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 ( المترولوجيا)علم القياس المتعّلقة ب المصطلحات والتعاريف
 

  بالكميات والواحدات المتعلقةالمصطلحات والتعاريف  -1

 quantity  كميةال 1-1
 ومرجع. بعدد   همقدار يمكن التعبير عن  لهاجسم   أو  مادة  أو  ظاهرة    خاصية  

الجدول يمكن تقسيم المفهوم العام "للكمية" إلى عدة مستويات من المفاهيم الخاصة، كما هو مبين في  : 1المالحظة 
  الفردية المبينة في  عامة للكميات   مفاهيم  هي لكمية"، و ا"لـ  محددة اليميني مفاهيم   جانب ال ي ظهراآلتي )

 العمود اليساري(: 

 lالطول، 
 A(r(أو  A ،Arنصف قطر الدائرة  rنصف القطر، 
 Na; D(λ(أو  D ،Dλطول موجة إشعاع الصوديوم  λطول الموجة، 

 Eالطاقة، 
 iTفي نظام معين،  iالطاقة الحركية للجسيم  Tالطاقة الحركية، 

 iQمن الماء،  iحرارة تبخر عينة  Qالحرارة، 

 eالشحنة الكهربائية للبروتون،  Qالشحنة الكهربائية، 

مة الكهربائية،   iRفي دارة معينة،  iالمقاومة الكهربائية للمقاِومة  Rالمقاو 

 OH5H2C(ic) من الخمر، iتركيز كمية المادة لإليتانول )الغ ْول اإليتيلي( في عينة  B ،Bcتركيز كمية المادة للكيان 

 iB; Erys(Cمن الدم، ) iالتركيز العددي للكريات الحمر في عينة  B  ،BCالتركيز العددي للكيان 

  iHRCمن الفوالذ،  iلعيِ نة  Cقساوة روكويل  C ،HRCقساوة روكويل 

 أو مجموعة مؤتلفة منها.  مادة مرجعيةأو  إجراء قياسأو  واحدة قياسقد يكون المرجع  : 2المالحظة 

الكميات   IEC 80000و  ISO 80000: رموز الكميات معطاة في ِسلِسلة المواصفات القياسية الدولية  3المالحظة  
 يشير الرمز نفسه إلى كميات مختلفة. . تكتب رموز الكميات بالمائل، وقد والواحدات 

المكون؛ نوع -النظاملتسمية الكميات في الطب المخبري هي "  IUPAC-IFCC: الصيغة المفضلة لدى  4المالحظة  
 الكمية".

لشخص معين في    mmol/l 143أيون الصوديوم؛ تركيز كمية المادة يساوي  -مثال: "البالزما )الدم(
 ."وقت معين

لَّمي  )عددي(، ومع ذلك فالمتجه  : ع رِ فت  5المالحظة   ( الذي  tensor)أو الموتِ ر    vectorالكمية هنا على أنها مقدار س 
 مركباته كميات، ي عد كميًة أيًضا.

: يمكن تقسيم مفهوم "الكمية" بوجه عام إلى "كمية فيزيائية" و"كمية كيميائية" و"كمية بيولوجية" مثاًل، أو 6المالحظة  
 . ة مشتقةكمي و كمية أساسيةإلى 
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   kind of quantity  الكمية نوع  1-2
 kind النوع
  .قابلة للمقارنة بعضها ببعض  لكمياتعامة  سمة

 إن تقسيم "الكمية" وفًقا لـ "نوع الكمية" كيفيٌّ إلى حد  ما.  : 1المالحظة 
: القطر والمحيط وطول  1المثال   الموجة، كميات  من نفس النوع عموًما، وهو نوع الكمية  : ت عد الكميات 

 المسمى الطول.
: الحرارة والطاقة الحركية والطاقة الكامنة، كميات  من نفس النوع عموًما، وهو  2المثال   : ت عد الكميات 

 نوع الكمية المسمى الطاقة.
ذاته، أما الكميات ذات البعد    د الكميةُبعمعين لها    نظام كمياتالكميات التي هي من نفس النوع في   : 2المالحظة 

 نفسه فليست بالضرورة من النوع نفسه. 
، وكذلك في حالة  ، مع أن لهما البعد نفسهباالتفاقمثال: ال ت عد كميَّتا عزم القوة والطاقة من النوع نفسه  

 أيًضا.السعة الحرارية واألنتروبية، وعدد الكيانات والنفاذية النسبية والنسبة الكتلية 

  system of quantities الكميات نظام  1-3
 بعضها ببعض.الكميات مجموعة معادالت غير متناقضة تربط هذه مع  كمياتمجموعة 

، جزًءا من نظام الكميات، ألنها مرتبطة بكميات أخرى  C  عادًة، كقساوة روكويل  الكميات الترتيبيةمالحظة: ال ت عد  
 بعالقات تجريبية فقط.

 base quantity ساسيةاأل ةميالك 1-4
  األخرى ال يمكن التعبير عنها بداللة الكميات  ،  نمعيَّ   نظام كمياتمن  مختارة اصطالحيًّا    جزئيةفي مجموعة    كمية

 .في المجموعة
 : يطلق على المجموعة الجزئية المذكورة في هذا التعريف "مجموعة الكميات األساسية". 1المالحظة 

في    مثال: األساسية  الكميات  الدولي  المجموعة   International System of)  لكميات لنظام 

Quantities ISQ 6- 1( مبينة في البند. 
الكميات األساسية كميات مستقلة تبادليًّا، ألنه ال يمكن التعبير عن كمية أساسية بجداء قًوى تعتبر  :  2المالحظة  

 األخرى.  األساسية للكميات 
 اعتبار "عدد الكيانات" كميًة أساسية في أيِ  نظام كميات. : يمكن3المالحظة 

   derived quantity  مشتقةال كميةال 1-5
 لنظام.لهذا ا الكميات األساسية معر فٌة بداللة كميات   نظام في ة  كمي

بأنها   وتعرَّف  كميًة مشتقة،  الكتلة  كثافة  ت عد   والكتلة،  الطول  األساسيتين  الكميتين  يتضمن  نظام كميات  مثال: في 
 حاصل قسمة الكتلة على الحجم. 
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 International System of Quantities (ISQ) لكمياتلالدولي  نظامال 1-6
الحرارة  ودرجة  التيار الكهربائي،  و ،  والزمنالكتلة،  و : الطول،  اآلتية   السبع  الكميات األساسيةيعتمد على    نظام كميات

 .ةوئيشدة الضوالكمية المادة، و الترموديناميكية، 
الدولية : 1المالحظة  القياسية  المواصفات  ِسلِسلة  في  منشور  هذا  الكميات    IEC 80000و      ISO 80000  نظام 

 . الكميات والواحدات
 .ISQلكميات لنظام الدولي ال( على 16-1البند انظر ) SIلواحدات ل نظام الدوليالعتمد ي   : 2المالحظة 

 quantity dimensionالكمية   ُبعد  1-7

 dimension of a quantity الكميةب عد 

 dimension الب عد
حاصل جداء قوى العوامل المقابلة للكميات ، بصفتها  ما  نظام كميات  في  ساسيةاأل  للـكميات  كمية    عن تبعيةِ   تعبيرٌ 

 األساسية، مع استبعاد أي عامل عددي.
 .  LMT=  F dim–2عد كمية القوة بـ ب  إلى ، يرمز ISQلكميات لنظام الدولي الفي : 1المثال 
ن عد كمية تركيز كتلة  ، ب  هنفس  في نظام الكميات :  2المثال   أيًضا ب عد هو    ML–3  و  ،ML=  Bρ dim–3هو    B  المكوِ 

 )الكتلة الحجمية(. ρكثافة المادة كمية 
 هو  gفي موضع ذي تسارع محلي للسقوط الحر  lلنوَّاس طوله  T الدور :3المثال 

 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
𝑇أو   = 𝐶(𝑔)√𝑙 ، 

𝐶(𝑔)حيث  =
2𝜋

√𝑔
 ، 

 .T1/2-L) = g(C dimومن ث م 
 أساسية. كمية  ل عدٌ عامل هو ب   وكل   ،قوة العامل هي العامل مرفوًعا ألس  : 1المالحظة 
، والتمثيل  sans-serif: التمثيل الرمزي االصطالحي لب عد كمية أساسية هو حرف كبير مفرد من نوع  2المالحظة  

هو حاصل جداء قوى أبعاد الكميات األساسية وفق تعريف   كمية مشتقةالرمزي االصطالحي لب عد  
 . dim Qبالرمز  Qالكمية المشتقة؛ فمثاًل ي رمز إلى ب عد الكمية 

 استخالص ب عد كمية، ال يؤخذ بالحسبان كونها كميًة عددية أو متجهية أو موتِ رية.: عند 3المالحظة 
 معين:  في نظام كميات : 4المالحظة 

 .ذاته عد الكميةلها ب  نفسه،  النوعالتي لها الكميات  -

 . دوًما تكون من أنواع مختلفة ه،الكميات التي ليس لها بعد الكمية نفس -

 . ذاته ن النوعم كون بالضرورة تال  ه، الكمية نفسعد الكميات التي لها ب   -

 :هي ISQالرموز التي تمثل أبعاد الكميات األساسية في النظام الدولي للكميات  : 5المالحظة 
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 رمز ب عدها الكمية األساسية 
 L الطول

 M الكتلة

 T الزمن

 I التيار الكهربائي 

 Θ درجة الحرارة الترموديناميكية 

 N كمية المادة

 J شدة اإلضاءة 

 
، حيث تكون أسس األبعاد   ηJζNεΘδIγTβMα= L Qdimبالرمز:    Qوعلى هذا ي رمز إلى ب عد الكمية  

 موجبة أو سالبة أو صفًرا.

 quantity of dimension one البعد واحد كمية 1-8
 dimensionless quantity الكمية الالب عدية

 تساوي الصفر.  ُبعد كميتهافي  للكميات األساسيةكميٌة جميع أ سس العوامل المقابلة 
: المصطلح "كمية الب عدية" مصطلح شاع استعماله، وأ ثبت هنا ألسباب تاريخية، وقد نشأ من حقيقة أن  1المالحظة  

جميع األسس تساوي الصفر في التمثيل الرمزي للب عد لهذه الكميات. أما المصطلح "كمية البعد واحد" 
 (. ISO 31-0:1992, 2.2.6نظر )ا 1فيمثل اإلجماع على التمثيل الرمزي لبعد هذه الكميات بالرمز 

هذه الكميات هي أعداد، ولكن هذه الكميات تحمل معلومات   وقيم كميات الب عد واحد    واحدات قياس:  2المالحظة  
 أكثر من كونها أعداًدا فحسب.

 نفسه. النوع: تعرَّف بعض كميات البعد واحد بأنها النسبة بين كميتين من 3المالحظة 
، الزاوية المجسمة، قرينة االنكسار، النفاذية النسبية، النسبة الكتلية، عامل االحتكاك،  أمثلة: الزاوية المستوية

 عدد ماخ.
 : أعداد الكيانات هي كميات من الب عد واحد.4المالحظة 

 : عدد اللفات في وشيعة، عدد الجزيئات في عينة، تردِ ي مستويات الطاقة في نظام كمومي.  أمثلة

   measurement unit قياسال واحدة  1-9
 unit of measurement واحدة القياس

 unit الواحدة

لَّ   كمية  نسبة  لتعبير عن  لنفسه    النوعأي كمية أخرى من  مية، معر فة ومقر ة باالتفاق، ويمكن أن تقارن بها  حقيقية س 
 .بعدد الكميتين 
صة اصطالح : ي رمز إ1المالحظة   ا. يًّ لى واحدات القياس برموز وأسماء مخص 
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  النوع من  تكن  ولو لم    بالرمز واالسم نفسه،نفسه    بعد الكميةإلى واحدات قياس كميات لها    مزر قد ي  :  2المالحظة  
واحدة  كل   من    ورمز    ، هما على التتالي اسم  J/Kو    Joule per Kelvin  جول في الكلفن  نفسه؛ فمثاًل:

فإن ،  ومع ذلكن من نوعين مختلفين عموًما.  ا كميت  وهما،  ةالسعة الحرارية وواحدة قياس األنتروبي  قياس
أسماء واحدات قياس خاصة يقتصر في بعض الحاالت على كميات من نوع معي ن فقط.  استعمال  

استعمالها  عند    (Hz)  هرتز  تسمَّى(  s/1)ثانية مرفوعة إلى القوة ناقص واحد"  الواحدة القياس "  فمثاًل:
 عة. استعمالها في النشاطات اإلشعاعية للنكليدات المشعند  (Bqِبْكِرل ) في مجال الترددات، وتسمَّى

. وفي بعض الحاالت، تعطى هذه الواحدات أسماء عداد هي أ   الكميات ذات البعد واحدواحدات قياس  :  3المالحظة  
10- ساوي : الِملِ ي مول يقسمة مثل خارجر عنها بعبَّ يديسيبل، أو  وال ستيراديانوال راديانال :خاصة مثل

 كيلوغرام.  10-9  ساوي الِمكروغرام يو مول،  3
 "واحدة الكتلة".  :اسم الكمية، مثلب"الواحدة" المختصر مصطلح رف ق الة، يينكمية مع: في حالة 4المالحظة 

 base unit ساسيةاأل واحدةال 1-10
 . لكمية أساسيةباالتفاق معتمدة  واحدة قياس
   فقط لكل كمية أساسية.واحدًة أساسية  واحدةٌ توجد  نظام واحدات مترابطكل : في 1المالحظة 

، السنتيمتر هو الواحدة األساسية  CGSي نظام  ، وف، المتر هو الواحدة األساسية للطولSIفي نظام  :  مثال
 للطول. 

 . نفسه ُبعد الكمية لها لكمية مشتقةساسية أيًضا األواحدة : قد ت ستعمل ال2المالحظة 
الهطول  ف عرَّ يلقياس كمية هطول المطر، عندما  مشتقة مرتبطة واحدة  المتر ي ستعمل   ،SIفي نظام   :مثال 

 حجم على المساحة. الب
 . نظام واحداتواحدًة أساسية في أي  1: في حالة عدد الكيانات، يمكن اعتبار العدد 3المالحظة 

 derived unit  مشتقةال واحدةال 1-11
 . مشتقة لـكمية واحدة قياس

. أما الكيلومتر SI، واحدتان مشتقتان للسرعة في نظام  (cm/s)  الثانيةفي  متر  يوالسنت  (m/s)   الثانيةفي  المتر    :أمثلة
  وأما .  عمال في هذا النظام، لكنها مقبولة لالستSI  نظام  لسرعة خارجلهي واحدة قياس  ف،  (km/h)  الساعةفي  

 . SIهي واحدة قياس للسرعة خارج نظام ف، (ساعةا واحًدا في البحريًّ   مياًل )التي تساوي  العقدة

 coherent derived unitواحدة المشتقة المرتبطة ال 1-12
حدات أساسية  او نتج عن جداء قوى  ت  ،  حدات األساسيةاالو مختارة من    ومجموعة  معين    نظام كميات  في    ،حدة مشتقةاو 

 جد عامل تناسب غير الواحد.يو   بحيث ال
. 1المالحظة   : قوة  الواحدِة األساسية هي الواحدة  األساسية مرفوعة إلى أ س 
 .معينة أساسية مجموعة واحدات  في و كميات  خاص  نظام في  :فقطفي حالتين اط تبر اال : يمكن تحديد 2المالحظة 
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بطة  تحدة المشتقة المر الثانية هو الوافي  ، فإن المتر  أساسيةً   إذا كان المتر والثانية والمول واحدات    :أمثلة
المتر المكعب هو في  المول  كذلك  ، و v = dr/dt:  بمعادلة الكميةف السرعة  عندما تعرَّ   ، وذلكللسرعة

.  c = n/V:  الكمية  بمعادلةالتركيز  ف  عرَّ يعندما    ، وذلككمية المادةلتركيز  بطة  تالواحدة المشتقة المر 
، فليسا واحدتين  1.11والعقدة المذكوران كأمثلة على الواحدات المشتقة في البند  الساعة  في  الكيلومتر  أما  
 هذا.كنظام كميات في   تينبط تمر  تينمشتق

 نظام آخر.في ، وال تكون كذلك انظام كميات مفي بطة تمشتقة مر اللواحدة ا قد تكون  :3المالحظة 
واحدة  ، ولكنه  CGS  نظام الواحداتبطة للسرعة في  تواحدة قياس مشتقة مر   وثانية هفي الالسنتيمتر  :  مثال

 .SIنظام في  بطة ت غير مر مشتقة  
. وال  1في نظام واحدات معين، هي العدد    كمية مشتقة ُبعدها الواحد: الواحدة المشتقة المرتبطة ألي  4المالحظة  

 واحد.  واحدة القياس( عند اإلشارة إلى  1االسم )واحد( وال الرمز ) ي ذكر عادةً 

 system of units الواحدات نظام 1-13
نظام  لمعيَّنة  فة وفًقا لقواعد  وأجزائها، معرَّ مضاعفاتها    ، إضافة إلىالواحدات األساسية والواحدات المشتقةمجموعة من  

 . نمعيَّ  كميات  

 coherent system of unitsنظام الواحدات المترابط  14- 1
 . مشتقة مرتبطةواحدة هي  فيه   كمية مشتقةلكل  القياس واحدةُ ، نظام كمياتيستند إلى  نظام واحدات

 . اوالعالقات فيما بينه المرتبطة SIنظام  مجموعة من واحدات  :مثال
المعتمدة في   ساسيةاألواحدات  بال وبنظام كميات  إال إذا كان يتعلق  واحدات مترابًطا  النظام  : ال يكون  1  مالحظةال

 . هذا النظام
)ومن ضمنها العوامل العددية( نفس صيغ    العدديةلمعادالت القيمة  ، يكون  نظام واحدات مترابط: في  2  مالحظةال

 . المقابلة لها معادالت الكمية

 off-system measurement unitواحدة قياس من خارج نظام واحدات قياس   15- 1
 off-system unit واحدة من خارج النظام

 . معيَّن نظام واحداتال تنتمي إلى  واحدة قياس
 . SIهو واحدة قياس للطاقة من خارج نظام  ( 1.60218 10-19: اإللكترون فولط )1المثال 
 . SI: اليوم والساعة والدقيقة هي واحدات للزمن من خارج نظام  2المثال 
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 International System of Unitsلواحدات ل الدولي نظامال 1-16

 SI النظام

المؤتمر ء ورموز الواحدات التي اعتمدها  أسماوهو يشتمل على  ،  لكمياتل  نظام الدوليالعلى  مبنيٌّ    واحدات  نظامُ 
 مع قواعد استعمالها.  ورموزهاوأسمائها  ، بما في ذلك سلسلة السوابق(CGPM) العام لألوزان والمقاييس

س : 1المالحظة  ، وعلى  ISQللكميات  لنظام الدوليلالسبع  الكميات األساسيةعلى للواحدات نظام الدولي الأ س 
 : اآلتيمبين في الجدول المقابلة لها، كما هو  الواحدات األساسيةأسماء ورموز 

 ساسيةاألواحدة ال كمية أساسية ال

 رمز ال سم اال سم اال
 m  المتر الطول 

 kg  الكيلوغرام  الكتلة 

 s  الثانية الزمن 

 A  األمبير  التيار الكهربائي 

 K  الكلڤن  ديناميكيةترمو الحرارة الدرجة 

 mol  المول كمية المادة

 cd  الشمعة شدة اإلضاءة

األساسية  :  2المالحظة   الواحدات  المرتبطةتشكل  المشتقة  الدولي  ال في    والواحدات  مترابًطا  للواحدات  نظام  نظاًما 
 بطة".تالمر  SI"مجموعة واحدات نظام  سمَّىي

يمكن الرجوع إلى اإلصدار الحالي   للواحدات،  لنظام الدوليللالطالع على التوصيف والشرح الكاملين    :3المالحظة  
اإللكتروني  موقع  المتاح على  هو  و   ،(BIPM)المكتب الدولي لألوزان والمقاييس    هنشر ذي  ال  SIنظام  لدليل  

 لمكتب.ل
ات" كميًة أساسية لها الواحدة األساسية واحد، الرمز ، غالًبا ما ت عد  كمية  "عدد الكيانحساب الكميةفي    :4المالحظة  

1. 
 هي:  SIفي نظام   وأجزاء الواحدات مضاعفات الواحداتسوابق  :5المالحظة 

 العامل
 السابقة

 الرمز  االسم 
 Y يوتا  1024

 Z زيتا  1021

 E إكزا 1018

 P بيتا  1015

 T تيرا  1012

 G غيغا  109
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 العامل
 السابقة

 الرمز  االسم 
 M ميغا  106

 k كيلو  103

 h هكتو  102

 da ديكا 101

 d ديسي  10-1

 c سنتي  10-2

 m ملِ ي 10-3

  ميكرو  10-6

 n نانو  10-9

 p بيكو  10-12

 f فيمتو  10-15

 a أتو  10-18

 z زبتو  10-21

 y يوكتو  10-24

 multiple of a unit ةالواحد مضاعف 1-17

ل عليها بضرب واحدة قياس معينة بعدد  صحيح  أكبر من الواحد. قياس واحدة  نحص 
 : الكيلومتر مضاعف عشري للمتر. 1المثال 
 : الساعة مضاعف العشري للثانية. 2المثال 

مبينة في المالحظة    SIفي نظام  والواحدات المشتقة  للواحدات األساسية: سوابق المضاعفات الع شرية  1المالحظة  
 .16- 1البند  في  5

 1. فمثًًل ال يُستعمل  2تحديدًا، وينبغي عدم استعمالها لقوى الـ   10إلى قوى الـ   SI: تشير سوابق نظام 2المالحظة 

kilobit  لتمثيلbits = 1 kibibit) 101024 bits (2 . 

