
ةيئابرهكلا تاحلطصملا

Electricalterms

ءابرهكلا مولع

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



ءابرهكلا مولع تاحلطصم

Electric ءابرهكلا

قّفدت ةّيلمع يهو ةقاطلا عاونأ نم عون يه

نع جتني امو ةّيئابرهكلا الت صوملا يف تانورتكل اإل

تاريثأت نم قفدتلا اذه



StaticElectricity  ةنكاسلا ءابرهكلا

كرحتت ال يتلا ةيئابرهكلا تانحشلا يهو



DynamicElectricity ةكرحتملا ءابرهكلا

ةقفدتملا وا ةيراسلا ىمستو

يف تانورتكل اإل قفدت نع ةجتانلا ءابرهكلا يهو

ّيئابرهكلا رايتلا نيوكت ةببسم الت صوملا



ElectricChage ةيئابرهكلا ةنحشلا

(Q) اهل زمري

تاميسج اهلمحت يتلا ةداملل ةيساسأ ةيصاخ ويه

لمحت يتلا تانورتكل يهاإل تاميسجلا هذهو ، ةيلوأ

سةبلا ةنحش

ددع مكارتو ةكرح ةجيتن ءابرهكلا نوكتت يلا  بوتلا

. تانورتكل هذهاإل نم

واإل نوتوربلا يه ةّيساس األ تانحشلا ّنأو امك

نورتكل

نورتكل واإل ةبجوم ةنحش نوتوربلا لمحي ثيحب  

سةبلا ةنحش لمحي



Atom ةرذلا

ةبلا سلا تانحشلا نم ةباحس نم ةرذلا نوكتت  

ةنحشلا ةبجوم ةاون لوح رودت يتلا ( تانورتكل (اإل

زكرملا يف اًدج ةريغص

ةنحشلا ةبجوم   تانوتورب   نمةاونلا نوكتتو  

ةلداعتم   تانورتوينو

نأ نكمي   رصنعلا نم  ءزج رغصأ يه ةرذلا ربتعتو

رصانعلا ةيقب نع هب زيمتي

رغص األ ىنبلا نلاليق ةداملا يف رثكأ انصغ املك  ذإ

ثمفال: رخآو رصنع نيب قرف كانه دوعي نل

يف رخآ نوتوربو   ديدحةرذ يف نوتورب نيب قرف ال

رخآ ٍرصنع يأ ةرذ وأ  اًلثم مويناروي ةرذ 



Nuotron نورتوينلا

(N0)هل زمريو

ةيئابرهك ةنحش   لمحي ( يرذ نود )  يلوأ ميسج وهو   

ةلداعتم

نوتوربلا ةلتك  ًابيرقت يواست هتلتك

تارذلا ةيونأ يف  دجوي  

نورتوينلا ب ىعدي ثيح اهجراخ دجوي نأ نكمي امك

رحلا

هردق رمع  طسوتم هل  رقتسم ريغ رحلا نورتوينلا  

( ةقيقد 15 يلا (وح ةيناث 886 يلا وح

للحتي ةريصقلا ةرتفلا هذه دعب للحتي ثيح

نورتكلا  و نوتورب ىلإ 

 



