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تـقـديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، 

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــوازن  ــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ل؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  أوَّ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

ــر، ونحــن واثقــون مــن  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن وال�إ

تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
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مـقـدمـة

ــر تخصصــات  ــة التطــور التكنولوجــي الحديــث خاصــة فــي مجــال تطوي ــة والتعليــم بشــكل دائــم ومســتمر علــى مواكب تســعى وزارة التربي
تقنيــة ومهنيــة عصريــة تؤســس لبنــاء جيــل يتســلح باآخــر مــا توصــل اليــه العلــم مــن ابتــكارات حديثــة بحيــث تســاعد فــي بنــاء مجتمــع متقــدم 
ــي احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني مــن خــلال  ــر فــرص عمــل تلب ــى العمــل علــى توفي ــه عل وحديــث. كمــا وتعمــل فــي الوقــت ذات

تحديــث المنهــاج الفلســطيني بمــا يتــلاءم مــع التطــور التكنولوجــي الحاصــل فــي المجتمــع الفلســطيني ومحيطــه ال�قليمــي والدولــي. 

ــي  ــار الكهربائ ــد التي ــة المتجــددة الحديثة،كتولي ــع مصــادر الطاق ــل م ــة للتعام ــارات ال�ساســية العملي ــلاك المه ــاب ل�مت يؤســس هــذا الكت
عبــر اســتخدام الخلايــا الفولتضوئيــة )الخلايــا الشمســية( او عبــر اســتغلال طاقــة الريــاح والطاقــة الحيويــة حيــث يشــكل تخصص"الطاقــة 

ــواه ال�ساســية ل�أي اقتصــاد مســتقل وحديــث يبنــى علــى اســس عمليــة صحيحــة. المتجــددة "الن

ويتضمــن هــذا الكتــاب اربعــة وحــدات عملية،الوحــدة ال�ولــى تتعــرض لكيفيــة تطبيــق "اإجــراءات الســلامة العامــة والســلامة المهنية"قبــل 
ــداء الملابــس المناســبة للعمــل والحــذاء الواقــي  ــة كارت ــاأداء المهــارات العملي ــام ب ــاء وبعــد التعامــل مــع العــدد وال�أدوات اللازمــة للقي واأثن
وكذلــك النظــارات الواقيــة وغيرهــا مــن تجهيــزات الوقايــة الشــخصية،كما تهــدف هــذه الوحــدة الــى التــدرب علــى اســاليب التعامــل مــع 
ــب  ــدرب الطال ــك يت ــة لذل ضاف ــن المخاطر،بال�إ ــا م ــة وغيره ــة الكهربائي ــع الصدم ــل م ــة التعام ــاء وكيفي ــي تنجــم عــن الكهرب المخاطــر الت
علــى الطــرق الصحيحــة ل�ســتخدام ادوات القــص والتعريــة واللحــام بالقصدير.وعلــى اســتخدام جهــاز القيــاس متعــدد ال�غــراض وطريقــة 
ضبطــه ومعايرتــه اثنــاء عمليــات قيــاس الكميــات الكهربائيــة اأمــا فــي الوحــدة الثانيــة"دارات التيــار المســتمر"فيتدرب الطالــب علــى قيــاس 
ــي  ــاس ف ــزة القي ــن خــلال اســتخدام اجه ــون اوم م ــن صحــة قان ــب م ــق الطال ــك يتحق ــة لذل ضاف ــرة ،بال�إ ــة والمتغي ــات الثابت ــم المقاوم قي
ــة  ــات المتصل ــن المقاوم ــة م ــات مختلف ــة لمجموع ــة المكافئ ــاس المقاوم ــي قي ــر ف ــاز ال�ومميت ــتمر،كما يســتخدم جه ــار المس ــر التي دوائ
بطــرق مختلفة)توصيــل توالي/تــوازي \ مركب(،وكذلــك يقــوم ببنــاء دوائــر كهربائيــة مختلفــة للتحقــق مــن قوانيــن كيرشــوف ال�أول والثانــي 
نظريــا وعمليا،ويســتخدم جهــاز الواطميتــر لقيــاس القــدرة الكهربائيــة المســتهلكة فــي ال�حمــال المســتمرة وكذلــك قيــاس الســعة المكافئــة 
لمجموعــة مــن المواســعات متصلــة بطــرق مختلفــة، اأمــا فــي الوحــدة الثالثــة "دارات التيــار المتنــاوب" فيتــدرب الطالــب علــى اســتخدام 
ــاز  ــرة واســتخدام جه ــط ومعاي ــة ضب ــى كيفي ــي ال�حمــال المتناوبة،وعل ــار ف ــاس التي ــه لقي ــار ذو الملقــط وضبطــه ومعايرت ــاس التي ــاز قي جه
شــارات الكهربائيــة كالموجــة الجيبيــة وغيرهــا والتحقــق مــن قيمــة التــردد والقيمــة العظمــى  راســم ال�شــارة لقيــاس قيــم كهربائيــة خاصــة بال�إ
ــة  ــة اأحادي ــارات والجهــود المختلفــة للاأحمــال الكهربائي والصغــرى واتســاع الموجــة وغيرهــا مــن القراءات،كمــا يتــدرب علــى قيــاس التي
وثلاثيــة الطــور ويميــز مــا بيــن توصيلاتهــا المختلفــة) ســتار/دلتا(،كما يتــدرب علــى اســتخدام اجهــزة قيــاس رقميــة مختلفــة لقيــاس الكميــات 
الكهربائيــة احاديــة الطــور وثلاثيــة الطــور كالقــدرة  الفعالــة وغيــر الفعالــة والطاقــة ومعامــل القــدرة ،وعلــى كيفيــة تحســين معامــل القــدرة 
ــل وتشــغيل  ــى توصي ــدرب عل ــك يت ــة لذل ضاف ــن المصدر،وبال�إ ــار المســحوب م ــى قيمــة التي ــك عل ــر ذل ــي الطــور وتاأثي ــي ثلاث لحمــل حث
وفحــص الريهــلات، وكذلــك فحــص وتوصيــل المحــول�ت الكهربائيــة احاديــة الطــور وثلاثيــة الطور،امــا فــي الوحــدة الرابعــة " اأساســيات 
ضافــة  ال�لكترونيــات" فيتــدرب علــى طريقــة فحــص وتوصيــل واســتخدام الثنائيــات العاديــة فــي دوائــر التقويــم وكذلــك ثنائيــات الزينــر بال�إ
ــن  ــد م ــا والتاأك ــا وفحصه ــد اأطرافه ــة تحدي ــتورات)BJT, MOSFET, IGBT( وكيفي ــواع الترانزس ــض اأن ــة لبع ــات الفني ــراءة المواصف لق

