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 Testمسمیات اختبار 
  يسرى محدى: إعداد

  
 

 Abel apparatus = Abel tester  
      آبل"ِجهاز = " رخْتَبآبل"م"  
جهاز يستعمل في تعيين نقطة ومض مقطرات البترول وما شابهها وفيه يسخن الزيت تدريجياً ويعرض بخاره للهب من حين آلخر، وعند اشتعال بخار      

 ).١٩٠٢" ( أو جستس آبلكسير فريدر"حرارة، وينسب الجهاز إلى مبتكره الكيميائي البريطاني الزيت تقاس درجة ال

 Abel's test for convergence of a complex series  
  ِاخِْتبار آبل ِلتَقارِب متَسلِْسلَِة أعداٍد مركَّبٍة     
 .لمتسلسلة مطلقة التقارب، فان المتسلسلة تكون تقاربيةإذا كانت متسلسلة األعداد المركبة تقاربية، وكانت ا     

 Abel's test for uniform convergence  
 ِاخِْتبار آبل للتَّقَارِب المنْتَظَِم     

 Abrasion test  
  ِاخِْتبار السحِج     
 .مختلفةاختبار يجري على عينات صخرية أو مواد أخرى لتعيين درجات البري في الظروف ال     

 Abrasion test) mech eng(  
  )هنْدسةٌ ميكانيِكية(ِاخِْتبار سحٍج      
قياس مقاومة البري بالسحج، ويجرى عادة بقياس وزن عينة من المادة قبل تعريضها لجهد سحج لفترة معينة وبعده، أو بمقارنة      

 . على السطح أو التغير في األبعاداالنعكاسالتغير في 

 Abrasion tester  
  مخْتَِبر البرِي     
 .جهاز الختبار مقاومة المواد للبري باالحتكاك     

 Absurdities test  
  ِاخِْتبار إدراِك المحاِل     
اختبار يقصد به الكشف عن قدرة الشخص أو عدم قدرته على إدراك ما ينافي المنطق أو يخالف المعقول في عبارات أو صور      

 .رض عليهتع

 Acceptance test  
  ِاخِْتبار القُبوِل     
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 .اختبار أنظمة الحاسبات بعد إعدادها لتبين مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة من حيث إمكانيات األجهزة وقدرات البرامج     

 Accuracy test  
  ِاخِْتبار دِقةٍَّ     
 .اختبار لتحديد دقة قراءة أو دقة قياس     

 Achievement test  
  ِاخِْتبار التَّحِصيِل أو التَّدِريِب     
 .مقياس يقيس األثر الذي تركه تدريس علمي معين أو تدريب عملي معين في المستوى العام للتحصيل النظري أو النشاط العملي     

 Active oxygen test  
  ِاخِْتبار األكسجيِن النَِّشيِط     
درجة فساد الزيوت والدهون، وتعين بتقدير كمية اليود المنطلقة عند خلط قدر معين من الدهن بمحلول يوديد اختبار للكشف عن      

 .البوتاسيوم في حمض الخليك

 Ageing test  
  ِاخِْتبار التَّقادِم     
 .اختبار يجري على المادة تحت ظروف قياسية معينة، لبيان تأثير طول الزمن على خواصها     

 Agglutinated test  
     وملْمم ضقَي  
 .وصف لصدفة، جمع الكائن جدارها من مواد متباينة مثل حبات الرمل، والميكا وشويكات االسفنجيات وتثبت بمادة الجير أو السليكا     

 Air tester  
  مخْتَِبر الهواِء     
 .قد يكون بالهواء من شوائب أو غازات ضارةجهاز يستعمل في أخذ عينات من الهواء وتحليلها لبيان ما      

 Aircraft testing (aero eng(  
  )هنْدسةُ طَيراٍن(ِاخِْتبار طاِئرٍة      
ة أو مكوناتها لظروف طيران فعلية أو محاكية لها حيث يتم قياس وتسجيل الظواهر الفيزيقية المتعلقة بخصائص إخضاع طائر     

 .التشغيل

 American Society for testing materials) A.S.T.M(  
     وادةُ ِالخْتباِر المِريِكيةُ األمِعيمالج  
 . تحليل دقيقة الختبار صالحية مختلف الخامات والمواد المصنعةهيئة أمريكية تصدر مواصفات خاصة وطرق     

 Ames moisture tester  
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      خْتَِبرِة" إيمس"مطُوبللر  
 . يسخن فيه الزبداأللمونيومجهاز لتقدير الرطوبة في الزبد، يتكون من حمام برافيني يحيط بإناء من      

 Analogies test  
  سِبِاخِْتبار التَّنا     
 ...ومن أمثلة ذلك السفينة والماء، والطائرة و. اختبار لقياس القدرة على معرفة الحد الرابع في التناسب     

 Antesternite = basisternum = eusternum  
  استرنيتَةٌ أماِميةٌ     
 .الصليبة القصية األمامية في الحشرات     

 Aptitude test  
  عداِدِاخِْتبار اِالسِت     
 .اختبار يبين قابليات الفرد ويفيد في معرفة سلوكه المقبل     

 Aschheim-Zondek test  
      تسوندك-أشهايم"ِاخِْتبار "  
 .الحمليجرى على بول المرأة إلثبات      

 Ash test  
  ِاخِْتبار الرماِد     
 . لتقدير كمية الرماد التي تتخلف عنهااختبار تسخن فيه زيوت التشحيم عند درجة حرارة معينة     

 Asphalt, on-test  
  أسفَلْتُ مخْتَبٍر     
 . تم اختبار خواصه ومطابقته للمواصفات المطلوبةأسفلت     

 Attrition test  
  ِاخِْتبار الفَرِك     
 .اختبار يجري لبيان مقدار التآكل والبري نتيجة لالحتكاك تحت الضغط     

 Back - pressure test  
     ِتداِديغِْط اِالرالض ارِاخِْتب  
 .اختبار يعتمد على قياس الضغط المرتد من البئر لتقييم قدراتها اإلنتاجية     

 BANT - best asymptotically normal test  
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      ِبيتَقار ُل ِاخِْتباٍر طَِبيِعيف خ ط قا-أفْض  

 Barfoed test  
  "بارفويد"ِتبار ِاخْ     
إلى محلول السكر الساخن فيتحول لون المحلول من األزرق إلى " بارفويد"اختبار يجرى للكشف عن الجلوكوز بإضافة محلول      

 .األحمر البني نتيجة لترسب أكسيد النحاسوز

 barium meal for radiographic examination of intest  
      ِص األِشعي لألمعاِء للفَحموالبار يوجبةُ      

 Bead test  
  ِاخِْتبار الخَرزِة     
كشف كيفي لوني للعناصر الفلزية، يجري بصهر قليل من أحد مركباتها مع قليل من البورق، ويدل لون الخرزة الناتجة على نوع      
 .الفلز

 Becke test  
      بيكه"ِاخِْتبار"  
ب بقوة تكبير عالية أو متوسطة للمقارنة بين معاملي انكسار معدنين متالمسين، أو مقارنة معامل انكسار اختبار بالمجهر المستقط     

وإذا كان هناك اختالف بين معامل انكسار المعدن ومعامل انكسار المعدن . معدن ما ومعامل انكسار الوسط المغموس فيه هذا المعدن
، ويتحرك الخط في اتجاه معامل االنكسار "خط بيكا"ط المع عند خط التماس يسمى المالمس أو معامل انكسار وسط الغمس فيشاهد خ

 ".بيكا"األقل عند تحريك قصبة المجهر إلى أسفل والعكس صحيح وينسب هذا االختبار إلى مكتشفه 