Proton  نوتوربلا

(+p)هل زمريو

تانحشلا لقنب موقي يرذ تحتلا ميسجلا وهو

ةبجوملا ةيئابرهكلا



 Electron  نورتكل اإل

(-e)هل زمريو

تانحشلا لمحب موقي يرذ تحتلا ميسجلا وهو

ةبلا سلا ةيئابرهكلا



 Ion االنوي

(Fe++ هل( زمريو

ةلداعتم ريغ تارذ ةعومجم نع ةرذ وا ةرابع وهو  

ةيئابرهك ةيحان نم

لعافت  دعب  ةيئابرهك ةنحش   تبستكا اهنا يا

وا ةرذل تانورتكلا تطعا وا تذخا )  يئايميك

( ىرخا تارذ ةعومجم



Electricpotential  يئابرهكلا نومكلا

 ىدل ةنماكلا ةيئابرهكلا ةقاطلا   رادقم هب دصقي  

ةنحشلا  نم مولوك  1

  ةيبرهكلا ةنحشلا   سايق ةدحو وه مولوكلا ثيح

يف ةيواسم   نورتكل  اإل اهلمحي يتلا ةنحشلا رادقمو

  نوتوربلا ةنحشل امامت ةميقلا



ElectricalCapacity ةيئابرهكلا ةعسل ا

(C)اهل زمريو

سكعت ةيصاخ يه يئابرهكلا لصوملا  يف ةعسلا

 اإل ةطيبنلا  و ةيئابرهك ةنحش ظفح  ىلع هتردق ىدم

لا جملا هذه االيف معتسا األرثك ةينورتكل

ةيئابرهك ةرئاد يأ  ديوزت هنكمي يذلا   فثكملا يه 

 جملا لخاد ةقاطلا نزخ قيرط نع ةعسلا  ب

نيلصوم نيمسج  نيب يئابرهك



Electricfield   يئابرهكلا لا جملا

ىلعاال ءابرهكلا ب نوحشملا مسجلا ريثأت ىدم وهو  

هب ةطيحملا ءازج



Electricalflow يئابرهكلا قفدتلا

حطس ربعت  يتلا يئابرهكلا لا جملا   طوطخ ةيمك  وه

ام

قفدتلا ةميق تداز طوطخلا هذه تداز املكف  

نأ ينعي كلذف ةبجوم قفدتلا ةميق تناك واذإ

كلذف سةبلا تناك اذإ امأ حطسلا نم ةجراخ طوطخلا

حطسلا وحن ةلخاد طوطخلا نأ ينعي

قفدتلا ةميق باسح نكمي قلغم حطس حةلا ويف

نأ ىلع صني يذلا سواغ نوناق   بسح يئابرهكلا

احطس ربعت يتلا يئابرهكلا لا جملا طوطخ ةيمك

عومجملا ةمسق جراخل ةيواسم ( سواغ حطس ) اقلغم

ةيذافن ىلع حطسلا كلذ لخادب  يتلا ةنحشلل   يلكلا

غارفلا



Electricdischarge يئابرهكلا غيرفتلا

نيب ةيظحللا و ةئجافملا ةيئابرهكلا ةنحشلا لا قتنا  وه

يئابرهكلا دهجلا يف  قراف امهل نيمسج

ايتر ثودح فيرعتل لمعتسي حلطصملا اذهو

ةزهج األ دحأ يف هيف بوغرم ريغو ئجافم يئابرهك

ةينورتكل اإل



Electricarc يئابرهكلا سوقلا

  غيرفتلا سوق ىمسي  و 

زاغلل ةيئابرهكلا ةيلزاعلا رايهنا ببسب ثدحي  

رايت نايرس ىلإ يدؤي لصاوتم غيرفت ًاثدحم طيحملا

ءاوهلا ك لصوم ريغ طسو يف يئابرهك



Halleydischarge يلا هلا غيرفتلا

انوروكلا ةرهاظ ىمستو

دهجلا طوطخ يف  رهظت ةرهاظ  يه

طيحملا   ءاوهلا نيأتل   ةجيتن ( هيئاوهلا لقاونلا )  عفترملا

 جملا دوجول ةجيتن كلذو طوطخلا هذهب

طوطخلا هذه يف مظتنم  ريغ يئابرهك

هذه يف طيحت ةيجسفنب هةلا لكش ىلع نوكتو

ىلع ابلس رثؤتو زيزا توص دوجو عم طوطخلا

ةردقلا دقف نم ديزت اهنا ثيح ىوقلا ماظن



MagneticField    يسيطانغملا لا جملا

  يسيطانغملا لقحلا ىمسيو

(B)هل زمريو

مسجلا ب طيحملا زيحلا يف  أشنت ةيسيطانغم  ةوق يهو

يئابرهك هب رايت رمي يذلا لصوملا وأ يسيطانغملا

  ةطيحملا ةقطنملا اهنأب اهفصو نكمي طسبأ ريبعتب و

يعمةن  داوم ىلع هرثأ اهيف رهظيو سيطانغملا ب



Magneticflux  يسيطانغملا قفدتلا

يسيطانغملا ضيفلا   ىمسيو

(Φ)هل زمريو

ةدشو ةوق ذخأ  عم ةيسيطانغملل   سايق نع ةرابع وهو

نابسحلا ب يسيطانغملا لقحلا



Magneticinduction يسيطانغملا ثحلا

يسيطانغملا ضيرحتلا ىمسيو

(L)هل زمريو

ٍلصومربع   ةّيئابرهك ٍةَكِّرحم  ةّوق ُجاتنإ وهو

رّيغتُم ّيسيطانغم جملا  يف ّيئابرهك



Anode   دَعْصِملا

بجوملا ىمسيو

هل(-) زمريو

نمض يئابرهك رايت خالهل رمي يئابرهك ىرسم وه

باطقأ يذ يبطق يئابرهك زاهج

يئابرهكلا رايتلل سكاعم هاجتاب تانورتكل اإل يرجت  

ةنحشلا بجوم



Cathode  طبهملا  

بلا سلا ىمسيو

هل(+) زمريو

هدنع ثدحي يذلا   ةيئابرهكلا ةرئادلا   بطق  وه

تانورتكل لا اإل زتخا   ةيلمع

 يف ةبجوم   طبهملا ةراشإ لعج ىلع ءاملعلا قفتاو

تانورتكلإ طبهملا بستكي ثيح ةيئابرهكلا ةيلخلا

يئايميكلا لا   االزتخ ةيلمع خالل

 