ســلامتها مــن التلــف كمــا يمتلــك القــدرة علــى اســتبدالها ببدائلهــا المتوفــرة.

أولــى مــن اإصــداره نســخة تجريبيــة بحاجــة  تــم انجــاز هــذا الكتــاب بجهــود فريــق عمــل متميــز، حيــث يعتبــر هــذا الكتــاب فــي الســنة ال�
أمــور   اإلــى التنقيــح والتعديــل بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة التــي تردنــا مــن الميــدان، لــذا نرجــو مــن معلمينــا واأبنائنــا الطلبــة واإخوتنــا اأوليــاء ال�
ثــراء والتعديــل والتحديــث. دارة العامــة للمباحــث العلميــة /مركــز المناهــج بكافــة الملاحظــات وال�قتراحــات مــن اجــل ال�إ تزويدنــا فــي ال�إ
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    ال�المة ال�ه��ة األول:ال����� 

ف�د�  ال�����:ن�ع   

 

 

 

  االه�اف:

  الع�ل.ال��ا�� ال�ات�ة ع� س�ء � اإلل�ام-١

األشغال ال��و�ة. اج�اءات ال�المة ال�ه��ة في �افة  ت����-٣  

الق�ام �اإلج�اءات ال�ل��ة ال��علقة �ال��ادث.-٤  

 

 الع�د واألدوات: 

  ال���رة. -١

   )  LCDوسائل الع�ض ال��ض���ة (جهاز الع�ض  -٢

  داخله.مان في اش�ة لل��غل وش�ح ��وف ووسائل األم� ز�ارة -٣

   ، ال�ف�ف، ال��ارات ال�اق�ة) خ�ذة ال��ا�ة أف�ه�ل،أدوات ال�المة العامة ( -٤

  أساس�ة:معل�مات 

و أ العال�ةال��ارة  نات�ة ع� الع�امل ال����ة ��رجة لى م�ا�� ع�ی�ةإی�ع�ض العامل�ن في ب��ة الع�ل 

  ال�ه��ائ�ة.أو م�ا�� ال��مة  وغ��ها،�الق�اعات  ال��و�ةلع�د لاالس���ام ال�ا�ئ م�ا�� نات�ة ع� 

 

 



سالمة وقائ�ة وسالمة عالج�ة:  ق����،ت�ق�� ال�المة ال�ه��ة الى   

  ال�المة ال�قائ�ة:  -١

   وم�ها:�� ار ات�اعها لل�قا�ة م� االخ�ار اث�اء ت���� ال�� ه�اك ال���� م� االج�اءات ���

ل في داخف�ه�ل و�ف�ل ارت�اء األ الع�ل،��� أن ت��ن ال�ال�� مالئ�ة ل��وف  ال�ال��: –أ 

  لل�ال�.�ع�ي وقا�ة �املة فه� ال��غل 

  

  

ن ال�ع�ض وذل� أل ال���،��� أن ی�اعي ال�ال� م�ا�� ال�ع�ض ال��اش� ألشعة  –ب 

 ال���� م� ال��ائل فيب ل�ل� ��� ش�  ش��،ال���ل ق� ی�د� الي جفاف أو ح�ى ض��ات 

  شعة ال���. أالع�ل ت��  لل�أس ع��ول�� غ�اء م�اس�  ،�ام ال��أ

  

��اء ن ال�هوذل� أل معه، ال�عامل� م��ر �ه��ائي ق�ل أ�فاء إك� ال�ال� م� �أأن ی ���-ج

  ما تع�ض لها ال��� ���ل م�اش�. إذام�� أن ت��ن خ��ا م���ا 

   

م�ل ال��اف�ة على ال��ت�� العام  ����ة، �إج�اءاتخ� م� ال��ا�� ال�ي ���� اتقاءها آوه�اك ع�د  –د 

ال�المة. �إرشاداتوات وال�ادة واالل��ام ال�ارم دال�عامل ال��ر مع األ الع�ل،ل��ان   

  العالج�ة:  ال�المة -٢

وع�� ال�أك� م� سالم�� ق� ���اع�ة  ل�الم��،أع�ي األول�ة  هللا،ح�وث أ� �ار� ال س�ح  ع��  -أ

  زمالئ� ح�� ق�ان�� ال�المة. 

