مصطلحات كهربائية  pdfباالنجليزية و العربية Electrical engineering termsنقدمها لطالب كليات
الهندسة والمعاهد الهندسية العليا كما يستفيد منها طالب المدارس والعاهد الصناعية قسم كهرباء حيث تحتاج
الدارس الى معرفة المصطلحات مترجمة من االنجليزية الى العربية  English to Arabicللمساعدة على
الحفظ وكتابة ابحاث او مواضيع باللغة االنجليزية topics in englishكما تفيد القارىء فى تنمية مهاراته
اللغوية.

مصطلحات كهربائيةpdf
اهم مصطلحات كهربائية  pdfوكلمات ومفردات كهربية يحتاج اليها الدارسين نقدمها مترجمة ومكتوبة فى
مجموعات حتى يكون من السهل قراءتها.
المجموعة االولى من

 :مصطلحات كهربائيةpdf

Made circuit
Magneto generator
Middle wire
Mixed -flow turbine
Moving iron ammeter
Multiple connection
Multi -way switch
Murray loop test
Natural rectifier
Neutral conductor
Ni -Fe battery
Nuclear energy plant
Operating switch
Ohmic loss
Ohmmeter

دائرة مغلقة
مولد مغناطيسى ذو قطبين دائم التمغنط
سلك محايد
تربين الدفق المختلط
امبير ذو مغناطيس متحرك
توصيل على التوازى
مفتاح متعدد المسالك
اختبار دائرة مورى لتعين الخلل فى كبل كهربائى
مقوم معدنى طبيعى
موصل التعادل
بطارية النيكل
وحدة توليد القدرة بالطاقة النووية
مفتاح تشغيل
الفقد االومى
مقياس المقاومة االومية

ترجمة انجليزى عربى للكثير من مصطلحات كهربائية  pdfوكلمات Words of electrical
engineeringيحتاج اليها كل دارس.
المجموعة الثانية من

 :مصطلحات كهربائيةpdf

One way circuit
On - Off switch
Over head transmission - line
Passive network
Photoelectric system
Polar contact
Quad cable
Secondary burden
Snap switch
Specific resistance

دائرة وحيدة االتجاه
مفتاح الوصل والقطع
خط علوى لنقل القدرة
شبكة سلبيه :ال تتضمن مصدرالطاقة
دائرة كهروضوئية
تواصل قطبى
كبل رباعى
حمل الدائرة الثانوية
مفتاح سريع القطع والوصل
المقاومة النوعية

Standard ampere

امبير قياسى

Storage cell

خلية مدخرة

Two -pin plug
Two -wire system
Vibrating capacitor

قابس ذو اصبعين ثنائى الطبقات
نظام التوزيع بموصلين
مكثف اهتزازى

ومن مصطلحات كهربائية  pdfايضا الكلمات االتية:
مقوم موجى
قوس لحام كهربائى
بطارية سائلة
قشارة اسالك
وصلة ذات شعبتين
جهد االرض
قطب الزنك
قطبية الزنك

Wave rectifier
Welding arc
Wet battery
Wire skinner
Wye connection
Zero potential
Zincode
Zinc polarity

Ampere ,absolute

امبير مطلق

Accumulator insulator

عازل المراكم

Bucking coil

ملف مضاد

Cable , concentric

كبل ذو موصالت متحدة المركز

Circuital magnetization

توزيع مغناطيسى لولبى

Circuit diagram

مخطط الدائرة الكهربية

Condensing coils

ملفات التكثيف

Ejector condenser

مكثف قذفى

Eking piece

وصلة

Electric accumulator

مركم كهربائى

Electrostatic generator

مولد الكتروستاتى للشحنات الكهربية

Emergency switch

مفتاح قطع التيار عند الطوارىء

Endurance test

اختبار الطاقة – التحمل

Feed ,negative

تغذية سلبية

Dynamotor

جهاز يعمل كمحرك وكمولد كهربائى

Field distortion

تشوه المجال المغناطيسى

Frame connection

وصل اطارى

Focusing coil

ملف تجميع

Gilbert

وحدة القوة الدافعة المغناطيسية

Incoming feeder

مغذى كهربائى

Incomplete circuit

دائرة مفتوحة /غير تامة

Isolating link

وصلة عازلة

Indicating instrument

جهاز قياس ذو مؤشر

Ion engine

محرك صاروخى ايونى الدفع

Junction rectifier

مقوم اتصالى ذو صمام ثنائى متصل القطبين

water Turbine

توربين مائى

Keep plate

لوحة توجيه محورى

Knock ,engine

طقطقة المحرك

Labyrinth joint

وصلة البرنشية

Leakage ,magnetic

تسرب مغناطيسى

كان هذا الجدول الثاني ويمكنك قراءة المزيد من خالل القسم التالي:
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