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 المقدمة
  للهندسة الواسع بالمجال والجديدة المرتبطةالقديمة  ألهم المصطلحات  وموجز وموثوق  حديث  تجميع إلى الحاجة  لتلبية المعجم  هذا إعداد تم

 خدمتين أساسيتين: إلى تقديم  المعجم  هذا يهدف . الميكانيكية

ا وصفاا  ويقدم  يركز   -  أولا  ا  للقارئ ويقدم  حالياا في الهندسة الميكانيكية،   المستخدمة المصطلحات  ألهم موجزا   لمعنى وكاملا  حقيقياا فهما
 . في كل من العملية التعليمية، والصناعة، والتجارة  استخدامها المصطلحات وطبيعة 

ه وفق  لقد تم األخذ بعين العتبار عند إعداد هذا المعجم أن يكون سهل الستخدام من قبل الطلبة واألساتذة والباحثين والمترجمين، فتم ترتيب 
 الترتيب الهجائي باللغتين العربية والنكليزية.

م في هذا المعجم بحيث تكون واضحة وغير ملتبسة على المختصين والمهتمين اآلخرين،  وبلغة عربية صحيحة يُتفق عليها  لقد تم تبسيط المفاهي 
 من جميع أعضاء اللجنة. 

  أولقد تم التأكد من أن المصطلحات الواردة في هذا المعجم تتفق و أل تتناقض أو تتعارض مع المعاني المعجمية أو الدارجة األخرى للكلمة 
 للمصطلح في اللغة العربية.  

ا: تسهيل استخدامه من خلل تقسيم المعجم إلى عدة أقسام حسب التخصصات العملية المختلفة في الهندسة الميكانيكية، مصطلحات عامة،    ثانيا
 واآللت والتجهيزات، وعمليات التصنيع الميكانيكية، و عناصر اآللت، واألدوات.......الخ.  

 معجم: شارك في إعداد ال
 من مجمع اللغة العربية: األستاذ الدكتور مروان المحاسني، األستاذ الدكتور هاني رزق، األستاذة الدكتورة لبانة مشوح. 

األستاذ   من مركز الدراسات والبحوث العلمية: األستاذ الدكتور أكرم ناصر، األستاذة المهندسة سهيل الياس، األستاذ الدكتور أحمد هيثم الكاتب،
 ور ماجد حيبا. الدكت 

  المعجم نتيجة جهد مشترك لمجمع اللغة العربية في دمشق و لمركز الدراسات والبحوث العلمية " لجنة الجودة والقياس" ومطروح للتداول بين
 الطلب والمهندسين و األكاديميين، ونرحب بجميع المقترحات والملحظات ألخذها بعين العتبار في اإلصدارات اللحقة للمعجم. 

 
 
 
 

 لجنة إعداد المعجم 
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 في الهندسة الميكانيكية  عامة وتعاريف  مصطلحات
 accurate مضبوط 1-1

 المسموح بها الحدود الموّصفة بدون خطأ ضمن 
 acme threadمنحرف الشبه  سنال 1-2

 ت التشغيل. آالفي تغذية شكل  كبير للوالب الب  عملستي  ، °29زاوية  برغي بمقطع شبه منحرف و سن 

 
 

 addendumالمسن ن  سن   طرف 1-3
 . الخارج باتجاه  أو دائرتها من خط الخطوة يمتدّ المسنن  جزء من سنّ 

 
 
 align الصف   1-4
 اآلخر. البعض إلى في أماكنها الصحيحة بعضها بالنسبة  من مكّونات وحدٍة ما أو أكثر ضع عنصرين و 

 
 
 allowanceاإلزواج  1-5

نوع معّين تأمين  وثقب( بغرض  عمود  )جزاء المتداخلة  عظمية لألبين الحدود األرغوب به  أو المالفرق المقصود  
 من التوافق.

 angle of threadزاوية السن  1-6
 البرغي.مجرى سن اللذين يشكالن زاوية بين السطحين ال
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 annulusالحلقة  1-7
أو  , حواطة أو طوق , حلقة معدنية إلحكام الربط  :)مثالوائر أو بأسطوانات ذات مركز واحد شكل محاط بد 