�إ�عاده �اس���ام مادة غ�� م�صلة وق�  ال��اب،� ص�مة �ه��ائ�ة ال تل�� أح�وث  ع��  -ب

  كال���.

  ل�.ذواالل��ام ال�امل ب�عال��ه �ع�  ،ه� ابالغ مه��س ال��غل ما ال�ل�� �ع� وق�ع حادث ال���ف  -ت



  ال��مة ال�ه��ائ�ة وعالجها

م�ور ال��ار ال�ه��ائي ع�� ج�� ���� 

اإلن�ان ق� ی���� �ال���� م� اإلصا�ات 

وأح�انـًا ال����ة ح�� ت��ث ال�ه��اء  ،ال�الغة

ارت�اجات في ع�لة القل� ق� ت��� ت�قفه 

��ـا  ،ی��ج ع�ه ت�قف في ال��ف� ،ع� الع�ل

ی�ة ش� اً ���� م�ور ال��ار في ال��� ح�وق

ال�ي س�ت م�ها ال�ه��اء الى  ال���قةعلى 

ثة م�� م�هاال��� وعلى ال���قة ال�ي خ�ج� 

و�ل�ا  ،أذ� داخل�ـًا واسعًا ب�� هات�� ال�ق����

���ن � ق ،كان ال��ار ال�ه��ائي ال�� ���� في ال��� أعلى �ل�ا �ان� ال��وق واألض�ار أوسع وأشـ�

األدوات ال�ه��ائ�ة ال�ي ن����مها  او م� أو م� ال��ق  ،ال��ار ال�ه��ائي ذات ضغ� عالي أو م��ف�

   .في ال���ت وال��ات� وال��اج� وال�عامل

  

�ع� ال�أك� م� االح��ا�ات الالزمة  ه،إلنقاذإن أه� قاع�ة في اسعاف ال��اب هي ال�عامل ���ر ش�ی� 

و م�اولة ف�له ع� ال��ار �أدوات م�صلة لل�ه��اء أو م��لة أفال ���ز ل�� ال��اب  ال��عف،ل��ا�ة 

ل� ت���� م� ذل� قف ف�ق مادة  . إذام� أق�ب نق�ةی�� ف�ل ال��اب ع� ال��ار ال�ه��ائي  ،�ال�اء

و�اس���ام م�اد غ�� م�صلة ق� �أ�عاد ال��اب ع�  ،عازلة جافة �ـ ص��وق خ��ي او ق�عة م� ال��ا�

  ق�ة ال��اس ال�ه��ائ�ة.ن

  

  

  

  



  ال��ا�ةأدوات 

   ال�المة أث�اء الع�ل في ال��اغل ��� ارت�اء أدوات ال��ا�ة ال��ض�ة في ال��ل ال�الي.ل��ان 

  

  

  

  

  

  

  

او  ،وهي م� أه� أدوات ال��ا�ة ح�� ت��ي ال�أس م� ال�ع�ض ل�ق�� اج�ام عل�ها ال��ذة: -١

 أ��ا ت��ي ال�أس م� ال�ع�ض ال��اش� ألشعة ال���. و��ل�تع�ضها ل��ا�ا م��ای�ة، 

 ،���� ح�ا�ة الق�م�� م� ال��وح ن���ة ال�ع� على ش�ا�ا حادة في م�قع الع�ل ح�اء ال�المة: -٢

 سق�� اج�ام ثق�لة عل�ها.  م�الق�م  وتقي

 ��ع اس���اق األ���ة ال���ة ال�ات�ة ع� ع�ل�ة الل�ام. ت ال��امات: -٣

�م ���ا�ة الع���� م� خ�� ال�ع�ض لل��ا�ا أث�اء الق� أو الل�ام، وت��� تق ال��ارات ال�اق�ة: -٤

 أ��ا ع�م تع�ض الع���� إلى س�ائل خ��ة أو أ���ة م��ای�ة. 

، ال�ف�� م� ال��وق وال��وح ال����لةف��ها ما ���ي ل�ف�� أث�اء الع�ل، ا ي��ت :(ال�ف�ف)القفازات -٥

  ال�ه��ائ�ة.��ي م� خ�� ال�ع�ض لل��مة وم�ها ما �

و وق�ع م�اد م��ة أو���� ع�م تع�ض أج�اء ال��� الى إصا�ات  :الل�اس ال�امل (االف�ه�ل) -٦

 ومالم��ها لل�ل�. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

�ع�ل م�اقف تعل��ه ل��اكاة م�ا�� م��قعة  �إش�اف م��ول ال��غل ض�� م���عات ع�ل ال�ل�ة�ق�م  :ن�ا�

  ال���ف ال�ل�� ع�� وق�عها. و��ف�ة ���ا�� اإلصا�ة في ال��اغل ال��وث

�ق�م مه��س ال��غل �إع�اء ال�الب ع�ض تعل��ي ع� إرشادات ال�المة و��ضح له� ���قة وش�و� ن�ا�: 

  عافات األول�ة.اس���ام أدوات ال�المة م�ل م�فأة ال���� وص��وق اإلس



الع�د ال��و�ة واس���امها. ال�اني:ال�����   

 ن�ع ال�����: ف�د� 

 