 Beilstein test  
  ِاخِْتبار بايلشتين     
ادة مع أكسيد النحاس في اللهب فيتلون بلون أخضر ضارب إلى الزرقة اختبار يستعمل للكشف عن الهالوجين وذلك بتسخين الم     

 .وينسب إلى مبتكره

Benchmark test  
  ِاخِْتبار األداِء     
 .اختبار مصمم لقياس مستوى أداء الحاسب أو لبرنامج، لمقارنة أدائه بأداء النظم األخرى     

 Bench-scale test  
     ِليمعم ِاخِْتبار  

 .فحص يجري على النفط في المعمل     

 Bend test  
  )تكنولوِجي(ِاخِْتبار حنِْي      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5 

 .تكرار حني األجزاء المعدنية بزاوية معينة لتعيين مطيليتها النسبية أو سالمتها أو متانتها     

 Bennhold test in amyloidosis = Congo-red test  
      ِاخِْت" بنهولد"ِاخِْتبار ر َأومباِقِع الكُنْغُو اَألح ِة(باراِنيِض النَّشَورفي م(  
 .يتوقف هذا االختبار على خاصية امتصاص المواد النشوانية لباقع الكنغو األحمر واالحتفاظ به مدة طويلة     

 Benzedrine test) for blood(  
  ِاخِْتبار الِبنْزيدين للدِم     
 .لكشف الدم الخفي في البرازاختبار كيميائي يجري      

 Bettendorf test  
  ِاخِْتبار بِتنْدورف     
اختبار للكشف عن الزرنيخ في وجود البزموت واألنتيمون، ويجرى بإضافة محلول كلوريد القصديروز إلى محلول العينة، فيتحول      

 .الم بتندورفوينسب إلى مبتكره الع. لون المحلول إلى اللون البني في وجود الزرنيخ

 Biologic test ,Wassermann  
      لفسرماناإلحيائياِالخِْتبار   
 .اختبار يعمل لتشخيص الزهري مبني على نظرية تثبيت المتمم     

 Bit test instruction  
  أمر ِاخِْتباِر الِبيتاِت     
 النتيجة في بيت لالختبار بحيث يمكن ألوامر أخرى قراءتها أمر باستطالع قيمة بيت معينة ليبين هل هي واحد أم صفر ثم تخزين     

 .والتفرع على أساسها

 Biurt test  
  ِاخِْتبار البايوريت     
اختبار للكشف عن الببتيدات والبروتينات واألحماض األمينية بتسخين المادة المراد الكشف عنها ثم إضافة قطرة من محلول مخفف      

 . البوتاسيوم فيظهر لون أرجواني بالمحلولدهيدروكسييل من محلول من كبريتات النحاس وقل

 Block design test  
  ِاخِْتبار المجسماِت     
نوع من االختبارات النفسية العملية يطلب فيه إلى الفرد أن يكون شكالً محدداً من مجسمات ملونة، ويستخدم هذا النوع من      

 .في تشخيص آفات الدماغاالختبارات في قياس الذكاء و

 blood, Guaiacum test for  
 ِاخِْتبار الجوياكم للدِم     
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 Boiler hydrostatic test) mech eng(  
  )هنْدسةٌ ميكانيِكيةٌ(ِاخِْتبار ِهدروستاِتي للِمرجِل      
 .التصميمرة ونصف على األقل من ضغط اختبار صالحية المرجل ويجرى هذا االختبار عادة بضغط مائي مقداره م     

 Bore hole = test hole  
  ثُقْب السبِر     
 .test holeانظر      

 bound of a sequence, greatest lower = the lower bo  
  الحد األدنَى لمتَتاِبعٍة= ْأكَبر حد أدنَى لمتَتاِبعٍة      
      

 bound of a sequence, greatest lower = the lower bound of a sequence  
 الحد األدنَى لمتَتاِبعٍة= أكْبر حد أدنَى لمتَتاِبعٍة      

 British Road testing Association) B.R.T.A(  
 الجمِعيةُ البريطاِنيةُ ِالخِْتباِر الطُّرِق     

 Bryant's test line  
   "برانيت“خِْتباِر لـ خَطُّ اِال     
 .وهو خط رأسي يرسم على الحرقفة من الشوكة األمامية العليا والمريض نائم     

 Buhler (baby( tests  
  "بهلر"ِاخِْتباراتُ      
 ".بهلر"وتنسب إلى . سلسلة من االختبارات التي تقيس نمو الطفل عامة من مولده حتى التحاقه بالمدرسة     

 Buttendorff test  
      بتندورف"ِاخِْتبار"  
 .اختبار يجري للكشف عن الزرنيخ أو مركباته     

 Cancellation test  
  ِاخِْتبار الشَّطِْب     
اختبار مكون من حروف هجائية أو أرقام أو كلمات أو أشكال هندسية أو رموز أخرى وعلى الفرد أن يشطب ما يطلي إليه شطبه      

 .من تلك الرموز

 Card sorting test  
  ِاخِْتبار تَصنيِف الِبطاقاِت     
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 .االختبار الذي يتطلب من األفراد أن يصنفوا بطاقات بها رموز معينة إلى مجموعات متجانسة     

 Casing test  
  مخْتَبر الِبطانَِة     
 .جهاز يكشف مواقع الشروخ المحتملة في أنابيب تبطين بئر النفط     

 Casing tester  
  ِمسبار الِبطانَِة     
 .جهاز لكشف العيوب كالشروخ وغيرها التي في أنابيب التبطين     

 Cauchy's condensation test for convergence  
 ِاخِْتبار التَّكَثُِّف للتَّقارِب لكوشي     

 Cauchy's integral test for convergence of an infinite series  
 خِْتبار التَّكامِل لكوشي لتَقارِب المتَسلِْسلَِة الالَِّنهاِئيِةِا     

 Cauchy's radical test for convergence  
 الراديكاِلي لكوشي) الجذِْري(ِاخِْتبار التَّقارِب      

 Cauchy's ratio test = the ordinary ratio test  
 ِاخِْتبار النِّسبِة العاِدي= ي ِاخِْتبار النِّسبِة لكوش     

 Ceiling of a test  
  ذُروةُ اِالخِْتباِر     
 .أعلى درجة يحصل عليها في اختبار ما     

 Character test  
  ِاخِْتبار الخُلُِق     
 .كل وسيلة تمكننا من التنبؤ بخلق الفرد عن طريق قياس عينة من عينات سلوكه الفعلي     

 Charpy test  
  ِاخِْتبار شاربي     
 .صدم عينات محززة من معدن ما بواسطة آلة ذراع بندولي لتعيين مقاومة المعدن للصدمة وتحديد متانته     

 Chi-square test  
  ِاخِْتبار كاي تَربيٍع     
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 .مع التكرارات المتوقعة) المالحظة(اختبار توافق التكرارات المشاهدة      

 Chloranyl test  
  ِاخِْتبار الكلورانيل     
 .اختبار يجرى للكشف عن األمينات األروماتية األولية والثانوية والمركبات الفينولية     

 chromotropic acid test) formaldehyde(  
 ِاخِْتبار حاِمِض الكروموتروبيك للفورمالدهيد     

 Class - free test  
     رتَحالم اًاِالخِْتبارِقيطَب ر  
 .اختبار يصمم بحيث يكون محايداً بالنسبة إلى األفراد على اختالف طبقاتهم االجتماعية واالقتصادية أو ثقافتهم الفرعية     

 Culture-fair test  
  ِاخِْتبار محاِيد ثَقاِفياً     
 .حيزاً بقدر اإلمكان بثقافة بعينهااختبار لقدرة العقلية يراعى في بنائه واختيار عناصره أال يكون مت     