يئابرهكلا رايتلا تاحلطصم

 ElectricCurrent يئابرهكلا رايتلا

(I)هل زمريو

ةيئابرهكلا ةنحشلا نايرج وهو



IntensityofElectric  يئابرهكلا رايتلا ةدش 

Current

الت صوملا ربع يئابرهكلا ليصوتلا ثدحي  

خالل ةرحلا   تانورتكل  اإل ةكرحل ةجيتن ةيئابرهكلا

 جملا ريثأت تحت الت صوملا هذه

يئابرهك  وأ جملا يسيطانغم



DirectCurrent    رشابملا رايتلا

رمتسملا رايتلا ىمسي و 

(DC)هل زمريو

ةقطنم  نم تانورتكل  لإل تباث قفدت  نع ةرابع وهو 

تاذ ىرخأ )ىلإ بلا سلا بطقلا علا( دهج تاذ

( بجوملا بطقلا ) لقأ دهج

هنا يا االةاجت دحومو ةدشلا تباث وهف يلا  بوتلا

طقف دحاو هاجتا يف يرسي



هفارطأو ةيراطبلا رشابملا رايتلا ردصم

هل(+) زمريو Positive بجوملا

هل(-) زمريو Negative بلا سلا



Alternatingcurrent  ددرتملا رايتلا

بوانتملا رايتلا ىمسيو

(AC)هل زمريو

يرود لكشب ههاجتا سكعي   يئابرهك رايتوهو

يف ةرم 50وأ60 ابايإو اباهذ هناكم يف بذبذتيو

مدختسملا يئابرهكلا ماظنلا بسح ةيناثلا



: ددرتملا رايتلا عاونأ

Singlephase روطلا يداحآ ددرتم رايت

وهو دلوملا وا ةماعلا ةكبشلا هردصم  و

50H ددرت 220V60 واH ددرت 110V  اما



روطلا يداحأ رايتلا فارطا

(L)هل زمريو Phase زافلا  

(N)هل زمريو Neutral لداعتملا وا دياحملا



Threephase روطلا ثاليث ددرتم رايت

اما وهو دلوملا وا ةماعلا ةكبشلا هردصم  و

220V زاف ThrrePhaseدهج ثالةث

380V زاف ThrrePaseدهج ثواالةث



روطلا ثاليث رايتلا فارطا

(L1  L2 L3)اهل زمريو تازاف  ثالث

لداعتملا وا دياحملا عبارلا فرطلا وا(R S T)و

(N)هل زمريو



Phase زافلا فرط

يحلا وأ راحلا ىمسيو

(L)هل زمريو

ناكملا يف ام ةطقن دنع ةيبيجلا ةيجوملا ةكرحلا وهو

  ةينمز ةرتف  ةدملو

نمزلا نم ةنيعم ةطقن دنعو ةنيعم   ةفاسم ربع  وأ



Neutral(لا رتوينلا ) لداعتلا فرط

(N)هل زمريو

تيملا وا درابلا وا دياحملا ىمسيو

لوحم يف ةيبرهكلا دوهجلا يف لداعتلا ةطقن وه

ةطقن هنا امك ةقطنملا وا ىنبملل يسيئرلا ةيذغتلا

راتس ةليصوت يف لوحملل ثلاالةث  تافلملا ليصوت



Earthing(االثر) يضر اال فرط

دنوارج ىمسيو

(PE)هل زمريو

لال ةياقولا لجا نم هلمع متي يذلا فرطلا  وه

ذختي ثيحب رصقلا تارايت نم تادعملا و صاخش

ضر هسالىلااال اراسم رايتلا



Periodictime يرودلا نمزلا

لوط نمز وأ ةدحاو ةرود نمز اهنأب   ةرودلا فرعت

ةجوملا

نيب نمزلا وأ ةجومل نيتيلا تتم نيتمق نيب نمزلا

ةجوملل نييلا تتم نيعاق



Phase روطلا

هجولا ىمسيو

ريست تارايت ألنثالةث راوط ثاليثاأل رايتلا يمسو

سأالك يفثالةث



Frequency ددرتلا

(Hz)هل زمريو

ددرت لثم يرود ثدح راركتل سايقم  وه ددرتلا

  ةجوم

وأ ةيتوص ةجوم ددرت نع ثيدحلا نوكي ام غاًبلا

ةيسيطانغمورهك ةجوم وأ  ةيئوض ةجوم ددرت



يئابرهكلا دهجلا تاحلطصم

Electricalvoltage يئابرهكلا دهجلا

رتوتلا ىمسيو

(U)هل زمريو

نومكلا رادقم نيب قرفلا  وه يئابرهكلا دهجلا

اذ األلو بطقلا ناك اذإف نيبطقلا نيب يئابرهكلا

12- نومك اذ يناثلا بطقلا و تلوف 12+ نومك

تلوف وه24 نومكلا قرف نإف تلوف



Electricpotential  يئابرهكلا نومكلا

(φ)هل زمريو

ةطقن اهربتعن امهدحأ نيتطقن نيب دهجلا و وه

ةيعجرم

نومكلا نوكي اهدنع نأب ةيعجرملا ةطقنلا زيمتت

φ=0V  رفصلل ايواسم



VoltageDifference دهجلا قرف

  ةيبرهكلا ةعفادلا ةوقلا ىمسيو

بطقلا  نم تانورتكل إل لةعفاّدلا   ةقاطلا   ةيمكوه و 

بجوملا بطقلا ىلإ بلا سلا

 ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا   ليوحت ةكرحلا هذه نع جتنيو  