 يبين الجدول اآلتي سوابق المضاعفات االثنانية: 

العامل     
 السابقة

 الرمز  االسم 
 Yi يوتاباي  8(210)

 Zi زيتاباي 7(210)

 Ei إكزاباي  6(210)

 Pi بيتاباي 5(210)
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العامل     
 السابقة

 الرمز  االسم 
 Ti تيراباي  4(210)

 Gi غيغاباي  3(210)

 Mi ميغاباي 2(210)

 Ki كيلوباي  1(210)

 submultiple of a unit ةالواحد جزء 1-18

ل عليها بتقسيم واحدة قياس معينة على عدد  صحيح  أكبر من الواحد. قياس واحدة  نحص 
 : المليمتر جزء عشري للمتر.1المثال 
 : في الزاوية المستوية، الثانية جزء العشري للدقيقة. 2المثال 

في   5المالحظة  مبينة في    SIفي نظام    والواحدات المشتقة  للواحدات األساسيةمالحظة: سوابق األجزاء العشرية  
 . 16-1البند 

 quantity value كميةال قيمة 1-19
 value of a quantity قيمة الكمية

 value القيمة

 .كميةالعن مقدار   امعً  رانيعب ِ رقم ومرجع 
 . cm 534و أ m 5.34 طول قضيب معدني:: 1المثال 
 .g 152 أو kg 0.152 كتلة جسم: :2المثال 
 .m 112-1 :انحناء قوس: 3المثال 
 . C −5°نة: درجة الحرارة المئوية لعي ِ : 4المثال 
 . ةالتخيلي الوحدةهو   jحيث   (3j + 7): عيَّنالممانعة الكهربائية لعنصر في دارة عند تردد م: 5المثال 
 . 1.32: قرينة االنكسار لعيِ نة من الزجاج: 6المثال 
 . HRC 43.5لعيِ نة:   C: قساوة روكويل 7المثال 
 .  3 10−9أو   g/kg3: النسبة الكتلية للكادميوم في عينة من النحاس: 8المثال 
 . mol/kg1.76في عيِ نة من الماء:  Pb+2: المولية الوزنية لـ 9المثال 
" IU، حيث "IU/l 5.0:  في عينة من بالزما الدم لإلنسان  lutropin: تركيز كمية المادة العشوائي للوتربين  10المثال  

 . "WHOترمز إلى "الواحدة الدولية في 
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 : تبًعا لنوع المرجع، تكون قيمة الكمية: 1المالحظة 
(، مع مالحظة أن  9،  8،  5،  4،  3،  2،  1)كما في األمثلة    احدة قياسو و   عدد حاصل ضرب   -

 (، أو 8و    6)كما في المثالين  1الكميات ذات البعد في   عادةال ترد  1 واحدة القياس
 (، أو 7)كما في المثال  إجراء القياس إلى مرجعو عدد  -
 (. 10)كما في المثال  مادة مرجعيةو عدد  -

 (. 5في المثال : قد يكون العدد عقديًّا )كما 2المالحظة 
 (.8،  2، 1: قد يعبَّر عن قيمة الكمية بأكثر من طريقة )كما في األمثلة  3المالحظة 
 : في حالة الكميات المتجهية والموتِ رية، يكون لكل مركبة قيمة للكمية. 4المالحظة 

 (31.5; 43.2; 17.0−) = (Fx; Fy; Fz)مثال: القوة المؤثرة على جسيم، في المركبات الديكارتية مثاًل، هي:  

N. 
 numerical quantity valueلعددية ا كميةلا قيمة 1-20

 numerical value of quantity القيمة العددية للكمية

 numerical value القيمة العددية

 .، مغاير ألي عدد ي ستعمل كمرجعقيمة الكميةعدد في عبارة 
 .وهي عدٌد ال ي عد  جزًءا من قيمة الكمية العددية واحدة القياس، المرجع هو 1الكميات ذات البعد : في 1المالحظة 

تساوي   المادة  كمية  نسبة  كانت  إذا  هي  mmol/mol 3مثال:  العددية  الكمية  قيمة  فإن  هي   3،  والواحدة 
mmol/mol  ليس جزًءا من قيمة الكمية    0.001، ولكن هذا العدد  0.001، وهذه الواحدة تساوي عدديًّا

 . 3العددية التي تبقى 
(، غالًبا ما ي رمز إلى للكميات الترتيبيةالتي لها واحدة قياس )أي الكميات المغايرة    الكميات: في حالة  2المالحظة  

 .ترمز إلى واحدة القياس [Q]حيث  Q/[Q] = {Q}بالرمز   Qللكمية  {Q}القيمة العددية 
. ويمكن التعبير  kg = 5.7/(5.7 kg) = {m}، تكون قيمة الكمية العددية  kg 5.7مثال: في حالة قيمة الكمية  

 = g/(5 700 g) = {m}، وتكون قيمة الكمية العددية في هذه الحالة  g 700 5عن قيمة الكمية نفسها بـ  

5 700. 

 quantity calculus  كميةلاب احس 1-21
 . للكميات الترتيبيةمغايرة  كمياتمجموعة من القواعد والعمليات الرياضية المطبقة على 

ل   ، ألن معادالت الكمية مستقلة عن  معادالت القيمة العدديةعلى    معادالت الكميةمالحظة: في حساب الكمية، تفضَّ
 (. ISO 31-0: 1992, 2.2.2المختارة، خالًفا لمعادالت القيمة العددية. )انظر  واحدات القياس

 quantity equation كميةلمعادلة ا 1-22
 .واحدات القياسمعين مستقلٌة عن   نظام كمياتفي  كمياتعالقٌة رياضية بين 
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 .عامل عددي  ζترمز إلى كميات مختلفة، و  3Q ,2Q ,1Qحيث   3Q 2Qζ =  1Q : 1المثال 
 .mسرعة جسيم معين كتلته   vالطاقة الحركية، و   T حيث  2mv= (1/2)  T  :2المثال 
ن أحادي التكافؤ، و    n  حيث   n = It/F   :3المثال   مدة الكهرلة )التحليل   t، و  التيار الكهربائي  Iكمية المادة لمكوِ 

 .ثابتة فاراداي Fالكهربائي(، و 

 unit equation معادلة الواحدة 1-23
 .واحدات القياس، أو غيرها من الواحدات المشتقة المرتبطة، أو الواحدات األساسيةعالقٌة رياضية بين 

 ]3Q[ ],2Q[ ],1Q[، حيث  ]3Q[ ]2Q[=  ]1Q[، إن  22- 1في البند    1المذكورة في المثال    الكميات: في حالة  1المثال  
على الترتيب، هي معادلة  واحدة  شريطة أن تكون واحدات   3Q ,2Q ,1Qترمز إلى واحدات قياس الكميات  

 . نظام واحدات مترابطالقياس هذه من 
يعني    =:)الرمز    .رموز الجول والكيلوغرام والمتر والثانية على الترتيب   J, kg, m, s  حيث   2s/2J := kg m   :2المثال  

 ( IEC 80000و   ISO 80000"يساوي بالتعريف" وفًقا لـ 
 . km/h = (1/3.6) m/s 1  :3المثال 

 conversion factor between units عامل التحويل بين الواحدات 1-24
 نفسه.  النوعمن  لكميتين واحدَتي قياسالنسبة بين 
 . km = 1 000 m 1، ولذلك فإن km/m = 1 000مثال: إن 

 مختلفة.  أنظمة واحداتمالحظة: يمكن أن تنتمي واحدات القياس إلى 
 .h = 3 600 s 1، ولذلك فإن h/s = 3 600: إن  1المثال 
 . km/h = (1/3.6) m/s 1، ولذلك فإن (1/3.6) = (m/s)/(km/h): إن 2المثال 

 numerical value equation معادلة القيمة العددية 1-25
 numerical quantity value equation معادلة القيمة العددية للكمية

 معينة.  واحدات قياسمعينة وعلى  معادلة كمية، تعتمد على  قيم الكمية العدديةعالقٌة رياضية بين 
}2Q{ },1Q,{ ، حيث  }3Q{ }2Q{=  }1Q{، إن  22- 1في البند    1المذكورة في المثال    الكميات : في حالة  1المثال  

}3Q{    3ترمز إلى القيم العدديةQ ,2Q ,1Q    على الترتيب، هي معادلة  قيمة  عددية  شريطة أن يعبَّر عن القيم
 أو بكليهما. بالواحدات المشتقة المرتبطةأو  بالواحدات األساسيةالعددية 

، m/s v 3 =و    kg= 2  m، فإذا كان  2mv= (1/2)  T: في حالة معادلة الكمية للطاقة الحركية لجسيم، إن  2المثال  
 .Tلـ  جول  9هي معادلة قيمة عددية تعطي القيمة العددية  }2  (1/2) =  }T 23فإن 
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 ordinal quantity الترتيبية كميةلا 1-26
نفسه وفًقا   النوعاصطالحي، يمكن تأسيس عالقة ترتيب كلية لها بغيرها من الكميات من    بإجراء قياسمعرَّفة    كمية  

 لمقدارها، ولكن ال توجد أي عمليات جبرية بين هذه الكميات.
 .C: قساوة روكويل 1 المثال
 : رقم أوكتان البنزين.2المثال 
 : شدة الهزة األرضية بمقياس رختر. 3المثال 
 ي أللم البطن على سلَّم مدرَّج من الصفر إلى الخمسة.: المستوى الذات4المثال 

. وليس أبعاد كميةوال    واحدات قياس: ال تدخل الكميات الترتيبية إال في العالقات التجريبية، وليس لها  1المالحظة  
 ثمة معنى فيزيائي للفروق بين الكميات الترتيبية وال للنسب فيما بينها. 

 (.28- 1)انظر البند ات الترتيبية كميلا قيمساللم لوفًقا مرتبة : الكميات الترتيبية 2المالحظة 

 quantity-values scale كميةلا قيمُسلَّم  1-27
لَّم القياس  measurement scale س 

معين، ت ستعمل في ترتيب كميات هذا النوع تصاعديًّا أو تنازليًّا وفًقا   نوع    من   لكميات    الكميةِ قيِم  مجموعٌة مرتبة من  
 . لمقدارها
لَّم سلزيوس لدرجات الحرارة. 1 المثال  : س 
لَّم الزمن. 2المثال   : س 
لَّم قساوة روكويل 3المثال   . C: س 

 ordinal quantity-values scaleة الترتيبية كمي لا قيمُسلَّم  1-28
لَّم القيم الترتيبية  ordinal value scale س 

 . ترتيبية لكميات   قيم الكمية ُسلَّم
لَّم قساوة روكويل 1 المثال  . C: س 
لَّم أرقام أوكتان  2المثال   البنزين.: س 

لَّم مالحظة: يمكن تأسيس   .إلجراء قياسوفًقا  القياساتواسطة ترتيبية ب ةكمي  قيمس 

 conventional reference scale ُسلَّم مرجعي اصطالحي 1-29
 يعرَّف باتفاقية رسمية. ة  ُسلَّم قيم كمي 

 nominal property  الخاصية االسمية 1-30
 خاصية  ظاهرة  أو جسم  أو مادة، ليس لها مقدار.

 : جنس اإلنسان. 1 المثال
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 : لون عيِ نة دهان. 2المثال 
 : لون اختبار بقعة في الكيمياء. 3المثال 
ن من حرفين وفًقا لنظام  4 المثال  .ISO: رمز الدولة المكوَّ
 .polypeptide: متتالية الحموض األمينية في متعدد الِبْبتيد 5المثال 

 رقمية أو بوسائل أخرى. -: للخاصية االسمية قيمٌة يمكن التعبير عنها بكلمات أو برموز حرفية1المالحظة 
 .لكمية االسميةاقيمة ومية للخاصية"  : ينبغي عدم الخلط بين "القيمة االس2المالحظة 

 

 المصطلحات والتعاريف المتعلقة بالقياس -2
 measurement  القياس 2-1

 . الكميةى هذه لإ يمكن نسبها منطقيًّا   ،قيم كميةمن   أو أكثر على قيمة واحدةتجريبيًّا    لحصولا عملية  
 .االسميةالخصائص القياس على ينطبق ال  : 1 المالحظة
 .كيانات ال  كميات أو عدَّ ال مقارنة   القياس  : يقتضي 2 المالحظة
، إجراء قياس  و،  لنتيجة قياس  عمال المطلوب ا وصًفا للكمية يتناسب مع االستدمً القياس مقفترض  ي:  3  المالحظة

 في ذلك شروط القياس. د، بماعمل وفًقا إلجراء القياس المحدَّ يمعاي ر  قياس نظامو

 metrology علم القياس )المترولوجيا( 2-2
 .وتطبيقاته القياسبيتعلق   علم

ومجال   القياس  ارتياب  بصرف النظر عنجميع الجوانب النظرية والعملية للقياس،  علم القياس  تضمن  : يمالحظة
 التطبيق.

 measurand هاساقيراد الم كميةال 2-3
 راد قياسها. ي كمية 

الكمية  :  1  المالحظة قياسهاتتطلب مواصفة  الكميةمعرفًة    المراد  أو مادة بنوع  الجسم  أو  الظاهرة  ، ووصًفا لحالة 
ن ذي صلة، والكيانات الكيميائية المشمولة.   الكمية، بما في ذلك أي مكوِ 

  أنها ب  المراد قياسها الكمية ت فعر ِ  IEC 60050-300:2001المواصفة  و  VIMللدليل  في اإلصدار الثاني : 2 المالحظة
 للقياس".نة خاضعة "كمية معي  

 تغي ًرا  أو المادة    أو الجسم    الظاهرة    -  القياستنفيذ  وشروط    القياس  نظامبما في ذلك    -  القياسر  قد يغي ِ  : 3 المالحظة
ال  في هذه الحالة  و تعريفها.  التي سبق    المراد قياسهاالكمية التي يجري قياسها عن الكمية  فيه  تختلف  

 .مناسب  تصحيح  بدَّ من إجراء 
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 طمقياس فول  باستعمالفرق الكمون بين قطبي بطارية قد ينخفض عند إجراء القياس    إنَّ  :  1 المثال
مقاومة البناقلية داخلية غير مهملة. وهكذا يمكن حساب فرق الكمون للدارة المفتوحة من  

 . طمقياس الفولمقاومة لبطارية و لالداخلية 
يختلف عنه عند   ºC  23  محيطية حرارةعند درجة    توازن في حالة  فوالذي  طول قضيب    إنَّ  : 2 المثال

قياسهاالكمية    هنا  هي و  ،ºC  20  حرارةالدرجة   التصحيح  المراد  يكون  الحالة  هذه  في   .
 ضروريًّا. 

"الكمية    عن للتعبير    ،" أو اسم مادة أو مركب ةلالمحلَّ   المادة"  أحياًنا مصطلح   الكيمياءمجال  في    عمل ي ست:  4  المالحظة
 لى كميات. تدل عال المصطلحات هذه  ألن   ،خاطئ وهو استعمال ". المراد قياسها

 measurement principle القياس أمبد  2-4

 principle of measurement مبدأ القياس
 .لقياسل اأساسً  ت ستعملظاهرة  
 قياس درجة الحرارة.في المستعمل حراري الكهر  : المفعول1 المثال
 .في قياس تركيز كمية المادةالمستعمل امتصاص الطاقة : 2 المثال
 . : خفض تركيز الغلوكوز في دم أرنب صائم المستعمل في قياس تركيز األنسولين في مستحضر ما3 المثال

 فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية.  مكن أن تكون الظاهرة ذات طبيعة: يمالحظة

   measurement method القياس طريقة 2-5
  method of measurementطريقة القياس
 .القياسة في عملالمنطقي للعمليات المست للترتيب وصف عام 

 مثل: بعدة أشكال،ف طرق القياس  يتصن: يمكن مالحظة
 بالتبديل.طريقة القياس  -
 . طريقة القياس التفاضلية -
 . طريقة القياس الصفرية -

 أو

 . المباشرة القياس طريقة -

 مباشرة. الغير القياس طريقة  -

 .IEC 60050-300:2001المواصفة انظر 

 measurement procedure قياسال إجراء 2-6
لمبدأ  للقياس  لٌ صَّ مف  وصفٌ  قياس  لو  القياس  مبادئأكثر من  أو    وفًقا   ،قياس  نموذجعلى    مبنيٌّ   ،نةمعيَّ   طريقة 

 .قياس  ةجينتالحسابات الضرورية للحصول على  ويتضمن
 . من تنفيذ القياس سعادة بتفصيل  كاف  لتمكين القائإجراء القياس   وثَّقي : 1 المالحظة
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 . بارتياب القياس المستهدفتتعلق  يتضمن إجراء القياس عبارةً قد  : 2 المالحظة

 .SOP هختصر مو قياسي،  عملإجراء  أحياًناإجراء القياس سمى ي   : 3 المالحظة

 reference measurement procedure المرجعي قياسال إجراء 2-7
  المقيسة الكمية    لقيم  القياس  مالئمة لالستعمال المراد في تقييم صحة  نتائج قياسي عتبر مقبواًل إلعطاء    إجراُء قياس  

 .المواد المرجعيةأو في توصيف  المعايرةنفسه، في  النوعمن  لكميات  التي نحصل عليها من إجراءات قياس  أخرى 

 primary reference measurement procedure المرجعي األولي قياسال إجراء 2-8
 primary reference procedure إجراء مرجعي أولي

  لكمية    معيار قياس  دون أن يكون لهذا اإلجراء عالقة مع    نتيجة قياسي ستعمل للحصول على    إجراُء قياس  مرجعي
 . نفسه النوعمن 

عن طريق وزن الماء الذي تنقله الماصة   ºC  20عند    ml 50مثال: يقاس حجم الماء الذي نحصل عليه بواسطة ماصة  
إلى بيكر، وذلك بحساب ناتج طرح وزن البيكر فارًغا من وزن البيكر مع الماء وتصحيح فرق الكتلة حسب  

 .درجة حرارة الماء الفعلية باستعمال الكتلة الحجمية )كثافة الكتلة(
 .مصطلح  "الطريقة األولية للقياس" للتعبير عن هذا المفهوم CCQMت ستعمل اللجنة االستشارية   : 1 المالحظة
ين فرعيين هما: "إجراء    1999في اجتماعها الخامس عام    CCQMعرَّفت اللجنة االستشارية   : 2 المالحظة مصطلح 

 . قياس مرجعي أولي مباشر" و "إجراء قياس مرجعي أولي نسبي"

 easurement resultm القياس نتيجة  2-9
 result of measurement نتيجة القياس

 .معلومات أخرى متاحة ذات صلةأي  إضافة إلى هاساقييراد  كمية إلى منسوبة الكميةقيم مجموعة من  
 بعضها قد يكون  كمية، بحيث  القيم  مجموعة  تتعلق ب  "معلومات ذات صلة"  انتائج القياس عمومً   تضمنت:  1  المالحظة

 . PDF حتمالاالكثافة بتابع  هذا ر عن عبَّ ، وقد يمن غيره المراد قياسهالكمية أكثر تمثياًل ل
 ارتياب اعتبار  وفي حال  .  ارتياب قياسبو  مفردة  سةيمقكمية  قيمة  بنتيجة القياس    عن   عموًما  ر عبَّ ي:  2  المالحظة

وهذه هي الطريقة   كمية مقيسة مفردة.  قيمةبالتعبير عن نتيجة القياس  ، يمكن  مارض   لغمهماًل  القياس  
 .المجاالت في العديد من  الشائعة للتعبير عن نتيجة القياس

 الكمية قيمة منسوبة إلى  ب نتيجة القياس    ت فعر ِ   VIMـ  لفي األدبيات التقليدية وفي اإلصدار السابق   : 3 المالحظة
رت و   ،المراد قياسها  حسب السياق. ب، أو نتيجة غير مصحَّحة، أو نتيجة مصحَّحة،  قراءةأنها تعني  ب  فسِ 