 Cobalt bromide test  
  ِاخِْتبار بروميد الكوبالت     
 .اختبار تستخدم فيه بلورات بروميد الكوبالت للكشف عن جفاف غاز البروبان وخلوه من الماء     

 Code test  
  ِاخِْتبار الجفِْر     
 .وع آخر وفقاً لجفر غير مألوف في بداية االختبارمقياس يتطلب ترجمة نوع من الرموز إلى ن     

 Cold - flow test) AERO ENG(  
  )هنْدسةُ طَيراٍن(ِاخِْتبار ِانِْسياٍب على الباِرِد      
 .اختبار منظومة الوقود السائل في صاروخ دون إشعاله وذلك للتحقق من سالمتها     

 Cold test  
  ِاخِْتبار البرودِة     
 .اختبار قدرة الزيت على السيالن بعد تقليبه فترة في درجة حرارة منخفضة     

 Cold test oils  
  زيوتُ اِالخِْتباِر الباِرِد     
زيوت تتصف بخواصها الجيدة مثل اللزوجة المنخفضة ونقطة السكب المنخفضة، وهي تستعمل في آالت التبريد أو اآلالت التي      
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 .ء الباردة وكذلك في تشحيم المدافع الرشاشةتستخدم في األجوا

 Colloidal benzene test  
  الغراوانيةاِالخِْتباراتُ الجاِويةُ      
 .اختبارات يضاف فيها سائل الراتينج الجاوي إلى السائل المخي الشوكي فتحدث تندفاً في حاالت زهري الجهاز العصبي     

 Colloidal tests  
  الغراوانيةتُ اِالخِْتبارا     
 .هي اختبارات جاوية فيها يضاف سائل الراتينج الجاوي إلى السائل المخي الشوكي فتحدث تندفاً     

 Commissioning test  
  ِاخِْتبار التَّشِْغيِل     
 .اختبار يجري لبيان صالحية الجهاز للعمل في ظروف التشغيل     

 Communality (of a test(  
  )اِالخِْتباِر(يةُ ِاشِْتراِك     
 .المجموع الكلي الناتج من ترببيع تشعبات االختبار بعوامله المختلفة) في التحليل العاملي(     

 Comparison test) series(  
  )في المتَسلِْسالِت(ِاخِْتبار المقارنَِة      
 .تقارب األولىمقارنة حدود متسلسلة بحدود متسلسلة أخرى معروف تقاربها لمعرفة      

 comparison test for convergence of an infinite ser  
  ِاخِْتبار المقارنَِة لتَقارِب متَسلِْسلٍَة ال ِنهاِئيٍة     
ية إذا كانت القيمة المطلقة لكل حد، بعد حد معين مختار، من متسلسلة أقل من أو تساوي قيمة الحد المناظر من متسلسلة ما تقارب     

إذا كان كل حد من المتسلسلة أكبر من أو يساوي الحد ). في الواقع تكون مطلقة التقارب(حدودها موجبة، فإن المتسلسلة تكون تقاربية 
 .المناظر من متسلسلة تباعدية حدودها موجبة فإن المتسلسلة تكون تباعدية

 Comprehension test  
  ِاخِْتبار الفَهِم     
اك الفرد لما يتطلبه موقف ما، كاختبار القراءة الذي يبين قدرة الفرد على استخالص المعلومات التي تتضمنها قياس مدى إدر     

 .العبارة

 Computer aided testing) CAT(  
  اِالخِْتبار بمعاونَِة الحاِسِب     
 .عملية تقييم منتجات باستخدام الحاسب     
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 Cone penetration test  
  بار مخْروِط اِالخِْتراِقِاخِْت     
 .اختبار للشموع والفازلين لتعيين مدى اختراقها بمخروط عياري     

 Confidence interval, approximately shortest  
  فَتْرةُ الثِّقَِة األقْصر تَقِْريِبياً     
ينات عشوائية محدودة، ولكن احتمال احتوائها على قيم خاطئة يقال أن فترة الثقة أقصر تقريبيا إذا لم تكن فترة الثقة هي األقصر لع     

 ].النهاية [--للمتغير الوسيط تقترب من فترة الثقة األقصر عندما ن 

 Confidence interval, shortest  
     رةُ الثِّقَِة األقْصفَتْر  
 ..."J. Neymanنيمان " فترة ثقة ...فترة الثقة التي تخفض دالة ما إلى الحد األدنى     

 Confirmatory, prooving test  
     المَؤكِّد اِالخِْتبار  
 .وهو الذي يجري آخر األمر إلثبات مادة بعينها     

 Conradson carbon test  
      وِن" كونرادسون"ِاخِْتباربللكَر  
 .طريقة لتعيين مقدار الكربون المتبقي بعد االنحالل الحراري للنفط     

 Consistence test  
  ِاخِْتبار القُواِم     
 .واالحترافيةاختبار يجري على األسفلت لبيان خواصه المختلفة مثل درجة اللزوجة ونقطة التلين      

 Control test  
  ِاخِْتبار رقابٍة     
 . يتم للحكم على صالحية المنتج ومطابقته للمواصفاتاحتيار     

 convergence of an infinite series ,tests for  
  ِاخِْتباراتُ التَّقَارِب لمتَسلِْسلٍَة ال ِنهاِئيٍة     
، Abel" آبل"الطرق التي تستخدم لمعرفة ما إذا كانت المتسلسلة الالنهائية تقاربية أو تباعدية ومنها اختبارات      

 ).ع االختبارات المذكورةراج (ratio، النسبة Drichlet" دريشليه"، comparisonالمقارنة

 Creep-rupture test = stress rupture test  
  ِاخِْتبار الكَسِر مع الزحِف     
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 .اختبار شد تحت حمل ودرجة حرارة ثابتتين حتى الكسر     

 Criterion - referenced test) CRT(  
     كحلم وبنْسم ِاخِْتبار  
وقد يقارن األداء في هذا .  التعلم ويسمى المحك الداخليإتقانيه بمدى وصول الفرد إلى مستوى معين من اختبار يقارن األداء ف     

 ".اختبار منسوب لمعيار"قارن مصطلح . النوع من االختبارات بمدى الكفاءة في مجال مهني أو تعليمي مرتبط ويسمى المحك الخارجي

 Crushing test  
  ِاخِْتبار بالتَّمزِق     
تسليط ضغط عال داخل األنابيب أو األسطوانات المجوفة لتعيين مقاومتها للتمزق أو لتحديد مدى إحكام وصالت اللحام بها ضد      

 .التسرب

 Culture - fair test  
  ِاخِْتبار محاِيد ثَقاِفيا     
 .زاً بقدر اإلمكان لثقافة بعينهااختبار للقدرة العقلية يراعى في بنائه واختيار عناصره أال يكون متحي     

 Culture free test  
     ررتَحم ثَقاِفي ِاخِْتبار  
اختبار للقدرة العقلية يصمم بحيث تستبعد منه المفردات أو العناصر التي تعتمد على خبرات تعلم مرتبطة بثقافة معينة، ولما كان من      

 ".اختبار ثقافي محايد" مصطلح غير الممكن تحقيق هذه الفكرة شاع استعمال

 Cursory enumeration test  
  ِاخِْتبار السرِد     
 .اختبار يتطلب فيه من الفرد أن يذكر في زمن محدد أكبر عدد من األشياء إما بحرية كاملة أو وفق شرط معين     

 d'Alembert's test for convergence (or divergence) = generalized ratio test conve  
      ِب " دالمبير"ِاخِْتبارِد(للتَّقارأو للتَّباع = (معمِة المبالنِّس ِاخِْتبار  
 .convergence التقارب :انظر     