 جلبة، ...، إلخ(.
 assemblyالمجم ع  1-8

 .أو آلة آليةتشكل  التي جزاء األتحتوي  مجموعة
 axisالمحور  1-9

 تدويره.  ن يدور حوله في حالأيمكن للجسم ، و عبر مركز جسم الخط الحقيقي أو التخيلي الذي يمر  

 backlashالضياع الحركي   1-10
  ويدل  المصطلح أيًضا على.  ناتمسن  من الو سلسة أسنان لزوج  بين األالضائعة الحركة  مقدارو أالخلوص 

   .بشكل كبير المهترئة البراغيسنان أو الحركة الضائعة بين أ االرتخاء

 
 baffleخانق ال 1-11

ل جريان الغازات أالجهاز الذي يبطئ   ، ...، إلخ. الصوتو  السوائلو و يحو ِّ

 
 basic size األساسي  مقاس ال 1-12

 االختالفات.نسب إليه كل  ت  الذي و االسمي أالنظري  المقاس
 
 bastardاألولي   1-13
 الناعم. مبرد قياًسا إلى ال  األولي  هو مبرد عالي الخشونةالمبرد على سبيل المثال  .غير منتظمو  ير قياسي  غ
 bell mouthed hole  الفوهة الثقب ناقوسي   1-14

اهما أكبر بقليل من البعد األساسي للثقب، وهو ليس  تلو كأحدى نهايتيه إالشكل،  و مخروطيأر مدو   ثقب  
 .أسطوانيًّا على امتداده
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 bevel الشطفة 1-15

 .سطح مشغولة غير متعامد مع أسطحها األخرى 

 
 bimetallic stripشريحة ثنائية المعدن  1-16

  ئهاجز  فيمعدن مختلف ب ةمرتبط ، وهي  العلوي من معدن )أو خليطة( ئهاجز في مؤل فة شريحة معدنية  
 .السفلي

 حرارتها. رفع درجة عند ملتويةمستوية الشريحة صبح الت
 blind hole الثقب األعمى 1-17

 .خرلى الطرف اآلإ أن ينفذدون  د  محد    لى عمق  إيصل ثقب في مشغولة 
 bond الربط  1-18

 .فيما بينهاأجزاء مختلفة  تثبيت 
 boreالتجويف  1-19
 . معدنيةثقب دائري في مشغولة   نفيذ عملية ت أيًضا  وه و . في عمود لقطر الداخلي السطوانة أو ثقب  ا

  brush المِّسفرة 1-20
ل أو    .حلقات االنزالقمع قطع من الكربون أو النحاس تكون على تماس انزالقي مع المبد ِّ

 camالحدبة )الكامة( 1-21
آخر  جزء جزء  من آلة ي ستعمل لتحويل حركة دورانية أو متذبذبة بالتالمس المباشر إلى حركية  خطية في 

 .تابعي عرف بال

 
 
 cap screw برغي الغطاء 1-22

بخلوص في القطعة   ثقب   في مًعا وذلك بتمرير البرغيلتثبيت قطعتين عمل ستي    ،كبرأو أمم  5برغي بقطر  
 . في القطعة الثانيةلولب في ثقب متثبيته و  ،ولىاأل 
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 chamfer شطف الحواف 1-23
 لة.مشغ  قطعة طراف الحادة من زالة األإ تشكيل سطح مائل أو

 check valve غير م رجعصم ام  1-24
 لتدفق باتجاه واحد فقط.باصمام يسمح 

 circular pitch الخطوة الدائري ة 1-25
 .على دائرة الخطوة ةً سيمق  ،نمركز السن التالي في مسن  و مركز السن األول   بينلمسافة ا

 coil spring لنابض الحلزونيا 1-26
 . فوالذ نابضي ملفوف بشكل حلزونيمن لك س
ل 1-27  commutator المبد 

 .ضوعن المتحر   معزولة فيما بينها هاكنلض المتحر  لفات لى إعدد من القضبان النحاسية موصولة 
 convolutionاللفة  1-28
 . للبرغيورة كاملة د
 coreاللب  1-29