 
 

 measured quantity valueسة يالمق الكمية يمةق  2-10

 value of a measured quantity المقيسةقيمة الكمية 
 measured value القيمة المقيسة
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 .نتيجة القياستمثل التي   قيمة الكمية
استعمال  كل  قراءة  إلعطاء قيمة الكميةالمقيسة  رة، يمكن  مكرَّ   قراءاتالذي يتضمن   بالقياسفيما يتعلق    :1  المالحظة

سـة يمقة القيمالحسـاب في  قيم الكمية المقيسـة الفرديةهذه المجموعة من عمال ويمكن اسـتالمقابلة لها. 
 .عادةً  أقل ارتياب قياسوتكون هذه القيمة مترافقة مع ، مثل المتوسط أو الوسطناتجة، ال

ــها  عتقد بأنه يمثلالذي ي    -  الكمية الحقيقيةقيم   مدى  إذا كان:  2 المالحظة   مقارنةً   اصـــــــــــغيرً   - الكمية المراد قياســـــ
ــةارتـياب القـياس، يمكن اعتـبار  ـب مـا تكون   اغـالبًـ و ،  وحـيدة لهـا  حقيقـيةا لقيمـة  تـقديرً  قيمـة الكمـية المقيســــــــــــ

رةحصل عليها بواسطة ن لقيم كمية مقيسة فرديةمتوسًطا أو وسًطا   .قياسات مكر 
  مقارنةً  غير صـــــغير    -ها  ســـــاقيراد  عتقد بأنه يمثل الكمية المي  الذي    -  قيم الكمية الحقيقية مدى  : إذا كان3 المالحظة

ــة تقديًرافغالًبا ما ،  ارتياب القياسب ــطِ ل  تكون قيمة الكمية المقيســــــ ــطِ  متوســــــ قيم الكمية مجموعِة   أو وســــــ
 .الحقيقية

أو ببســاطة  "  هاســاقيراد  لكمية الماة قيم  تقدير"نتيجة القياس" و"  انمصــطلحي ســتعمل ال GUMالدليل  في :  4 المالحظة
 ."قيمة الكمية المقيسة للتعبير عن "" هاساقيراد لكمية الما تقدير"

 uelav tyitanuq eurtالحقيقية الكمية  قيمة 2-11

 true value of a quantity القيمة الحقيقية لكمية
 true value الحقيقيةالقيمة 
 . الكميةمتوافقة مع تعريف  كمية   قيمةُ 

 من نوعها، وال يمكن معرفتها وحيدةً  قيمة الكمية الحقيقية، ت عد  القياس"مقاربة الخطأ" لوصف  في: 1 مالحظةال
على أساس أنه ال   –بسبب عدم اكتمال التفاصيل المتأصل في تعريف الكمية  -واقعيًّا. أما مقاربة االرتياب، فتقوم  

فحسب، بل توجد مجموعٌة من القيم الحقيقية متوافقٌة مع التعريف. ومع ذلك، فإن هذه  قيمة كمية حقيقية مفردةتوجد 
يم ال يمكن معرفتها ال من حيث المبدأ وال واقعيًّا. وأما المقاربات األخرى، فتستغني تماًما عن  المجموعة من الق 

 . لتقييم صالحيتها لنتائج القياس ةالمترولوجي ية التوافقوتعتمد على مفهوم   قيمة الكمية الحقيقيةمفهوم 
 .كمية حقيقية مفردةقيمة ذات لكمية ا عتبر تساسي، أفي الحالة الخاصة لثابت : 2 مالحظةال
ـــهالكمـية  ـباالمرتبط  االرتـياب التعريفي: إذا ـكان  3  مالحظـةال   الرتـيابمهماًل مـقارـنًة ـبالمكوـنات األخرى   المراد قـياســـــــ

بشــكل أســاســي". وهذه هي  وحيدة"حقيقية  كمية  قيمة  ذات  ، فيمكن اعتبار الكمية المراد قياســها القياس
 .والوثائق المرتبطة به، حيث ت عد  كلمة "حقيقية" زائدة GUMالمقاربة المتبعة في الدليل 

 
 

 conventional quantity valueاالصطالحية  كميةلا قيمة 2-12
 conventional value of a quantity القيمة االصطالحية لكمية

 conventional value القيمة االصطالحية
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 . ةنمعي  ما لغاية  كميةإلى باالتفاق  منسوبة  كمية   قيمةُ 
 .m.s=  ng 65 9.806-2 التسارع المعياري للسقوط الحر )التسارع المعياري بسبب الثقالة سابًقا(: 1 المثال

 .GHz.V = 483 90-JK 597.9-1 هي: جوزيفسون  ةلثابت االصطالحيةالكمية ة قيم: 2 المثال

 .m = 100.003 47 g هي: يةمعيار  كتلةل االصطالحيةالكمية ة قيم: 3 المثال
 ذ.غير محب  ه ، ولكنالمفهوم الهذ  ا" أحيانً قيمة الكمية الحقيقية االصطالحية مصطلح " عملستي  : 1 المالحظة
 .الحقيقية كميةالقيمة ل اتقديرً  اأحيانً  االصطالحيةالكمية ة قيم : تكون 2 المالحظة
، مناســـــــــب   صـــــــــغير  قياس  ارتياب مترافقة مع  االصـــــــــطالحيةالكمية  ة قيمتكون  أن  عموًما من المقبول  :  3 المالحظة

 .يكون صفًرايمكن أن 

 measurement accuracy  القياس ضباطة 2-13

 accuracy of measurement القياسضباطة 
  accuracyضباطةال

 . للكمية المراد قياسها الحقيقيةقيمة الو   قيمة المقيسةالبين  التقارب مدى 

أكثر   القـياسويقـال عـادة بـأن     .عـددـية قيمـة كمـية  ، وال يعطى  كمـيةليس  القيـاس"    ضــــــــــــــبـاطـة"  مفهوم:  1  المالحظـة
 .أصغر خطَأ قياس  عندما يعطي  ضباطةً 

 اســـتعمالكما يجب عدم    ،القياس صــحة  للداللة علىالقياس"    ضـــباطةمصـــطلح " اســـتعمالعدم  يجب :  2 المالحظة
 القياس" التي لها عالقة بكال المفهومين. ضباطة" للداللة علىالقياس"  دقةمصطلح "

ســـــــــة المنســـــــــوبة إلى الكمية يالمقالكمية بين قيم   التقارب مدى   اعلى أنه  أحياًنا  القياس"  ضـــــــــباطة"  فهم: ت  3 المالحظة
 .راد قياسهاالم

 measurement truenessالقياس   صحة 2-14

  trueness of measurement القياس صحة
  trueness  صحةال

رةال سةيمقالقيم المن  كبيرعدد متوسط بين  التقارب  مدى  .مرجعيةلكميةالاقيمة و  مكر 
معطاة  التوافقمدى   مقاييسلكن ،  ال يمكن التعبير عنها عدديًّا  ومن ث م،  كميةليسـت القياس   صـحةإن :  1 المالحظة

 .ISO 5725في المواصفة 
 .العشوائي لقياساخطأ ب، وال عالقة لها النظاميالقياس خطأ بلقياس عالقة عكسية ا : لصحة2 المالحظة
 . "القياس صحة" لتعبير عنلالقياس"  ضباطةمصطلح " استعمالعدم يجب  : 3 المالحظة

 

 measurement precision القياس دقة 2-15

  precision الدقة
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رة  قياساتبعليها    حصلن، التي  سةيمقكمية الالقيم  أو    ،القراءاتبين    التقارب مدى     معينة شروط    فيأجريت    مكر 
 الغرض أو على أغراض متماثلة.  نفسعلى 

،  أو التباين االنحراف المعياري،  :، مثلالدقةعدم    بواســـــــــــــطة مقاييسا  القياس عدديًّ  دقةعن  عادة يعبر  :  1المالحظة 
 .معينةشروط قياس  تغي ر، وذلك فيال أو معامل

 قياسلا دقةشــرو   ، أو  تكرارية القياسشــرو  ، على ســبيل المثال، "المعينةالشــروط  "يمكن أن تكون  :  2المالحظة 
 (.ISO 5725-1:1994المواصفة  )انظر شرو  قابلية إعادة إنتاج القياسأو ،  ةالمرحلي

 .القياسإنتاج إعادة وقابلية ، ةالمرحلي قياسلا ودقة، القياس يةتكرار القياس لتعريف  عمل دقةست: ت  3المالحظة 

 .القياس صحةبمعنى  خطأً القياس"  ضباطة"مصطلح  -أحياًنا  -عمل ست: ي  4المالحظة 

 measurement error القياس خطأ 2-16

  error of measurement القياس خطأ
  error  خطأال

 . مرجعيةال لكميةاقيمة   امطروًحا منه ةس يمقال  لكميةا قيمة
 :اآلتيتين مفهوم "خطأ القياس" في الحالتين استعماليمكن : 1 المالحظة
  معيار قياسبواسطة    المعايرة   ت ذ إذا نف ِ هذا  ها، ويحدث  يلإللرجوع    قيمة كمية مرجعية مفردة  وجود عند  -أ

، وفي هذه الحالة  اصطالحية  كميةقيمة  مهمل، أو إذا أعطيت    ارتياب قياسذات    قيمة كمية مقيسةذي  
 . معروًفايكون خطأ القياس 

مهمل   مدىذات  مجموعة  بأو  ،وحيدة حقيقيةكمية بقيمة  ةممثل الكمية المراد قياسهاأن افترضنا إذا  -ب 
 معروف. يكون خطأ القياس غير وفي هذه الحالة  ،حقيقيةال الكمية من قيم

 .البشري  أو الخطأ الخلط بين خطأ القياس وخطأ اإلنتاجعدم يجب : 2 المالحظة

 systematic measurement errorالنظامي  قياسلا خطأ 2-17

  systematic error of measurement قياسلالنظامي ل خطأال
   systematic error النظامي خطأال

ن   رةال القياساتالذي يبقى ثابًتا في  خطأ القياس مكوِ   .  يمكن التنبؤ بها، أو يتغير بطريقة  مكر 
ــة  الكمـية القيـمة  أو   حقيقـيةالكمـية القيـمة  النظـامي هي القـياس خطـأ  ل  لكمـية المرجعـيةاقيـمة  :  1  المالحظـة مقيســـــــ

 .اصطالحيةالكمية االقيمة مهمل، أو  ارتياب قياسذي  لمعيار قياس
للتعويض   تصــحيح إجراء. ويمكن  مجهولينن أو يالنظامي وأســـبابه معلومالقياس  يمكن أن يكون خطأ  :  2 المالحظة

 نظامي معروف.قياس عن خطأ 
 .العشوائيالقياس خطأ يساوي خطأ القياس مطروًحا منه  النظامي القياس خطأ: 3 المالحظة

 measurement bias  لقياسا يازانح 2-18

   bias يازنحاال
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 .النظاميالقياس خطأ ل تقديرٌ 

 random measurement errorقياس العشوائي لا خطأ 2-19
ن   رة بطريقة ال يمكن التنبؤ بها. القياساتالذي تتغير قيمته في  خطأ القياس مكوِ   المكر 

رة لنفس  القياســـــــــات من    كبيرعدد هي متوســـــــــط عشـــــــــوائي الالقياس   خطأل  المرجعيةالكمية  قيمة  :  1 المالحظة المكر 
 .الكمية المراد قياسها

رة توزيًعا إحصــائيًّا يمكن تلخيصــه بقيمته  العشــوائية لمجموعة من القياســات  القياس  أخطاء تشــكل  :  2 المالحظة المكر 
 وبتباينه.المتوقعة التي يفترض أنها تساوي الصفر عموًما، 

 .النظاميالقياس خطأ العشوائي يساوي خطأ القياس مطروًحا منه القياس خطأ : 3 المالحظة

 repeatability condition of measurement لقياسا يةتكرار   شر  2-20
  repeatability conditionيةتكرار ال شرط
ونفس    ،القياس  أنظمةونفس  ،  ين، ونفس القائسإجراء القياسنفس    :يتضمن  -من مجموعة شروط    -   قياس  شرط

رة على نفس الغرض أو    ونفس   ،شروط التشغيل  ة قصيرة. د مخالل  وذلك  أغراض متماثلة،  على  الموقع، وقياسات مكر 
 .يةمن شروط التكرار  معينةيتعلق بمجموعة ية إال إذا كان شروط التكرار أحد قياس اليكون شرط  : ال1 المالحظة

 .للداللة على هذا المفهوم اأحيانً لقياس" في الكيمياء ل ةالداخلي الدقةمصطلح "شرط عمل ستي  : 2 مالحظةال

 measurement repeatability القياس يةتكرار  2-21
  repeatability يةتكرار ال

 .قياسال يةشرو  تكرار مجموعة   وفق قياسال دقة

 intermediate precision condition of measurementة المرحليالقياس  دقة شر  2-22
 intermediate precision condition ةالمرحلي الدقة شرط
رة على نفس الغرض   ونفس،  إجراء القياسنفس    :يتضمن  -من مجموعة شروط    -  قياسشرط   الموقع، وقياسات مكر 

في هذه   تغييرات على  مل  تقد يتضمن شروًطا أخرى تش   غير أنهطويلة،  ة  د مخالل  وذلك  أو على أغراض متماثلة،  
 . الشروط

 .جديدة وأنظمة قياس، اجددً قائسين و ، جديدةً  رات  معايِ و ، جديدةً  رات  معايَ يمكن أن تتضمن التغييرات : 1 المالحظة
 .ةالعملي ود حد ال، وذلك ضمن تي تغيرت والتي لم تتغيرال الشروط   مواصفة الشروطِ  تحوي يجب أن : 2 المالحظة

 .للداللة على هذا المفهوم القياس" في الكيمياء أحيانً ل ةالداخلي الدقةمصطلح "شرط  عملست: ي  3 مالحظةال

   intermediate measurement precisionالقياس المرحلية  دقة 2-23
 intermediate precision الدقة المرحلية

 .القياس المرحلية دقةشرو  مجموعة من وفق  القياس دقة
 . ISO 5725-3:1994المواصفة  في معطاةبهذا المفهوم  المصطلحات اإلحصائية ذات الصلة: مالحظة
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 reproducibility condition of measurement القياسقابلية إعادة إنتاج   شر  2-24
 reproducibility condition قابلية إعادة اإلنتاج شرط
وقياسات   مختلفة،  وأنظمة قياسمختلفين،    ينوقائس مختلفة،  مواقع    :تضمني  –من مجموعة شروط    -  قياس  شرط

رة على نفس الغرض أو   . أغراض متماثلةعلى مكر 
 مختلفة.  إجراءات قياس القياس المختلفة أنظمة عملستت   : قد 1 المالحظة
 .ةالعملي ود حد الغير المتغيرة، وذلك ضمن و  المتغيرة  الشروط  الشروِط  مواصفة  شمل ت أن  : ينبغي2 المالحظة

 measurement reproducibility القياسإنتاج  إعادةقابلية  2-25
 reproducibility اإلنتاج إعادةقابلية 
 .القياسإنتاج إعادة  قابلية  شرو   وفق مجموعة القياس دقة

 ISOو      ISO 5725-1:1994المواصفة    معطاة في بهذا المفهوم    الصلة المصطلحات اإلحصائية ذات  :  مالحظة

5725-2:1994. 

 measurement uncertainty القياس ارتياب 2-26
 uncertainty of measurement القياس ارتياب

 uncertainty رتياباال

 .عملةعلى المعلومات المست ااعتمادً ، كمية يراد قياسهاإلى المنسوبة  الكمية قيمتشتت   يصف غير سالب  وسيط
 ، التصحيحاتب  المرتبطة  المكونات ناشئًة عن التأثيرات النظامية من مثل:    مكونات ارتياب القياس    : يتضمن1  مالحظةال

ي بعض األحيان ال تصحَّح  . وفاالرتياب التعريفيإضافة إلى    ،معايير القياسوقيم  الكميِة المنسوبة  إلى  
 .بداًل من ذلكالمرافق  القياس ارتياب  مكونات رة، بل ت دم ج المقدَّ التأثيرات النظامية 

أو مضاعًفا  )المعياري    لقياسا  رتياب ا  يسمَّىانحراًفا معياريًّا    -على سبيل المثال    -  الوسيطيكون    : قد 2  المالحظة
 .محدد  تغطية احتمال لهصف عرض مجال ن أو   محدًدا من مضاعفاته(،

 Aالنمط    التقييم من   بواسطة  -  م بعضهايقيَّ ، قد  عديدة  على مكونات   عموًما ارتياب القياس    : يشتمل3  المالحظة
يمكن أن  و   ،قياساتلة  سِ لسِ الناتجة عن    الكميةالتوزيع اإلحصائي لقيم    اعتماًدا على  –  الرتياب القياس

، الرتياب القياس  Bالنمط    التقييم من  بواسطةم  تقيَّ   قد التي    األخرى   المكونات . أما  بانحرافات معياريةز  ميَّ ت  
توابع كثافة احتمال مبنية على الخبرة    اعتماًدا علىأيًضا بانحرافات معيارية جرى تقييمها    زميَّ أن ت  فيمكن  

 . أو على معلومات أخرى 
  عينة مأن ارتياب القياس يرافق قيمة كمية    المعلوم عموًمامن المعطيات، من    معينةمجموعة  : في حالة  4  المالحظة

 فإن تعديل هذه القيمة يؤدي إلى تعديل االرتياب المرافق لها.  ومن ث م، المراد قياسهالكمية منسوبة إلى ا
 

 definitional uncertainty التعريفي رتياباال  2-27
 . مراد قياسهاالالكمية ناتج عن محدودية التفاصيل في تعريف  ارتياب القياسمكون من مكونات 
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  لكمية معينة   قياس  في أيِ     الذي يمكن تحقيقهالقياس    الرتياب رتياب التعريفي هو الحد األدنى العملي  : اال1  مالحظةال
 . راد قياسهاي

 تغيير في التفاصيل الوصفية يقود إلى ارتياب تعريفي آخر.  أيَّ : إن 2 مالحظةال
  مصطلح يطلق على مفهوم "االرتياب التعريفي"    ،IEC 60359وفي    GUM:1995, D.3.4في الدليل  :  3  مالحظةال

 ".المتأصل"االرتياب 

 type A evaluation of measurement uncertaintyرتياب القياس ال  Aمن النمط   تقييمال 2-28
 A  type A evaluationالتقييم من النمط
التي تم  الحصول عليها عند  المقيسة    لكميةالقيم  عن طريق التحليل اإلحصائي    ارتياب القياس  مكونات تقييم ألحد  

 شروط قياس معر فة.
  ،المرحلية    لقياسا  دقةشر   و ،  القياس  يةشر  تكرار   انظراألنواع المختلفة لشروط القياس،  : لمعرفة  1  المالحظة
 .القياسإنتاج إعادة قابلية وشر  

 .GUM:1995الدليل  انظر مثاًل  ،التحليل اإلحصائي نعمعلومات  : للحصول على 2 المالحظة
 ISO 5725, ISO 13528, ISO/TS 21748, ISO    والمواصفات ،  GUM:1995, 2.3.2أيًضا الدليل    نظرا:  3  المالحظة

21749. 
 type B evaluation of measurement uncertaintyرتياب القياس ال  Bمن النمط   تقييمال 2-29

 B  type B evaluationالنمط من التقييم
 . رتياب القياسال  A النمطمن  للتقييم مغايرةبوسائل  د يحدَّ  ارتياب القياسمكونات تقييم ألحد 

 بناًء على معلومات:  التقييمة: مثلأ
 .  امنشورة رسميًّ  كميةقيم ب  مرتبطة -

 . مصّدقة مرجعية  مادة ةكميقيم ب  مرتبطة -
 .معايرةمن شهادة مأخوذة  -
 االنزياح. ب  تتعلق -
 . اه منقٌ تحقَّ م داة قياس  أل الضباطةدرجة من  مأخوذة -
 من الخبرة الشخصية. مستخلصة من حدود  مأخوذة -
 .GUM:1995, 2.3.3أيًضا الدليل  : انظرمالحظة

 
 
 

 standard measurement uncertaintyالمعياري  قياسال ارتياب 2-30

 standard uncertainty of measurement للقياس المعياري  االرتياب
 standard uncertainty المعياري  االرتياب
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 عنه بانحراف معياري.   رعبَّ ي  ارتياب قياس

 combined standard measurement uncertainty المركبالمعياري  سقياال ارتياب 2-31
 combined standard uncertainty المركب المعياري  االرتياب

نموذج    في  بكميات الدخل  المرتبطةارتيابات القياس المعيارية الفردية    عمالاست حصل عليه بنمعياري    ارتياب قياس  
 . القياس
بالحسبان    covariancesالتغايرات    خذ ن نأفي نموذج القياس، يجب أارتباط بين كميات الدخل  في حال وجود  :  مالحظة