:  اهمهأو ةقاطلا عاونأ نم ىرخآ عاونأ

تاناخسلا  يف ةيرارحلا ةقاط

حابصملا يف ةيئوضةقاط

يئابرهكلا كرحملا يف ةيكرح ةقاط



: يئابرهكلا دهجلا عاونأ

Verylowvoltage ادج ضفخنم دهج

ضافخن اال ديدش وا فيفخ رايت ىمسيو

(ELV)هل زمريو

نم لقأ دنع دوهجلا يف ادج ضفخنم رايتلا ىمسي

رايتلا 120Vيف نم لقأو ددرتملا رايتلا 50Vيف

رمتسملا

لثم فيفخلا رايتلا تاذ رئاودلا ليغتشل مدختسي

واالصتاالت ةقرسلا راذناو قيرحلا راذنا رئاود

اهريغو ةبقارملا تاريماكو



LowVoltage ضفخنم دهج

(LV):هل زمريو

50V نيب دوهجلا يف دهجلا ضفخنم رايتلا ىمسي

ددرتملا رايتلا يف تلوف وليك 1 ىلإ

رمتسملا رايتلا 1500Vيف 120Vىلإ ونيب

و عناصملا يفو يلزنملا لا معتس يفاال مدختسي

لماعملا



MediumVoltage طسوتملا دهج

(MV)اهل زمريو

1ىلإ  نيب دوهجلا  يف  دهجلا   طسوتم   رايتلا   ىمسي

تلوف وليك 72

عيزوت ةطحم نيب ةيئابرهكلا ةقاطلا لقنل مدختسي

ةينكسلا ءايح التاأل وحمو ةيئابرهكلا ةقاطلا



HighVoltage عيلا  دهج

(HV)اهل زمريو

72.5 زواجتي امدنع   دهجلا يلع رايتلا ىمسي

تلوفوليك

نيب ةديعب تافاسمل ةيئابرهكلا ةقاطلا لقنل مدختسي

عيزوت ةطحم نيبو ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت ةطحم

ندملا يف ةقاطلا



دهجلا فانصأ

TerminalVoltage  يفرطلا دهجلا

هسايق نكمي يذلا   يبرهكلا دهجلا  وه ءايزيفلا ملع   يف

دهج  ردصم   فارطأ دنع



AppliedVoltage  طلسملا دهجلا

ةيلخادلا   ةيئابرهكلا ةرئادلا يف لا عفلا دهجلا  وه

دلوم  GalvanicCellثمالوأ  ةينافلج ةيلخ يف 

( ومانيد )  يئابرهك



RatedVoltage ننقملا دهجلا

هجولا دهج وا ليغشتلا دهج ىمسيو

(Vhv)هل زمريو

ديلوت ةطحم   نمضت يذلا يئابرهكلا دهجلا وهو

  ةيئابرهكلا ةكبشلا   ةيذغت   ةيئابرهكلا ةقاطلا

هب نيكلهتسملل

220 110وأ نوكي نأ نكميو دمتعم   ليغشت دهجك  

رخآ دهج يأ وأ تلوف وأ380



Linevoltage طخلا دهج

(LV)هل زمريو

راتس ةليصوت يف طخلا دهج

هجولا دهج يواسي راتس ةليصوت يف طخلا دهج

3 ددعلل يعيبرتلا رذجلا برض

هجولا دهج ×1.73= طخلا  دهج

380 هدجنس L2وL1 نيب دهجلا قرف سايقبو

تلوف

تلوف 220 يواسي NوLI نيب دهجلا قرف نكلو  



اتلد ةليصوت يف طخلا دهج

هجولا دهج يواسي اتلد ةليصوت يف طخلا دهج

هجولا دهج = طخلا دهج

380 هدجنس L2وL1 نيب دهجلا قرف سايقبو

تلوف

هجولا ىلع عقاولا دهجلا سفن وهو



StepPotential ةوطخلا  دهج

نيلجرلا دهج ىمسيو

عيمج يف يلوط لكشب ضر ىلعاأل عزوم دهج وه

ضر باال لطعلا رايت غيرفت دعب لصحيو تاهاجت اال

يتلا ةيض األر ءاقب ببسب قربلا ةنحش غيرفت دعب وا

نمزلا نم ةرتفل ةنوحشم اهيف غيرفتلا مت

ءانثأ نيتجر فنم نيمدقلا كرت مدع بجي ببسلا اذهل

ناكم ردقاإل امهمض بجي لب لا واالطع قعاوصلا

ارايت ررمي دق يذلا ةوطخلا دهج قرف ثودح بنجتل

بلقلا ىلإ نيمدقلا ربع رمي نأ نكمي



ةيئابرهكلا ةردقلا تاحلطصم

Electricalpower  ةيئابرهكلا ةردقلا

ةيئابرهكلا ةعاطتس اال ىمستو

(P)اهل زمريو

يف رصنعلا اهكلهتسي يتلا ةقاطلا لدعم ويه

ةدحاولا ةيناثلا خالل ةيئابرهكلا ةرئادلا



: ةيئابرهكلا ةردقلا عاونأ

ActivePower ةلا عفلا ةردقلا

ةيقيقحلا ةردقلا ىمستو

(P) اهل زمريو

  لمحلا ىلا ردصملا نم بهذت يتلا ةردقلا  يه

ةرارح لكش ىلع يئاهنلا لمحلا جرخلا يف كلهتستو

يكيناكيم مزع وا



ReactivePowerعفةلا ريغلا ةردقلا  

ةيدرلا ةردقلا ىمستو

(Q)اهل زمريو

لثم ةيريثأتلا ةيئابرهكلا رئاودلا اهبلطتت يتلا يهو

الت وحملا تادلوملا

الت وباكلا تافثكملا رئاود اهبلطتت يتلا ةقاطلا  و



ApparentPower ةيرهاظلا ةردقلا  

(S)اهل زمريو  

ةلاو عفلا ةردقلل يربجلا عومجملا نع ةرابع ىهو

ةلا عفلا ريغ ةردقلا

 



