاجل ضبط

 Quick Lime  احلياجلري

  R 

 Random  عشوائي

 Rate معدل

 Reconnaissance  زيارة استطالع

 Recycling التدوير

 Retarders  الشكمبطئات

 Right of Way  حق الطريق

 Rip Rap  تكسية حجرية

 Rotary Mixer خالطات دوارة

 Roughness وعورة
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  S 

 Sample  عينه

 Sand equivalent  املكافئ الرملي

 Seam Strength  مقاومة نزع اللحام

 Shear  قص

 Shoulders أكتاف

 Silt  طمي

 Size  املقاس

 Slope Protection  محاية امليول

 Slump  )التكوم(اهلبوط 

 Slurry املالط

 Soundness  األصالة

 Source  مصدر

 Specifications  مواصفات

 Spreading  الفرد

 Stabilization  تثبيت/ معاجلة 

 Steel Slag  خبث احلديد

 Stockpile  التخزين

 Strain  انفعال

 Strength املقاومة

 Stress  إجهاد

 Subbase  ما حتت األساس

 Subgrade القاعدة

 Superpave  الرصف عايل األداء

 Superplastizer  حمسنات التشغيل

 Swelling االنتفاخ

 System  نظام

  T 

 Tack Coat  طبقة لصق



    قائمة املصطلحات              املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٨٨              ية اململكة العربية السعود–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 Tear Strength  مقاومة التمزق

 Tension  شد

 Test Pit  حفرة اختبار

 Tolerances التفاوت املسموح به

 Traffic Sign  عالمة مرورية/ شاخص 

 Treatment املعاجلة

 Trial Section  اختباري/ مقطع جترييب

 Triaxial  ثالثي احملاور

  U 

 Unconfined  غري احملصور

 Under drain  تصريف حتت السطحي

  V 

 Vibrating Plate  صفيحة هزازة

 Viscosity  لزوجة

 Voids  فراغات

  W 

 Workability  القابلية للتشغيل
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