  :األه�اف

والع�د ال��و�ة ال�ي تل�م ال�ال� في م�ال ت���ه.  األدوات معای�ة-١  

  أداة.م� ل�ل ال�ل�� واآل على االس���ام ال��رب-٢

ب�� االدوات ال���ة واالدوات ال�دی�ة ال��ع.  ال����-٣  

  األساس�ة:ال�عل�مات 

ن�از مه�اته� ���ل دق�� إوال�اقة ال����دة على  ال�ه��اءالف��� العامل�� في م�ال ت�اع� األجه�ة واألدوات 

ن�از مه�ات صغ��ة �ق�ع إجل أو�ع�ها م�  لل��انة،و�ع�ها  للف��،االجه�ة ت����م  واح��افي، ف�ع�

االخ�اء  ارت�ابل����  واألدوات األجه�ةم� االس���ام ال���ح له�ه  ال�أك�االسالك وت�ص�لها. له�ا ��� 

وق�ع ال��ادث. و   

واألدوات:الع�د   

 ال�ق� االدوات اس���امها ص�رة ت�ض���ة

 

م��لفة �أح�اممف�ات  ف� وت���� ال��اغي  ١ 

 

ت����م لالم�اك 

ال���لفة �األش�اء  
واح�ام م��لفة �أش�الال�راد�ات   ٢ 



 

ت����م في تع��ة 

 االسالك
��ةعت زراد�ه  ٣ 

 

ت����م في ق�ع 

 االسالك
 ٤ ق�اعة

 

لل�ام م��لف الق�ع 

 ال�ه��ائ�ة واالسالك
 ٥ كاو� الل�ام

 

�����م لل�ام الق�ع 

ال�ه��ائ�ة وال��ائح 

ل���ون�ةاإل  

 ٦ الح� �ه��ائي ه�ائي

 

سل� م� الق��ی� 

ی��ه� �ال��ارة 

و��صل الق�ع ال��اد 

 ل��اها ب�ع�ها

 ٧ سل� ق��ی�

 

الل�ام ال�ائ� إلزالة  ٨ شاف� الل�ام 

 

الل�ام ال�ائ� إلزالة ل�ام ن�اسيالق�    ٩ 

 

�����م لق� األج�اء 

ال�ع�ن�ة او ال��سانة 

 ال��ل�ة

  ١٠ صاروخ الق� 

 

�����م ل�ف� ال�ق�ب في 

ال�عادن او ال��سانة 

  ألغ�اض ت����ها

 ١١ ال�ق�ح 



 

 خ��ات الع�ل: 

مه��س ال��غل �ع�ض �ل ق�عة على ح�ة و�ق�م ب�ع��� ال�الب عل�ها ول��ة عامه ع�  �ق�م-١

  م�ها.و�ق�م أ��ا ���ح ��ف�ة ت��� ال��ع�ات ال���ة  اس���امها،

 ال�الب ��عای�ة �ل أداة م� ه�ه األدوات وتعل� ���قة اإلم�اك ال�ل�� بها.  �ق�م-٢

  ج��ة.ال�الب ���اق�ة ج�دة ه�ه األدوات و��ف�ة ت��� األدوات ال���ة م� األدوات الغ��  �ق�م-٣

  

 

 م�اذی� ال�المة: 

��� على ال�الب ال��ر ال��ی� ع�� ال�عامل مع األدوات وخاصة ال�ادة  -١

 م�ها. 

��� أن ت����م �ل أداة أو جهاز للغ�ض ال�اص �ه، ف��ًال ��� أال  -٢

 ت����م الق�اعة ل�ع��ة األسالك. 

  الى م�انها ال�ل�� �ع� االن�هاء م� ال�����.  األجه�ة و  ��� إعادة الع�د -٣

 

 

 

 

 

 

 



.االسالكوتع��ة ق�ع  ال�ال�:ال�����   

�الب  ٤-٣م���عات ن�ع ال�����:   

 

  االه�اف:

   ال���لفة.االسالك ال�ه��ائ�ة  أن�اع معای�ة-١

   ال�ل��ة لألسالك.  والق� أتقان ال�ع��ة-٢

   األسالك. وق� ج�اءات ال�المة ال�اصة �ع�ل�ة تع��ةإ ت����-٣

  

  معل�مات أساس�ة. 

ن�اع ����ة لألسالك أ ال�ع�.� ن�ام ب�ع�ها ال�ه��ائ�ة أل األج�اءصل ل� ت��ع أه��ة األسالك أنها ت����م 

ش�ال م��لفة ح�� أ�أح�ام و  األسالك تأتيو  .ال��ع ال���� وم�ها ال��ع ال���ن م� شع�ات م�ها

  االس���ام.