 PowerFactor ةردقلا لماعم

(COS)وا(PF)اهل زمريو  

ةردقلا KWو ةلا عفلا ةردقلا نيب ةبسنلا يهو

KVA ةيرهاظلا

ةردقلا نيب ةيوازلا مامت بيج اهنأب اضيا فرعتو

ةيرهاظلا ةلاو عفلا



Electricload يئابرهكلا لمحلا

ةيبرهكلا ةرئادلا يف ةكلهتسملا ةقاطلا

ليصوتل فرط  اهب ةيئابرهكلا ةرئادلا   تناك  اذإ

رخآ يبرهك نوكم

ةلصتم ةيبرهك ةرئاد نع ةرابع نوكملا اذه ناكو  

يبرهكلا لمحلا ب ىمست يهف فرطلا اذهب



األمحلا: عاونأ

ResistiveLoad عنامم لمح

لثم طقف ةمواقم ىلع يوتحت ىتلا ةزهج األ يهو

و..خلأ نارف واأل تاناخسلا و حيباصملا

ىلإ ةرشابم لوحتي عبنملا نم بوحسملا رايتلا

ةرارح



InductiveLoad يثح لمح

ساسأك ةيسيطانغملا ىلع دمتعت يتلا ةزهج األ يهو

اهلمعل

دمتعتددرتملا رايتلا التيف وحملا و تاكرحملا عيمج

ةيسيطانغملا ىلع



CapacitiveLoad يوعس لمح

ةميق تاذ تافثكم ىلع يوتحت يتلا ةزهج األ يهو

ةينمازت تاكرحم وا عةيلا



ةيئابرهكلا الت صوملا تاحلطصم

 Electricalconnector يئابرهكلا لصوملا

اهربع يئابرهكلا رايتلا   رورمب حمست ةدام يأ وهو  

اهعاونأ فلتخمب   نداعملا لثم 



 Resistance ةّيئابرهكلا ةمواقملا

 (R)اهل زمريو

داوملا ةمواقم نع رّبعي يئايزيف حلطصم يهو  

خالاهل يئابرهكلا راّيتلا نايرسل

الف تخاب نكلو داوملا عيمج اهب زاتمت ةّيصاخ يهو

تاجرّدلا



Electrical  ةيئابرهكلا ةلصاوملا  

conductivity

(G)اهل زمريو

ةردق يه ةلصاوملا وةيئابرهك ةمواقم   سوكعم يهو

يلا بوتلا تانحشلا ريرمت ىلع ةيبرهكلا ةداملا

ةلصاوملا و ةيبرهكلا ةرئادلا رصانع نيب ليصوتلا

ةمواقملا ةميق ىلع ةرثؤملا لماوعلا سفنب رثأتت

ةيبرهكلا

ةحاسم عم ايدرط ةيبرهكلا ةلصاوملا بسانتتو  

لوط عم ايسكعو ةداملا   ةيلصاوم   لصوملا عطقم

ةداملا   ةيمواقمو لصوملا



insulation  يئابرهكلا لزاعلا

ءابرهكلل ليصوتلا ةميدع ةدام يهو

نم يئابرهكلا رايتلا عنمل لزاوعلا مدختسُتو  

بوغرم ريغ نوكت نأ نكمي نكامأ ىلإ نايرسلا

ةريطخ وأ اهيف

جاجزلا  و فاجلا   بشخلا   لثمداوم لزاوعلا نم ُّدعُتو

طاطملا )و كيتس  (بلاال نئادللا  و

لزاوع مدختسُت نأ تويزلا و فاجلا ءاوهلل نكميو



Semiconductorالت صوملا هابشا  

داوملا و ةلصوملا داوملا نيب عقت يتلا داوملا يهو

ءابرهكلل اهليصوت يف ةلزاعلا

و نوكيليسلا الت صوملا هابشأ ىلع األةلثم نمو  

موينامرجلا



SeriesCircuit يلا وتلا ىلع ليصوتلا

لسلستلا ىلع ليصوتلا ىمسيو

رميو دحاو راسم لخاد يئابرهكلا رايتلا ريسي

ةرادلا تانو كم عيمجب



ParallelCircuit  يزاوتلا ىلع ليصوتلا  

عرفتلا ىلع ليصوتلا ىمسيو

ليصوت ّمتي ثيحب راسم نم رثكأ نمض رايتلا ريسي  

طاقنلا نم نيتعومجم نيب دهجلا رداصمو تامواقملا

ًايدومعو ًايقفأ رايتلا رورمب حمست يتلا ةكرتشملا



Electricalnetwork  ةيئابرهكلا ةرئادلا

ةزهجأ ةدع ليصوت قيرط نع ةيئابرهك ةراد جتنت

ةقلغم ةكبش نوكت ثيحب اهضعب عم باطق األ ةيئانث

لمعت ىتح



سايقلا تادحو تاحلطصم

 Voltage تلوفلا

(V)هل زمريو

ةيئابرهكلا ةوقلا سايقل ةلمعتسملا ةدحولا وهو  

يئابرهكلا ( رتوتلا  (وأ دهجلا   قرف وأ ةكرحملا

تلوف 1000 يواسي تلوف وليكلا و

(KV) هل زمريو



 Ampere ريبم األ

(A)هل زمريو

نايرج ىوتسم سايق يف مدختست يتلا ةدحولا وهو

ةّيئابرهكلا تارايتلا

ريبمأ 1000 يواسي ريبمأ وليكلا و

(KA)هل زمريو



 Ohm األمو

(Ω)اهل زمريو  

ةدام ةمواقم سايق يف مدختست يتلا ةدحولا وهو

يئابرهكلا رايتلا نايرجل ةنيعم



 Watt  تاولا  

(W) هلزمريو

  ةردقلا سايقل   ةقتشم ةدحو   يهو

ةيناث لوج لكل   1 هنأب فَّرَعُي تاو دحاولا

ةردقلا   باسح يف ةرثكب ت اولا ةدحو مدختست

يئابرهك  رايت اهلذبي يتلا ةردقلا نإ ثيح ، ةيئابرهكلا

