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だい

19課
か

 建設機械
けんせつきかい

施工
せ こ う

①

သင ခန ်းစာ ၁၉။ ခဆာက လိုြ ခရ်းစက က ရ ယာလိုြ ငန ်း (၁)

No. ခ ေါဟာရ စာဖတ နည ်း ဘာသာ ြန ဆ ို ခင ်း မှတ ချက အမှတ အသာ်း/ဆ ိုင ်းဘိုတ 

1 トラクタ とらくた ထနွစ်က ်(Tractor)

ထနွစ်က ်(Tractor) တငွ ်လပ်ုငန််းသ ်ုးကှိရှိယာ 

(Attachment) ကှိတုပ်ဆငထ်ာ်းသသာ 

စကယ်န္တရာ်းကှိ ုေဒူှိဇုာ၊ ထရကတ်ာသရ ာ်ဗယ ်

စသညခ်ဖငဲ့ ်သ ေါ်ဆှိကုကသည။်

2 ブルドーザ ぶるどーざ သခမထှိ်ုးစက ်(ေဒူှိဇုာ)

ထနွစ်က ်(Tractor) တငွ ်သခမတနွ််းသရ ွဲ့သညဲ့ ်

ေလှိတခ်ပာ်းကှိ ုတပ်ထာ်းသသာ စကယ်န္တရာ်း 

(သခမထှိ်ုးစက၊် ေဒူှိဇုာ)

3 トラクタショベル とらくたしょべる ထရကတ်ာသရ ာ်ဗယ ် (Tractor shovel)

ထနွစ်က ်(Tractor) တငွ ်သခမသက ာကသ်ယ ွ်က ်

(Bucket) ကှိတုပ်ဆငထ်ာ်းသသာ စကယ်န္တရာ်း။  

(သရာ်ော)   ှိန််း ါ်းပတခ်ပာ်းခဖငဲ့ ်

သာွ်းသသာအမ ှိြုံ်းအစာ်း န္ ငဲ့၊် ကာ်းေ ်းခဖငဲ့သ်ာွ်းသသာ 

အမ ှိြုံ်းအစာ်းမ ာ်းရ ှိသည်

4 ホイルローダ ほいるろーだ
ကာ်းေ ်းခဖငဲ့သ်ာွ်းသသာ 

ထရကတ်ာသရ ာ်ဗယက်ာ်း

ကာ်းေ ်းခဖငဲ့သ်ာွ်းသသာ ထရကတ်ာသရ ာ်ဗယက်ာ်း 

(သလ်းေ ်းယကယ်ာဥ်၊ Four-Wheel Drive)

5 ダンプトラック だんぷとらっく သခမသက ာကသ်ယက်ာ်း (Dump truck) သခမသက ာကသ်ယက်ာ်း (Dump truck)

6 油圧ショベル ゆあつしょべる
ဟှိကုဒ်သရာလစ်သရ ာ်ဗယ ် (Hydraulic 

shovel)

လပ်ုငန််းသ ်ုးကှိရှိယာ (Attachment) ကှိ ု

သခပာင််းလ တပ်ဆင၍် 

လပ်ုငန််းအမ ှိြုံ်းမ ှိြုံ်းလပ်ုန္ှိငုသ်သာ 

သရ ာ်ဗယပ်ါသညဲ့စ်ကယ်န္တရာ်း 

(ဟှိကုဒ်သရာလစ်သရ ာ်ဗယ် )

7 バックホウ ばっくほう ေကဟ်ှိ်ုး

ဟှိကုဒ်သရာလစ်သရ ာ်ဗယမ် ာ်းထ တငွ ်

အမ ာ်းဆ ်ုးသတွွဲ့ရသသာ အမ ှိြုံ်းအစာ်း ခဖစ်ပပ ်း၊ 

သခမမ ကန်္ ာခပငထ်က ်နှိမဲ့်သသာ သနရာကှိ ုတ်ူးရာတငွ်

 သ ်ုးသည ်(ေကဟ်ှိ်ုး)

8 ローディングショベル ろーでぃんぐしょべる

 သခမသက ာကတ်ငဖ်ှို ဲ့ရာတငွသ် ်ုးသသာ 

ဟှိကုဒ်သရာလစ် သရ ာ်ဗယ ် (Loading 

shovel)

ဟှိကုဒ်သရာလစ်သရ ာ်ဗယတ်စ်မ ှိြုံ်းခဖစ်ပပ ်း 

သခမခပငသ်ပေါ် ရ ှိ သခမသက ာကမ် ာ်းကှိ ုတငဖ်ှို ဲ့ရာတငွ ်

သ ်ုးသည ်(Loading shovel)

ဥြမာ
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9 ローラ ろーら တလှိမဲ့်တ ်ုး (ရှိုလာ)

10 バケット ばけっと သခမသက ာကသ်ယ ွ်က ် (Bucket)

11 ブーム ぶーむ

ကရှိန််း၊သရ ာ်ဗယက်ာ်း စသညတ်ှို ဲ့၏ 

လကတ်  အရင််းပှိုင််း

(Boom)

12 アーム あーむ

ကရှိန််း၊သရ ာ်ဗယက်ာ်း စသညတ်ှို ဲ့၏ 

လကတ်  အဖ ာ်းပှိုင််း

(Arm)

13 ブレード（排土板） ぶれーど（はいどばん） သခမတနွ််းသရ ွဲ့သညဲ့ ်ေလှိတခ်ပာ်း

14 タイヤ たいや ေ ်း၊ တာယာ

15 クローラ くろーら
ယာဥ်၏ေ ်းမ ာ်းကှိပုတ၍် လှိမဲ့်သသာ 

(သရာ်ော)   ှိန််း ါ်းပတခ်ပာ်း

16 キー（鍵） きー（かぎ） သသာဲ့ 車の鍵
く る ま か ぎ ကာ်းသသာဲ့

17
作業装置
（アタッチメント）

さぎょうそうち
（あたっちめんと）

လပ်ုငန််းသ ်ုး တပ်ဆငစ်ရာ ကှိရှိယာ 

(Attachment)

18 エンジン えんじん အငဂ် ငစ်က်
အငဂ် ငစ်ကက်ှိနု္ှုှိ်းသည၊် 

အငဂ် ငစ်ကက်ှိရုပ်သည်/ပှိတသ်ည် エンジンをかける、エンジンを切
き

る

အငဂ် ငစ်ကက်ှိနု္ှုှိ်းသည၊် 

အငဂ် ငစ်ကက်ှိရုပ်သည်/ပှိတသ်ည်

19 ディーゼルエンジン でぃーぜるえんじん ဒ ဇယအ်ငဂ် ငစ်က်
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20 エンジンオイル えんじんおいる အငဂ် ငဝ်ှိုင၊်အငဂ် ငဆ် 

21
オルタネータ
（充電発電機）

おるたねーた
（じゅうでんはつでんき）

ခပနလ် နလ်ျှပ်ထတုစ်က ်

(သအာ်လတ်ာသနတာ )

22 バッテリ ばってり ေကထ်ရ အှို်း၊ဓာတ ် 

23 燃料 ねんりょう သလာငစ်ာဆ 

24 軽油 けいゆ ဒ ဇယဆ် 

25 ブレーキ ぶれーき ေရှိတ် ブレーキを踏
ふ

む ေရှိတက်ှိနုင််းသည်
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