
Q code 

QRA  كيو آر إي What is the name of your station? ماهو نداء محطتك ؟ 

QRB  كيو آر بي How far are you from my QTH? مامدى بعدك من محطتك ؟ 

QRG  كيو آر جي Will you tell me my freq?   ماهو ترددي؟هل تؤكد لي 

QRH  كيو آر إتش Does my frequency vary?  هل يختلف ترددي؟ 

QRI  كيو آر آي How is the tone of my transm?  كيف هو نغمة إرسالي؟ 

QRK  كيو آر كي Intelligibility of my frequency?  ماهو وضوح ترددي؟ 

QRL  كيو آر إل busy مشغول 

QRM  كيو آر إم Interference from other stns تداخالت وضوضاء من محطات أخرى 

QRN  كيو آر نانسي Electrical or atmospheric interference تداخالت وضوضاء من الطبيعة 

QRO كيو آر أو High power إرسال بقوة عالية 

QRP  كيو آر بي Low power إرسال بقوة منخفضة 

QRQ  كيو آر كيو send faster  إرسل بسرعة 

QRR  كيو آر آر automatic operation تشغيل آلي 

QRS  كيو آر إس send slower أرسل بتأني 

QRT  كيو آر تي Close down station إقفال المحطة 

QRU  كيو آر يو Have you anything for me?  هل وصلك شئ مني؟ 

QRV  كيو آر في ready جاهز 

QRX  كيو آر إكس Stand by إنتظر 

QRY  كيو آر واي What number is my turn?  متى يحين دوري؟ 

QRZ  كيو آر زد Who is calling ? من ينادي ؟ 

QSA كيو إس إيه What is the strength of my signals (or those of ...)? ماهو قوة إشارتي ؟ 

 

 



Q code 

QSB  كيو إس بيكر Fading ضعيف 

QSD  كيو إس دي Is my keying defective?  هل جهاز المورس الخاص بي معيب ؟ 

QSK كيو إس كي Can you hear me between your signals? هل تسمعني خالل إرسالك ؟ 

QSL  كيو إس إل Can you acknowledge receipt? بالتأكيد 

QSL  كيو إس إل Card to confirm contact بطاقة تأكيد اإلتصال 

QSM كيو إس مايك Shall I repeat the last telegram (message) which I 
sent you, or some previous telegram (message)? هل إعيد لك آخر رسالة مورس ؟ 

QSN  كيو آر كيو إس Did you hear me (or ... (call sign)) on .. kHz (or 
MHz)? هل تسمعني ؟ 

QSO  كيو إس أو Radio Contact محادثة راديوية 

QSP  كيو إس بابا Will you relay to (c/s)? هل توصل محادثتي للمحطة األخرى ؟ 

QSR  كيو إس آر Rpt call on calling frq? إعد نداء المحطة على التردد ؟ 

QSS  كيو إس إس What working freq. will you use?  ماهو التردد الذي سوف تستخدمه ؟ 

QSU  كيو إس في Shall I send or reply oa this freq?  هل أجاوبك على هذا التردد ؟ 

QSW  كيو إس دبليو Will you send on this freq?  هل أرسل على نفس التردد ؟ 

QSX كيو إس إكس Will you listen to ... (call sign(s) on ... kHz (or 
MHz))?  سوف تسمع المحطة على هذا التردد 

QSY  كيو إس واي Change frequency غير التردد 

QTC كيو تي سي How many telegrams (messages) have you to send?  الرسائل أو المحادثات التي أرسلتها ؟كم عدد 

QTH  كيو تي إتش Location الموقع 

QTR  كيو تي آر time الوقت 

QTS  كيو تي إس Send call sign for tuning?  أرسل ندائك للموالفة ؟ 

QTV  كيو تي في Shall I guard frequency...?   أو راقب الترددأحرس التردد 

QTX  كيو تي إكس Will you keep your stn open?  هل تبقي محطتك شغالة ؟ 

QUA  كيو يو إيه Have you news of (c/s)?  هل سمعت أية أخبار ؟ 

QUM  كيو يو مايك May I resume normal working? هل أعاود اإلرسال بشكل طبيعي ؟ 



Informal Use      
 YL يانج ليدي  LADY  آنسة 
XYL إكس واي إل WIFE  زوجة 
73  BEST GREETING أجمل األمنيات 
88  Best kiss  أحر القبل 
161  Only for YL أو للحبيب  للحبيبة فقط تقال 
CQ نداء عام سي كيو   
DX المسافات البعيدة دي إكس   
HI الضحك والسرور هاي   
WX حالة الطقس دبليو إكس   
Rig أجهزة المحطة ريج   
TX جهاز إرسال تي إكس   
RX جهاز إستقبال أر إكس   
CW اإلرسال بصيغة مورس سي دبليو   
SWL مستمع إس دبليو إل   
RST قوة اإلشارة أر إس تي    
/AM من على متن الطائرة ألفا مايك   

/MM ماري تايم 
   من على متن القارب أو السفينة وبيلم

/M من السيارة موبايل   



RST Code   RST Code   
        
Readability   5/9   
R1    Unreadable. مفهوم غير مقروء أو 

R2    Barely readable, occasional words 
distinguishable بالكاد يسمع 

R3    Readable with considerable difficulty. صعوبة فى الفهم يسمع لكن مع 

R4    Readable with practically no 
difficulty.  جيدا لكن ليسيسمع 

R5    Perfectly readable. يسمع واضح جدا 
        
Signal 
strength   5/9   

S1    Faint, signals barely readable  إلشارة تقرأ 
S2    Very weak signals ضعيفة إشارة جدا 
S3    Weak signals إشارة ضعيفة 
S4    Fair signals تقرأ إشارة بالكاد 
S5    Fairly good signals إشارة تقرأ 
S6    Good signals  أشارة متوسطة 
S7    Moderately strong signals إلى جيدة إشارة متوسطة  
S8    Strong signals إشارة جيده 
S9    Extremely strong signals إشارة ممتازة 
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