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  مقدمة
 (SI)النظام الدولي لوحـدات القيـاس       يقع على عاتق الفيزيائيين وعلى أصحاب العلوم األساسية نشر          

خاصة مع انتشـار نظـام المواصـفات        ب وشموليته   االستعمالر أهمية هذا    وغنّي عن القول ذك   . واستعماله

(ISO)العالمي .  

 عام ٦٠٩لذلك نذكِّر من أراد الكتابة بالعربية، بالقواعد التي صدرت في المواصفة القياسية العربية رقم 

  : وهي١٩٨٦

 من أسمائها في اللغة ،ع قدر المستطا، ـ تبقى أسماء الوحدات والبادئات عند نقلها إلى العربية قريبة ١

  .األجنبية

 ـ أ ـ إذا كانت الوحدة المراد تعريبها تحمل اسم علم، فإنه يعتمد في اللغة العربية اللفظ األصلي في   ٢

  .اللغة األم لهذا االسم، مع مراعاة مقتضيات نقل األصوات إلى العربي

، فيعتمد في اللغة العربيـة االسـم       ب ـ إذا اختلف في اللغة األم االسم الملفوظ عن االسم المكتوب 

  .المكتوب في اللغة األم بغض النظر عن لفظه

 ، أنواعهـا إلخ رموزاً للوحدات على مختلـف …، أ، ب:  ـ تعتمد الحروف االعتيادية المنفصلة مثل ٣

وعندما يكون رمز الوحدة مؤلفاً من حرفين، يكتب الحرف األول متصالً والثاني اعتياديـاً بحيـث يصـبح     

  .مز مقطعاً متصل الحروف إن أمكنالر

  .رموزاً للبادئات.. إلخ… بـ، تـ، ـ ،: مثل) حروف البداية( ـ تعتمد الحروف المتصلة ٤

 كي تؤلف الرمز المطلوب ، ـ من أجل تحديد الحروف التي تنتقى من االسم العربي للوحدة أو البادئة٥

  . في تحديد الرموز الدولية للوحدات المتبع نفسهاألسلوبللوحدة أو البادئة، فإنه يتم اعتماد 

 ـ عند كتابة اسم المضاعف أو الجزء العشري لوحدة ما باستخدام بادئة معينة، فـإن اسـم البادئـة     ٦

  …مليمتر، دسيبل: يوصل مع اسم الوحدة

 ـ عند كتابة رمز المضاعف أو الجزء العشري لوحدة ما باستخدام بادئة معينة، فإن رمـز البادئـة    ٧

  ..مم ، دبل: مز الوحدةيوصل مع ر
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إلى استخدام الفاصلة » )١٩٨٨(موجز النظام الدولي وقواعد استخدامه  «كما نوهت نشرة المنظمة حول      

وإلى عدم استخدام النقطة ويكتفى     ) …،٢،  ١(أو لألرقام الغبارية    ) …،٢،  ١(العشرية سواء لألرقام الهندية     

  .٢٤٥ ٠١٣ ,٢: ة صغيرة بينها، مثالًة بترك فسحيمحاولة إظهار مجموعات أرقام ثالثعند 

 متـرجم عـن     ،ونشير إلى صدور كتاب يتحدث عن تطور نظام الوحدات والعيارات والتحويل بينهـا            

دار ( ترجمة مكي الحسـني الجزائـري        ،تأليف جاك ليبوا  » المرشد إلى وحدات القياس   « بعنوان   ،الفرنسية

  ).١٩٩٥طالس 

صادرة عن المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والتي       ال» شجرة وحدات القياس   «فيتناولأما التعليق   

 من هذه المجلة، وهو بخصوص إضـافة رمـوز الوحـدات            ١٣ المجلد   ،)١(نشرت نسخة عنها في العدد      

 فهي أصبحت   ، ليسهل تداولها ونشرها   ، أسوة برموز الوحدات األساسية    ،المشتقة بالعربية على هذه الشجرة    

 ـ  ٦٩٩مـن المواصـفة   (همية الوحدات والترميز نورد الجداول التالية لذلك وتأكيداً أل. تعلق في المكاتب

١٩٨٦ :(  

  

  

  

  

  