 Data ,test  
  بياناتُ ِاخِْتباٍر     
 .بيانات تستخدم الختبار صالحية دورات الحاسب أو دقتها     

 Designating process) test(  
     نيعالم اِالخِْتبار  
 .ويجري ليدل على نوع ما من المواد أو مادة معينة     
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 Detergency test  
  ِاخِْتبار التَّنِْظيِف     
 .اختبار يجرى على المنظفات الصناعية لبيان قدرتها على التنظيف وإزالة األوساخ     

 Detonation test  
  يِرِاخِْتبار التَّفِْج     
 .اختبار يجرى على أنواع الوقود المختلفة لبيان خاصية االشتعال الفجائي لكل منها     

 Dexterity test  
  ِاخِْتبار مهارٍة     
 .اختبار لسرعة األداء ودقته في األنشطة اليدوية بوجه خاص     

 Diagnostic test  
     تَشِْخيِصي ِاخِْتبار  
 يعين مصادر صعوبات التعلم، وبذلك يساعد على تحديد ما يتبع من أساليب تعلم عالجية، وما يتخذ من اختبار مصمم بحيث     

 .إجراءات في التدريس والتوجيه واالستذكار، لتالفي نشأة هذه الصعوبات

 Dick test  
  )دك(ِاخِْتبار      
 .للتأكد من عدوى سابقة باالستربتوكك الحاّل للدم     

 Dirichlet's test for convergence of a series  
 ِاخِْتبار دريشلت لتَقارِب متَسلِْسلٍَة     

 Doctor test     ِةعالَجالم ِاخِْتبار  
 .اختبار يجرى للكشف عن نسبة مركبات الكبريت من مقطرات البترول     

 Domain- referenced test= content - referenced test  
     لِنطاٍقِاخِْتبار وبنْسم   
اختبار يقارن األداء فيه بمدى إحراز الفرد لمجموعة مترابطة من األهداف التعليمية المبتغاة، ويتكون من مجموعات من المفردات      

 .قد يؤلف كل منها اختباراً فرعياً يتناول نطاقاً معيناً من المحتوى والعمليات المتضمنة فيه

 Drill stem test  
  ِتبار ساِق الحفِْرِاخْ     
 . أو الغاز، ويتم في العادة قبل تبطين البئرالزيتاختبار يجري في أثناء حفر بئر البترول للتأكد من وجود      

 Drill stems test) DST(  
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  ِاخِْتبار الطَّبقَِة     
ة أو الغازية للتأكد من ذلك ولمعرفة معدل إنتاجها اختبار مبدئي يجرى على طبقة من الطبقات التي ظهر بها بعض الشواهد البترولي     

 .بالتقريب

 Drill-stem test  
  ِاخِْتبار إنْتاِج الِبْئِر     
 .اختبار يجرى في أثناء عملية الحفر للتأكد من وجود الزيت بكميات اقتصادية     

 Dry method (non-destructive tests(  
  )ِتباراتُ غَير المتِْلفَِةاِالخْ(الطَِّريقَةُ الجافَّةُ      
 .طريقة يستخدم فيها مسحوق مغنطيسي جاف في فحص المشغوالت الكتشاف العيوب بها بتعريضها لمجال مغنطيسي     

 Ductility test  
  ِاخِْتبار المِطيِليِة     
م بسرعة 25ْ األسفلت عند درجة حرارة معينة اختبار يجري على األسفلت لبيان مرونته، ويجري االختبار ببسط كتلة معينة من     

 . سم في الدقيقة وقياس الطول الذي وصلت إليه كتلة األسفلت في اللحظة التي تنقطع فيها٥ثابتة تبلغ حوالي 

 Duration test  
  ِاخِْتبار مدِة الدواِم     
 .العملاختبار يجري على األجهزة لتقدير مدة تحملها لإلجهاد الناتج عن      

 echo test = echo check  
  ِاخِْتبار بالصدى     

 

 Eddy-current testing  
  ِاخِْتبار بالتَّياراِت الدواِميِة     
 .طريقة فحص غير متلفة الكتشاف عيوب المشغوالت بتوليد تيار كهربائي دوامي حثي فيها واستشعار التيار المتولد في ملف خاص     

 Elliot tester  
      رخْتَبإيليوت"م"  
 .جهاز لقياس درجة ومض الزيت في وعاء مقفل     

 Equivalence test  
  ِاخِْتبار التَّكافُِؤ     
 .مقياس لتحديد أي خصائص المثير التي إذا استمرت فيه تؤدي إلى إحداث االستجابة نفسها     
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 Erickson test  
      إريكْسون"ِاخِْتبار"  

اختبار قابلية تقعير األلواح المعدنية، ويتم بإمساك األلواح من حوافها وتشكيلها بالتقعير بالضغط بسنبك مخروطي طرفه متكور حتى      
 .يحدث الكسر أو التشقق، ويعتبر عمق التقعير مقياساً لمطيلية المادة

 Evaluation tests  
  ِاخِْتبار التَّقِْييِم     
ختبارات التي تجري على خام البترول وبعض مقطراته لتقييم قيمتها االقتصادية ومدى صالحيتها لالستعمال في مجموعة من اال     

 .إليهامختلف األغراض، ومثال ذلك تعيين القيمة الحرارية ودرجة اللزوجة والكثافة وما 

 Ewing's hysteresis tester  
      للتَّخَلُِّف" إيونج"ِجهاز  
 .ن فاقد التخلف لمادة مغنطيسيةجهاز لتعيي     

 Exclusion test) or reaction(  
      ُل(اِالخِْتبارأو التَّفاع (ِعدتَبسالم  
 .وهو الذي يميز المواد إلى مجموعتين إحداهما تعطى نتيجة إيجابية واألخرى سلبية     

 Exhaust gas test  
  ِاخِْتبار غاِز العاِدِم     
 .ى على غاز العادم لتقدير نسبة أول ثاني أكسيد الكربون وكذلك نسبة الوقود الذي لم يتم إحراقهاختبار يجر     

 Fable - test  
  ِاخِْتبار الخُرافاِت     
 .اختبار يطلب فيه من الشخص المختبر أن يبين على حسب فهمه مغزى ما يعرض عليه من قصص خرافية     

 Feature profile test  
  ِتبار جاِنِب الوجِهِاخْ     
 .اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يجمع عدداً من القطع التي تكون صورة جانبية لوجه اإلنسان     

 Flame test  
  ِاخِْتبار اللَّهِب     
 .اختبار يجرى بوضع المادة في لهب ال لون له لالستدالل على بعض عناصرها بتغير لون اللهب     

 Flash test  
  ِاخِْتبار وِميِضي للعزِل     
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 .طريقة الختبار العزل لمادة ما بتسليط فلطية لحظية عليها كثيراً من فلطية التشغيل المقررة     

 Flight test] AERO ENG[  
  ]هنْدسةُ طَيران[ِاخِْتبار الطَّيراِن      
 اختبار جزء من مركبة طائرة أو جزء محمول -٢. ها في أثناء الطيران اختبار طائرة أو مركبة فضاء أو صاروخ لتحديد أدائ-١     

 .فيها لتحديد مدى مناسبته أو معوليته في أداء وظيفته في ظروف الطيران الفعلي

 Fogging test  
  ِاخِْتبار اإلضباِب     
 ).الالاستجمية(ويجرى لمعرفة محور الالنقطية      