 .المركزي  ؤهأو جز  الجسم مركز
  counter boring التخويش األسطواني 1-30

 . سطواني  أرأس  يذلبرغي  سطوانياأل التخويش ك د,قطر محد  بء من عمق الثقب توسيع جز  

 
 
  counter sink التخويش المخروطي 1-31

 .و أخفض منهأ ليصبح بمستوى السطح البرغيس بحيث يحضن رأ ه،و تشكيلأما جسم قطع تجويف في 
 crest clearance خلوص الذروة 1-32
 ق معه.ش  عوجذر السن المت اللولب ل الفراغ بين قمة سنمث  ي و البرغيعلى ف عر  ي

 crest of screw thread لبرغي حرف سن اللولب 1-33
 .الجانبيين اللولب سن السطح العلوي الواصل بين سطحي  

 crownd المحد ب 1-34
ة انزالق.  انحناء بسيط على سطح ما  كسطح َمحمل كروي أو سك 

 dedundumالمسن ن  سن   جذر 1-35
هو أيًضا المسافة القطرية بين دائرة الخطوة ودائرة    الخطوة أو دائرتها.  خط  الواقع تحت ن  المسن    جزء من سن  ال

من الخلوص أيًضا.    الجذر التي تتض 
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 diaphram(الغشاء )الحجاب 1-36
 . بين حي زينفاصل  مرن 

 double flare  التفليج المزدوج 1-37
عة ألنبوب بسماكة  مضاعفة.  النهاية الموس 

 
 
 dowel  الوتد 1-38

 مسمار، ذو شكل أسطواني عادة، يستعمل لربط أو تثبيت شيء في مكان ما بصورة مؤق تة أو دائمة. 

  
 
  drift pin مسمار التصحيح 1-39

 التبشيمة، بحيث تمر  التبشيمة في الثقوب بسهولة.    ثقوبمحورة يستعمل ل مستدق  مسمار مستدير  

 
 

 
  eccentric الالمركزي  1-40

 مركز مختلف عن مركز دائرة أو أسطوانة مرتبطة معها.دائرة أو اسطوانة ذات 
دية.    ل الحركة الدورانية إلى حركة ترد   وهو أيًضا جهاز يحو 

 
 

 end play  فيالطرَ خلوص ال 1-41
ك هذا العمود إلى األمام والخلف.  بالنسبة لعمود، مقدار تحر 
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 eye bolt   برغي ذو عروة 1-42

 نهايتيه مسن نة واألخرى على شكل حْلقة.برغي إحدى 

 
 
 feather   خابور منزلق 1-43

يستعمل لمنع بكرة أو مسنن أو أي جزء آخر من الدوران حول العمود، لكنه يسمح بالحركة على خابور  
 .طوله، ويثب ت عادة على القطعة المنزلقة

 
ر 1-44  fillet  السطح المدو 

 محد ب( يربط بين سطحين ملتقيين بزاوية لكسر الحواف أو منع ترك ز اإلجهادات. سطح مقع ر )أو 
 flange  شفة تثبيت 1-45

 قطعتين مًعا.في تثبيت ستعمل ت   كالحافة، قطعة معدني ة ممتدة نحو الخارج

 
 

  flareالتوسيع 1-46
 فتح  أو مد  نحو الخارج. 

 flushالتسوية  1-47
 . المختلفة في مستوى واحدعندما ت جعل سطوح األجزاء 

 fulcrumنقطة االرتكاز  1-48
 مرتكز ذراع الرافعة.
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 fluteالمجرى  1-49

سائل  توصيل  و ايش  لر تسهيل خروج االقطع و تأمين زوايا  أداة القطع ل  لولبي  يشك ل على سطحمستقيم أو    مجرى

  .القطعدود إلى حلتبريد ا
 
( الصمام االنزالقي 1-50  gate valve )البوابي 

ك  ت  التي ات امنوع شائع من الصم    بين فتحتي الصمام. منزلقة لعرقلة تدفق السائل بوابةً  ت ستعملا و يدويًّ حر 

 
 
 gearمسن ن ال 1-51

المضخات، في أعمال   و   ،في تحريك الصماماتعمل  ستالتي ت  المسننة    العجالتعلى أنواع    يدل  مصطلح عام  
ات الرفع.   وفي معد 

 gearing نقل الحركة بالمسننات 1-52
 .لنقل الحركة في اآلالت  عمل ستت  ، بترتيب معين ، أو مسن ناتمن المسنناتسلسلة  

 gib  خابور تثبيت 1-53
توافق لضمان    (عادة محامل انزالقية)  بين جزأي اآلالتصفيحة معدنية على شكل زاوية أو إسفين توضع  