 دهج ريثأت تحت   ريبمأ   دحاو   هتميق  DC رمتسم

طاو دحاو يواست   تلوف   دحاو هتميق   يئابرهك

ةيناث / لوج 1= ريبمأ 1× تلوف 1= طاو 1

ةميقلا برض لصاح  ACنإف ددرتملا رايتلل   ةبسنلا ب

يطعي تلوفلا ب ةيظحللا ةميقلا ريبم يف  باأل ةيظحللا

تاولا ب ةيظحللا ةميقلا

(KW)هل زمري تاو 1000 يواسي تاو وليكلا و



Watthour يعاس تاولا

(WH)هل زمريو

ةيئابرهكلا ةردقلا ةيمك حضوي تاولا ألن ًارظن

سايقم يأ انيطعي ال هنإف ةنيعم ةظحل دنع ةكلهتسملا

خ ةكلهتسملا ةيئابرهكلا ةقاطلا ةيمك ألمحلا يقيقح

ةردقلا انبرض ام اذإ نكل تقولا نم ةنيعم ةرتف الل

يتلا تاعاسلا ددع يف تاولا ب ةكلهتسملا ةيئابرهكلا

ةيمك يلا مجإ ىلع لصحن اننإف اهيف الاهك هتسا مت

ةرتفلا كلت خالل ةكلهتسملا ةيئابرهكلا ةقاطلا



Kilowatthour يعاس تاو وليكلا

(KWH)  زمرلا اهلب زمريو

خالل نم كلهتسملا اهنمث عفدي يتلا ةقاطلا ةدحو يه

ةعاس تاو 1000 لداعت ىهو ءابرهكلا دادع

يوتحت يتلا ريغتملا رايتلا رئاود يف ةردقلا ساقتو

تاولا ب طقف تامواقم ىلع

ىلع يوتحت ريغتملا رايتلا رئاود مظعم ألن ًارظنو

( ريبم ×األ تلوفلا ) برض لصاح نإف تاعنامم

تاو سيلو ريبمأ تلوف يطعي

برضن اننإف تاولا ب ةيقيقحلا ةردقلا ىلع لوصحللو

ةرئادلل ةردقلا لماعم × ريبم ×األ تلوفلا



Joule لوجلا

(J)هل زمريو

ةدحو وهو ّيرتملا ماظنلا يف ٍسايق ةدحو وهو  

ةروص نم اهليوحت  وأ ةقاطلا لقن  لدعمل سايق

ىرخ أل



Voltampere ريبمأ تلوف

(VA)اهل زمريو

ةيرهاظلا ةردقلا   سايقل ةمدختسملا   ةدحولا   يهو  

ةيبرهكلا ةرئادلا يف 

ةيرهاظلا ةردقلا DC رمتسملا رايتلا   رئاود يف

ةلا)  عفلا ةردقلا ) ةيقيقحلا   ةردقلا   ئفاكت

يواست ةيرهاظلا ةردقلا   ددرتملا رايتلا   رئاود يف

ةردقلا لماعم ىلع ةموسقم ةيقيقحلا ةردقلا

ريبما تلوف 1000 يواسي ريبمأ تلوف وليكلا و

(KVS)هل زمريو



VoltAmperereactive يدر ريبمأ تلوفلا

(VAR)اهل زمريو

عفةلا ريغلا ةيئابرهكلا ةردقلا سايق ةدحو  وه

AC لكش ىلع ةردقلا عيزوتو لقن طقف صخت يهو  

رايتلا و دهجلا قباطت مدع دنع ةيدرلا ةردقلا رهظت  

ةيوازلا يف

ةيموأ ريغ لا محأ دوجو دنع وأ

1000راف يواسي يدر تلوف وليكلا و

(KVAR)هل زمريو



HorsePower  ناصحلا

(HP)هل زمريو

ةردقلا باسحل ةيسايق ريغ تادحو ةدعل مسا وه

يملعلا قايسلا يف ناصحلا ةدحو مدختست ام ًاردان

تاولا   ةدحو دوجولو اهتافيرعت ددعت ببسب كلذو

ةيسايقلا

يف ةمدختسم امزتلا ناصحلا ةدحو نإف كلذ عمو

يف ًاصوصخ ةيخيرات بابس أل تاعانصلا نم ديدعلا

يلخادلا قارتح اال تانيكامل ىوصقلا ةردقلا سايق

نفسلا التو فاحلا و تانحاشلا و تارايسلل



candle ةعمشلا

  ةليدنقلا ىمستو

(ةدشاإل  ةدشاإلةران سايقل   ةيلودلا ةدحولا   يهو

يئوض ردصم نم ةثوعبملا ةقاطلا رادقم ةءاض)(

 يف ةيسيطانغمورهكلا جاوم نم األ نيعم هاجتا يف

( هتيؤر ةيرشبلا   نيعلا   عيطتست ثيحب نيعم قاطن



Lumene نموللا

(lm) زمرلا هلب زمري

ردصم عوطس سايقل مدختست سايق ةدحو يهو

( يئرملا ءوضلا ) ءوضلا

املك   نموللا ىوتسم عفترا املك حلااالت  مظعم  يف

اًقارشإ رثكأ حابصملا ناك

  ةعمش  1= نمول 1



Lux سكول

سكوللا ب ةءاض وأاإل ةدشاإلةران سايق ةدحو وه

كلذكو يئرملا ءوضلا ةيمك ديدحتل سكول مدختسي

ةمزحلا ةفاثك

 



Henry يرنه

(H)اهل زمريو

( ضيرحتلا )  ةثاحملا سايق ةدحو يهو   

لدعم ريغت اذإ فلمل يتاذلا ثحلا وه يرنهلا و

عفد  دلو ةوق ةيناث  لكل  ريبمأ   ةبسنب هيف رايتلا رورم

تلوف 1 اهتميق   يئابرهك



Tesla ستال

(T)اهل زمريو

ناك يذلا   يسيطانغملا لا جملا   سايق ةدحو يهو

يسيطانغمورهكلا ثحلا اقباس  ىمسي

عبرم رتم لكلر  1بيو ةدحاولا ال ستلا يواستو

سواج ال10.000  ستلا يواست كلذكو  

اهنم رغصأ ةدحو يهو  ( ةدحو )