 Form board test  
  ِتبار لَوحِة األشْكاِلِاخْ     
أحد االختبارات األدائية يتألف من قطع خشبية منفصلة مختلفة األشكال، يقوم المفحوص بوضعها كما هي أو بعد تجميعها في      

 .مواضعها من لوحة خشبية أيضاً

 Formation testing  
  ِاخِْتبار التَّكِْويِن     
 .ة الموجودة بالصخور كماً وكيفاً ومعرفة ضغط التكوين بالبئرفحص عينات من السوائل االقتصادي     

 Frei test in lymphogranuloma inguinale  
      فراي"ِاخِْتبار "ِبياُألر بييبالح ِفيِم اللِّمرفي التَّو  
 . تورم لمفي حبيبي أربيوفيه يحقن تحت الجلد قيح عقيم من اإلصابة فإذا حدثت حطاطة مرتفعة دلت على وجود     

 Friedman's test  
      فريدمان"ِاخِْتبار"  
 .الحملويجرى على بول المرأة إلثبات      

 Fugiwara's test for chloroform  
  ِاخِْتبار فيوجيورا للكلوروفورم     
 .ويجرى بالصودا الكاوية والبيريدين      

 Fully tested  
  باِرمكَتَِمُل اِالخِْت     
 .منتج أجريت عليه جميع االختبارات المطلوبة ووجد مطابقاً للمواصفات     

 Gas-free test  
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  ِاخِْتبار التَّخَلُِّص من الغاِز     
 التجزئة للتأكد من خلوه من الغازات الذائبة حتى ال تنفجر المعدات نتيجة لتمدد أعمدةاختبار يجري على النفط قبل تقطيره في      

 .زات الذائبة في النفط الساخنالغا

 Gettler and Tiber ethyl alcohol test for organs  
      وِل اإلثيلي في " تيبر"و " جلتر"ِاخِْتباراءللكُحضاألع      

 Group test  
     ماِعيج ِاخِْتبار  
 .اختبار نفسي يطبقه أخصائي نفسي واحد على أكثر من فرد في نفس الوقت     

 guaiacum test for blood  
 ِاخِْتبار الجواياكم للدِم     

 Gum test  
  ِاخِْتبار الصمِغ     
اختبار يستعمل لبيان نسب المواد الصمغية التي توجد بمقطرات الجازولين بعد تقطيرها أو تنتج تدريجياً بعد التخزين، ويتم بتبخير      

 .الجازولين وحساب نسبة هذه األصماغ

 Hartman test  
      ء" (هارتمان"ِاخِْتباروض(  
 .تقدير الزيغ في المجموعة البصرية بقياس مدى التشوه في الصورة     

 Huhner test  
      هونر"ِاخِْتبار"  
 .يجرى لتعرف كمية المني وحيويته، وتؤخذ العينة من عنق الرحم بعد الجماع     

 Hydrostatic test on lung  
  ِاخِْتبار تَعِويِم الرَئِة     

 .ويجرى بوضع رئة الوليد في الماء إلثبات التنفس      

 Hydroxaminic acid reaction) test(  
  ِاخِْتبار حاِمِض الهيدروكسامينيك     
 .ويجرى لكشف اإلسترات وهي أمالح األحماض العضوية مع الكحول     

 Impact tests  
     الص ِةِاخِْتبارمد  
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 .اختبارات لتعيين قدرة احتمال الجسم للصدمات     

 Indentation test  
  ِاخِْتبار بالحز= ِاخِْتبار الثَّلِْم      
 .اختبار يجرى بآلة خاصة لقياس صالدة المواد     

 Indicating process) test(  
  اِالخِْتبار الدالُّ     
 .بعد ليحدد االحتماالت المختلفة في كل مجموعةويجرى بعد االختبار المست     

 Indigestion, intestinal  
     ِويٍم ِمعضه رسع  
 .اضطراب وظيفة المعي     

 Intelligence test  
  ِاخِْتبار الذَّكاِء     
ين أي لدراسات نظرية وتجريبية وإحصائية وال بد أن يكون االختبار قد خضع لعملية تفن. مجموعة من األسئلة التي تقيس ذكاء الفرد     

 .أثبتت صالحيته لقياس الذكاء

 iso-agglutination test  
     ِعيِن النَّوالتَّالز ِاخِْتبار  
 )agglutination of blood(تالزن الدم : انظر      

 Jaeger's test  
      ييجر"ِاخِْتبار"  
 .بات مختلفات األحجاماختبار لإلبصار القريب بقراءة كتا     

 Laboratory test  
     ِليمعم ِاخِْتبار  
 .كل اختبار يجري في المعمل للكشف عن مادة ما أو لتحديد خواصها أو معرفة تركيبها     

 Lamp burning test  
  ِاخِْتبار اِالحِتراِق المِضيِء     
 .اءة عند إشعالهااختبار يجري لدراسة قدرة بعض الزيوت على اإلض     

 lange's colloidal gold test  
  "لالنج "الغراوانيِاخِْتبار الذَّهِب      
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 .ويستخدم مع السائل النخاعي الشوكي الكتشاف الزهري     

 lantern test for color blindness  
  ِاخِْتبار عمى األلْواِن بالِمصباِح     
 .لكشف عمى األلوان"  جرين-إدرج "ويجرى بمصباح      

 life test  
  ِاخِْتبار العمِر     
 .اختبار يجري لتحديد ما تبقى من عمر بعض التجهيزات، ويعني به كذلك العمر االفتراضي لزيوت الطوربينات     

 low - test gasoline  
  جازولين منْخَِفض التَّطايِر     
 .ير الجازولين المعتادجازولين تقل نسبة تطايره عن نسبة تطا     

 LRT - likelihood ratio test  
  خ ن ح-ِاخِْتبار النِّسبِة اِالحِتماِليِة      

 Maddox rod test  
      مادوكس"ِاخِْتبار"  
 .ويجرى في الكشف عن الحول الخفي     

 Mannus tester  
      مانوس"ِمقْياس"  
 ".مانوس"ومض البترول، ينسب إلى مبتكره جهاز يستخدم في تعيين درجة      

 materials testing reactor  
  مفاِعُل ِاخِْتباِر المواد     
 .مفاعل نووي يستخدم الختبار المواد والمعدات وهي تحت تأثير مجاالت إشعاعية شديدة     

 mechanical aptitude test  
     داِد الميكانيِكيِتعاِالس ِاخِْتبار  

 .قدرة ميكانيكية: انظر. اختبار الكتشاف استعداد الفرد لإلفادة من التدريب على األعمال الميكانيكية     

 mental test  
     قِْليع ِاخِْتبار  
 .قياس الذكاء أو أي قدرة عقلية     
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 mercurization test  
  ِاخِْتبار الزْأبقَِة     
 . للكشف عن وجود الهدروكربونات غير المشبعة بهاختبار يجرى على الزيت الخام     

 micro - cone penetration test  
  ِاخِْتبار االخِْتراِق بالمخْروِط     
 .اختبار يجرى لقياس قوام الشحوم عند درجات الحرارة العادية وذلك باستخدام مخروط دقيق     

 microchemical tests  
     ياِئيِقيقَةٌِاخِْتباراتٌ كيمةٌ د  
ويفيد مع هذه االختبارات دراسة شكل البلورات الدقيقة الناتجة منها، . اختبارات كيميائية تجرى على المواد الدقيقة تحت المجهر     