  

  

  

  

  

  

  

  



سالك ألل�ل� ��� ب�ا�ة تع��ة ان�ع�ض في م�اقف مع��ة إلى ال�اجة ألوصل األسالك ب�ع�ها ال�ع�،  

  ل)م��ق�ل�ة. (أن�� ال��ل في األسفالن ج�ح ال�ل� ق� ی�د� الى ح�وث تلف وم�اكل  ال����ة،�ال���قة 

  

  

  

  

  

 لق�ارات ( الع�ا�ات)  : ا

لى ع واألغلفة ال�اق�ة م� ع�ل�ة إزالة الع�ازل�ع�ف ال�ق��� �أنه 

وال�ابالت ال�ه��ائ�ة م� اجل ت�ه�ل ع�ل�ة  األسالك وال��صالت

 الع�ا�ات �أش�ال وأح�ام اس���ام ال�ه��ائي وت��عت�ص�ل ال��ار 

  ازلها.عال�ابالت ال��ل�ب إزالة م��لفة ت�عا ل��احة مق�ع األسالك أو 

  

�عه أث�اء ال ت��ش ال��صل أو تق الق�ارة ح�ى ال�ع��ة فيو��� إن ی��اف� ال��صل ال��اد تع���ه مع ف��� 

��ن م�اس�ة ال���� ت إلىفالع�ا�ة ال����ة في األسفل  الحقا ل�ل�إج�اء ع�ل�ة ال�ع��ة أو ت�د� ل�ه�لة ق�عه 

 . و��� معای�تها ب�اس�ة ب�غي ال�عای�ة ل��اس� م�احةفق�)مل� م��ع  ٦ل��احة مق�ع م�صل ال ی��� ع� (

  ال��صل ال��اد تع���ه. مق�ع

  

  

  



  العازلس��� تق��� 

لى ق�ع ع ال���� �ال�ابل. وتع�� لل��صل أوهي ع�ارة ع� م��� حاد ی�� ب�اس��ه إزالة العازل ال�ارجي 

ن أوال ب� م� اإلشارة ه�ا إلى  أو ح� ال��اد العازلة أو األغلفة لل��صالت والع�ازل ل��ه�ل ع�ل�ة إزال�ها.

  خ�فا م� اإلض�ار �ال�ف� أو الغ�� ع�� ال�عامل معها.مهارة اس���ام ال���� ��� إن ت��ن م�ق�ة 

  

  

  

  ال�رد�ات

ت����م في الق�� أو اإلم�اك أو اللف أو الق�  االس���ام ال�ي األدوات م�ع�دةتع�ف ال�رد�ات �أنها   

أداة ���ع�لها ف�ي ال���ی�ات ال�ه��ائ�ة ال���� في ق�  وهي والف��كوتع�ل م� خالل ال�قا�� ال�����ة 

  .أسالك ال���ی�ات ال�ه��ائ�ة ذات م�احة ال�ق�ع ال�غ�� ن���اً 

    
  

  

  

  



  الق�اعات 

، وهي ذات مق�� مع�ول وم���ك و��ج� ال�ه��ائ�ة وتع���هالق�ع األسالك  األغ�اض ت����مأداة م�ع�دة  

  .ت��اس� مع ���عة االس���ام وم�احة مق�ع ال�ل� م�ها ع�ة أن�اع وأح�ام م��لفة

  
  

  

  ال�ه��ائ�ة:مق� ال�ابالت  

الت ال�اب ال�ه��ائ�ة لق�ی��ف� أ��ا مق� ال�ابالت  

ال�ه��ائ�ة ال����ة ال�����مة في ال���ی�ات ال�ه��ائ�ة 

  ن���ا.ال���ل�ة ذات م�احة ال�ق�ع ال���� 

  

 

   واألدوات: الع�د

  

  ال��اصفات / ال�الح�ات  ال���ة  ال��اد / ال�هاز

  س� م� �ل ن�ع ١٠  اسالك �ه��ائ�ة م��لفة

سالك م� ��� ان ت��ن ه�ه األ

ال��ع ال���� وال��ع ذو 

  ال�ع�ات 

  ١  ع�ا�ة اسالك
اس���ام ن�ع�� م��لف�� م� 

  الع�ا�ات.

    ١  ق�اعة

    ١  زراد�ة 



  

  ق� االسالك

 تق��� ال�ل�ة الى م���عات.  -١

 .الع�د واألسالك ال���لفةم� ع�د  تع�ى �ل م���عة -٢

 .اس�ها�ق�م ال�ل�ة ب�ف�� �ل ن�ع م�ها ومع�فة  -٣

 .ةالق�اع) س� �اس���ام ٢٠ق� األسالك ���ل ( -٤

 .س���١ق�ار  اس���م الق�اعة األسالك ل�ع��ة ��في ال�ل� -٥

 ت��ار الع�ل�ة أك�� م� م�ة. -٦

  ��ا في ال��ل. �أح� األسالك ال�ي ق�� ب�ع���ها حاول ع�ل ع�وة -٧

  أس�لة م�اق�ة: 

 ما ه� الف�ق ب�� ال�ل� وال�ابل ال�ه��ائي؟ 

 ئي م��ن م� ثالثة أسالك و���� �ه��ا م��� �ابل �عق �ا�قةالق�اعة ال هل ���� �اس���ام

 ؟)3x 2.5( مل� ل�ل سل� ٢,٥

  ای� ���� ان �����م ال�ابل ال���� ال���� في ال��ل؟

 ول�اذا؟

  

  

  

  ال��صل ب�اس�ة الق�ارة ( الع�ا�ة ) :تق��� عازل 

 تق��� ال�ل�ة الى م���عات.  .١

 تع�ى �ل م���عة م� االسالك ال�ه��ائ�ة ال���لفة االل�ان وال��اكات. .٢

 ن�ع م�ها ومع�فة ل�نها وم�احة مق�عها. ب�ف�� �ل�ق�م ال�ل�ة  .٣

 ل�ف��.�ق�م ال�الب ب����فها ح�� م�احة ال�ق�ع والل�ن واالس���ام وت�و��ها على ا .٤

 مق� �ابل). \زرد�ة  \ع�ا�ة  \ (ق�اعة�ع�ى ال�ل�ة �ع� ادوات الق� وال�ع��ة ال���لفة ث�   .٥