weber ربيو

ربيف ىمستو

(Wb)اهل زمريو

يسيطانغملا قفدتلا سايق ةدحو يهو  

امدنع يسيطانغملا قفدتلا ةميق وه ربيولا و

حطس ايدومع 1 ستال  هتدش   يسيطانغم  جملا قرتخي

عبرم 1 رتم  هتحاسم ام



Siemens زنميسلا

( S )اهل زمريو  

  ةعواطملا  و ةحماسملا نم  لك سايق ةدحو يهو  

ةيئابرهكلا ةلصاوملا و

ىمسي ناك  األمو و بولقم وه زنميسلا ربتعيو  

اقباس هوم



Newton  نتوين

(N)هل زمريو

يهو ، ةيناثمارغوليك  رتم  ماظن  يف ةوقلا ةدحو يه 

أل دحاو مارغوليك ةلتك ىلع ترثأ ول يتلا ةوقلا

2 ةيناث رتم/ 1 هرادقم عراست اهتبسك



Faiangle ياف ةيواز

يف ىمستو

(Φ) ريبكلا ةينانويلا فرح اهلباأل زمري

امسا هرايتخا متي فرح يأ ϕ)وأ (φوأ ريغصلا وأ

ةيوازلل

غارفلا ىلإ تايضايرلا يف ياف ةيوازلا زمرت

َنأ ثيح تاعومجملا يف رفصلا ةميق يطعتو

ةعومجم يا نم ةيئزج ةعومجم يه ϕ ةعومجملا

لا اهنا يأ رصانع يوتحت ال ةعومجملا هذهو ةينوك

ةيضايرلا تاعومجملا "يف ءيش ـ"ال





sinus  ةيوازلا بيج

(Sinφ)وا(φاح)وا(φاج)هل زمريو

ىلع اموسقم ةيوازلا هذهل لباقملا علضلا لوط وه

ةمئاق ةيواز  يذ  ثلثم يف  رتولا لوط

ةمئاقلا ةيوازلل لباقملا علضلا  وه رتولا   نوكي ثيح

ميسقت b لباقملا علضلا لوط يواسي ةيوازلا بيج  

c رتولا لوط

Sinφ=b÷c:يأ



: ةيئابرهكلا ةردقلا تاباسح يفو

ميسقت (Q)عفةلا ريغلا ةردقلا يواسي ةيوازلا بيج

(S) ةيرهاظلا ةردقلا

Sinφ=Q÷S:يأ

رخآ: ىنعمبو

ميسقت (KVAR) راف وليكلا : يواسي ةيوازلا بيج  

(KVA) ريبمأ تلوف وليكلا

Sinφ=KVAR÷KVA :يا



Cosine ةيوازلا مامت بيج

PowerFactor ةردقلا لماعم ىمسيو

(Cosφ) وأ(φ (اتج زمرلا هلب زمرُيو  

(pf)وا

ةيوازلل a رواجملا علضلا نيب ةبسنلا يواسيو

c رتولا ىلع اموسقم

Cosφ=a÷c :يأ



: ةيئابرهكلا ةردقلا تاباسح يفو

(P)ةلا عفلا ةردقلا يواسي ةيوازلا مامت بيج

(S) ةيرهاظلا ةردقلا ىلع ةموسقم

Cosφ=P÷S:يأ

رخآ: ىنعمبو

(KW) تاو وليكلا يواسي ةيوازلا مامت بيج

(KVA) ريبمأ تلوف وليكلا ىلع اموسقم

Cosφ=KW÷KVA:يأ

يواسي ةيوازلا مامت بيج نإف وهمالظح امكو

ةردقلا لماعم



tangens ةيوازلا 3-لظ

(tanφ)وأ(φاظ) زمرلا هلب زمري و

ةيساس  األ ةيثلثملا لا دحأ ودلا وه

سفنل   مامتلا بيجو   بيجلا نيب  ةبسنلا هنأب فرعُيو