 .وكذلك لونها وخواصها البصرية

 milk test) formaldehyde(  
 ِاخِْتبار اللَّبِن للفورمالدهيد     

 milk test bottle  
  ِقنِّينَةُ ِاخِْتباِر اللَّبِن     
 .أنبوبة مدرجة تشبه القنينة، تستعمل في تعيين المحتوي الدهني للبن بطريقة الطرد المركزي     

 milk test for formaldehyde  
 للفورمالدهيدِاخِْتبار اللَّبِن ألجِل      

 Millon test  
      ميلون"ِاخِْتبار"  
 .البروتينات بواسطة كاشف ميلون الدافئ، حيث يتكون لون أحمر دليالً على وجودهااختبار للكشف عن      

 multiple answer test  
  ِاخِْتبار البداِئِل     
 .نوع من االختبارات يطلب فيها من المجيب اختيار إجابة أقرب إلى الصحة من بدائل متعددة     

 negative test  
     لِْبيس ِاخِْتبار  

 .اختبار يدل على عدم وجود المادة التي يراد الكشف عنها     

 non-destructive testing  
  اِالخِْتبار غَير المتْلَِف     
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 بطريقة ال تسبب تلفا يؤثر في خصائصها تأثيراً محسوساً، ومن هذه الطرق االختبار اإلشعاعي وفوق - أو الجسم -اختبار المادة      
 .السمعي

 norm - referenced test  
  ِاخِْتبار منْسوب لِمعياٍر     
قارن . اختبار يقارن األداء فيه بأداء عينة ممثلة لألصل اإلحصائي الذي يمكن أن ينتسب إليه الفرد الذي يؤدي هذا االختبار بنجاح     

 .اختبار منسوب لمحك: مصطلح

 object assembly test  
     ِميِع متَج وٍعِاخِْتبارضو  
 .اختبار يتطلب من الشخص أن يضم أشياء بسيطة سبق تفكيكها بحيث تمثل شكالً له معنى     

 objective - referenced test  
  ِاخِْتبار منْسوب لهدٍف     
 المفردات، يرتبط كل منها ويتألف من مجموعة منفصلة من. اختبار يقارن األداء فيه بمدى إحراز الفرد لألهداف التعليمية المبتغاة     

 .بهدف واحد من هذه األهداف

 off-test  
  غَير مطاِبٍق     
 .وصف للمادة التي ال تنطبق عليها المواصفات المطلوبة     

 on-test asphalt  
  أسفَلْتُ مخْتَبٍر     
 .أسفلت تم اختبار خواصه ومطابقته للمواصفات المطلوبة     

 optical test plate  
     ِريصِاخِْتباٍر ب حلَو  
 .لوح مصقول يتخذ معياراً لقياس دقة الصقل البصري، وذلك بقياس هدب تداخل الضوء بينه وبين السطح المطلوب قياس دقة صقله     

 patch test  
  ِاخِْتبار الالصوِق     
 .لجلد واستبانة تأثيرها فيهاختبار للحساسية بوضع المادة المشتبه فيها على جزء من سطح ا     

 Paul-Bunnell test in-infectious mononucleosis  
      بنل-بول"ِاخِْتبار  "ِديعحيداِت النَّواِة المِة وِض ِكثْررفي م  
 .وفيه يلزن الكرات الحمر في دم الغنم بمصل المريض      
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 penetration test  
  ِاخِْتبار اِالخِْتراِق     

جم في حالة األسفلت، ويستعمل مخروط ١٠٠م، وتستعمل في االختبار إبرة قياسية تحت ضغط 25ْاختبار يجري على األسفلت عند      
 . في حاالت الشمعمذيب

 Pensky Martens closed cup test  
  ِاخِْتبار بنسكي مارتنز بالكَأِس المغْلَقَِة     
 .لسائل في إناء مقفل ويسخن ثم تعرض األبخرة على فترات للهبتعيين نقطة الومض بجهاز يوضع به ا     

 pilot testing  
     ِريِبيتَج ِاخِْتبار  
 .إجراء إحدى االختبارات لالستدالل على صالحية اآللة أو العملية الصناعية     

 placement test  
  ِاخِْتبار تَوِزيٍع     
وى إنجازهم في مادة أو مهارة معينة لوضعهم في المجموعة التي تناسب قدراتهم ومستوى اختبار لتحديد قدرات الطالب ومست     

 .إنجازهم

 pour-point test  
  ِاخِْتبار اِالنِْسكاِب     
اختبار لتقدير كمية الشمع في الزيوت ويتم تسخين الزيت أوالً حتى يذوب كل ما فيه من شمع ثم يبرد تدريجياً في إناء خاص      

 .، ونقطة االنسكاب هي درجة الحرارة التي يوضع فيها الكأس في وضع أفقي لمدة خمس ثوان دون أن يتحرك ما به من زيت)سكأ(

 pre- test  
  ِاخِْتبار قُبوٍل     
الجة المنهج اختبار يعقد للمتقدمين لدراسة مادة معينة لمعرفة مدى مهارتهم واستعدادهم ومستوى إنجازهم، ليمكن تحديد طريقة مع     

 .ومستواه 

 prism vergence test  
  ِاخِْتبار الميِل بالمنْشُوِر     
 .اختبار يجرى لمعرفة الحول الكامن     

 probing test) or reaction(  
      ُل(اِالخِْتبارأو التَّفاع (اِبرالس  
 .حث عن المواد الستبعاد المواد النادرة عند إجراء البأوالوهو الذي يجري      
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 profile test  
  ِاخِْتبار الصورِة الجاِنِبيِة     
نمط من اختبارات األداء حيث يطلب من الشخص تركيب صورة لجانب الوجه من عدد من القطع المتفرقة دون أن يزود بأية      

 .معلومات عن الموضوع الذي ينبغي أن يركبه

 prognostic test  
  لتَّنَبِؤِاخِْتبار ا     
 .اختبار يقيس قدرات التالميذ وميولهم بالنسبة لمجال دراسي معين، بحيث يعطي فكرة عن احتماالت نجاحهم في هذا المجال     

 program ,testing  
     ِاخِْتباِري جنامرب  
 .ختبار، وإجراءه، وتصحيحه، وتفسير نتائجهخطة لتنظيم إجراءات تقييم التالميذ في مدرسة أو نظام تعليمي، وتتضمن اختيار اال     

 qualitative test  
     ِفيكَي ِاخِْتبار  
 .ويجرى إلثبات المادة      

 queckenstedt test  
      كويكنستد"ِاخِْتبار"  
 .وهو اختبار يتبين به فروق ضغط السائل النخاعي الشوكي عند الضغط على أوردة العنق     

 readiness test  
  ِاخِْتبار اِالسِتعداِد     
 .اختبار لقياس استعداد التلميذ لدراسة أو مهنة معينة     

 recuperative test  
  ِاخِْتبار اِالسِترداِد     
ع إلى ذلك طريقة الختبار إدرار بئر ما بضخ الماء منها حتى ينخفض انخفاضاً معيناً عن مستواه المعتاد، ثم تركه ليعود حتى يرتف     

 .المستوى مع الرصد الدقيق للزمن المستغرق حتى يمكن حساب إدرار البئر رياضياً

 recuperative test  
  ِاخِْتبار اِالسِترداِد     
لك طريقة الختبار إدرار بئر ما بضخ الماء منها حتى ينخفض انخفاضاً معيناً عن مستواه المعتاد، ثم تركه ليعود حتى يرتفع إلى ذ     

 .المستوى مع الرصد الدقيق للزمن المستغرق حتى يمكن حساب إدرار البئر رياضياً

 Reinsch test  
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      راينش"ِاخِْتبار"  
 .اختبار يستخدم في الكشف عن بعض المعادن السامة وخاصة الزرنيخ     

 retinoscopy = shadow test = pupilloscopy = skiascopy  
  )ِاخِْتبار الظِّلِّ= (عِكِس الشَّبِكيِة ِاخِْتبار منْ     
 .ويجرى بمالحظة تحرك الظل المنعكس من الشبكية على البؤبؤ     

 retrofit testing  
  ِاخِْتبار التَّطْويِر     
 .إجراء فحص بعد إدخال إصالحات على المعدات أو البرامج للتأكد من أن الجهاز يعمل بطريقة سليمة     

