
 مصطلحات اإلنارة الطبيعية 

 acrylic  أكريلي  

 actual room  حقيقي ة غرفة  

 altitude angle  االرتفاع زاوية  

ْمت زاوية    azimuth angle  السَّ

 blind  َتْعتيم ستارة  

وع ط   brightness  س 

 building orientation  الَمْبنى ْتْوجيه  

 clear sky  صافية سماء

 clerestory (clearstory)  جانبي َمْنَور  

 cloudy sky  غائمة سماء

َعاِمل    coefficient of utilization  اإلفادة م 

 colour temperature  ال لْون حرارةِ  درجة  

 contrast  َتَباي ن

م عناِصر    control elements  تحكُّ

ج َموَّ  corrugated  م 

 cutoff angle  الَقْطع زاوية  

 daylight  الن هار َضْوء  

هار َضْوءِ  عاِمل    daylight factor  الن 

 diffusing  ناِشر

 drapery  ق ماش ستارة  

ْرَفة   َكافئة   غ   equivalent room  م 

 fenestration  الف ْتَحات َنَسق  

 filtering  َتْرشيح َتْصفَِية؛

 float glass  عائم زجاج  

 flux  تدفُّق

 foot-lambert ]َوْحَدة[ الْمبرت-قدم

ل َشكَّ  formed  م 

 fudge factor  الَحَذر عاِمل

 glare  إْبَهار

 glare index  اإلْبَهار دليل

 glazing  َتْزجيج

 illuminance  استنارة



 illumination  إنارة

لي ة   استنارة    initial illuminance  أو 

 interpolation  داخلي   استِكمال  

 intuitive evaluation  َحْدِسي   َتْقويم  

 landscaping  َمْوقع َتْنسيق  

ْوء َفْقدِ  عامل    lightloss factor  ال ض 

 louver (louvre)  ف ْتحة؛ قباجور تظليل؛ شفرة  

 lumen ل ومن ]َوْحَدة[

 luminance  إناري ة

 luminous flux  إناري   تدفُّق  

ة    luminous intensity  إناري ة   شد 

 lux لَكس ]َوْحَدة[

قطة   ْلَيا الن   maximum point  الع 

 middle point  الوسطى النُّقطة  

قطة   نيا الن   minimum point  الدُّ

 opal glass  أوبال زجاج  

 opaque  أْكَمد

 optimal  األْمَثل

 overcast sky  ملب دة سماء

 overhang  ب روز

 prediction method  تنب ؤ طريقة  

 prism glass  َمْوش وري   زجاج  

 profile angle  جانبي ة زاوية  

دة إنارة    quality lighting  جي 

 reflectance  انعكاسي ة

 reflective  عاِكس

 refraction  اْنكسار

ْنَتِظم إنفاذ    regular transmission  م 

 regular transmittance  منتِظمة   إنفاذي ة  

 screen  حاجبة

 shade, lamp  مصباح غطاء  

ل   نمط    shadow pattern  الظ 

 sheet glass  صفائحي   زجاج  



 side lighting  جانبي ة إنارة  

ماء عامل    sky factor  الس 

ماء؛ َضْوء  skylight  َمْنَور الس 

مة زاوية    solid angle  م َجس 

 steradian ]َوْحَدة[ استريديان

 sunlight  الش ْمس َضْوء

 superimposition  َتَراك ب

ْلوي ة إنارة    top lighting  ع 

ف افة ِشْبهِ  القِبابِ  نِظام    translucent dome system  الش 

 transmittance  إْنفاذي ة

ري ة  variability  متغي 

 veiling reflection  حاِجب اْنعكاس  

 venetian blind  شرائحي ة ستارة  

ة ِزْعنَِفة    vertical fin  رأسي 

ؤية إمكاني ة    visibility  الر 

ة ِمْنَطَقة    visible region  مرئي 

 visual field  مرئي   مجال  

 visual task  مرئي   َسْطح  

 well index  البئر دليل  

 working plane  الَعَمل َسْطح  

 