 .ب�غي ض�� الع�ا�ة العار� ب�اس�ةض�� الع�ا�ة �ع�ا�ة على ال�ل�  .٦

 ، م� اجل ع�م تغ�� ال���.ال�ام�لة على ق��ة ال��� ت���� ال����ع�  .٧



 .ال���ث�  على ع�ض ال��صل إن ل�م األم� الع�ا�ةإدارة �غ� على الع�ا�ة وفي نف� ال�ق� لا .٨

 
 على اس���ام الع�ا�ة. ی�� ال���ن ر الع�ل�ة ع�ة م�ات ح�ى ا�� ت .٩

 �ال��ت��.اع� ال���ات ال�ا�قة  ث� أك��اس���م م�احة مق�ع م�صل  .١٠

  

 

   ال�المة:�اذی� م

   األسالك.في تع��ة  ت����م االس�ان ا�القاَ  ال-١

   األسالك.�ة اداة ق�ع اخ�� في تع��ة أت����م ال���� أو  ال-٢

و م�لفات ع�ل�ة ال�ع��ة على االرض ل�ا ق� أسالك ت�مي ق�ع األ ال-٣

   ح�ادث.ت���ه م� 

 

 

  

  

  

  

 



 

  اس���امهالل�ام و��ف�ة  ال�ا�ع: �او� ال����� 

  ن�ع ال�����: ف�د�

   األه�اف:

   أن�اعه. وت���الل�ام  �او�  معای�ة-١

  الل�ام.ال�المة ال�اصة �ع�ل�ة  اج�اءات ت����-٢

   أساس�ة.معل�مات 

 ی�� وصل االسالك والق�ع ال�ه��ائ�ةح��  اله��س�ة،ت����م ع�ل�ة الل�ام ����ة في ال�رش وال��اغل 

ل��ارة اذا�ة ت�� �اس���ام ��اف ال��اد وصلها. ه�ه اإلذا�ة ق��ی� ����ات م�اس�ة على األإاالل���ون�ة �

   الل�ام.ع� جهاز ���ى �او�  ال�ات�ة

   :ثالثة أن�اع رئ���ةل�او� الل�ام ن�ع�� 

كاو� الل�ام ذات ال���ر ال��ار� ال�اب�: ح�� ال ی�� ال����  -١

 .ب�رجة ال��ارة وت����م إلج�اء ع�ل�ات الل�ام ال�غ��ة (ال�ق�)

  

�� ح�� ی ح�ارته�او�ات الل�ام ال�ي ���� ال���� في درجة   -٢

ب�رجة ال��ارة ال��ل��ة �اس���ام م��� لل�ه� او ع�  ال����

  .���� تغ��� مقاومة ال�ل� ال��ار� ال�����م

  

  

  

  



   اله�ائي:الل�ام  كاو� -٢

   ال���املة.م�ها ال�وار  اإلل���ون�ةال��ع ���ل اساسي في ع�ل�ة ل�ام وازالة الق�ع  ه�ا�����م 

  م�:ی���ن ���ل أساسي 

   ال�اخ�.�اء هم��ة ل��ل�� ال أ:

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ب: الف��ة ال�اصة ���وج اله�اء ال�اخ�

  

  

  

  

  

  



  ت�فقه.م� خاللها معای�ة درجة ح�ارة اله�اء و���ة  ت����عمفات�ح  –ج 

   الع�ل:خ��ات 

  أج�اءها.� �او�ات الل�ام لل�الب و��ضح �ب�ق� ال���ول�ق�م ال�ه��س  -١

 أح�� �او� ل�ام وق� ��عای��ه وت�رب على إم�اكه �ال���قة ال�ل��ة.  -٢

 . شغل �او� الل�ام وأ�ف�ه �ال���قة ال�ل��ة ول�� دون إج�اء أ�ة ع�ل�ة ل�ام -٣

  أن��� ح�ى ی��د ال�او� وق� ب����فه وأرجعه الى م�انه ال����. -٤

   الل�ام:م�اذی� تق��ة لع�ل�ات 

�ارة ح�� ت��لف درجة ح مها،ال���لها الع�اص� ال��اد مع�فة درجة ال��ارة ال�ي ت� ���

 �اراه،حف�ل�ا زادت درجة الق�رة ال�اصة �ال�او� زادت درجة  ق�رتها، �اخ�الفال�او�ات 

اس لل�او�ات ذات ال�  ول�� في ال�او�ات ال��ی�ة م� ال���� ال���� ب�رجة ال��ارة س�اءً 

  ال��ی�� أو �او�ات اله�اء ال�اخ�. 