 Rhode test  
      رود"ِاخِْتبار"  
 .اختبار لوني للبروتينات، يستعمل فيه حمض الكبريتيك المركز وثنائي ميثيالمينو بنزالدهيد فيتكون لون بنفسجي     

 rig and ball (R.B) ductility oil test  
  ِاخِْتبار ممطُوِليِة الزيِت بالطَّوِق والكُرِة     
 .ل في تحديد لزوجة الزيتاختبار يستعم     

 Rinnes test  
      ِع" (ِرن"ِاخِْتبارمللس(  
 .يختبر به التوصيل العظمي باستعمال شوكة رنانة     

 schick test  
      شك"ِاخِْتبار"  
 .ويعمل لكشف األطفال القابلين لعدوى الدفتريا     

 Schiller's test  
      شلر"ِاخِْتبار"  
 . لكشف السرطان في عنق الرحمويجرى     

 Schwabach's test  
  "شواباخ"ِاخِْتبار      
 .اختبار لألذن لمعرفة مدة وصول ذبذبات شوكة رنانة موضوعة على الخُشّاء إلى جهاز السمع في األذن الداخلية     

 sedimentation test) sedimentation rate(  
  ِاخِْتبار التَّرسِب     
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     جرى على كريات الدموي. 

 sex test  
  ِاخِْتبار الِجنِْس     
 .اختبار يجري للتحقق من األنوثة قبل المشاركة في منافسة رياضية     

 shaking test  
  ِاخِْتبار اِالهِتزاِز     
غرين يبلل راحة اليد عند هز قطعة منه فال. لمعرفة ما إذا كانت تتكون من غرين أم طين. اختبار سريع للتربة ذات الحبيبات الدقيقة     

 .عليها على خالف الطين

 short circuiting operation on intestine  
 في األمعاِء) التَّفَمم(عمِليةُ تَقِْصيِر الدورِة الِمعِويِة      

 silicomolybdate-benzidine test  
 ِاخِْتبار السليكومولبدات والبنزيدين     

 Simon test  
      سيمون"ِاخِْتبار"  
اختبار يجرى للكشف عن األمينات األولية والثانوية، يستعمل فيه، األسيتالدهيد مع نتروبروسيد الصوديوم فيعطي لوناً أحمر في      

 .الحالة األولى، وأزرق في الحالة الثانية

 Smile test  
      سمايل"ِاخِْتبار"  
 . أحماض السلفينيك األروماتية وذلك بإذابتها في حمض الكبريتيك وإضافة اينسول فيظهر لون أزرقاختبار للكشف عن     

 smoke-point test  
  ِاخْتَبار نُقْطَِة الدخَاِن     
 خاص ، ، ويجرى هذا االختبار بحرق الكيروسين في مصباحأرومانيةاختبار يجرى أساساً على الكيروسين لتعيين ما به من مواد      

 .١٧ للكيروسين دوليةونقطة الدخان المناسبة . ويعبر عن نقطة الدخان بأكبر طول للهب ال يتكون عنده الدخان

 soil testing methods  
  طَراِئقُ ِاخِْتباِر التُّربِة     
 وما يشبهها فيما يختص بتضاغط )الجسور(طرق هندسية ميكانيكية الختبار عينات التربة من مواقع المباني والسدود والكباري      

 .التربة وحدوث الزالزل أو أية اهتزازات أخرى قد تؤثر على المبنى

 standardized test 
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     قَنَّنم ِاخِْتبار  
.اختبار تتوحد فيه إجراءات التطبيق والتصحيح والتفسير، بحيث يصلح للمقارنة بين األفراد مهما اختلفت ظروفهم       

 sulphur test 
ِاخِْتبار الِكبريِت       
اختبار يجرى لتعيين نسبة الكبريت في الوقود، ويتم بحرق قدر محسوب من الوقود في إناء مقفل، ثم تعادل نواتج االحتراق بمحلول معلوم التركيز من      

.ة الكبريتكربونات الصوديوم، ويعاير بعد ذلك الجزء غير المتفاعل من محلول الكربونات ومنه تحسب نسب  

 
 test bed 

تَخْتَةُ ِاخِْتباٍر       
.إطار مهيأ الختبار نظم معينة يتكون عادة من برنامج محاكاة يمثل اإلجراءات والظروف المختلفة للنظام المراد اختباره       

 test data 
بياناتُ ِاخِْتباٍر       
.حة إنجاز هذا النظام للعملية المكلف بهاعينة من بيانات يتم إدخالها إلى نظام ما للتأكد من ص       

 test for simulation 
ِاخِْتبار التَّمارِض       

 

 test hole 
ثُغْرةُ ِاخِْتباٍر       
. التجاربإلجراءفتحة في المفاعل تستخدم        

 test hole = bore hole = trial hole 
ثُقْب السبِر       
. أو استكشافية، وتكون عادة أصغر من البئر الدائمةاريهاختب ألغراض بتنقبئر        

 test print 
نُسخَةُ اِالخِْتباِر       
أول نسخة تظهر من الفلم بعد إعدادها في المعمل لالطمئنان على صحة تتابع اللقطات، ومطابقة الصوت للصورة، وجودة درجة      

  .الصوت والصورة، وفي ضوئها يمكن تدارك بعض األخطاء

 test reactor 
مفاِعُل ِاخِْتباٍر       
.مفاعل مصمم الختبار سلوك المواد تحت ظروف مختلفة للفيض النيوتروني والفيض الجامي ودرجات الحرارة       

 test runs 
     تَشِْغيٌل ِاخِْتباِري  
.إجراء إحدى التشغيالت أو إدارة إحدى اآلالت الختبارها وتقييمها       

 test ,multiple-response  
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  ِاخِْتبار ِاخِْتياٍر من متَعدٍد     
 .اختبار يقوم فيه الممتحن باختيار اإلجابة الصحيحة من بين إجابتين أو أكثر لكل بند من بنود االختبار     

 test ,non-verbal intelligence 
     لَفِْظي رذَكاٍء غَي ِاخِْتبار  
.ذكاء بدون استخدام اللغةاختبار لقياس ال       

 test ,occupational 
     ِنيِمه ِاخِْتبار  
.اختبار لقياس استعداد الفرد وميوله نحو مهنة معينة       

 test ,open-book 
ِاخِْتبار بالِكتاِب المفْتُوِح       
حان وذلك لقياس مدى قدرته على استخالص الحقائق اختبار يسمح للطالب بالرجوع إلى الكتب الدراسية أو المراجع أثناء االمت     

.منها استخالصاً صحيحاً  

 test ,personality 
ِاخِْتبار الشَّخِْصيِة       
.اختبار يهدف للحصول على بيانات عن سمات شخصية الفرد وتقييمها وذلك للوصول إلى صورة متكاملة عنه       

 test ,physical ability 
     ِةِاخِْتبارماِنيِة الِجسرالقُد  
.اختبار يهدف إلى التأكد من قدرة الفرد الجسمانية على المشاركة في األنشطة التي تتطلب مجهوداً جسمانياً كبيراً       

 test ,placement 
ِاخِْتبار تَحِديِد المستَوى       
ت التعلم تمهيداً لوضعه في المستوى المناسب مع مجموعة اختبار لقياس مستوى تحصيل الفرد ومهارته في مجال من مجاال     