 ..GUM:1995, 2.3.4أيًضا الدليل  انظر. المركب عند حساب ارتياب القياس المعياري 

 relative standard measurement uncertainty النسبيالمعياري  سقياال ارتياب 2-32
 . ةس يالمق لكميةا لقيمة مقسوم على القيمة المطلقة معياري   ارتياب قياس

 ncertainty budgetu االرتياب ميزانية 2-33

 . وبترابطهارتياب، وبحسابها، اال وبمكونات ، ارتياب القياسببيان 
القياساالرتياب:    ميزانيةيجب أن تتضمن  :  مالحظة الدخل  تقديرات و ،  نموذج  القياس  و ،  كميات   المرافقةارتيابات 

  تقييم   ونمطدرجات الحرية،  و توابع الكثافة االحتمالية المطبقة،    ونوع ،  والتغايرات في نموذج القياس،    لكمياتل
 . عامل تغطيةوأي  ،قيمة ارتياب القياس

 target measurement uncertainty فالمستهدَ قياس لا ارتياب -2-34
 target uncertainty االرتياب المستهد ف

د كحد  أعلى  قياس   رتيابا ٌر اعتماًدا  محد   . لنتائج القياسعلى أساس االستعمال المراد ومقرَّ

 expanded measurement uncertaintyع الموسَّ  قياسال رتيابا 2-35
ع  expanded uncertainty االرتياب الموسَّ

 .واحد أكبر من الرقم  عامل في  المركبالمعياري  لقياساارتياب  جداءحاصل 
  احتمال التغطية وعلى    ،موذج القياسفي ن الخرج    لكمية  يتوزيع االحتمالالنوع  على    العامل   تمد يع:  1  المالحظة

 .المختار
 . عامل التغطيةى ل إفي هذا التعريف  "عامل"مصطلح  يشير: 2المالحظة 
  الفقرة الموسع في    لقياساارتياب  " ليدل على  overall uncertainty  اإلجمالياالرتياب  "  مصطلح  : است عمل3  المالحظة

فقد  ،  IECاللجنة الدولية    أما في وثائق  ،(GUMالدليل    انظر)  INC-1 (1980)التوصيات    من  ةالخامس
 لهذه الغاية.  "االرتياب " مصطلح است عمل

 coverage interval التغطية مجال 2-36
 بناًء على المعلومات المتوفرة.  معيَّنمع احتمال  للكمية المراد قياسها مجموعة القيم الحقيقيةمجال يحتوي على  
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 JCGM  انظرالمختارة )  المقيسة  لكميةاقيمة  التغطية هو    مجالليس من الضروري أن يكون مركز  :  1  المالحظة

101:2008). 
المفهوم االلتباس بينه وبين  التغطية، وذلك لتجن ب    مجالالثقة" على    مجاليجب أال يطلق مصطلح ":  2المالحظة  

 (.GUM:1995, 6.2.2الدليل  انظراإلحصائي ) 
ع  لقياساارتياب التغطية من  مجاليمكن استنتاج : 3 المالحظة  (. GUM:1995, 2.3.5الدليل  انظر)الموسَّ

 coverage probability التغطية احتمال 2-37

 .معيَّن  مجال تغطيةضمن  المراد قياسها للكميةحقيقية القيم المجموعة  وقوع احتمال
ح مقاربة االرتياب كما هو بهذا التعريف يتعلق : 1 المالحظة  .GUM:1995الدليل  فيموض 
 . أيًضا الثقة"مستوى "احتمال التغطية مصطلح ى عل - GUMالدليل  في -: يطلق  2 المالحظة

 coverage factor التغطية عامل 2-38
 . عالموسَّ  لقياساارتياب للحصول على المعياري المركب  لقياساارتياب  فيهعدد أكبر من الواحد يضرب 

 (.GUM:1995, 2.3.6أيًضا الدليل  انظر) k بـ عادة  عامل التغطيةإلى يرمز  :مالحظة

 alibrationc معايرةال 2-39

تعطيها  التي    قياسالارتيابات  مع    الكميةقيم  عالقة بين    -  أولى  خطوةفي    -لتحديد    ، معيَّنة  تتم  في شروط  عملية
هذه المعلومة   تستعمل   ،خطوة ثانيةوفي  .  قياسالارتيابات    لها مع ما يرافقها من  المقابلة  والقراءات  ،قياسالمعايير  
 .قراءةال انطالًقا من  نتيجة قياسحصول على للعالقة  لتحديد 

جدول معايرة. ب أو    ،منحني معايرةبأو    ،مخطط معايرةب أو    ،معايرة   بتابع أو    ،بنص ر عن المعايرة  يعبَّ   : قد 1  المالحظة
  مع ارتياب القياسللقراءة    ،أو مضاعف  ،إضافي  تصحيحقد تقتصر المعايرة على    ،في بعض الحاالت و 

 .المرافق له
الذاتية"، وضبط نظام القياسعدم الخلط بين المعايرة  نبغي  ي :  2  المالحظة "بالمعايرة  ، الذي غالًبا ما يدعى خطًأ 

 . والتحقُّقعدم الخلط بين المعايرة وكذلك 
 أنها المعايرة.على المعايرة  تعريف  فيالخطوة األولى  ينظر إلى  غالًبا ما: 3 المالحظة

 calibration hierarchy لمعايرةا تراتبية 2-40

 السابقة.   المعايرة  نتيجةكل معايرة على    نتيجة  عتمد ت، حيث  قياس  بنظاموتنتهي  من مرجع  تبدأ    ،المعايراتمتتالية من  
 . متتالية من المعايرات  امتداد على بالضرورة   ارتياب القياسيزداد : 1 المالحظة
 إلجراءاتوفًقا  عمل  ستت  قياس    وأنظمة  ير قياسايمعمن    (أو أكثر)  معيارلمعايرة هي  ا  تراتبيةعناصر  :  2  المالحظة

 . القياس
 ،لها  تجسيد العمليالمن خالل    قياس الواحدة  ل  اتعريفً   "المرجع"  هذا التعريف، يمكن أن يكون ألغراض  : 3  المالحظة

 قياس. الأو معيار  ،قياسال إجراءأو 
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  قيمة الكمية   لفحص المقارنة    است عملت ما  إذا    ،معايرةعلى أنها  المقارنة بين معياري قياس    : قد ي نظر إلى4  المالحظة
 . ا عند الضرورةم، وتصحيحهالقياس ياري وارتياب القياس المنسوب إلى أحد مع

 etrological traceabilitym المترولوجية التتبعية 2-41

، المعايراتربط النتيجة بمرجع من خالل ِسلِسلة موثقة وغير منقطعة من  بواسطتها  ، يمكن  لنتيجة القياسخاصية  
 .ارتياب القياستسهم كل منها في 

من خالل التجسيد العملي لها،   قياس اللواحدة  ، يمكن أن يكون "المرجع" تعريًفا  هذا التعريفألغراض  : 1  مالحظةال
 .قياسالمعيار ، أو ترتيبيةلكمية غير حدة القياس او المتضمن   قياسالإجراء أو 

 .لمعايرةا تراتبيةالمترولوجية تأسيس  التتبعيةتتطلب : 2 المالحظة
إلى جانب   ،لمعايرةا  تراتبيةتأسيس  لالمرجع  فيه    لمعاست  الذي    الوقت    المرجع  يجب أن تتضمن مواصفات :  3  المالحظة

 لمعايرة. ا تراتبيةتنفيذ أول عملية معايرة في   وقت المرجع، مثل ب ذات صلة أي معلومة مترولوجية
قيم  من  قيمة  أن تكون كل    ينبغي،  كمية دخل في نموذج القياسحوي أكثر من  تالتي    القياسات في  :  4  المالحظة

الدخل  ل  الكمية للتتبعكميات  بنية    تراتبيةتشكل    وقد مترولوجيًّا،    قابلًة  أو شبكة.    تفرعيةالمعايرة هنا 
متناسًبا  من قيم كميات الدخل    لِ  قيمةالمترولوجية لك  التتبعيةلجهد المبذول لتأسيس  ا  يكون أن    وينبغي

 مع مساهمتها النسبية في نتيجة القياس. 
وال تضمن    ة،نمعي  غاية  ل  مالئًماالمترولوجية لنتيجة القياس أن يكون ارتياب القياس    التتبعيةال تضمن  :  5  المالحظة

 أخطاء. كذلك عدم وجود 
قيمة الكمية    لفحص المقارنة    است عملت ما  إذا    ،معايرةعلى أنها  المقارنة بين معياري قياس    قد ي نظر إلى:  6  مالحظةال

 . ا عند الضرورةم، وتصحيحهالقياس ياري وارتياب القياس المنسوب إلى أحد مع
 :هيالمترولوجية  التتبعيةإثبات عناصر أن  ILACالمنظمة عتبر : ت  7 المالحظة

  ،وطنيمعيار قياس أو   ،معيار قياس دوليإلى  تصل   منقطعة غير  مترولوجية تتبعيةلة لِس ِس   -

 ارتياب قياس موثق،  و   -

جراء  -  قياس موثق،   وا 

  ،كفاءة فنية معتمدةو   -

 ، SIنظام إلى تصل مترولوجية  وتتبعية  -

 (.ILAC P-10:2002 انظرمعايرة )ال ةودوري  -
  تتبعية "   :عن مفاهيم أخرى مثلو   "المترولوجية  التتبعية"" للتعبير عن  التتبعيةأحياًنا االختصار "  عملستي  : 8  المالحظة

ي    "،مادةال  تتبعية "أو  "،  داةاأل  تتبعية"أو    "لوثائقا  تتبعية"أو    "لعينةا أحد هذه تاريخ  تعق ب  قصد  حيث 
 .االلتباساحتمال  في حالة"، المترولوجية التتبعية" المصطلح الكاملاستعمال . لذلك يفضل البنود 

 metrological traceability chain المترولوجية التتبعية لةلِس ِس  2-42
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  traceability chain التتبعية لةلس  س  
 بمرجع.  نتيجة القياسلربط  ت ستعمل المعايراتو  معايير القياسمن  متتالية

 .لمعايرةا تراتبيةبواسطة المترولوجية   التتبعيةلة  لسِ ف سِ عرَّ ت  : 1 المالحظة
 قياس. اللنتيجة  مترولوجيةال التتبعية لتأسيسالمترولوجية  التتبعيةلة لسِ سِ  عملستت  : 2 المالحظة

  قيمة الكمية   لفحص المقارنة    است عملت ما  إذا    ،معايرةعلى أنها  المقارنة بين معياري قياس    قد ي نظر إلى:  3  مالحظةال
 . ا عند الضرورةم، وتصحيحهالقياس ياري المنسوب إلى أحد مع ارتياب القياسو

 metrological traceability to a measurement unit واحدة قياسإلى  المترولوجية التتبعية 2-43
 metrological traceability to a unit  واحدةإلى المترولوجية  التتبعية
 .لها  عمليالتجسيد المن خالل  ،واحدة قياس ل االمرجع تعريفً  فيها  يكون   مترولوجية تتبعية

النظام الدولي إلى إحدى واحدات قياس  وصواًل  المترولوجية    التتبعية"" يعني  SIنظام  لل  التتبعية"  مصطلحإن  :  مالحظة
 . "للواحدات

 verification التحقق 2-44

 . معيَّنةيلبي متطلبات  غرًضا معيًَّناأن  تثبت   ةموضوعي لةد أ تقديم
، حتى  نيْ يَّ المعنِ   إجراء القياسوقيمة الكمية  حيث  متجانسة من  تبقى    معيَّنة،  مادة مرجعيةأن  دعوى    إثبات :  1  المثال

 .mg 10ته كتل الوصول إلى جزء قياس 
 .قةقَّ مح ما قياسلنظام  (المتطلبات القانونية أو) خصائص األداءأن  إثبات : 2 المثال
 . ارتياب قياس مستهَدفتحقيق   : إثبات إمكان3 المثال

 . ، حيثما يكون ذلك ممكًنابالحسبان ارتياب القياسأخذ  : ينبغي1 المالحظة
 إلخ....قياسنظام أو  ا،بً مرك  أو ، مادةً أو قياس،  ءإجراأو ، عمليةً غرض التحقق يكون   : قد 2 المالحظة
 . عمتطلبات المصن ِ  تحقيق  عيَّنة  المتطلبات الم : من أمثلة3 المالحظة
المطابقة بشكل  تقييم  القانونية وفي    افي المترولوجيالتحقق  ضمن  ، يتVIMLالوثيقة    في  معرَّفكما هو  :  4  المالحظة

 قياس. النظام ل تحق قإصدار شهادة أو /والعالمات  ووضع    الفحص  ، عام
 . إقرار صالحيةهو   ق  قتح ليس كل  و . المعايرةو التحققالخلط بين  عدم : ينبغي5 المالحظة
، أو أو النشاطهذا العنصر  وصًفا لبنية    ،أو نشاط  ماعنصر  في الكيمياء، يتطلب التحقق من هوية  :  6  المالحظة

 .لخصائصه

 validation الصالحيةإقرار  2-45
 مقصود. مالئمًة الستعمال   معيَّنةمتطلبات من أن  التحقق
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قياس  ل  -تركيز النتروجين في الماء    قياسعادة في    المستعمل  -  إجراء القياسإقرار صالحية    قد يتم أيًضا:  مثــال
 .الدم البشري  مصل في تركيز النتروجين

 metrological comparability of measurement resultsقابلية المقارنة المترولوجية لنتائج القياس   -2-46

 metrological comparability قابلية المقارنة المترولوجية
 إلى نفس المرجع. قابلة للتتبع مترولوجيًّامعين،  نوعمن   لكميات نتائج القياسقابلية مقارنة 

إذا كانت قابلة  للمقارنة مترولوجيًّا    نتائج قياس المسافات بين األرض والقمر وبين باريس ولندن قابلةً تكون    :مثــال
 .مثاًل  المترك، واحدة القياسإلى نفس   للتتبع مترولوجيًّا

 .41- 2، البند  المترولوجية التتبعيةفي تعريف  1المالحظة  نظرا: 1 مالحظةال
 ارتيابات القياس والمقيسة   لكمية القيم المقارنة المترولوجية لنتائج القياس أن يكون  : ال تستوجب قابلية2 مالحظةال

 نفس ترتيب المقدار. لها، المرافقة 

 metrological compatibility of measurement results لنتائج القياس ةالمترولوجي يةالتوافق -2-47

 metrological compatibility التوافقية المترولوجية
  لكمية اقيم  ، بحيث تكون القيمة المطلقة للفرق بين أي زوج من  لكمية مراد قياسها  نتائج القياسخاصية مجموعة من  

 . الفرق  لذلكلقياس المعياري ا رتيابال من نتائج قياس مختلفة أصغر من بعض المضاعفات المختارة  المقيسة 
مثل ت   اضمن حدود الخطأ" ألنه  يقع المفهوم التقليدي " تحل  محلَّ  لنتائج القياس    ةالمترولوجي  يةالتوافق:  1  مالحظةال

ذا كان في  و أم ال.    مراد قياسهاإلى نفس الكمية ال  عودانن نتيجتي قياس تو لتحديد ك  ر الالزممعياال ا 
لكمية    هاأن  ظن)ي    القياساتمن    مجموعة   قياسهاثابتة(  نتيجة  مراد  النتائج    غير    قياس    ،  مع  متوافقة 

المثال،   لم يكن صحيًحا )على سبيل  القياس  فإما أن  القياستقييم    جرى األخرى،  أنه    ارتياب  على 
ماا( صغير جدًّ   .وآخر المقيسة تغيرت بين قياس  الكميةأن  وا 

القياسات   االرتباط بين  يؤثر االرتباط بين القياسات في التوافقية المترولوجية لنتائج القياس. فإذا كان:  2  مالحظةال
يساوي الجذر التربيعي  بين متوسط ي أي عيِ نتين منها  ق  فإن ارتياب القياس المعياري للفر ،  معدوًما تماًما

  التغاير ، على حين يكون ارتياب القياس أقل في حالة  ين لهماالقياس المعياري   يارتياب  ي مربعجموع  لم
 .السلبي التغايراإليجابي أو أعلى في حالة 

 

 measurement model القياس نموذج 2-48
  model of measurement القياس نموذج

 model نموذجال
 .بالقياسالمشمولة  الكمياتين جميع تربط ب عالقة رياضية 
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الخرج    كمية )أي    Yحيث  ،    n, …… , X2, X1h (Y, X = (0المعادلة:    يلنموذج القياس ه   ة العام  : الصيغة1  المالحظة
 في نموذج القياسكميات الدخل    n, …… , X2, X1X  و  ،الكمية المراد قياسهاهي    (نموذج القياسفي  
 .ة الكميةقيم منها ستنتج ت  التي 

نموذج هذا النموذج القياس، يتألف  في  خرج    ةأكثر من قيموالتي تتضمن    ،األكثر تعقيًدا  ت في الحاال:  2  المالحظة
 .واحدة من أكثر من معادلة

 measurement function القياس تابع 2-49
روفة  مع  كمية    ِمقي  عمالحسابها باستعند    ،نموذج القياسفي  خرج  ال  لكمية  ةس يقيمة مقهي  قيمتها    لكمياتتابٌع  
 .في نموذج القياس الدخللكمية 

القياسكتابة    مكنأإذا  :  1  المالحظة أي  n, … , X2, X1h (Y, X = (0  )المعادلة(  نموذج  الصريحة؛                : بالصيغة 
)n, … , X2, X1Y = f (X  ، حيث  Y  فإن  التابع  الخرج في نموذج القياس  كمية ،f    .وبوجه  هو تابع القياس

مقابلة    كمية خرج وحيدة  قيمة    n, … , x2, x1xدخل  ال  كميات لقيم    عطيخوارزمية تإلى    fرمز  ي    قد ،  أعم  
 .n, … , x2, x1x( f=  y(: لها؛ هي

 . Y سة للكميةي المققيمة المرافق لل ارتياب القياسلحساب  أيًضا القياس تابع : ي ستعمل2 المالحظة

 input quantity in a measurement model كمية الدخل في نموذج قياس 2-50
 input quantity كمية الدخل

مراد ال  قيمة مقيسة للكميةبطريقة أخرى، من أجل حساب    قيمتهايجب قياسها، أو كمية يمكن الحصول على   كمية
 .قياسها
الحرارة الفعلية، وطول درجة  قضيب من الفوالذ عند درجة حرارة معي نة، فإن    طول    إذا كانت الكمية  المراد قياسها:  مثــال

التمدد  درجة  القضيب عند   الفعلية، ومعامل  نموذج الحراري  الحرارة  للقضيب هي كميات دخل في  الخطي 
 القياس. 