   ا��ا:وم�ا ��� م�اعاته 

   الل�ام.رأس �او� الل�ام ج��ا ق�ل ال��ء �ع�ل�ة  ت���ف-١

   ل��ه.ال�ق�ة ال��اد الل�ام عل�ها وال��ف ال��اد  ت���ف-٢

   ون��فة.أن ت�� نق�ة الل�ام �ارزة  ���-٣

  الل�ام.م� ج�دة  ن�أك�ت���� ال��ف ال�� ت� ل�امه ل�ي  ���-٤

   ال�المة:م�اذی� 

   الع����.تق� �ع�ل�ات الل�ام أب�ا ب�ون تغ��ة  ال-١

   ع.االصا��ان ساخ�ا او �اردا �اس���ام  ه غ�اف��وع�م الع�� �ال�او�  ع�م-٢

  ال�او� الى القاع�ة �ع� االن�هاء وع�م وضعه على ال�اولة.  ارجاع-٣

�ف�ل ارت�اء ��امة واق�ة (���ة ال���اع�ة م� ع�ل�ة الل�ام اس���اق األ ع�م-٤

  . )ألنفل

   الل�ام.غ�ل ال��ی� ج��ا �ع� االن�هاء م�  ���-٥



   ت.ال�او�اال�ه��س ال���ول ع� ��ا�ة الالف�ات ال���ی��ة ال�ال�ة على  �إش�اف�ق�م ال�الب  ن�ا�:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكاوي جھاز خطر وقد یسبب 
الحروق لذلك تعامل معھ 

 بحذر



  م �او� اله�اء ال�ارع�ل�ات الل�ام �اس���ا ال�ام�:ال����� 

  ن�ع ال�����: ف�د�

   اله�ف:

   ال�ار.ع�ل�ة الل�ام �اس���ام �او� اله�اء  إتقان-١

  ع�ل�ة ف� وتغ�� ال��ائح اإلل���ون�ة في ال�وائ� ال����عة.  إتقان-٢

  األحا�ة ب��اب�� ال�المة أث�اء ع�ل�ة الل�ام. -٢

   واالدوات:الع�د 

  ال��اصفات  ال���ة  الع���ال�هاز / 

    ١  كاو� ل�ام ه�ائي

    ١  مع��ن ل�ام

    ١  ملق�

ل�حات ال���ون�ة م� اجه�ة   ١  ل�حة ال���ون�ة

  ق���ة.

  

   إرشادات:

   ج��ا.ال�اولة ورت�ها  ن�ف -١

   ال�اخ�.ای�اء نف�� أو غ��ك �اله�اء  ت��� -٢

   الع�ل:خ��ات 

  

   .ل�امها����� م�ان الق�عة ال��اد ب نق�م -١

  

  

  



  

 ح�أب����� ال����ة االل���ون�ة في م�انها وت����  نق�م -٢

�اس���ام ال�او�  ب�ضع نق�ة ل�ام واح�ة أرجلها

  العاد�.

  

  

  

  

�ع� ذل� ب�ضع مع��ن الل�ام على االرجل  نق�م -٣

ي ��ا ف ال����ة االل���ون�ة ���ل ��لي�ال�اصة 

   ال��ل ال��اور.

  

 

 

 

���ون�ة لب��ل�� اله�اء ال�اخ� على ال����ة اإل نق�م -٤

ذو�ان �امل مع��ن �ى حمع ال����� ال����� 

  الل�ام.

  

  

  

 مالح�ة مه�ة

ن��� ال��ارة ح�� ت�ص�ات ال����ع 

 ال�اصة �ال����ة االل���ون�ة



  إزالة ق�عة ال���ون�ة ع� دائ�ة م���عة.  

  

لق�عة ال��اد ف�ها اله�اء ال�اخ� على ا ت�ل�� -١

   ثان�ة. ١٥ل��ة 

  

  

 

 

��لق� مع  اإلل���ون�ة�الق�عة  اإلم�اك -٢

   الم.اال����� ال�ف�ف ح�ى ت�ف�ل ع� الل�حة 

  

   مالح�ة:

م�  ال�أك�ول�� ��� دائ�ا  الف�،مع�� ع�ل�ات في درجة م�و�ة  ����٣٥٠ اس���ام درجة ح�ارة ت�لغ 

  لل����ة.ت�ص�ات ال���ة ال���عة 

  م�اذی� ال�المة:  

ال ت�ل� اله�اء ال�اخ� على نف�� أو على زمالئ�، ف�ل� ق�  -١

 ���� ح�وقا ش�ی�ة. 

 ت��� ث�ي م��� اله�اء ال�اص �ال�او�.  -٢

ق��� ال�او� م� أ� مادة قابلة لإلشعال في ال����� ت��� ت -٣

 كال��� م�ًال. 

م� ع�ل�ة الل�ام أع� ال�او� الى م�انه ال����  االن�هاءع��  -٤

  في القاع�ة. 



  ات الل�ام �اس���ام ال�او� ذو ال�أس ال��ی��.ال����� ال�ادس: ع�ل�

  ن�ع ال�����: ف�د�

  األه�اف:

 ال��رب على ع�ل�ة الل�ام �اس���ام ال�او� العاد�.  -١

 رب على ع�ل�ة ف� الل�ام. �ال� -٢

 اإلحا�ة �إج�اءات ال�المة ال�اصة �ع�ل�ة الل�ام والف�. -٣

  

  الع�د واألدوات:

  ال��اصفات/ال�الح�ات  ال���ة  ال�هاز/الع���

    ١  كاو� ل�ام عاد�

      سل� ق��ی�

    ١  شفا� ل�ام

  ل�حات ال���ون�ة م� أجه�ة ق���ة    ل�حات ال���ون�ة

  

  خ��ات الع�ل: 

 أوصل ال�او� �ال�ه��اء ح�ى ���� و��ل الى درجة صه� الق��ی�.  -١

ق��ی� �ال�� األخ�� وال ٤٥أم�� ال�او� ب��ك ب�او�ة  -٢

 .ك�ا في ال��ل

  

  

  

 



 ضع الق�ع االل���ون�ة في م�انها ال��اس� على ل�حة ال�ائ�ة ال����عة م� ال�جه ال���د.  -٣

 ح�اء ال�ق�ة. إجل أضع �او�ة الل�ام على أرجل الق�ع االل���ون�ة م� أسفل وذل� م�  -٤

 ضع الق��ی� على تل� ال�ق�ة ل���ه� ج��ا على ال�ق�ة ول�� ����ة م�اس�ة.  -٥

ألخ��، الف� الق�ع ام�� ال�او� �ال�� وشفا� الق��ی� �ال��  -٦

 .ك�ا ه� م�ضح في ال��ل

  

  

 

� ع� هال�ق�ة ال��اد ف�ها ق� �إ�الق شفا� الل�ام ل��� الل�ام ال�������د ذو�ان الق��ی� ع�  -٧

  الق�عة.