 .وتصحيح الوضع تخفيًفا لالحتكاك واالهتراءمناسب 

 
 
  gland المانعة 1-54

 .منع تسرب الغاز أو السائل عبر المفصلت  أو قطعة جهاز
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 hand wheel عجلة يدوية  1-55

بواسطة التغذية  اآللة  أو تغيير وضع أجزاء  تحريك  ل  التشغيل  آالت  ختلفة التي نجدها فيمن العجالت المأيٌّ  
 . مخرطةالكغراب ، ةاليدوي

 halfmoon key  خابور وودروف 1-56
 . هاللية الشكلتثبيت   قطعة

 
 
 helical gear  مسن ن ملولب 1-57

 .كامل سطحه محوره على مائلة بالنسبة إلى  هأسنان نمسن  

 
 helicoil اللفة الملولبة 1-58

رة، وهو يثب ت  اللوالب  أسنان  صالح  لولب يحشر إل  إلعادة السن إلى مقاسه   تشغيله المعاد   الثقبفي  المتضر 
 .األصلي

 
 helix اللولب  1-59

، دورةعلى طول المحور لكل  نتظم  م سطوانة يتقدم بشكل  أمن خط مرسوم أو ملفوف حول  يتشك ل  منحنى  
 .أداة ثقبجرى على أو الم  كالسن  على البرغي
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 helix angel of a thread  زاوية لولبة السن 1-60

 دورانه.اللولب بالنسبة إلى محور  أداة تصنيع ميلزاوية  

 
 hexagonal nutسداسية ال العزقة 1-61

 .سداسي مقطع ذات   صمولة
 involute gear tooth  سن إنفوليوتي )متداور( 1-62

 . سطوانةاأل  عن خيط مشدودفك  عن طريقتشكل سن  ذو منحن  ي 

 
 journalالمرتكز  1-63

 . أنهي ليتداخل مع المحمل العمود الذي شغ ل أوجزء 
 keys الخوابير  1-64

  عمود ال  ويبقى جزء منها بارزًا فوق   عمود، مختلفة تتوضع في تجويف ضمن المعدنية بتصاميم    قطع  
 والمسنن   عمود حركة بين الال ن أو البكرة لتأمين نقل  ليتوضع في تجويف  مقابل في الثقب المركزي للمسن  

 .أو البكرة

 
 keyseat مقر  الخابور  1-65

ع  ل  أو المسنن والمشغ    عمودفي الالمحفور  التجويف أو المجرى     مجرى   كذلك  يدعى و .  فيه  الخابورليتوض 
 الخابور.  

 
 
نة  1-66 نسِّ  knurl السِّ
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 . أو أي شكل آخر مستقيمأو بشكل منتظم كمعين  هتخريش سطح أو تحزيز 

 
 
 land حد القطع الثانوي سطح  1-67

 دوات التفريز.وأالمساحل, و , ذكر اللولبةمثل ، لقطعألداة االسطح العلوي 

 
 

 lead angle  وجيهالتاوية ز  1-68
  متعامد مع محور ن مستو  مسن الميالن هي مقياس  لأو سن الدودة. و لسن البرغي اللولب زاوية 
 .البرغي

 
 
 lead hole توجيهالثقب  1-69
  لحصولا ( وللمساعدة في داة القطعأعلى )ضغط التغذية خفيف لت المشغولةفي نف ذ صغير ي قب  ث

 .قب دليلي  ثيدعى أحياًنا كبيرة. و الثقب ، وتوجيه ريشة الأعلى  على دقة  
 lead of threadالسن خطوة  1-70

 دورة كاملة.  خالل صمولةأو ال البرغيأحادي األبواب, هي المسافة التي يتقدم بها  سن البرغيفي 
 left hand threadيساري  برغي 1-71

 .أو عكس عقارب الساعة لى اليسارإويتقدم عندما ي دار قابل، الذي يدخل في الجزء الم البرغي
 limits of sizeمقاس حدود ال 1-72

 عينة.مأبعاد المسموح بها من أجل لى واألعدنى األ المقاساتهي 

 
 
 
 line  األنبوب  1-73
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 للسوائل. كناقل عمل ستي  خرطوم أو  نبوبأ
  linkage الوصلة المتحركة 1-74