 .لنظام قياسخرج  كمية   ما الدخل في نموذج قياس   كمية  : غالًبا ما تكون 1 المالحظة
 كميات دخل في نموذج قياس.  الكميات المؤثرةو  التصحيحاتو القراءاتيمكن أن تكون : 2 المالحظة

 output quantity in a measurement model في نموذج قياس الخرجكمية  2-51
 . كميات الدخل في نموذج قياس قيم عمالباست قيمتها المقيسةحسب ت    كمية

 
 

 influence quantityالمؤثرة  الكمية 2-52
نتيجة و  القراءةؤثر على العالقة بين  ت  بل  الكمية التي يجري قياسها فعليًّا،ؤثر على  تال    كمية،  مباشر  قياسفي  

 . القياس
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 مقياس أمبير.  باستعماللتيار متناوب  ةالثابتسعة لل  باشرمال قياسالفي )هو كمية مؤثرة(  د الترد  : 1المثال 
كمية  :  2المثال   للبلير تركيز  مؤثرة(  ين  وبالمادة  كمية  كمية  القياس  الفي  )هو  لتركيز  دم المباشر  بالزما  في  مادة 

 اإلنسان. 
 حرارة القضيب نفسهدرجة    أما  ،)هي كمية مؤثرة(   في قياس طول قضيب   عملالمست  حرارة المكرومتردرجة  :  3المثال  

 . ثرة، فليست كمية مؤ الكمية المراد قياسهاالتي يمكن أن تدخل في تعريف 
 . )هو كمية مؤثرة( مادةال كمية من أثناء قياس جزء  ي لمطياف كتل  ات في منبع أيون المحيطضغط : 4المثال 

 بكميات مؤثرة. كل منها   ، والتي قد يتأثرمن القياسات المباشرة مجموعةمباشر الالقياس غير يشمل : 1 المالحظة
وهو ال   ، VIMللدليل    في اإلصدار الثاني  جاء  مثلما"  المؤثرةالكمية  مصطلح "ع رِ ف    ،GUMالدليل    في:  2  المالحظة

أيًضا الكميات يشمل  بل    -  في التعريفورد  كما    -فحسب    القياسنظام  في    المؤثرة  الكميات يشمل  
على    ال يقتصر  GUMن هذا المفهوم في الدليل  وكذلك فإ.  افعليًّ الكميات التي يجري قياسها    في   المؤثرة

 المباشرة. القياسات 

 correction حالتصحي 2-53

 .ر قدَّ م تأثير نظاميل تعويٌض 
 "التأثير النظامي".  مصطلح لشرح GUM:1995, 3.2.3الدليل   انظر: 1 المالحظة
 جه من جدول.نتا أو يمكن است  ،عاملالمضاف أو كالمقدار المختلفة  صيًغايمكن أن يأخذ التعويض : 2 المالحظة

                                                              بأجهزة القياس المتعّلقةالمصطلحات والتعاريف  -3
 measuring instrument قياسال أداة 3-1

 أو أكثر.واحد مكمِ ل جهاز بمقترًنا   أو بمفرده، القياساتإلجراء عمل ست ي   جهاز
 . قياسنظام هي  عمل بمفردها ستالقياس التي يمكن أن ت  أداة : 1 المالحظة
 . امادي   امقياس  أو   ،قياس تأشيرية أداة تكون أداة القياس : قد 2 المالحظة

 measuring system قياسال نظام  3-2
عة مجمَّ   (مواد مستهلكةالكواشف و )ومن ضمنها ال  أجهزة أخرى غالًبامن  ، و (أو أكثر)  ياساة قأدمن  مؤلفة  مجموعة  

 . الكمياتمعينة من  ألنواعضمن مجاالت معينة  لكمية المقيسة ا قيملتوليد  عملة لتعطي معلومات ت ست ومعدَّ 
 .واحدة فقط قياس أداةمن قياس القد يتألف نظام : مالحظة

 

 indicating measuring instrumentالتأشيرية قياس ال أداة 3-3
 . التي يجري قياسها الكميةقيمة  عنتعطي إشارة خرج تحمل معلومات  قياسأداة 
  متر، مقياس حرارة، ميزان إلكتروني.و ، مكر طلو فمقياس : أمثلة
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 .لقراءاتهااًل يسج التأشيرية تأداة القياس  : قد تعطي1 المالحظة
ل و  ،ةعو سممأو  ةإشارة الخرج مرئي : قد تكون 2 المالحظة  جهاز آخر أو أكثر.إلى  أيًضاقد ترس 

 displaying measuring instrumentاإلظهارية  قياسالأداة  3-4
 . ةخرجها مرئي إشارة   تأشيريةأداة قياس 

 scale of a displaying measuring instrumentاإلظهارية قياس الأداة  سلم 3-5
 . مرافقة قيم كمية بأي  مشفوعةبة من العالمات يتألف من مجموعة مرت   إظهارية أداة قياس جزء من 

 material measure ماديالمقياس ال 3-6
 . معي نة قيمة كمية، لكل منها (أو أكثر) معي ن نوعل كميات ( باستمرارتعطي  أو) تعيد إنتاج أداة قياس

مقاومة ،  (هأو بدون  ،لقيمة الكمية  تدريجاتأو أكثر، مع سلم    كمية  قيمةيعطي  معيارية، مقياس حجم )  وزنة:  أمثلة
قة مواد مرجعية، مولد إشارة معياري، قياس د كهربائية معيارية، مسطرة خطية، محد ِ   . مصدَّ

 . له المعيَّنةة الكمية المادي هي قيم المقياس  قراءة: 1المالحظة 
 .معيار قياسالمادي  المقياسيمكن أن يكون : 2 المالحظة

ل القياسمب  3-7  measuring transducer دِّ
 .بكمية الدخل معيَّنةخرج ذات عالقة   كميةيعطي ، القياسفي عمل ست ي  جهاز 
أنبوب بوردون، شريحة ثنائية    ،إلكترود األس الهيدروجيني  ،قياس انفعالم   ،ل تيار كهربائيمزدوجة حرارية، محو ِ :  أمثلة

 المعدن.

 sensor اسحسَّ ال 3-8
 .المراد قياسها للكمية حاملةبظاهرة أو جسم أو مادة   ةيتأثر مباشر  قياس نظام عنصر من

 أنبوب بوردون ،  من عنفة مقياس التدفق  الدوارمقاومة بالتينية، القسم    ياسة لمقياس حرارة ذ الوشيعة الحسَّ :  أمثلة
  انحالل ة ذات سائلبلورة طيف، ال لمقياسضوئية الخلية ، المستوى الالضغط، القسم الطافي ألداة قياس  لمقياس
 الحرارة. لونها تبًعا لدرجة تغير ي حراري 

 " للتعبير عن هذا المفهوم.مكشاف" مصطلحيستخدم  المجاالت في بعض : مالحظة

 detector المكشاف 3-9
 . المرافقة للكمية عتبةال قيمةتجاوز د عن ،جهاز أو مادة تشير إلى وجود ظاهرة أو جسم أو مادة

 .عباد الشمس ، ورق الهالوجينب ر  تس: مكشاف أمثلة
 . اسالحسَّ مفهوم  للتعبير عن  المجاالت ف" في بعض اكشم"ال مصطلحعمل يست: 1 المالحظة
 المفهوم. للتعبير عن هذا" شِعرغالًبا مصطلح " م  عمل ستفي الكيمياء، ي  : 2 المالحظة
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 measuring chain قياسال لةلِس ِس  3-10
 إلى عنصر الخرج. اسالحسَّ من  ،لإلشارة مفرًدامساًرا  لتشك قياسنظام من عناصر   ةلسلس

 .طلو فمقياس و  ممضخ ِ و  حمرش ِ د و ومخم ِ  ر صوت لكتروني من مكب ِ اإلصوتي القياس التتألف سلسلة : 1 المثال
 .جمدرَّ   قرص ميكانيكيو   ين مسنن عتالت ودوالبين  نظام  و   أنبوب بوردون   ميكانيكي منالقياس  التتألف سلسلة  :  2  المثال

 adjustment of a measuring system قياسال نظامضبط  3-11
دة  قراءاتعطي يبحيث    نظام قياسمجموعة من العمليات تنفذ على   . قياسهاالمراد  للكمية ينةمع م ا قي  تقابلمحدَّ

االتساع    وضبط  االنزياح،ضبط  و ،  ضبط الصفر لنظام القياس  :القياس  نظاملضبط  التتضمن أنواع  :  1  المالحظة
 .أحياًنا ضبط الكسب( سمى)ي

 .للضبط متطلًَّبا أساسيًّاتعتبر التي  المعايرةوالقياس   نظامالخلط بين ضبط  عدم  يجب : 2 المالحظة
 بعد ضبطه.القياس  نظامعادة معايرة  إ يجب : 3 المالحظة

 zero adjustment of a measuring system قياسال نظامصفر  ضبط 3-12
 .قياسهاالمراد  للكميةالصفر  قيمةصفرية تقابل  قراءةعطي ي بحيث  قياسنظام الضبط 

                                                              أجهزة القياسصائص بخ المتعّلقةالمصطلحات والتعاريف  -4

 indication قراءةال 4-1
 . قياسنظام الأو  القياس أداة ظهرهاالتي ت   كميةالقيمة 

 موقع تبًعا ل  غالًباى القراءة  وتعط    إلى جهاز آخر.  نقلت  وقد    ،ا عً و سممو  ا أمرئيًّ   القراءة  عرض   : قد يكون 1  المالحظة
معروضة في    أرقام مطبوعة أو  أو على شكل  ،ثليةا لمخارج التما  في حالة  ظهار اإلر على شاشة  المؤش
  قيمة كمية  على شكل  أو  ة،المشفر مخارج  لفي حالة ار  نموذج مشفَّ   أو على شكل  ،لمخارج الرقميةحالة ا
 . يس الماديةالمقايفي حالة نة معيَّ 

نفس  لكميات من  قيًما    التي يجري قياسها  للكمية  المقابلةوالقيمة    من الضروري أن تكون القراءة  ليس 2 المالحظة
 . النوع

 blank indication فارغةالقراءة ال 4-2
 background indication القراءة الخلفية

  الكمية يفترض أنها ال تحوي  و ،  ها فحصيجري  لتي  ا  لتلك  جسم أو مادة مشابهةأو  يتم الحصول عليها من ظاهرة    قراءة
 .، أو أن هذه الكمية ال تساهم في القراءةالتي هي في قيد القياس

 indication intervalالقراءة  مجال  4-3
 . الممكنة)العظمى والصغرى( ية الحد ِ  بالقراءاتمحصورة  ال كميةالقيم مجموعة من  
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على سبيل    "طلو ف  201إلى    طلو ف  99من  "؛  بقيم الكمية الصغرى والعظمى  القراءة عادة  جالمر عن  يعبَّ :  1  المالحظة
 المثال.

 ".ات القراء مجال""مدى القراءات" بداًل من مصطلح حقول الفي بعض عمل ستي  : 2 المالحظة

 nominal indication interval سمي القراءة اال مجال  4-4
 nominal interval المجال االسمي

رة أو  ال  القراءاتين  محصورة ب ال  لكميةاقيم  مجموعة من   ية المدوَّ عدادات  بواسطة إ الحصول عليها  يمكن    ، التقريبيةحدِ 
 إلعدادات. تمييز هذه الت  عملستوت   ،قياسنظام أو  قياس أداةنة لضوابط معيَّ 

 " فولط  200إلى    فولط  100من  "  ؛للكميةبالقيم الصغرى والعظمى    مدى القراءة االسمي عادةر عن  يعبَّ :  1  المالحظة
 . على سبيل المثال

 . "سمياالمجال ال""المدى االسمي" بداًل من مصطلح حقول في بعض العمل ستي  : 2 المالحظة

 range of a nominal indication interval سميال ا القراءة مجال مدى  4-5
ية ا الكمية قيم  القيمة المطلقة للفرق بين  . سميا قراءة   لمجاللحدِ 

 . فولط 20  سميالا القراءة مدى  مجال، يكون فولط 10+  إلى فولط 10-ن  اسمي م  قراءة في حالة مجال: مثــال
 ."سميال المجال ا نطاق" سمي في بعض األحيان الا القراءةيسمى مجال مدى : مالحظة

 nominal quantity valueسمية االكمية لا قيمة  4-6
 nominal value القيمة االسمية

رة قيمة  . مناسب لهاال عمالستلال دلياًل  يتعط ،قياسنظام  أو  قياس ألداةزة ممي ِ  لكمية أو تقريبية  مدوَّ
 .ةمعياري  مقاومةوسم بها تسمية اقيمة   100: 1 المثال
 عالمة واحدة.ذو  كمية يوسم بها دورق حجمي للسمية ا قيمة  ml  1000: 2 المثال
 .HCLكمية تركيز المادة في محلول لسمية اقيمة   mol/l 0.1: 3 المثال

 عظمى للتخزين.المئوية الحرارة الدرجة  C° 20– : 4 المثال
 ". خاصيةللسمية االقيمة ال" لتعبير عنلسمية" االقيمة ال" و"لكمية االسميةاقيمة "عمل ستأال ت  نبغي ي: مالحظة

  measuring interval القياس مجال  4-7
 working interval العملمجال 

  قياس أداتيّ  ارتياب  ذات    ،قياسنظام    وأ  قياس  أداةيمكن قياسها بواسطة  نفسه    النوعمن    القيم لكمياتمجموعة من  
 .فةشروط معرَّ  ضمن معيَّن

 .بداًل من "مجال القياس" "القياس دى ممصطلح " الحقولفي بعض عمل ستي  : 1 المالحظة
 .(الكشف حدِّ )و  (القياسجال الحد األدنى لم )بين  الخلط ماعدم نبغي ي : 2 المالحظة



33 

 steady-state operating condition الحالة تشغيل المستقرُّ ال ُُ شر  4-8
الكمية المراد ولو تغيَّرت    صحيحةً   معايرةبال  ت سس ِ أ  العالقة التي    فيهتبقى    قياسنظام  أو    قياس  أداةتشغيل    شرط

 مع الزمن.  قياسها

 rated operating conditionالتصميمي  تشغيلال شر  4-9
 ا. هتصميم من العمل وفق (قياسنظام الأو ) القياس أداة تتمكنلكي  القياستلبيته أثناء تشغيل يجب  شرط

د : مالحظة  . مؤثرةكمية وألي  ،قياسهايجري التي   لكميةالقيم  مجاالت  عموًما  التصميميةالتشغيل  شروط تحدِ 

 limiting operating condition يالتشغيل الحدِّ  شر  4-10
المترولوجية  صائص  تدهور الخر، أو تأن تتضرَّ دون    (نظام قياسأو  )  قياس  أداة  يجب أن تتحم لهتشغيل    شرط  أقصى
دة  .التصميميةالتشغيل  شرو ضمن الحًقا ل شغَّ ت  عندما وذلك لها،  المحدَّ

 النقل أو التشغيل. أو الحدية للتخزين  شروطالختلف تيمكن أن  : 1 المالحظة
 . مؤثرةكمية وألي  التي يجري قياسها،  للكمية حدية اقيم  الحدية  شروطالتتضمن يمكن أن  : 2 المالحظة

 reference operating condition شر  التشغيل المرجعي 4-11
 reference condition الشرط المرجعي

 .نتائج القياسأو لمقارنة   نظام قياسأو  قياس أداةف لتقييم أداء و تشغيل موص شرط
 .ةر المؤثكميات الكذلك مجاالت قيم و  الكمية المراد قياسهاقيم د شرط التشغيل المرجعي مجاالت  يحد ِ : 1 المالحظة
شرط " إلى  مرجعيشرط  "المصطلح  يشير  ،  02-06-311  البند ،  IEC 60050-300  المواصفة القياسية  في:  2  المالحظة

 أصغر ما يمكن. األداتي  المعيَّن  القياس ارتياب  عنده  تشغيل يكون 

 sensitivity of a measuring system قياسال نظام  حساسية 4-12
 sensitivity الحساسية

 . التي يجري قياسها الكميةقيمة في  ابلالتغير المقإلى  قياسقراءة نظام النسبة التغير في  
 .قيمة الكمية التي يجري قياسهاقياس على ال نظاميمكن أن تعتمد حساسية : 1 المالحظة
 . القياس نظام  بميزكبيًرا مقارنة الكمية التي يجري قياسها قيمة  أن يكون التغي ر فييجب : 2 المالحظة

 selectivity of a measuring system قياسال نظام  انتقائية 4-13
 selectivity االنتقائية
 ،أو أكثر  لكمية مراد قياسها  سةي مق   ا قيم  يعطي بواسطتها  ،  عيَّنم  إجراء قياس  مع  عملستت    ،قياسلنظام  خاصية  

أو لظاهرة  لاألخرى    الكمياتأو    ،هاساقيراد  مال  األخرى   الكميات مستقلة عن    هاساقيراد  بحيث تكون قيم كل كمية م
 .التي يجري فحصهاأو المادة  ،الجسم
دون   عيَّنين مبين  ركَّ م  منولد  تالم  ني تيار األيو العلى قياس نسبة    يًّا(كتل  امطيافً تضمن  )يقياس  نظام  مقدرة  :  1  المثال

 للتيار الكهربائي.  أخرى محدودة ن مصادر اضطراب م
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تشويش  ل  ةضعر أن تكون مدون    ، يَّند معإشارة عند ترد  بات  ب من مركَّ قدرة مركَّ قياس على قياس  نظام  مقدرة  :  2  المثال
 . مغايرةدات إشارة أو إشارات أخرى عند ترد   مركبات ن م

شارات  ل على التمييز بين إشارة مطلوبة و مقدرة مستقبِ :  3  المثال قلياًل مختلفة  دات  ترد    لها غالًبا  غير مطلوبةأخرى  ا 
 شارة المطلوبة.اإلدات عن ترد  

 .همعرافق ت م قياسه بوجود إشعاعطلب ي   عيَّنشعاع مإل على االستجابة قياس إشعاع التأين  نظام مقدرة  : 4 المثال
 دون (،  Jaffé)  في بالزما الدم بواسطة إجراء جافيه  ياتينقياس على قياس تركيز كمية مادة الكر نظام  مقدرة  :  5  المثال

 الكيتون والبروتين.و اليوريت و بتراكيز الغلوكوز   أن تتأثر

الرواسب مأخوذ من  كون  يفي سيل  30Si  والنظير  28Si  لنظيروفرة كمية المادة لعلى قياس    ي   مقدرة مطياف كتل :  6  المثال
 . 29Si النظيربين هذين النظيرين، أو من دون تأثير  الجيولوجية

راد الكمية الم نوعنفس  لها  فالكميات األخرى أما  ،فقط ةواحد   هاساقيراد كمية م  توجد غالًبا،  في الفيزياء: 1 المالحظة
 القياس.  نظامل ، وهي كميات دخلهاساقي

نات غالًبا    هاس اقيراد  المالكيمياء، تتضمن الكميات    في :  2  المالحظة وهذه   ،خاضع للقياسال  نظام مختلفة في ال  مكوِ 
 . هنفس بالضرورة من النوع ت الكميات ليس

مختارة بتراكيز ضمن مجاالت ذات مكونات  قياس لكميات  نظام  على انتقائية  عادة    نحصلالكيمياء،    في:  3  المالحظة
دة.   محدَّ

)4  المالحظة مصطلح  المستعمل  االنتقائية:  المالحظة  (  )انظر  الفيزياء  قريب  هو  (  1في  النوعية  من  مفهوم 
(specificity)  الكيمياء.  فيأحياًنا المستعمل 

 resolution زي  المَ  4-14
 الموافقة.  القراءةفي  مدرًكاتغييًرا يسبب  يجري قياسها  كميةير في ي أصغر تغ
كذلك  عتمد  ييمكن أن  و االحتكاك،  على  أو    ،خارجي( مثاًل الداخلي أو  الالضجيج )على    عتمد الميزي  أن  يمكن:  مالحظة

 . التي يجري قياسها الكمية قيمةعلى 

 resolution of a displaying deviceّي ر اظهاإلجهاز الز ي  مَ  4-15
 .بوضوحيمكن تمييزه   القراءات المعروضةفرق بين أصغر 

 discrimination threshold  يزيم تال عتبة 4-16
 الموافقة. القراءةفي مدرك  تغييرأي يسبب ال يجري قياسها    كميةقيمة ير في ي تغأكبر 

يمكن أن و االحتكاك،  على  أو    ،خارجي( مثاًل الداخلي أو  ال)   الضجيجعلى  يز  يم تعتبة التعتمد    يمكن أن:  مالحظة
 كيفية تطبيق التغيير.على  و  الكمية التي يجري قياسها،قيمة على  كذلكتعتمد 

 dead band  الميت النطاق 4-17
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 القراءةفي  قابل للكشف  ير  ي تغ  إحداث باالتجاهين دون    قاس ت  كميةقيمة  ضمنه    تغيرت  أناألعظمي الذي يمكن    المجال
 . المقابلة
 ل التغير.الميت على معدَّ  النطاقعتمد ييمكن أن : مالحظة

 detection limitف الكش حدُّ  4-18
 limit of detection حد  الكشف

االدعاء الخاطئ بعدم وجود احتمال    قيهايكون  ،  نيَّ مع  إجراء قياس  طريقن  ع حصل عليها  ن   لكمية  مقيسةقيمة  
ن م ن إذا كان احتمال ، β ي ساو يفي مادة  ما كوِ   . α ي ساو يفي المادة وجود المكوِ 

 . غفاًل  0.05القيمة  βو  α بإعطاء IUPAC االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية يوصي :  1 المالحظة

 . للداللة على مصطلح "حد الكشف" LODفي اإلنكليزية أحياًنا المختصر  : ي ستعمل2 المالحظة
 . "حد الكشف" للتعبير عنحساسية" المصطلح " ي ستعملال  : 3 المالحظة

 stability of a measuring instrument قياسالأداة  ثبات 4-19
 stability الثبات

 المترولوجية ثابتة مع الزمن. صائصها خبموجبها  تبقى قياسلاداة ألخاصية  
 بعدة طرق.  ثبات القيمة   تحديد  يمكن: مالحظة
 . عيَّنخاصية مترولوجية بمقدار مالزمة إلحداث تغير في مدة ال: ال1 المثال

 . مدة معيَّنةخاصية مترولوجية خالل الحاصل في تغير : ال2 المثال

 instrumental biasتي  دااأل نحيازاال  4-20
 .رةمكرَّ   قراءاتمتوسط  من مرجعية ال كميةلاقيمة حاصل طرح  

 instrumental driftتي  دااأل حاالنزيا 4-21
 .قياسالألداة المترولوجية  الخصائص بسبب التغيرات في  مع الزمن للقراءة متدرِ جتغير مستمر أو 

 .وضوحيمكن تمييزها ب  مؤثرةكمية  وال بتغير أي  التي يجري قياسها،    الكميةبتغير    تياألدااالنزياح  يتعلق    ال:  مالحظة

 variation due to an influence quantity مؤثرةالكمية العن  ناتجالاالختالف  4-22
  مؤثرةكمية    تأخذ ، عندما  مقياس ماديالتي يعطيها    قيم الكمية، أو في  معينة  مقيسةالكمية  ال  قيمة  القراءةفي    الفرق 

 مختلفتين.متتابعتين ما قيمتين 

 step response time طوي االستجابة الخ زمن 4-23
ير مفاجئ بين قيمتين  لتغ  قياسنظام  أو    قياس  ألداةدخل    قيمة كميةفيها  تخضع    التيبين اللحظة  الفاصلة    المدة