  الوحدات المشتقة ذات األسماء الخاصة: ٣الجدول ـ 
  

االسم الخاص للوحدة المشتقة في 

  النظام الدولي
  الرمز

  الكميـــة

 الدولي  العربي  الدولي  العربي

  HZ  هز  Hertz  هرتز  التردد 

 N  ن Newton  نيوتن  القوة 

 Pa  با Pascal  باسكال  الضغط، االجهاد

 J  ج Joule  جول  الطاقة، الشغل، كمية الحرارة

 W  و Watt  واط  القدرة

 C  كل Coulomb  كولومب  الشحنة الكهربائية، كمية الكهرباء
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الكمون الكهربائي، فرق الكمون، الجهد، القوة      

  الدافعة الكهربائية
 V  ف Volt  فولت

 F  فر Farad  فاراد  ةالسعة الكهربائي

 Ω )أوم (Ohm Ω  أوم  المقاومة الكهربائية

 S سن Siemens  سيمنس  المواصلة الكهربائية

 Wb  فب Weber  فيبر  تدفق الحث المغنطيسي، التدفق المغنطيسي

 T  ت Teslaq  تسال  كثافة التدفق المغنطيسي، الحث المغنطيسي

 H  هـ Henry  هنري  المحاثة

 Cْ  سDegree Celsius جة سليسوسدر  درجة حرارة سلسيوس

 Lm  لم Lumen  لومن  التدفق الضوئي

 Lx  لك Lux  لكس  االستضاءة

  

  

  

الوحدات المشتقة ذات األسماء الخاصة في النظام الـدولي والتـي تـم قبولهـا     : ٤الجدول ـ  

  ألغراض الوقاية في مجال صحة اإلنسان 

االسم الخاص للوحدة المشتقة 

  لدوليفي النظام ا
  الرمز

  الكميـــة

الدولي  العربي  الدولي  العربي

  Bq  بك  Becquerel  بكريل  )النويدة مشعة(النشاط 

الجرعة الممتصة، الطاقة النوعيـة المنتقلـة،       

  .، دليل الجرعة الممتصةKermaكيرما 
 Gy  غي Gray  غري

 Sv  سف Sievert  سيفرت  مكافئ الجرعة

  

  بادئات النظام الدولي: ٥الجدول ـ 

  الرمــز  ــم البادئــةاس  العامل
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  الدولي  العربي  الدولي  العربي  
  E  يـ  Exa  إكزا  ١٠١٨
 P  بتـ Peta  بيتا  ١٠١٥
 T  تـ Tera  تيرا  ١٠١٢
 G  غـ Giga  غيغا  ١٠٩
 M  مغـ Mega  ميغا  ١٠٦
 K  كـ Kilo  كيلو  ١٠٣
 H  هـ Hecto  هكتو ١٠٢
 Da  دا Deca  ديكا  ١٠١
 D  د Deci  ديسي  -١٠١
 C  ـس Centi  سنتي  -١٠٢
 M  مـ Milli  ملي  -١٠٣
 µ  مكـ Micro  ميكرو  -١٠٦

 N  نـ Nano  نانو  -١٠٩
  P  بـ  Pico  بيكو -١٠١٢

 F  فـ Femto  فمتو  -١٠١٥
 a  آ Atto  آتو -١٠١٨

  

  

  وحدات من خارج النظام الدولي ذات أهمية علمية: ٦الجدول ـ 

  رمز الوحدة  اسم الكمية
  الكميــة

  الدولي  العربي  الدولي  العربي
  min  د  Minute  دقيقة
  الزمن h  سا hour  ساعة

 D  ي day  يــوم
 °  ° degree  درجة
  الزاوية المستوية ′ ′ minute  دقيقة
 ″ ″ Second  ثانية

 *L. l ل litre  لتر  الحجم
 bar  بار bar  بــار  المائع

  

                                                           
 للتر على قدم L و lاستخدام الرمزين ) ١٩٧٩(لمؤتمر العام السادس عشر لألوزان والمقاييس  ـ أجاز ا *

  .حيث سيتقرر استخدام أحدهما فقط) ١٤٩٨٧(المساواة حتى موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن عشر 
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  وحدات من خارج النظام الدولي لالستخدام في مجاالت متخصصة: ٧الجدول ـ 

  رمز الوحدة  اسم الكمية
  ـةالكميـ

  الدولي  العربي  الدولي  العربي
  eV  إف  electronvolt  الكترون فولت  الطاقة

 u  ذ etomic mass unit  وحدة الكتلة الذرية  كتلة الذرة
  الطول AU  وف astronomic unit  وحدة فلكية
 PC  فخ parsec  فرسخ

 bar  بار bar  بار  ضغط المائع
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