 . بين وحدتينقطعة  قابلة للحركة تصل 
 lobe الحدبة 1-75

 الكامة. ةحدبأو الدو ار  حدبةمثل الجزء البارز 
 
 lock nut  صمولة القفل 1-76

الضغط أو القبض  القفل بواسطةيكون فعل االهتزاز.  االرتخاء الناتج عن ت منع من صموالت نوع من ال
 برغي.على أسنان الالرص  أو 

 loose pulleyالبكرة الحرة  1-77
يقاف آلة  بهدف إلى بكرة حرة إمن بكرة قائدة  الَسير  نقلبحيث يمكن  عمودية على بحر  بكرة تدور 

 رأسي.  يقودها سير
  

 major diameterالقطر األكبر  1-78
 على سن مستقيم، هو قطر أسطوانة وهمية تمس  ذروة األسنان الخارجية، أو جذر األسنان الداخلية. 

 male partالذكر  1-79
 من مشغولة يتوافق مع ثقب أو فرضة أو مجرى في الجزء المزاوج. جزء 

  manual valve الصمام اليدوي  1-80
 صم ام ي فتح ويغلق وي ضبط يدويًّا.

 
 
 meshالتعشيق  1-81

 ربط )شبك( جزء مع جزء آخر، كتعشيق أسنان مسن ن مع أسنان مسن ن آخر مزاوج.  
 major diameterالقطر األصغر  1-82

 على سن مستقيم، هو قطر أسطوانة وهمية تمس  جذر األسنان الخارجية، أو ذروة األسنان الداخلية. 
 morse taper مخروط "مورس"   1-83

وهو كبير في أدوات الثقب ومحاور الفارزات وبعض المخارط.  أداة مستدق ة ذاتية القفل ت ستعمل بشكل
جزء الربط في أدوات القطع الدورانية مع محور الدوران الرئيسي لآللة، وذلك بقوة االحتكاك بين  
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 مخروط اآللة ومخروط األداة.

 
د األبواب  1-84   multiple thread screw برغي متعد 

 .المشغولة لتأمين زيادة في التقدم بخطوة معي نةبرغي بسن ين أو أكثر محفور حول محيط 

 
 

  nutصمولةال 1-85
دة متفقة مع البرغي المزاوج. يأخذ  عنصر ربط  وتثبيت معدني أو ال معدني، بسن داخلي وبخطوة محد 

 .سداسي أو رباعي أو أي شكل آخر سطحها الخارجي أشكااًل مختلفة

 
  off centerخارج المركز 1-86

 و ال مركزي، أو غير دقيق. خط المركز أو المحور، أو منزاح، أغير واقع على 

  peenلمحد بارأس المطرقة  1-87
عمل ستوي ويكون دائريًّا أو مسط ًحا أو كليهما،، المقابل لوجهها المستعمل للطرق  رأس المطرقةطرف 

 . التبشيمأو للطرق 

 
  pilot boreتوجيهقب الث   1-88

 . تهل ومحوريقب المشغ  قب لضمان مركزية الث  عملية الثَ تبدأ فيه ثقب  أولي 
  pilot shaftعمود التوجيه 1-89

 لتأمين محورية الثقوب.  اتمكونالب  و داخل ثق  يوضععمود 
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  pilot valveصم ام التوجيه  1-90
 .صمام آخربعمل م للتحك  عمل صمام يست

  pinionالمسن ن األصغر 1-91
 .ها أو مقاسهابغض النظر عن نوعزوج  من المسن نات في األصغر مسنن ال 

 
  pipe threadسن  أنابيب 1-92

  يستعمل في وصل ، له ذروة وجذر مسط حان، ومنف ذ على مخروط.درجة 60 رأسبزاوية سن لولب 
  األنابيب.

 
 

  pitchالخطوة 1-93
نقطة على سن والنقطة الموافقة على السن التالي.  بين  هي المسافة  الخطوةفي أسنان البراغي، 

 .ويطلق عليها الخطوة القطرية العدلة، هي مقاس سن المسن ن، المسننات حالة وفي

 
 
  pitch diameterقطر الخطوة 1-94

فيما يتعلق بأسنان البراغي، هو قطر األسطوانة الوهمية التي يمر سطحها من نقاط تجعل مسافة 
 الفراغ بين األسنان وعرض السن متساويين ومساويين نصف الخطوة.  