 . لها النهائية المستقرة ةقيمالحول  معيَّنةحدود ضمن  المقابلة القراءةالتي تستقر عندها واللحظة  ،معيَّنتينثابتتين 

 instrumental measurement uncertaintyاألداتي  قياسال ارتياب 4-24
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نات أحد   .عملةالمست (القياسنظام أو ) القياس أداةعن  الناشئ ارتياب القياس مكوِ 
معيار القياس   أما،  أداة القياس أو نظام القياس  ةمعاير بالقياس األداتي  الحصول على ارتياب  مكن  ي :  1 المالحظة

 أخرى. ه وسائل فت ستعمل ل األولي
 .الرتياب القياس B التقييم من النمطفي  تيدااأل القياس ارتياب  لمعستي  : 2 المالحظة
 .مواصفات األداةفي  تيداالقياس األارتياب : قد تعط ى المعلومات ذات الصلة ب3 المالحظة

 accuracy class الضباطة درجة 4-25
دة  حق ِ تالتي    قياسأنظمة الأو    القياس  أدوات  درجة أو    أخطاء القياس  تهدف إلى إبقاءق متطلبات مترولوجية محدَّ

 . معيَّنةتشغيل   شروط في معيَّنةضمن حدود  اتيةداأل ات القياسرتيابا
 . متفق عليه رمزبعادة برقم أو   ى درجة الضباطةلإي رمز : 1 المالحظة
 . المادية المقاييس علىدرجة الضباطة  ق طبَّ : ت2 المالحظة

 maximum permissible measurement errorاألعظمي المسموح  القياسخطأ  4-26
  maximum permissible error به األعظمي المسموحالخطأ 

 limit of error حد  الخطأ
 قياسلتسمح بها المواصفات أو اللوائح الناظمة    -  معلومة  مرجعية   كميةقيمة  بتعلق  ت  -   لخطأ قياسقيمة قصوى  

 . د محدَّ  (قياسنظام أو  ،قياسأداة )أو 
 .يتينحد ِ قيمتين وجود  عند أو"حدود الخطأ"  عادة مصطلح "األخطاء األعظمية المسموح بها"عمل ستي  : 1 المالحظة
 . "األعظمي المسموح بهالخطأ شارة إلى "لإل  "تسامحال"يجب عدم استخدام مصطلح : 2 المالحظة

دة  قياسال خطأ 4-27  datum measurement errorعند نقطة محدَّ
 . معيَّنة سةيمق كمية قيمة  عند  قياسنظام  أو قياس خطأ القياس ألداة

 zero error الصفري  الخطأ 28- 4
دةقياس الخطأ   . صفًرا المعيَّنة المقيسة لكمية ا قيمةتكون   عندما عند نقطة محدَّ

 . خطأ قياسعدم وجود يجب عدم الخلط بين الخطأ الصفري و : مالحظة

 null measurement uncertainty الصفري  القياس ارتياب 29- 4
 . اصفرً  المعيَّنة المقيسة لكميةا قيمةتكون    عندما ارتياب القياس

شمل مجااًل ال يمكن فيه تحديد:  يو   ،أو قريبة من الصفر  صفرية  قراءة  الصفري ارتياب القياس  افق  ر : ي 1  المالحظة
 .الضجيج فقط  ناتجة عن   أداة القياس  أن قراءة  م أ  كشفها،إمكان  أصغر من    المراد قياسها  الكمية  هل

 . العينة وقياس العينة الفارغة قياس بينفرق  وجود  عند أيًضا " الصفري ينطبق مفهوم "ارتياب القياس : 2 المالحظة

 calibration diagram المعايرة مخطط 4-30
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 ة لها.ابلالمق القياس ةجيونت  قراءةاللعالقة بين عن ا تعبير بياني
يمثل العالقة   وهو  نتيجة القياس،  رومحو   القراءةف بمحور  رَّ ع من المستوي م  مخطط المعايرة هو جزء:  1  المالحظة

هذا عرض  يكون    إلى متعدد"  واحد "عالقة    وفي حالة .  يسةلكميةالمقاقيم  ومجموعة من    قراءةالبين  
 .األداتي قياسال ارتيابالجزء لقراءة معينة هو 

أو جدول معايرة، أو مجموعة  المرافق،    ارتياب القياسو  منحني معايرة  :التعابير البديلة للعالقةمن    :2  المالحظة
   توابع.

كبيًرا مقارنة مع ارتياب القياس المرافق األداتي  قياس  العندما يكون ارتياب    المعايرةبهذا المفهوم  يتعلق  :  3  المالحظة
 .قياسعايير اللم قيم الكميةل

 calibration curve المعايرة منحني 4-31
 . المقابلة لهاالمقيسة  لكميةاقيمة و القراءةتعبير عن العالقة بين 

أي معلومات   تحملنها ال  أل  قياس  يجةنتال تعطي  وهي    "،واحد   إلىاحد  و "  المعايرة عن عالقة  منحنير  عب ِ : يمالحظة
 .ارتياب القياس عن

 المصطلحات والتعاريف المتعّلقة بمعايير القياس  -5
 measurement standard  قياسال معيار  5-1

 etalon المعيار

دة مع  قيمة كميةلها  معيَّنة كميةتعريف ل تجسيد   .امرجعً عمل  ستت   ،مرافق ارتياب قياسمحدَّ
 .μg 3مرافق قيمته  معياري ارتياب قياس مع  kg 1قيمته كتلة  معيار قياس : 1 المثال
 .μ Ω 1  مع ارتياب قياس معياري مرافق قيمته Ω 100قيمته مقاومة معيار قياس : 2 المثال
 .   x 102–15م مع ارتياب قياس معياري نسبي قيمته سيزيو المعيار تردد : 3 المثال
 . 0.006مرافق قيمته  معياري قياس رتياب مع ا 7.072تساوي  له pHقياسي قيمة  دارئ محلول : 4 المثال
قة مع ارتياب قياس مرافق كمية  مصدَّ  , ذات قيمةِ للكورتيزول في المصل البشري  مرجعيةمحاليل  مجموعة: 5 المثال

 . لكل محلول
 عشرة بروتينات مختلفة.    منلكل   الكتلي تركيزلل  قياس ات بمع ارتيا تعطي قيًما  مادة مرجعية: 6 المثال

 .أو مادة مرجعية  يقياس مادم   أو قياسنظام بواسطة نة" "تجسيد تعريف كمية معيَّ حقَّق يمكن أن يت: 1 المالحظة
لكميات وارتيابات القياس المرافقة    سةيمقال  لكميةا  قيمحديد  في ت   امرجعً   معيار القياسعمل  ستكثيًرا ما ي  :  2  المالحظة

  خرى أمعايير قياس    معايرة  طريقن  ع   تتبعيَّة مترولوجيةديد  يؤدي إلى تح ، وهذا النوعنفس  خرى من  أ
 قياس. أنظمةأو  قياسأدوات أو 

 :إلى ثالثة إجراءات  شيروهو ي ،األكثر عمومية اهبمعن   هنا تجسيد"ال" مصطلحعمل ستي  : 3 المالحظة
 . محدود معنى  وهو ،من تعريفها "حدة القياسالو التجسيد الفيزيائي اإلجراء األول بـ "  يتعلق -1
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ولكن   ،من تعريفها حدة القياساتجسيد و وهو ال يتعلق ب "،نتاجاإلإعادة يطلق على اإلجراء الثاني "  -2
على ظاهرة فيزيائية كما تحدث,   اإلنتاج، ومرتكزإلعادة  ية عالية  قابلذي  معيار قياس  تركيب    من
حالة    كما مستقرعمال  استفي  قياستردديًّ   ليزر  معيار  لتأسيس  أو    ا  مفعول  للمتر،  استعمال 

 ألوم. اقياس ل االكمي الكوانتي معيارً  هولمفعول أو  لط,و لفاقياس ل اجوزفسون معيارً 
 .kg 1الكتلةحالة معيار قياس  ، كما في قياسلل  امعيارً  يقياس ماد م  باعتماد اإلجراء الثالث  يتعلق   -3

نات   أحد   هو دوًما  معيار القياسالمرافق ل  رتياب المعياري إن اال:  4  المالحظة ب المعياري المركَّ   لقياساارتياب    مكوِ 
  اهذ و .  (GUM: 1995, 2.3.4القياس )انظر    معيار  عمالباستلحصول عليها  مكن اي  نتيجة قياسفي  
ن الم نات امقارنة  اصغيرً غالًبا ما يكون  كوِ   المعياري المركب.  لقياسارتياب الألخرى  بالمكوِ 

 فيه معيار القياس.ستعمل تحديد قيمة الكمية وارتياب القياس في الوقت الذي ي  جب  ي: 5 المالحظة
معيار شاعت أيًضا تسميته في جهاز واحد  ،مختلفة أنواعأو من  ،النوعنفس كميات من  عدة  د  تجسَّ   : قد 6 المالحظة

 قياس.
األول: " بمعنيين مختلفين على األقل:  standardالكلمة اإلنجليزية "عمل  ستفي العلوم والتكنولوجيا، ت  :  7  المالحظة

  معيار قياس الثاني:  بالفرنسية(، و "  norme"ماثلة )ت، أو توصيات فنية، أو وثائق مرجعية مات واصفم
"(étalon ")فقط . وهذا المصطلح يتعلق بالمعنى الثانيبالفرنسية . 

 international measurement standardالدولي  قياسال رمعيا  5-2
 .على المستوى الدولي  الستعمالهومعد   ،على اتفاقية دوليةة عالموق ِ  األطرافمن   به معترف قياس معيار
 للكيلوغرام.الدولي األصلي  النموذج : 1 المثال
 650،  75/589،  1999(، المعيار الدولي الرابع  WHOالغدد التناسلية المشيمية، منظمة الصحة العالمية ):  2  المثال

 . وحدة دولية لكل أمبول
،  (IAEA) الوكالة الدولية للطاقة الذرية    تهعوزَّ ذي  ، ال(VSMOW2)معيار فيينا لمياه المحيط الوسطية  :  3  المثال

 المادة. كمية نسبة قياساتلكمية النظير المستقر التفاضلية في 

 national measurement standard الوطني قياس ال عيارم  5-3
 national standard الوطني عيارالم

  كمية   قيملتخصيص   ا أساسً باعتباره  ،  ما  أو اقتصاد من سلطات وطنية الستعماله في بلد ما  معترف به    معيار قياس
 ذات الصلة. نوع الكميةلها نفس لمعايير قياس أخرى 

 primary measurement standard  ولياأل قياس ال عيارم  5-4
 primary standard األولي عيارالم

 . أ نتج بصفته غرًضا، وجرى اختياره باالتفاقأو  وليأقياس مرجعي  ءإجرا عمال س باستس ِ أ   معيار قياس
رة عن طريق إذابة كمية معلومة من المادة لمركَّب كيميائي  تركيز كمية مادة محضَّ األولي لالقياس  معيار  :  1  المثال

 من المحلول. معلومفي حجم 
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 لقوة والمساحة.لمنفصلة  قياساتمستند إلى ال لضغطاألولي لقياس ال معيار: 2 المثال
من المادة مع نظائر   لومةمزج كمية معطة  بواس  ةر محضَّ   نسبة كمية النظير في مادة,األولي لقياس  للمعيار  :  3  المثال

 . معيَّنة
 حرارة الترموديناميكية. ال لدرجة أوليقياس  معيارباعتبارها  ماءللالنقطة الثالثية  خلية: 4 المثال
 .اصطالًحا اختياره باعتباره غرًضا، جرى  الدولي للكيلوغراماألصلي  لنموذج ا: 5 المثال

 secondary measurement standard ثانوي القياس ال عيارم  5-5
 secondary standard الثانوي عيارالم

س معيار قياس  .النوعنفس من   كميةـلأولي معيار قياس ـبته معاير ب أ سِ 
نظام   بمشاركةأو    الثانوي،  معيار قياسأولي و معيار قياس  بين    ةيمكن الحصول على المعايرة مباشر :  1  المالحظة

 ثانوي. ال لقياسا معيار إلى قياسال نتيجة ، ونسب األولي قياسمعيار البر عاي  وسيط م   قياس
دة نحصل عليها باستعمال    قيمة كمية الذي له  قياس  لاار  يمع : إن  2  المالحظة هو    إجراء قياس مرجعي أوليمحدَّ

 .ثانوي   معيار قياس

 reference measurement standard مرجعيالقياس ال عيارم  5-6
 reference standard المرجعي عيارالم

 . نعيَّ موقع م فيو أ نة،عيَّ م مؤسسةفي ن معيَّ  نوعمن  لكميات األخرى القياس معايير  لمعايرةص مخصَّ  معيار قياس

 working measurement standardي لعملاقياس ال عيارم  5-7
 working standard العمل عيارم

 .لتحقق منها لأو  ،قياسأنظمة الأو  أدوات القياسلمعايرة  عادةيستعمل  معيار قياس
 . مرجعي  قياسمعيار ب بمقارنته عموًما  القياس العمليمعيار  ري  يعا : 1 المالحظة
 .الضبطأو معيار  التحققمعيار  اأحياًنا مصطلح عملستي   ،بالتحققيتعلق   فيما: 2 المالحظة

 
 

 traveling measurement standard ال جوَّ القياس ال عيارم  5-8
ال عيارالم  reference standard الجوَّ

 مختلفة.المواقع البين  هلنقل معدٌّ  ( ةخاص بنية يكون في بعض األحيان ذا) قياس معيار
 يعمل ببطارية. الذي محمول ال 133 -سيزيوم  الد ترد معيار قياس  : مثــال

 transfer measurement deviceقياس لل نقل جهاز 5-9
 transfer device نقل جهاز
 .معايير القياسلمقارنة  اوسيطً  عملي ست  جهاز

 نقل. معايير القياس أحياًنا أجهزة  عمل تست  : مالحظة
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 intrinsic measurement standard متأصلالقياس ال عيارم 5-10
 intrinsic standard المعيار المتأصل
 مادة.لأو  ظاهرةلوقابلة إلعادة اإلنتاج  متأصلة خاصيةستند إلى م معيار قياس

 . لحرارة الترموديناميكيةدرجة ال متأصل قياس معيارباعتبارها خلية النقطة الثالثية للماء : 1 المثال
 جوزفسون. مفعولالكمون الكهربائي المبني على فرق ل متأصل قياسمعيار : 2 المثال
 .موميالك هول مفعوللمقاومة الكهربائية المبني على ل متأصل معيار قياس: 3 المثال
 لناقلية الكهربائية. ل متأصل معيار قياسبصفتها عينة نحاس : 4 المثال

  مقارنتهاال تحتاج إلى التأسيس عن طريق  هي  و   متأصل باإلجماع،  لمعيار قياس  قيمة الكمية  : ت عيَّن1  المالحظة
ناء على ارتباطه  بمتأصل    لمعيار قياس  قياسالارتياب  د  يحدَّ و النوع.  نفس  من    بمعيار قياس آخر

نينمكب  . بنية المعيار وتطبيقه والمحافظة عليه  والثاني، ع عليهاجم  م  ال القيمة: األول وِ 
  لتحققع عليه ويخضع  جم  م  إجراء    نتج بحسب متطلبات أ  عموًما من نظام    متأصلال  قياسلامعيار  يتألف  :  2  المالحظة

 التي يقتضيها التطبيق.  بالتصحيحاتخاصة  تعليمات دوري. وقد يحوي هذا اإلجراء 
 عادًة.   ميزمت ثباتلها  الكموميةعلى الظاهرة   ةالمرتكز  لقياسل ةالمتأصلر ييمعا : إن ال3 المالحظة
ن  محصَّ ه  أو أن،  ةخاصعناية  دون    عماله تطبيقه واستيمكن    أنه قياس  ال معيار  ل  متأصل"ال"  صفةال تعني  :  4  المالحظة

 . يةخارجالو  يةداخلال ات لتأثير ا من

 conservation of a measurement standard قياسالمعيار  علىالمحافظة  5-11
 maintenance of a measurement standard معيار القياس صيانة

 .معيَّنة حدود  ضمن قياس معيارلعلى الخصائص المترولوجية   مجموعة من العمليات الضرورية للحفاظ
ا  ، وتخزينً المعايرةأو    سلًفافة  من الخصائص المترولوجية المعر    ا دوريًّ   اتحقق  المحافظة    : من الشائع أن تتضمنمالحظة

 . عمالأثناء االست معيَّنة شروط مناسبة، وعنايةً في 
 
 

 calibrator(s) المعاِير )المعاِيرات(  5-12
 . المعايرةفي  عملستي   معيار قياس

 دة. محدَّ   مجاالت في " إال رعايِ م"ال مصطلحعمل ستي  : ال مالحظة

 reference material RM مرجعية ال ادةمال 5-13

بالنسبة   إلى حد   كاف  ومستقرة  الغرض من است  جرى نة،  لخصائص معيَّ مادة متجانسة  لتالئم  في   عمالهاتحضيرها 
 . الخصائص االسمية، أو في فحص القياس
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  ارتياب هذا االرتياب ليس  و سمية للخاصية واالرتياب المرافق لها.  ايعطي فحص الخاصية االسمية قيمة  :  1  المالحظة
 .قياس

أما ، القياس دقة لضبط  عملستة يمكن أن ت  ص مخصَّ  كميةقيم   (أو ليس لها) لمواد المرجعية التي لها: ا2 المالحظة
قيم   لها  التي  المرجعية  ت  ف مخصصة  كمية  المواد  أن    صحة ضبط  أو في    المعايرةفي    عملستيمكن 

 . القياس
د  تتضمن "المواد المرجعية" موادَّ : 3 المالحظة  سمية. ا، إضافة إلى خصائص كميات تجسِ 

 المرجعية التي تجسد كميات: أمثلة المواد : من 1 مثــالال
دة: نقاوة في حالة ماء ذي  (أ  ة. اللزوجمقاييس لمعايرة  الديناميكية تهلزوجعمل ستت  محدَّ

 عمل: يستبدون قيمة محددة لتركيزه  لكولسترول المتأصلالمحتوي على ابشري  الدم المصل   (ب 
 القياس فقط.دقة ضبط ل مادةً 

 .امعاِير  ديوكسين: يستخدم  من الدة كتلية محدَّ النسيج السمكي الذي يحتوي على نسبة  (ت 

 سمية:لمواد المرجعية التي تجسد خصائص اأمثلة على ا: 2 مثــالال
د لون تشير إلى  لوحة  (أ  واحد أو أكثر. لون محدَّ

 .ةد يحتوي على متتالية نوكليوتيدات محدَّ  DNAمركب  (ب 

 .ندروستينيون أ -19على  بول يحتوي  (ت 

 المواد المرجعية أحياًنا في جهاز م صنَّع خصيًصا.تدمج : 4 مالحظةال

 ثالثية.النقطة الفي خلية  ةمادة ذات نقطة ثالثية معروف: 1 مثــالال
 ح نقل.معروفة في حامل مرش ِ  ضوئيةزجاج ذو كثافة  : 2 مثــالال
 .شريحة مجهرموضوعة على نتظم حجم م ذات كرات : 3 مثــالال

. وتشمل نظام واحداتمن خارج  لواحدة قياسية مترولوجيًّا تتبع  ذات  المرجعية قيم كميةلبعض المواد  : 5 مالحظةال
 (. IUصت لها منظمة الصحة العالمية واحدات دولية ) صَّ مثل هذه المواد اللقاحات التي خ  

ماللمعايرة و إما معين، يمكن استعمال مادة مرجعية معينة  قياسفي : 6 مالحظةال  لضمان الجودة فقط.  ا 

تتبع نبغي  ي:  7  مالحظةال على  المرجعية  المادة  مواصفات  تشتمل  ماد م  يةأن  إلى  واإلشارة  ومعالجتها  درها  صتها 
(Accred. Qual. Assur.: 2006.) 