ةيوازلا

a رواجملا علضلا ميسقت b لباقملا علضلا يواسيو

tanφ=b÷a:يأ



: ةيئابرهكلا ةردقلا تاباسح يفو

ميسقت (Q)عفةلا ريغلا ةردقلا : يواسي ةيوازلا لظ

(P)ةلا عفلا ةردقلا

tanφ=Q÷P:يأ

رخآ: ىنعمبو

ميسقت (KVAR) راف وليكلا : يواسي ةيوازلا لظ

(KW) تاو وليكلا

tanφ=KVAR÷KW:يأ



 Coulomb مولوكلا

(C) فرحلا هلب زمريو  

ةنحشلا   سايقل   يرتملا ماظنلا يف  ةدحو وهو

دحاو   ريبمأ   هرادقم  رايت  اهلمحي  يتلا ةيئابرهكلا

ةدحاو   ةيناث يف 

6.241) تانحش عومجم يواست ةميق يه مولوكلا

ًانورتكلإ  (1018×

تانورتكل نماإل ددعلا اذه بستكي يذلا مسجلا نإ

مولوك 1 يواست سةبلا ةنحش لمحي هنإف

لمحي تانورتكل نماإل ددعلا كلذ دقفي يذلا مسجلا و

مولوك 1 يواست ةبجوم ةنحش



:Farad دارافلا

(F)هل زمريو

يئاهن ال اهلوط نييوتسم نيب فثكم ةعس وه دارافلا

تلوف 1 هيفرط  نيب دهجلا قرفو 1 رتم  امهنيب دعبلا و

ةنحش يطعا اذإ لصومل ةيئابرهكلا ةعسلا وه  وأ

تلوف 1 رادقمب هدهج ريغت مولوك 1 اهرادقم



Hertz  زترهلا

(Hz) هل( زه)وأ زمري  

يلودلا   تادحولا ماظن  ىدل  ددرتلا   سايق ةدحو وهو

ةدحاولا ةيناثلا يف تارودلا ددع يواسي   زترهلا و

االت جملا نم ديدعلا يف زترهلا ةدحو مدختستو  

ةثيدحلا ايجولونكتلا و ىقيسوملا و ءابرهكلا لثم مويلا

اهريغو

نع ربعي ام ابلا  غو ةيناث لكل ةرود هنأب  فّرعيو  

هتافعاضمب زترهلا

هل زمريو زتره 1000 يواسي    زترهوليكلا و

KHz



Second  ةيناثلا

مدختست ةدحو اهل (ث) وأ (s) يه زمريو  

اياوزلا  و  تقولا   سايقل

يليم  (1000) فلأ نع ةرابع يه تقولا يفو

ةقيقدلا 60نم  نم ءزجو   ةيناث

ةعاسلا نم ءزج 3600 نم ءزج ًاضيأ يهو  

  ةجردلل   ميسقت يهف اياوزلا يف امأ

ًاءزج 60 ىلإ مّسقت ةدحاولا ةجردلا نأ ثيح

  ةيسوقلا قئاقدلا   ىمست

ءزج 60 ىلإ اهرودب مسقنت هذه نم ةدحاو لكو  

ةيسوقلا يناوثلا   ىمست

نم ًاءزج لكشت ةدحاولا ةيسوقلا ةيناثلا نأ  يأ

  ةجردلا 3600نم





نم ءاهتن هللاال لوحب مت

االلو ءزجلا

ةيئابره كلا تاح لطصم لا

ءابرهك لا مولع

يناثلا ءزجلا اوبقرت

ةيئابره كلا تاح لطصم لا

ةيلزنملا ءابر هكلا

هبتك

ءابرهك ينف دمحم ليقع
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