 

 
 
  playاللعب 1-95
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نين. بين غير المتعم دة الحركة   مكو 
  pullyالبكرة 1-96

 .أخرى إلى  بكرةمن قدرة يمتد فوقها حزام لنقل ال V مجرى على شكل عجلة ذات حافة عادية أو
د 1-97   quillعمود مخد 

ما يغلق القابض،  عندو . مسننات أو قوابضيحمل بكرات أو في عمود مصمت ويدور ف مجو    عمود
 .مًعايدور العمودان  

 
  rackالجريدة المسن نة 1-98

إلى حركة   يةالدورانالحركة لتحويل مسنن أسنان مع  تتعشقأسنان  اله ةمستقيم ةمعدنيشريحة 
 .عكسبالأو خطي ة 

اطة 1-99   ratchetالسق 
دورانه  ويمنع جهاز ميكانيكي يتألف من مسن ن  ولسين توقيف يسمح بدوران المسن ن في اتجاه واحد 

 . في االتجاه المعاكس

 

  recessالفرضة1-100
 المشغولة.سطح ي حدث في  مجرى 

 right hand thread  اللولب اليميني1-101
 .عقارب الساعة باتجاهأو  اليمينلولب  يتقدم في الجزء المقابل له بإدارته إلى 

 rivetالتبشيمة 1-102
قطعتين أو أكثر مًعا بتمرير الجسم عبر ربط ل يستعملتكون من رأس وجسم ويمن قطعة واحدة  مثب ِّت 

  بإزالة إالة التبشيمة . ال يمكن إزالبالطْرق  ثقب في كل قطعة ثم تشكيل رأس ثان  في نهاية الجسم
 .الرأس

 screwالبرغي 1-103
ل أو يشغ ل على سطًح أسطواني، ويمكنه التقدم على طول محوره نحو اليمين أو نحو   لولب يشك 

د األبواب  اليسار. ويمكن أن يكون اللولب أحاديًّا أو متعد 
 screw threadسن البرغي 1-104
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متجانس يكون على شكل لولب على السطح الخارجي أو الداخلي ألسطوانة حرف ذو مقطع أو شكل  
 أو مخروط. 

 
  set screwبرغي تثبيت 1-105

وهو يستعمل  وبنهايات ذات أشكال مختلفة.  ،سرأ  بدون  أو رأسب ،ىعادة من الفوالذ المقس   يكون 
 . لتثبيت أجزاء اآللة القابلة للضبط

 
 

 

  shoulder screwبرغي استناد 1-106
  آللة األخرى اوأجزاء  ت( العتالاألذرع )لدعم يستعمل غالًبا ما  .أكتاف(أو ن أو أكثر )ابرغي له قطر 

ي  ينبغيالتي   ة.أن تعمل بحر 

 
 

  single threadسن أحادي الباب 1-107
م خطوًة في كل دورة واحددخل له م ،سطوانةاحول  مشغ لسن برغي   . ويتقد 

ف1-108   socket head الرأس المجو 
لبرغي  ا من تدوير نيمك   بماأي شكل آخر على مسدس أو  تجويف محفور على شكلرأس برغي فيه 

 .مفتاح خاصب

 
ة ال1-109   splineخد 
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 .  أو التجويف شغ ل في العمودمجرى يفرضة أو 

 
  spool valve صمام المنزلقال1-110

داسطواني م عمود بواسطةالسائل  اتجاهبتحكم  لل هيدروليكيصمام   . منزلق خد 

 
  springالنابض 1-111

 . إزالة هذه القوة  عند األصليأو وضعه لى حالته إيعود عليه و قوةمرن ينكمش عند تطبيق  عنصر
  spur gearالمسن ن العْدل1-112

 .محوريةسنان خارجية  ألها  عجلة
  square threadسن مرب ع1-113

 . لفراغ بين األسنانا  يساوي عرض السن و مربع, عه مقط سن برغي

 
 
   step block  الكتلة المدر جة1-114

تستند عليها نهايات مقامط اآلالت عند  ،الدرجات عليها سلسلة من ،كتلة من الفوالذ أو الحديد الصب
 .لطاولةإط المشغولة الى قمْ 