 ISOستعمل مصطلح "عملية القياس" ليعني "الفحص" )ولكنه ي    ،تعريف مشابه  ISO/REMCOلدى  :  8  مالحظةال

  من قياس الكمية وفحص الخاصية االسمية. كالًّ  يشمل( الذي 3.4 ,15189:2007

 certified reference material CRM قةمصدَّ ال المرجعية ادةمال 5-14
والتتبعيات مع االرتيابات    محددة واحدة أو أكثر،  تبين قيمة خاصية  رسمية عن جهة    صادربتوثيق    مرفقة  مادة مرجعية

 إجراءات صحيحة. باستعمال ، وذلكالمرافقة
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مرافق مبين في شهادة   وارتياب قياسمخصصة لتركيز الكوليسترول    قيمة كميةمصل الدم البشري الذي له  :  مثــال
 .القياس صحةضبط ل مادةً أو  معاِير اعمل مرفقة، يست

 (. ISO Guide 31:2000 انظريعطى "التوثيق" على شكل "شهادة" ): 1 مالحظةال
قة معطاة في الدليلينالمرجعية    إجراءات اإلنتاج ومنح الشهادات للمواد :  2  مالحظةال  ISO  اإلرشاديين           المصد 

Guide 34  وISO Guide 35 .على سبيل المثال ، 
"،  خاصية اسمية من "ارتياب القياس" و"االرتياب المرافق لقيمة  "االرتياب" في هذا التعريف كالًّ   : يشمل3  مالحظةال

لقيمة كمية" و "تتبعية قيمة    التتبعية المترولوجية من ""التتبعي ة" كالًّ شمل  . وتالتعريف أو التسلسلمثل  
 سمية". اخاصية 

قة تتبعيةً :  4  مالحظةال  .Accredمع ارتياب قياس مرافق )  مترولوجيةً   تتطلب قيم الكمية المحددة للمواد المرجعية المصد 

Qual. Assur.: 2006 .) 
)  ISO/REMCOى  لد :  5  مالحظةال مشابه  "مترولوجي"   ،(Accred. Qual. Assur.: 2006تعريف  يستعمل  ولكنه 

 .كلتيهما و"ميترولوجيًّا" لإلشارة إلى الكمية والخاصية االسمية

 commutability of reference material مرجعيةتبادلية المادة ال 5-15
دة  كميةلـ  نتائج القياس  القائمة بينالعالقة    بين  التوافقجرى إثباتها عن طريق شدة    مادة مرجعيةخاصية   في   محدَّ

  معينة نتائج القياس لمواد    بينصل عليها  نح، والعالقة التي  ْينن  معيَّ   قياس  يإلجراءَ   وفًقاصل عليها  نح  التيهذه المادة،  
 . أخرى 

 عادة.  مألوفة عينات  فهيالمواد المعينة األخرى أما و  ،معاِير اعادة ما تكون المادة المرجعية المعنية  : 1 مالحظةال
واإلجراء الذي سبق المادة المرجعية ما: اإلجراء الذي يا في التعريف همالقياس المشار إليه يإجراء  : إن 2 مالحظةال

 (.ISO 17511)انظر   لتراتبية المعايرة، وفًقا )المعاِير(يليها 

 بانتظام.  للتبادلالمواد المرجعية القابلة  ثبات يجب مراقبة : 3 مالحظةال
 
 

 reference dataالمعطيات المرجعية  5-16
 جرى الحصول   أو ظاهرة أو جسم أو مادة أو نظام مكونات ذي تركيب أو بنية معروفةخاصية  المتعلقة ب  المعطيات 

 . ضباطتهاتقييمها بدقة والتحقق من و  عليها من مصدر معرَّف
 . IUPACلمركب ات الكيميائية كما نشرتها ذوبانية االمرجعية ل : المعطيات مثــال

 . سمية"اخاصية و "ضباطة قيمة  القياس، ة ، على سبيل المثالالضباطة شمليف، تي هذا التعر : فمالحظة

 standard reference dataالمعطيات المرجعية المعيارية  5-17
 صادرة عن سلطة معترف بها.  معطيات مرجعية
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 . CODATA of ICSUوتوصي بها  دوريًّاتقييمها   التي يجري الفيزيائية األساسية  الثوابت قيم : 1 مثــالال
  IUPAC-CIAAWمها تقي ِ  التيى أيضا قيم الوزن الذري، تسم   التيقيم الكتلة الذرية النسبية للعناصر، : 2 مثــالال

 .  .Pure Appl. Chemوت نشر في IUPAC لمنظمة العامةوتصادق عليها الهيئة  ،كل عامين

 reference quantity valueلكمية المرجعية ا قيمة 5-18
 . النوعمن نفس   كمياتقيم ب للمقارنة  اأساسً  عملستت    قيمة كمية

غير معروفة،   ها، في حالة كونكمية مراد قياسهالـحقيقية    قيمة  لكمية المرجعية  اقيمة  أن تكون  يمكن  :  1  مالحظةال
 .معروفة ها، في حالة كونقيمة كميةاصطالحية أو أن تكون 

 لـ:  المرافق القياسارتياب مع كمية المرجعية عادة ال  تعطى قيمة: 2 مالحظةال
 . مادة مرجعية مصدقةل: مادة، مث -أ

 جهاز، مثل: ليزر مستقر.   -ب 

 . إجراء قياس مرجعي  -ت 

 . معايير قياسمقارنة    -ث 
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 قائمة المصطلحات 
 المصطلح باإلنكليزية(  -المقابل الفرنسي  -المقابل العربي  -الرقم المرجعي )

 

A    

accuracy class classe d'exactitude  25-4  درجة الضباطة 

adjustment of a measuring system ajustage d'un système de mesure  11-3  نظام القياس ضبط 

B    

base quantity grandeur de base  4-1  الكمية األساسية 

base unit unité de base  10-1  الواحدة األساسية 

blank indication indication du blanc  2-4  القراءة الفارغة 

C    

calibration étalonnage 39-2  المعايرة 

calibration curve courbe d'étalonnage  31-4 منحني المعايرة 

calibration diagram diagramme d'étalonnage   30-4 مخطط المعايرة 

calibration hierarchy hiérarchie d'étalonnage  40-2 تراتبية المعايرة 

calibrator(s) . . . . . 12-5  المعاِيرات() المعاِير 

certified reference material CRM 
matériau de référence certifié 

MRC 
قة   14-5  المادة المرجعية المصد 

coherent derived unit unité dérivée cohérente  12-1  الواحدة المشتقة المرتبطة 

coherent system of units système cohérent d'unités  14-1  نظام الواحدات المترابط 

combined standard measurement 

uncertainty 
incertitude-type compose 31-2  ارتياب القياس المعياري المركب 

commutability of reference 

material 

commutabilité d'un matériau de 

reference 
 15-5  تبادلية المادة المرجعية

conservation of a measurement 

standard 
conservation d'un étalon 11-5  المحافظة على معيار القياس  

conventional quantity value valeur conventionnelle  12-2  قيمة الكمية االصطالحية 

conventional reference scale 
echelle de référence 

conventionnelle 
لَّم مرجعي اصطالحي   29-1  س 

conversion factor between units facteur de conversion entre unites 24-1  عامل التحويل بين الواحدات  

correction correction 53-2  التصحيح 

coverage factor facteur d'élargissement  38-2  عامل التغطية 

coverage interval intervalle élargi  36-2  مجال التغطية 

coverage probability probabilité de couverture  37-2  احتمال التغطية 

D    
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datum measurement error erreur au point de contrôle  دة  27-4  خطأ القياس عند نقطة محدَّ

dead band zone morte  17-4  النطاق الميت 

definitional uncertainty incertitude définitionnelle  27-2  االرتياب التعريفي 

derived quantity grandeur derive 5-1  الكمية المشتقة 

derived unit unité dérivée  11-1  الواحدة المشتقة 

detection limit limite de détection  18-4  حد  الكشف 

detector détecteur  9-3  المكشاف 

discrimination threshold seuil de discrimination 16-4  عتبة التمييز 

displaying measuring instrument appareil de mesure afficheur  4-3  أداة القياس اإلظهارية 

E    

expanded measurement 

uncertainty 
incertitude élargie  35-2  ارتياب القياس الموسع 

I    

indicating measuring instrument appareil de mesure indicateur  3-3  أداة القياس التأشيرية 

indication indication  1-4  القراءة 

indication interval intervalle des indications  3-4  مجال القراءة  

influence quantity grandeur d'influence 52-2  الكمية المؤثرة  

input quantity in a measurement 

model 

grandeur d'entrée dans un modèle 

demesure 
 50-2 كمية الدخل في نموذج قياس  

instrumental bias biais instrumental 20-4  االنحياز األداتي  

instrumental drift derive instrumentale  21-4  االنزياح األداتي 

instrumental measurement 

uncertainty 
incertitude instrumentale  24-4  ارتياب القياس األداتي 

intermediate measurement 

precision 
fidélité intermédiaire de mesure  23-2  دقة القياس المرحلية 

intermediate precision condition of 

measurement 
condition de fidélité intermédiaire  22-2  شرط دقة القياس المرحلية 

international measurement 

standard 
etalon international 2-5  معيار القياس الدولي 

international system of quantities 

(ISQ) 
système international de grandeurs 6-1  النظام الدولي للكميات 

international system of units (SI) système international d'unités (SI)  16-1  النظام الدولي للواحدات 

intrinsic measurement standard etalon intrinsèque 10-5  معيار القياس المتأصل 

K    

kind of quantity nature de grandeur 2-1  نوع الكمية 

L    

limiting operating condition 
condition limite de 

fonctionnement 
 10-4  شرط التشغيل الحدي 
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M    

material measure mesure matérialisée 6-3  المقياس المادي 

maximum permissible 

measurement error 
erreur maximale tolérée  26-4  خطأ القياس األعظمي المسموح به 

measurand mesurande  3-2  الكمية المراد قياسها 

measured quantity value valeur mesurée  10-2  قيمة الكمية المقيسة 

measurement mesurage 1-2  القياس 

measurement accuracy exactitude de mesure  13-2  ضباطة القياس 

measurement bias biais de mesure  18-2  القياسانحياز 

measurement error erreur de mesure  16-2  خطأ القياس 

measurement function fonction de mesure 49-2  تابع القياس 

measurement method méthode de mesure  5-2  طريقة القياس 

measurement model modèle de mesure 48-2  نموذج القياس 

measurement precision fidélité de mesure  15-2  دقة القياس 

measurement principle principe de mesure 4-2  مبدأ القياس 

measurement procedure procédure de mesure  6-2  إجراء القياس 

measurement repeatability répétabilité de mesure 21-2  تكرارية القياس 

measurement reproducibility reproductibilité de mesure 25-2  قابلية إعادة إنتاج القياس 

measurement result résultat de mesure 9-2  نتيجة القياس 

measurement standard etalon    1-5  معيار القياس 

measurement trueness justesse de mesure  14-2  صحة القياس 

measurement uncertainty incertitude de mesure 26-2  ارتياب القياس 

measurement unit unité de mesure  9-1  واحدة القياس 

measuring chain chaîne de mesure  10-3  قياس الِسلِسلة 

measuring instrument instrument de mesure 1-3  أداة القياس 

measuring interval intervalle de mesure  7-4  مجال القياس 

measuring system système de mesure 2-3  نظام القياس 

measuring transducer transducteur de mesure ل القياس  7-3  مبد 

metrological comparability of 

measurement results 
comparabilité métrologique 

قابلية المقارنة المترولوجية لنتائج  
 46-2  قياسال

metrological compatibility of 

measurement results 
compatibilité de mesure  47-2  قياسالالتوافقية المترولوجية لنتائج 

metrological traceability traçabilité métrologique 41-2  التتبعية المترولوجية 

metrological traceability chain chaîne de traçabilité métrologique  42-2  ِسلِسلة التتبعية المترولوجية 
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metrological traceability to a 

measurement unit 

traçabilité métrologique à une 

unite de mesure 
 43-2  التتبعية المترولوجية إلى واحدة قياس 

metrology métrologie  )2-2  علم القياس )المترولوجيا 

multiple of a unit multiple d'une unite   17-1  مضاعف الواحدة 

N    

national measurement standard etalon national 3-5  معيار القياس الوطني 

nominal indication interval intervalle nominal des indications  4-4  مجال القراءة االسمي 

nominal property propriété qualitative  30-1  الخاصية االسمية 

nominal quantity value valeur nominale  6-4  قيمة الكمية االسمية 

null measurement uncertainty incertitude de mesure à zéro  29-4  الصفري ارتياب القياس 

numerical quantity value valeur numérique  20-1  قيمة الكمية العددية 

numerical value equation euation aux valeurs numériques  25-1  معادلة القيمة العددية 

O    

off-system measurement unit unité hors système 
واحدة قياس من خارج نظام واحدات 

  15-1  قياس 

ordinal quantity grandeur ordinale  26-1  الكمية الترتيبية 

ordinal quantity-values scale echelle ordinale 28-1  سلم قيم الكمية الترتيبية 

quantity in a measurement model 
grandeur de sortie dans un modèle 

de mesure  
 51-2 كمية الخرج في نموذج قياس   

P    

primary measurement standard etalon primaire 4-5  معيار القياس األولي 

primary reference measurement 

procedure 
procédure de mesure primaire  8-2  األولي إجراء القياس المرجعي 

Q    

quantity grandeur 1-1  الكمية 

quantity calculus algèbre des grandeurs   21-1 حساب الكمية 

quantity dimension dimension d'une grandeur  7-1 بعد الكمية 

quantity equation equation aux grandeurs 22-1  معادلة الكمية 

quantity of dimension one grandeur sans dimension 8-1  كمية البعد واحد  

quantity value valeur d'une grandeur  19-1  قيمة الكمية 

quantity-values scale echelle de valeurs لَّم قيم الكمية  27-1  س 

R    

random measurement error erreur aléatoire  19-2  خطأ القياس العشوائي 

range of a nominal indication 

interval 
etendue de mesure  5-4  مدى مجال القراءة االسمي  

file:///C:/Users/Suhila/Documents/Book1.xlsx%23RANGE!C131
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rated operating condition 
condition assignée de 

fonctionnement 
 9-4  شرط التشغيل التصميمي

reference data donnée de référence  16-5  المعطيات المرجعية 

reference material RM matériau de reference MR  13-5  المادة المرجعية 

reference measurement procedure procédure de mesure de référence   7-2 إجراء القياس المرجعي 

reference measurement standard etalon de référence  6-5 معيار القياس المرجعي 

reference operating condition 
condition de fonctionnement de 

référence  
 11-4 شرط التشغيل المرجعي 

reference quantity value valeur de référence  18-5  قيمة الكمية المرجعية  

relative standard measurement 

uncertainty 
incertitude-type relative  32-2  ارتياب القياس المعياري النسبي 

repeatability condition of 

measurement 
condition de répétabilité  20-2  شرط تكرارية القياس 

reproducibility condition of 

measurement 
condition de reproductibilité  24-2  القياسشرط قابلية إعادة إنتاج 

resolution résolution 14-4  المْيز 

resolution of a displaying device résolution d'un dispositif afficheur  ْيز الجهاز اإلظهاري  15-4  م 

S    

scale of a displaying measuring 

instrument 

echelle d'un appareil de mesure 

afficheur 
 5-3  سلم أداة القياس اإلظهارية 

secondary measurement standard etalon secondaire  5-5  معيار القياس الثانوي 

selectivity of a measuring system sélectivité 13-4  انتقائية نظام القياس 

sensitivity of a measuring system sensibilitém   12-4 حساسية نظام القياس 

sensor capteur  اس  8-3  الحس 

stability of a measuring 

instrument 
stabilité 19-4  ثبات أداة القياس 

standard measurement 

uncertainty 
incertitude-type  30-2  ارتياب القياس المعياري 

standard reference data donnée de reference normalisée  17-5  المرجعية المعياريةالمعطيات 

steady-state operating condition condition de régime établi  8-4  شرط التشغيل المستقر  الحالة 

step response time temps de réponse à un échelon  23-4  زمن االستجابة الخطوي 

submultiple of a unit sous-multiple d'une unité  18-1  الواحدة جزء 

system of quantities système de grandeurs 3-1  نظام الكميات 

system of units système d'unités  13-1  نظام الواحدات 

systematic measurement error erreur systématique  17-2  خطأ القياس النظامي 

T    

target measurement uncertainty incertitude cible 34-2  ارتياب القياس المستهدف 

transfer measurement device dispositif de transfert  9-5  جهاز نقل للقياس 
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traveling measurement standard etalon voyageur 8-5  معيار القياس الجوَّال 

true quantity value valeur vraie  11-2  الحقيقية قيمة الكمية 

type A evaluation of measurement 

uncertainty 

evaluation de type A de 

l'incertitude 

 الرتياب  A التقييم من النمط  
 28-2  القياس

type B evaluation of measurement 

uncertainty 

evaluation de type B de 

l'incertitude 
 29-2  الرتياب القياس  B التقييم من النمط

U    

uncertainty budget bilan d'incertitude  33-2  ميزانية االرتياب 

unit equation equation aux unités  23-1  معادلة الواحدة 

V    

validation validation  45-2  إقرار الصالحية 

variation due to an influence 

quantity 

variation due à une grandeur 

d'influence 
 22-4  االختالف الناتج عن الكمية المؤثرة 

verification vérification  44-2  التحق ق 

W    

working measurement standard étalon de travail  7-5  معيار القياس العملي 

Z    

zero adjustment of a measuring 

system 
réglage de zéro  12-3  ضبط صفر نظام القياس 

zero error erreur à zéro  28-4  الخطأ الصفري 
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 قائمة المصطلحات 
( بالفرنسيةالمصطلح  - اإلنكليزي المقابل  -المقابل العربي  -الرقم المرجعي )  

 
A    

. . . . . calibrator(s) 12-5  )المعاِيرات(المعاِير 

ajustage d'un système de mesure adjustment of a measuring system  11-3  ضبط نظام القياس 

algèbre des grandeurs  quantity calculus  21-1 حساب الكمية 

appareil de mesure afficheur displaying measuring instrument  4-3  أداة القياس اإلظهارية 

appareil de mesure indicateur indicating measuring instrument  3-3  أداة القياس التأشيرية 

B    

biais de mesure measurement bias 18-2  انحياز القياس 

biais instrumental instrumental bias 20-4  االنحياز األداتي  

bilan d'incertitude uncertainty budget  33-2  ميزانية االرتياب 

C    

capteur sensor  اس  8-3  الحس 

chaîne de mesure measuring chain  10-3  قياس الِسلِسلة 

chaîne de traçabilité 

métrologique 
metrological traceability chain  42-2  ِسلِسلة التتبعية المترولوجية 

classe d'exactitude accuracy class  25-4  درجة الضباطة 

commutabilité d'un matériau de 

reference 

commutability of reference 

material 
 15-5  تبادلية المادة المرجعية

comparabilité métrologique 
metrological comparability of 

measurement results 

قابلية المقارنة المترولوجية لنتائج  
 46-2  قياسال

compatibilité de mesure 
metrological compatibility of 

measurement results 
 47-2  قياسالالتوافقية المترولوجية لنتائج 

condition assignée de 

fonctionnement 
rated operating condition 9-4  شرط التشغيل التصميمي 

condition de fidélité intermédiaire 
intermediate precision condition 

of measurement 
 22-2  شرط دقة القياس المرحلية 

condition de fonctionnement de 

référence  
reference operating condition  11-4 شرط التشغيل المرجعي 

condition de régime établi steady-state operating condition  8-4  المستقر  الحالة شرط التشغيل 

condition de répétabilité 
repeatability condition of 

measurement 
 20-2  شرط تكرارية القياس 

condition de reproductibilité 
reproducibility condition of 

measurement 
 24-2  شرط قابلية إعادة إنتاج القياس

condition limite de 

fonctionnement 
limiting operating condition  10-4  شرط التشغيل الحدي 
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conservation d'un étalon 
conservation of a measurement 

standard 
  11-5  المحافظة على معيار القياس

correction correction 53-2  التصحيح 

courbe d'étalonnage  calibration curve  31-4 المعايرةمنحني 

D    

derive instrumentale instrumental drift  21-4  االنزياح األداتي 

détecteur detector  9-3  المكشاف 

diagramme d'étalonnage  calibration diagram  30-4 مخطط المعايرة 

dimension d'une grandeur  quantity dimension 7-1 بعد الكمية 

dispositif de transfert transfer measurement device  9-5  جهاز نقل للقياس 

donnée de référence reference data  16-5  المعطيات المرجعية 

donnée de reference normalisée standard reference data 17-5  المعطيات المرجعية المعيارية 