. اللغات األجنبيةيالمستوى فمتقاربة المستوى من الدارسين، كاختبارات تحديد   

 test ,provocative 
     ِتفْزاِزيِاس ِاخِْتبار  
.ويجرى إلظهار مرض كامن بتحريض عالماته على الظهور       

 test ,readiness 
خِْتبار ِاسِتعداٍدِا       
.وسيلة لقياس قدرة المتعلم على بدء مرحلة معينة من مراحل التعلم       

 test ,reasoning 
ِاخِْتبار ِاسِتدالٍل       
.طريقة تقدم بها مجموعة من النتائج المرتبطة بمقدمات معينة ويطلب من المختبر اختيار أكثر النتائج اتفاقاً مع المقدمات       

 test ,teaching aptitude 
ِاخِْتبار اِالسِتعداِد لِمهنَِة التَّعليِم       
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.طريقة لتحديد قدرة الفرد وميوله تجاه مهنة التعليم واحتماالت نجاحه فيها       

 test ,verbal intelligence 
     ذَكاٍء لَفِْظي ِاخِْتبار  
.لمختبر على استخدام اللغة والتعامل مع الرموز المكتوبةطريقة لقياس الذكاء تعتمد على قدرة ا       

 test ,whole meaning 
ِاخِْتبار الِفكْرِة الرِئيِسيِة       
.اختبار يقيس قدرة الفرد على التوصل إلى الفكرة الرئيسية في فقرة أو وحدة من وحدات المادة المقررة       

 tested condensate 
فِْطي مخْتَبرمكَثَّفٌ نَ       
.مشتقات النفط المكثفة التي أمكن إثبات وجودها في آبار االختبارات المختلفة       

 tested gas 
غاز محقَّقٌ       
.غاز نفطي ثبت وجوده باختبارات أجريت على البئر       

 tested oil 
زيتٌ محقَّقٌ       
.على البئر زيت نفطي ثبت وجوده باختبارات أجريت        

 testing 
ِاخِْتبار       
.عملية للتأكد من صحة إنجاز نظام ما للمهام المكلف بها باستخدام عينة من بيانات االختبار       

 testing flume 
مسيُل اِالخِْتباِر       
.مجرى مكشوف شفاف الجوانب لمتابعة أرصاد التدفق على نماذج       

 test -types 
  اِالخِْتباِرعالماتُ     

  
 to contest ,to dispute, to reject the findings of   

   َرْفُض َنتاِئِج الُخَبراِء-الُمناَزَعُة في َنتاِئِج الُخَبراِء      

 Tollen test  
  "طولن"ِاْخِتباُر      
 . محلول الجلیكوسید في البیریدین فتنفصل الفضةاختبار للكشف عن الجلیكوسیدات القلبیة بإضافة محلول نترات الفضة النشادري إلى     

 trade test  
  ِاْخِتباٌر ِحَرِفيٌّ     
 .اختبار یھدف إلى قیاس قدرة الفرد على القیام ببعض العملیات التي تتصل بحرفة معینة، والتي یتطلب إنجازھا التمكن من بعض المھارات والمعارف الفنیة     

 Trendelenberg's test  
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  "ترند لنبرج"ِاْخِتباُر      
 .ویعمل الختبار صمامات الورید الصافن     

 treponema palladium immobilization test  
  ِاْخِتباُر َتْثِبیِت التربیونیما بالیدم     
 .عند خلطھا بمصل المریض المشتبھ فیھ" التریبونیما بالیدم"ھو فحص معملي نوعي یعرف بھ السفلس بوقف حركة      

 trial hole = test hole  
  ُثْقُب السَّْبِر     
 .test holeانظر      

 trial labor = test labor  
  ِاْخِتباُر الِوالَدِة     
 .إمھال الوالدة عسى أن تلد الوالدة طبیعیة في بعض حاالت ضیق الحوض ، وإال أجریت لھا العملیة القیصریة     

 Tschugaev test  
  "تشوجیف"ُر ِاْخِتبا     
 .اختبار الكشف عن النیكل بواسطة ثنائي میثیل جلیو كزیم، یظھر فیھ راسب أحمر في المحالیل القلویة الضعیفة     

 tube ,test  
  ُأْنُبوَبُة ِاْخِتباٍر     
 .ت المختلفة في المعامل سم، تستعمل في إجراء االختبارا٢أنبوبة مقفلة الطرف متوسطة الطول ال یزید قطرھا في المعتاد على      

 ultraviolet radiation test  
  ِاْخِتباٌر باألِشعَِّة َفْوَق الَبَنْفَسِجیَِّة     
طریقة للكشف عن آثار النفط وقیاس درجة تركیزھا تعتمد على تفلور النفط عندما یتعرض ألشعة فوق بنفسجیة طولھا الموجي یقع      
 .ب ألوانًا تتدرج من األصفر إلى األخضر إلى األزرق أنجستروم،حیث یكتس٣٦٥٠، ٢٥٣٧بین 

 UMP - uniformly most powerful test  
       خ قا ظ-ُر األْقَوى باْنِتظاٍم اِالْخِتبا     

 UMPU - uniform most powerful unbiased test  
  خ لح قا ظ-اِالْخِتباُر الالُمْنحاُز األْقَوى بِاْنِتظاٍم      

 validity test  
  ِاْخِتباُر الصِّحَِّة     
 .مؤشر یبین دقة قیاس اختبار ما بالنسبة لما ُوضع لقیاسھ     

 verbal intelligence test  
  ِاْخِتباٌر َلْفِظيٌّ للذَّكاِء     
 .مقیاس للذكاء یعتمد على القدرة على فھم اللغة المكتوبة والمسموعة وعلى التعبیر اللغوي على العموم     

 vocabulary test  
  ِاْخِتباُر ُمْفَرداٍت     
 مقیاسًا أحیانااختبار یطلب فیھ من الممتحن تعریف معنى مجموعة متدرجة من الكلمات والمصطلحات، ویعتبر مثل ھذا االختبار      

 .للعمر العقلي

 water-intake test  
  ِاْخِتباُر ِاْمِتصاِص الماِء     
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ل لكشف مدى وجود الفجوات والشقوق في األساسات، وذلك بمراقبة مدى ضیاع الماء في حفرة اختبار تحت اختبار یجرى في الحق     
 .ضغوط مختلفة

 Weber's tuning fork test  
  "فبر"ِاْخِتباُر الشَّْوَكِة الرَّنَّاَنِة لـ     
 .ویعمل بوضع شوكة رنانة على منتصف الجبھة     

 Weerman test) degradation(  
  "فیرمان"ِاْخِتباُر      
اختبار للكشف عن وجود مجموعة ھدروكسیل حرة في موضع ألفا لمجموعة أمید، وذلك بمعاملة المادة بھیبوكلوریت الصودیوم      

 .القاعدیة فینتج ألدھید وسیانات الصودیوم

 well known testimonies  
  الُمَتواِتراُت     
 .ماع من جمع یؤمن تواطؤھم على الكذب كقولنا ولد علیھ الصالة والسالم بمكةما یدركھا العقل عن طریق الس     

 whole-meaning test  
  ِاْخِتباُر الَمْعَنى اإلْجماليِّ     
 .اختبار یقیس قدرة المتعلم على التوصل للمعنى اإلجمالي لفقرة أو قطعة قراءة دون االھتمام بالتفاصیل     

 Wilder test  
  "ِوْلدر"باُر ِاْخِت     
 ".أدیسون"یعمل لمعرفة كفایة الكظر في مرض      
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