 
 
 
دات الحركة1-115   stopsمحد 
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 لتحديد شوط الحركة. أدوات تثبيت
  stud البرغي عديم الرأس1-116

 . نهايتيه برغي مسن ن في

 
 stuffing boxصندوق المانعة 1-117

 . ضبط يدوي لمنع التسر بحجرة لها جهاز 

 
 
 taper المخروط1-118

 ه.ينهايتباتجاه إحدى  تدريجيًّاأو ثقب يتناقص قطرة  عمود

 
 taper pin األوتاد المخروطية1-119
 . العمودعلى  أجزاء اآللة في مكانهاتعمل لتثبيت سوتاد فوالذية ت  أ

 
 T  T-boltبرغي 1-120

في طاولة اآللة من   Tعلى شكل حرف    مجرى ستطيلة تتوافق مع أو م ةمربع نهايةمسنن له  برغي 
 . المشغوالت قْمطأجل 

 
 template الدليل1-121

ًها لتشغيل أو  أو م قياس   محدد عملستت   ،الفوالذ مصنوعة من توجيه  مسطح أو صفيحة قالب وج 
 أو تجميع القطع المعدنية. تشكيلل
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 thumb screw  البرغي اليدوي 1-122

ز،أو م  مجن حرأس  ذو برغي ر حز     قمط سريع وخفيف. الرغبة بإجراء باليد عند يدو 

 
 tolerance التسامح1-123

   .المواصفاتضئيل يسمح به خروًجا عن  هامش
 T T-slotتجويف 1-124

 قْمطمن أجل  Tالرأس المربع لبرغي قابل آللة ليا في طاولة يح دث  Tعلى شكل حرف  مجرى 
 .المشغولة

 U  U-boltبرغي 1-125
 سن نتان.م، نهايتاه  Uعلى شكل حرف برغ 

 
 valveالصم ام 1-126

.أي جهاز )أو ترتيبات( يستعمل لضبط تدف ق   سائل  أو غاز  أو بخار 

 
 V V -Blockدليل 1-127

، على طرفيها °90بزاوية  Vمرب عة أو مستطيلة الشكل، دقيقة األبعاد. في مركزها مجرى  فوالذي ةكتل 
   مجاري قمط لتثبيتها وتثبيت المشغوالت األسطوانية ضماًنا لمحوريتها عند الثقب أو التفريز.
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https://amzn.to/2MId4s8   

 viseملزمة 1-128
دة، ت قمط فيه المشغوالت في التشغيل اليدوي أو   اآللي. جهاز ميكانيكي ذو تصاميم وحجوم متعد 

 
 V V-waysمزالق 1-129

الجزء العلوي من فرش المخرطة أو المقشطة أو أي آلة تشغيل. يقوم المزلق بدور السطح الحامل 
    لصف  وتوجيه األجزاء المتحركة مثل عربة المخرطة.

 wormالدودة 1-130
ق مع مسن ن دودي فتقوده.   أسطوانة مسن نة تتعش 

 
 worm gearsالمسن نات الدودية 1-131

 مسن نات تقاد بواسطة دودة.   

 
 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2MId4s8
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 في الهندسة الميكانيكية  عامة  مصطلحات
 مرتبة وفق التسلسل األبجدي في اللغة العربية 

 
 allowance اإلزواج  .1

 line األنبوب  .2

 taper pin األوتاد المخروطية  .3

 screw البرغي  .4

 T T-boltبرغي   .5

 U U-boltبرغي   .6

 shoulder screw برغي استناد  .7

 cap screw برغي الغطاء   .8

 thumb screw البرغي اليدوي   .9

 set screw برغي تثبيت  .10

 eye bolt برغي ذو عروة  .11

 stud البرغي عديم الرأس  .12

د األبواب   .13  multiple thread screw برغي متعد 

 left hand thread يساري  برغي  .14

 pully البكرة   .15

 loose pulley البكرة الحرة   .16

 rivet التبشيمة   .17

 bore التجويف   .18

 T T-slotتجويف   .19

 counter boring التخويش األسطواني  .20

 counter sink التخويش المخروطي  .21

 tolerance التسامح  .22

 flush التسوية  .23

 mesh التعشيق   .24

 double flare التفليج المزدوج  .25

 flare التوسيع  .26

 blind hole الثقب األعمى   .27

 lead hole توجيه الثقب   .28

 pilot bore ث قب التوجيه   .29

 bell mouthed hole الثقب ناقوسي  الفوهة  .30

 dedundum جذر سن  المسن ن  .31

 rack الجريدة المسن نة  .32

 lobe الحدبة  .33



 