E    

echelle de référence 

conventionnelle 
conventional reference scale  لَّم مرجعي اصطالحي  29-1  س 

echelle de valeurs quantity-values scale لَّم قيم الكمية  27-1  س 

echelle d'un appareil de mesure 

afficheur 

scale of a displaying measuring 

instrument 
 5-3  سلم أداة القياس اإلظهارية 

echelle ordinale ordinal quantity-values scale 28-1  سلم قيم الكمية الترتيبية 

equation aux grandeurs quantity equation 22-1  معادلة الكمية 

equation aux unités unit equation  23-1  معادلة الواحدة 

equation aux valeurs numériques numerical value equation  25-1 معادلة القيمة العددية 

erreur à zéro zero error  28-4  الخطأ الصفري 

erreur aléatoire random measurement error  19-2  خطأ القياس العشوائي 

erreur au point de contrôle datum measurement error  دة  27-4  خطأ القياس عند نقطة محدَّ

erreur de mesure measurement error  16-2  خطأ القياس 

erreur maximale tolérée 
maximum permissible 

measurement error 
 26-4  خطأ القياس األعظمي المسموح به 

erreur systématique systematic measurement error  17-2  النظامي خطأ القياس 

etalon measurement standard 1-5  معيار القياس 

étalonnage calibration 39-2  المعايرة 

etalon de référence  reference measurement standard 6-5 معيار القياس المرجعي 

étalon de travail working measurement standard  7-5  معيار القياس العملي 

etalon international 
international measurement 

standard 
 2-5  معيار القياس الدولي

etalon intrinsèque intrinsic measurement standard 10-5  معيار القياس المتأصل 

file:///E:/المكتب%20الاستشاري/فرق%20العمل%20الفنية/المصطلحات/الإصدار%20الثاني/التوفيق%20بين%20المصطلحات/المترولوجيا.xlsx%23RANGE!C116
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etalon national national measurement standard 3-5  معيار القياس الوطني 

etalon primaire primary measurement standard 4-5  معيار القياس األولي 

etalon secondaire secondary measurement standard  5-5  معيار القياس الثانوي 

etalon voyageur traveling measurement standard 8-5  معيار القياس الجوَّال 

etendue de mesure 
range of a nominal indication 

interval 
  5-4  مدى مجال القراءة االسمي 

evaluation de type A de 

l'incertitude 

type A evaluation of measurement 

uncertainty 
 28-2  الرتياب القياس  Aالتقييم من النمط 

evaluation de type B de 

l'incertitude 

type B evaluation of measurement 

uncertainty 
 29-2  الرتياب القياس   Bالتقييم من النمط 

exactitude de mesure measurement accuracy  13-2  ضباطة القياس 

F    

facteur de conversion entre unites conversion factor between units 24-1  عامل التحويل بين الواحدات  

facteur d'élargissement coverage factor  38-2  عامل التغطية 

fidélité de mesure measurement precision  15-2  دقة القياس 

fidélité intermédiaire de mesure 
intermediate measurement 

precision 
 23-2  دقة القياس المرحلية 

fonction de mesure measurement function  49-2  القياستابع 

G    

grandeur quantity 1-1  الكمية 

grandeur de base base quantity  4-1  الكمية األساسية 

grandeur d'entrée dans un 

modèle demesure 

input quantity in a measurement 

model 
 50-2 كمية الدخل في نموذج قياس  

grandeur de sortie dans un 

modèle de mesure  

output quantity in a measurement 

model 
 51-2 كمية الخرج في نموذج قياس 

grandeur derive derived quantity 5-1  الكمية المشتقة 

grandeur d'influence influence quantity 52-2  الكمية المؤثرة  

grandeur ordinale ordinal quantity  26-1  الكمية الترتيبية 

grandeur sans dimension quantity of dimension one 8-1  كمية البعد واحد  

H    

hiérarchie d'étalonnage  calibration hierarchy 40-2 تراتبية المعايرة 

I    

incertitude cible target measurement uncertainty 34-2  ارتياب القياس المستهدف 

incertitude de mesure measurement uncertainty 26-2  ارتياب القياس 

incertitude de mesure à zéro null measurement uncertainty  29-4  ارتياب القياس الصفري 

incertitude définitionnelle definitional uncertainty  27-2  االرتياب التعريفي 
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incertitude élargie 
expanded measurement 

uncertainty 
 35-2  ارتياب القياس الموسع 

incertitude instrumentale 
instrumental measurement 

uncertainty 
 24-4  ارتياب القياس األداتي 

incertitude-type standard measurement uncertainty  30-2  ارتياب القياس المعياري 

incertitude-type compose 
combined standard measurement 

uncertainty 
 31-2  ارتياب القياس المعياري المركب

incertitude-type relative 
relative standard measurement 

uncertainty 
 32-2  النسبي ارتياب القياس المعياري 

indication indication  1-4  القراءة 

indication du blanc blank indication  2-4  القراءة الفارغة 

instrument de mesure measuring instrument 1-3  أداة القياس 

intervalle de mesure measuring interval  7-4  مجال القياس 

intervalle des indications indication interval  3-4  مجال القراءة  

intervalle élargi coverage interval  36-2  مجال التغطية 

intervalle nominal des indications nominal indication interval  4-4  مجال القراءة االسمي 

J    

justesse de mesure measurement trueness  14-2  القياس صحة 

L    

limite de détection detection limit  18-4  حد  الكشف 

M    

matériau de référence certifié 

MRC 
certified reference material CRM  قة  14-5  المادة المرجعية المصد 

matériau de reference MR reference material RM  13-5  المادة المرجعية 

mesurage measurement 1-2  القياس 

mesurande measurand  3-2  الكمية المراد قياسها 

mesure matérialisée material measure 6-3  المقياس المادي 

méthode de mesure measurement method  5-2  طريقة القياس 

métrologie metrology  )2-2  علم القياس )المترولوجيا 

modèle de mesure measurement model 48-2  نموذج القياس 

multiple d'une unite multiple of a unit   17-1  مضاعف الواحدة 

N    

nature de grandeur kind of quantity 2-1  نوع الكمية 

P    

principe de mesure measurement principle 4-2  مبدأ القياس 
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probabilité de couverture coverage probability  37-2  احتمال التغطية 

procédure de mesure measurement procedure  6-2  إجراء القياس 

procédure de mesure de référence  reference measurement procedure  7-2 إجراء القياس المرجعي 

procédure de mesure primaire 
primary reference measurement 

procedure 
 8-2  إجراء القياس المرجعي األولي 

propriété qualitative nominal property  30-1  الخاصية االسمية 

R    

réglage de zéro 
zero adjustment of a measuring 

system 
 12-3  ضبط صفر نظام القياس 

répétabilité de mesure measurement repeatability 21-2  تكرارية القياس 

reproductibilité de mesure measurement reproducibility 25-2  قابلية إعادة إنتاج القياس 

résolution resolution 14-4  المْيز 

résolution d'un dispositif 

afficheur 
resolution of a displaying device  ْيز الجهاز اإلظهاري  15-4  م 

résultat de mesure measurement result 9-2  نتيجة القياس 

S    

sélectivité selectivity of a measuring system 13-4  انتقائية نظام القياس 

sensibilitém  sensitivity of a measuring system  12-4 حساسية نظام القياس 

seuil de discrimination discrimination threshold 16-4  عتبة التمييز 

sous-multiple d'une unité submultiple of a unit  18-1  جزء الواحدة 

stabilité 
stability of a measuring 

instrument 
 19-4  ثبات أداة القياس

système cohérent d'unités coherent system of units  14-1  نظام الواحدات المترابط 

système de grandeurs system of quantities 3-1  نظام الكميات 

système de mesure measuring system 2-3  نظام القياس 

système d'unités system of units  13-1  نظام الواحدات 

système international de 

grandeurs 

international system of quantities 

(ISQ) 
 6-1  النظام الدولي للكميات

système international d'unités 

(SI) 
international system of units (SI)  16-1  النظام الدولي للواحدات 

T    

temps de réponse à un échelon step response time  23-4  زمن االستجابة الخطوي 

traçabilité métrologique metrological traceability 41-2  التتبعية المترولوجية 

traçabilité métrologique à une 

unite de mesure 

metrological traceability to a 

measurement unit 
 43-2  التتبعية المترولوجية إلى واحدة قياس 

transducteur de mesure measuring transducer ل القياس  7-3  مبد 

U    
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unité de base base unit  10-1  الواحدة األساسية 

unité de mesure measurement unit  9-1  واحدة القياس 

unité dérivée derived unit  11-1  الواحدة المشتقة 

unité dérivée cohérente coherent derived unit  12-1  الواحدة المشتقة المرتبطة 

unité hors système off-system measurement unit 
واحدة قياس من خارج نظام واحدات 

  15-1  قياس 

V    

valeur conventionnelle conventional quantity value  12-2  قيمة الكمية االصطالحية 

valeur de référence reference quantity value  18-5  قيمة الكمية المرجعية  

valeur d'une grandeur quantity value  19-1  قيمة الكمية 

valeur mesurée measured quantity value  10-2  قيمة الكمية المقيسة 

valeur nominale nominal quantity value  6-4  قيمة الكمية االسمية 

valeur numérique numerical quantity value  20-1  قيمة الكمية العددية 

valeur vraie true quantity value  11-2  قيمة الكمية الحقيقية 

validation validation  45-2  إقرار الصالحية 

variation due à une grandeur 

d'influence 

variation due to an influence 

quantity 
 22-4  االختالف الناتج عن الكمية المؤثرة 

vérification verification  44-2  التحق ق 

Z 
   

zone morte dead band  17-4  النطاق الميت 
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 قائمة المصطلحات 
 (الرقم المرجعي -المقابل الفرنسي  - اإلنكليزي المقابل  -  بالعربية)المصطلح 

 

  
 ا 

2-6  procédure de mesure measurement procedure  إجراء القياس 

2-7  procédure de mesure de référence  reference measurement procedure  إجراء القياس المرجعي 

2-8  procédure de mesure primaire 
primary reference measurement 

procedure 
 إجراء القياس المرجعي األولي 

2-37  probabilité de couverture coverage probability  احتمال التغطية 

4-22 
 variation due à une grandeur 

d'influence 

variation due to an influence 

quantity 
 االختالف الناتج عن الكمية المؤثرة 

2-27  incertitude définitionnelle definitional uncertainty االرتياب التعريفي 

2-26  incertitude de mesure measurement uncertainty  ارتياب القياس 

3-1  instrument de mesure measuring instrument  أداة القياس 

3-3  appareil de mesure indicateur indicating measuring instrument  أداة القياس التأشيرية 

3-4  appareil de mesure afficheur displaying measuring instrument أداة القياس اإلظهارية 

4-24  incertitude instrumentale 
instrumental measurement 

uncertainty 
 ارتياب القياس األداتي 

4-29  incertitude de mesure à zéro null measurement uncertainty  القياس الصفري ارتياب 

2-34  incertitude cible target measurement uncertainty  ارتياب القياس المستهدف 

2-30  incertitude-type standard measurement uncertainty  ارتياب القياس المعياري 

2-31  incertitude-type compose 
combined standard measurement 

uncertainty 
 ارتياب القياس المعياري المركب 

2-32  incertitude-type relative 
relative standard measurement 

uncertainty 
 ارتياب القياس المعياري النسبي 

2-35  incertitude élargie expanded measurement uncertainty  ارتياب القياس الموسع 
2-45  validation validation  إقرار الصالحية 
4-13  sélectivité selectivity of a measuring system  انتقائية نظام القياس 

4-20   biais instrumental instrumental bias  االنحياز األداتي 

2-18  biais de mesure measurement bias  انحياز القياس 

4-21  derive instrumentale instrumental drift  االنزياح األداتي 

  
 ب 

1-7  dimension d'une grandeur  quantity dimension  بعد الكمية 

  
 ت 

2-49  fonction de mesure measurement function  تابع القياس 
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5-15 
 commutabilité d'un matériau de 

reference 
commutability of reference aterial تبادلية المادة المرجعية 

2-41  traçabilité métrologique metrological traceability  التتبعية المترولوجية 

2-43 
 traçabilité métrologique à une unite 

de mesure 

metrological traceability to a 

measurement unit 

المترولوجية إلى واحدة  التتبعية 
 قياس 

2-44  vérification verification  التحّقق 

2-40  hiérarchie d'étalonnage calibration hierarchy  تراتبية المعايرة 

2-53  correction correction  التصحيح 

2-28 
 evaluation de type A de 

l'incertitude 

type A evaluation of measurement 

uncertainty 

الرتياب    Aالتقييم من النمط 
 القياس 

2-29 
 evaluation de type B de 

l'incertitude 

type B evaluation of measurement 

uncertainty 

الرتياب    B التقييم من النمط
 القياس 

2-21  répétabilité de mesure measurement repeatability  القياس تكرارية 

2-47  compatibilité de mesure 
metrological compatibility of 

measurement results 
 قياس الالتوافقية المترولوجية لنتائج 

  
 ث 

4-19  stabilité stability of a measuring instrument  ثبات أداة القياس 

  
 ج  

1-18  sous-multiple d'une unité submultiple of a unit  جزء الواحدة 

5-9  dispositif de transfert transfer measurement device  جهاز نقل للقياس 

  
 ح  

4-18  limite de détection detection limit  حدُّ الكشف 
1-21  algèbre des grandeurs  quantity calculus  حساب الكمية 
3-8  capteur sensor  الحّساس 

4-12  sensibilitém  sensitivity of a measuring system  حساسية نظام القياس 

  
 خ  

1-30  propriété qualitative nominal property  الخاصية االسمية 

4-28  erreur à zéro zero error  الخطأ الصفري 

2-16  erreur de mesure measurement error  خطأ القياس 

4-26  erreur maximale tolérée 
maximum permissible 

measurement error 
 خطأ القياس األعظمي المسموح به

2-19  erreur aléatoire random measurement error  خطأ القياس العشوائي 

4-27  erreur au point de contrôle datum measurement error  دة خطأ القياس عند نقطة  محدَّ
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2-17  erreur systématique systematic measurement error  خطأ القياس النظامي 

  
 د 

4-25  classe d'exactitude accuracy class  درجة الضباطة 

 2-15  fidélité de mesure measurement precision  دقة القياس 

2-23  fidélité intermédiaire de mesure 
intermediate measurement 

precision 
 دقة القياس المرحلية 

  
 ز  

4-23  temps de réponse à un échelon step response time  زمن االستجابة الخطوي 

  
 س 

2-42  chaîne de traçabilité métrologique metrological traceability chain  المترولوجية ِسلِسلة التتبعية 

3-10  chaîne de mesure measuring chain  قياس الِسلِسلة 

3-5 
 echelle d'un appareil de mesure 

afficheur 

scale of a displaying measuring 

instrument 
 سلم أداة القياس اإلظهارية 

1-27  echelle de valeurs quantity-values scale  ُسلَّم قيم الكمية 

1-28  echelle ordinale ordinal quantity-values scale  سلم قيم الكمية الترتيبية 

1-29 
 echelle de référence 

conventionnelle 
conventional reference scale  ُسلَّم مرجعي اصطالحي 

  
 ش 

4-9 
 condition assignée de 

fonctionnement 
rated operating condition  التصميمي شر  التشغيل 

4-10  condition limite de fonctionnement limiting operating condition  شر  التشغيل الحدي 

4-11 
 condition de fonctionnement de 

référence  
reference operating condition  شر  التشغيل المرجعي 

4-8  condition de régime établi steady-state operating condition  شر  التشغيل المستقّر الحالة 

2-20  condition de répétabilité 
repeatability condition of 

measurement 
 شر  تكرارية القياس 

2-22  condition de fidélité intermédiaire 
intermediate precision condition of 

measurement 
 المرحليةشر  دقة القياس 

2-24  condition de reproductibilité 
reproducibility condition of 

measurement 
 شر  قابلية إعادة إنتاج القياس 

  
 ص 

2-14  justesse de mesure measurement trueness  صحة القياس 

  
 ض 

2-13  exactitude de mesure measurement accuracy  ضباطة القياس 

3-12  réglage de zéro 
zero adjustment of a measuring 

system 
 ضبط صفر نظام القياس 

file:///C:/Users/Suhila/Desktop/المترولوجيا.xlsx%23RANGE!D109
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3-11  ajustage d'un système de mesure adjustment of a measuring system  ضبط نظام القياس 

  
   

2-5  méthode de mesure measurement method  طريقة القياس 

  
 ع 

1-24   facteur de conversion entre unites conversion factor between units  عامل التحويل بين الواحدات 

2-38  facteur d'élargissement coverage factor  عامل التغطية 

4-16  seuil de discrimination discrimination threshold  عتبة التمييز 

2-2  métrologie metrology  )علم القياس )المترولوجيا 

  
 ق  

2-25  reproductibilité de mesure measurement reproducibility  قابلية إعادة إنتاج القياس 

2-46  comparabilité métrologique 
metrological comparability of 

measurement results 

قابلية المقارنة المترولوجية لنتائج  
 قياس ال

4-1  indication indication  القراءة 

4-2  indication du blanc blank indication  القراءة الفارغة 

2-1  mesurage measurement  القياس 

1-19  valeur d'une grandeur quantity value  قيمة الكمية 

4-6  valeur nominale nominal quantity value  االسمية قيمة الكمية 

2-12  valeur conventionnelle conventional quantity value  قيمة الكمية االصطالحية 

2-11  valeur vraie true quantity value  قيمة الكمية الحقيقية 

1-20  valeur numérique numerical quantity value  قيمة الكمية العددية 

5-18   valeur de référence reference quantity value  قيمة الكمية المرجعية 

2-10  valeur mesurée measured quantity value  قيمة الكمية المقيسة 

  
 ك 

1-1  grandeur quantity  الكمية 

1-4  grandeur de base base quantity  الكمية األساسية 

1-8   grandeur sans dimension quantity of dimension one  كمية البعد واحد 
1-26  grandeur ordinale ordinal quantity  الكمية الترتيبية 

2-51 
 grandeur de sortie dans un modèle 

de mesure  

output quantity in a measurement 

model 
 كمية الخرج في نموذج قياس 

2-50 
 grandeur d'entrée dans un 

modèle demesure 

input quantity in a measurement 

model 
 كمية الدخل في نموذج قياس  

1-5  grandeur derive derived quantity  الكمية المشتقة 



61 

2-3  mesurande measurand  الكمية المراد قياسها 

2-52   grandeur d'influence influence quantity  الكمية المؤثرة 

  
 م 

5-13  matériau de reference MR reference material RM  المادة المرجعية 

5-14  matériau de référence certifié MRC certified reference material CRM  المادة المرجعية المصّدقة 

2-4  principe de mesure measurement principle  مبدأ القياس 

3-7  transducteur de mesure measuring transducer  مبّدل القياس 

2-36  intervalle élargi coverage interval  مجال التغطية 

4-3   intervalle des indications indication interval  مجال القراءة 

4-4  intervalle nominal des indications nominal indication interval  مجال القراءة االسمي 

4-7  intervalle de mesure measuring interval  مجال القياس 

5-11   conservation d'un étalond 
conservation of a measurement 

standard 
 المحافظة على معيار القياس 

4-30  diagramme d'étalonnage calibration diagram  مخطط المعايرة 

4-5   etendue de mesure 
range of a nominal indication 

interval 
 مدى مجال القراءة االسمي 

1-17  multiple d'une unite multiple of a unit  مضاعف الواحدة 

1-25  equation aux valeurs numériques numerical value equation  معادلة القيمة العددية 

1-22  equation aux grandeurs quantity equation  معادلة الكمية 

1-23  equation aux unités unit equation  معادلة الواحدة 

5-12  . . . . . calibrator(s) ات( المعاِير ) المعاِير 

2-39  étalonnage calibration  المعايرة 

5-16  donnée de référence reference data  المعطيات المرجعية 

5-17  donnée de reference normalisée standard reference data المعطيات المرجعية المعيارية 

5-1  etalon measurement standard  معيار القياس 

5-4  etalon primaire primary measurement standard  معيار القياس األولي 

5-5  etalon secondaire secondary measurement standard  معيار القياس الثانوي 

5-8  etalon voyageur traveling measurement standard  معيار القياس الجوَّال 

5-2  etalon international 
international measurement 

standard 
 معيار القياس الدولي 

5-7  étalon de travail working measurement standard  القياس العملي معيار 

5-10  etalon intrinsèque intrinsic measurement standard  معيار القياس المتأصل 

5-6  etalon de référence  reference measurement standard  معيار القياس المرجعي 

5-3  etalon national national measurement standard  معيار القياس الوطني 
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3-6  mesure matérialisée material measure  المقياس المادي 

3-9  détecteur detector  المكشاف 

4-31  courbe d'étalonnage  calibration curve  منحني المعايرة 

4-14  résolution resolution  المي ز 

2-33  bilan d'incertitude uncertainty budget  ميزانية االرتياب 

4-15  résolution d'un dispositif afficheur resolution of a displaying device  َمي ز الجهاز اإلظهاري 

  
 ن 

2-9  résultat de mesure measurement result  نتيجة القياس 

4-17  zone morte dead band  النطاق الميت 

1-6  système international de grandeurs 
international system of quantities 

(ISQ) 
 النظام الدولي للكميات 

1-16  système international d'unités (SI) international system of units (SI)  النظام الدولي للواحدات 

3-2  système de mesure measuring system  نظام القياس 

1-3  système de grandeurs system of quantities  نظام الكميات 

1-13  système d'unités system of units  نظام الواحدات 

1-14  système cohérent d'unités coherent system of units  نظام الواحدات المترابط 

2-48  modèle de mesure measurement model  نموذج القياس 

1-2  nature de grandeur kind of quantity  نوع الكمية 

  
 و 

1-10  unité de base base unit الواحدة األساسية 

1-9  unité de mesure measurement unit  واحدة القياس 

1-15   unité hors système off-system measurement unit 
واحدة قياس من خارج نظام واحدات 

 قياس 

1-11  unité dérivée derived unit  الواحدة المشتقة 

1-12  unité dérivée cohérente coherent derived unit  الواحدة المشتقة المرتبطة 

 
 