23 

 cam الحدبة )الكامة(  .34

 limits of size مقاس حدود ال  .35

 crest of screw thread لبرغي حرف سن اللولب  .36

 annulus الحلقة   .37

 gib خابور تثبيت   .38

 feather خابور منزلق   .39

 halfmoon key خابور وودروف  .40

 off center خارج المركز  .41

 baffle الخانق   .42

ة ال  .43  spline خد 

 pitch الخطوة   .44

 circular pitch الخطوة الدائري ة   .45

 lead of thread خطوة السن   .46

 crest clearance خلوص الذروة   .47

 end play الخلوص الطَرفي   .48

 keys الخوابير   .49

 template الدليل   .50

 V V- Blockدليل   .51

 worm الدودة   .52

 male part الذكر   .53

ف   .54  socket head الرأس المجو 

 peen رأس المطرقة المحد ب   .55

 bond الربط   .56

 lead angle التوجيهزاوية    .57

 angle of thread زاوية السن  .58

 helix angel of a thread زاوية لولبة السن   .59

ر  .60  fillet السطح المدو 

 land حد القطع الثانوي سطح   .61

اطة   .62  ratchet السق 

 single thread سن أحادي الباب   .63

 screw thread سن البرغي  .64

 pipe thread سن  أنابيب  .65

 involute gear tooth سن إنفوليوتي )متداور(  .66

 acme thread السن شبه المنحرف   .67

 square thread مرب عسن   .68

نة  .69 نسِّ  knurl السِّ

 bimetallic strip شريحة ثنائية المعدن   .70
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 chamfer شطف الحواف  .71

 bevel الشطفة  .72

 flange شفة تثبيت  .73

 align الصف    .74

 valve الصم ام  .75

76.  )  gate valve الصمام االنزالقي )البوابي 

 pilot valve صم ام التوجيه   .77

 spool valve صمام المنزلقال  .78

 manual valve الصمام اليدوي   .79

 check valve غير م رجع صم ام   .80

 nut الصمولة  .81

 lock nut صمولة القفل  .82

 stuffing box صندوق المانعة  .83

 backlash الضياع الحركي    .84

 addendum طرف سن  المسن ن   .85

 hand wheel عجلة يدوية  .86

 hexagonal nut العزقة السداسية   .87

 pilot shaft التوجيهعمود   .88

د  .89  quill عمود مخد 

 diaphram ( الغشاء )الحجاب  .90

 recess الفرضة  .91

 major diameter القطر األصغر   .92

 major diameter القطر األكبر   .93

 pitch diameter قطر الخطوة   .94

 step block الكتلة المدر جة   .95

 

 eccentric الالمركزي   .96

 core اللب   .97

 play اللعب   .98

 convolution اللفة  .99

 helicoil اللفة الملولبة  .100

 helix اللولب  .101

 right hand thread اللولب اليميني  .102

 gland المانعة .103

ل .104  commutator المبد 

 flute المجرى  .105

 assembly المجم ع  .106

 crownd المحد ب .107
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دات الحركة  .108  stops محد 

 axis المحور .109

 taper المخروط .110

 morse taper مخروط "مورس"   .111

 journal المرتكز .112

 V V-waysمزالق  .113

 brush المِّسفرة .114

 drift pin مسمار التصحيح .115

 gear المسن ن  .116

 pinion المسن ن األصغر   .117

 spur gear المسن ن العْدل .118

 helical gear مسن ن ملولب  .119

 worm gears المسن نات الدودية .120

 accurate مضبوط .121

 basic size المقاس األساسي   .122

 bastard المقاس األساسي   .123

 keyseat مقر  الخابور  .124

 vise ملزمة  .125

 spring النابض  .126

 coil spring النابض الحلزوني .127

 fulcrum نقطة االرتكاز .128

 gearing نقل الحركة بالمسننات  .129

 dowel الوتد  .130

 linkage الوصلة المتحركة   .131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