  مالح�ة: 

ع�� ل�ام ق�ع ال���ون�ة ح�اسة م�ل ال��ان�س��رات وال�وائ� ال���املة حاول ق�ر اإلم�ان أال ت��� ف��ة الل�ام 

  ث�اني ل���� تلف ه�ه الق�ع.  ١٠ ع�

  م�اذی� ال�المة:  

 ت��� ف�� ال�او� �ال��.  -١

ت��� تق��� ال�او� م� أ� مادة قابلة لإلشعال في ال����� �ال���  -٢

 م�ًال. 

ع�� اإلنهاء م� ع�ل�ة الل�ام أع� ال�او� الى م�انه ال���� في  -٣

  القاع�ة. 

  

  

  



  ووصلها. ال����� ال�ا�ع: ل�ام االسالك ال�ه��ائ�ة

  ن�ع ال�����: ف�د�

  

  األه�اف: 

 إتقان الل�ام ال���ح لألسالك ال�ه��ائ�ة ب�اس�ة �او� ال�ام وأسالك الق��ی�.  -١

 م�صل ال��اس. اتقان وصل االسالك ال�ه��ائ�ة ب�اس�ة  -٢

  اإلل�ام ���و� ال�المة اث�اء ل�ام االسالك.  -٣

  معل�مات أساس�ة.

سل��� م� ال��اس یل��ان ب�ع�ه�ا ���اع�ة مع�ن إضافي، وم� أشه� ه�ه تع�ي �ل�ة ل�ام األسالك أن 

ال�عادن ه� الق��ی�، ی��� ال�ل�ان ب�ع�ه�ا وه� في حالة ال���لة دون أن ت�ث� ال��ارة على سل�ي 

  ال��اس ال��اد ل�امه�ا. 

  الع�د واالدوات

  ال��اصفات / مالح�ات  ال���ة  الع�اص� / الق�ع

  ٢مل� ١,٥  س� ٢٠  اسالك ن�اس�ة

  -  -  سل� ل�ام ق��ی�

  -  ١  ق�اعة اسالك

  -  ١  كاو�ة ل�ا�

  -  ١  زراد�ة عاد�ة

  -  ١  زراد�ة ف� ���ل

  ٢مل� ١,٥  ٥  م�صل ن�اسي 

  

  

  



  خ��ات الع�ل

 س�. ٥ق� ب�ع��ة ال�ل��� ���ل  -١

 ق� ب����ف ال�ل��� ب�اس�ة ورق ال��داخ ( ال��ف�ة ). -٢

 ق� ب�ضع ال�ل��� ��ان� �ع�ه�ا ال�ع� ��ا ه� م�ضح �ال��ل.  -٣

  ق� ب����� ال�ل��� ب�اس�ة ال�او� وم� ث� وضع الق��ی� عل�ه�ا.  -٤

  

  

  

�اس���ام أسالك �ه��ائ�ة أخ��، ق� ب���ار ال���ات ال�ا�قة وحاول ل�ام األسالك �أش�ال و��ق م��لفة 

  أو ش�ل ال��اف ��ا في ال��ل.   Tم�ل ش�ل ح�ف  

  

  

  

  

  

  

�ع� االن�هاء م� ع�ل�ة الل�ام حاول ا�ع�ا ال�ل��� ع� �ع�ه�ا، هل ت����ع؟ 

 على ماذا ی�ل ذل�؟



  وصل االسالك �اس���ام م�صل ن�اسي. 

ت���� وصلة ال��� ال��ار�ة ب��  -١

  ال�ل����

  

  

إدخال نها�ة ال�ل� األول في وصلة  -٢

  ال��� �إح�ام ح�ى ال�ها�ة 

  

  

إدخال ال�صلة ال�ي ت���� على  -٣

ال�ل� األول في الف��ة ال��اس�ة 

  .ل���� ال���

  

  

إدخال ال�ل� ال�اني في الف��ة  -٤

�� ل�صلة ال��� م� ال�هة األخ

ل���  ٣وت��ار ال���ة  األخ�� 

  ال�صلة.

  



  

ت�ل�� م��ر ح�ار� م�اس� على  -٥

جهة ال�ل� األول ح�ى ی�� إذا�ة 

   ج��ا على ال�ل�.ال�صلة 

  

  

  

  م�اذی� ال�المة:  

 ت��� تع��ة األسالك ب�اس�ة األس�ان.  -١

 ت��� ث�ي األسالك ب�اس�ة األصا�ع، ألن ذل� ق� ���ث ج�وحا.  -٢

 اح�ر م� ال��وق ع�� ت���� ال��ارة على وصلة ال��اس ال�اه�ة. -٣

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

  ض�� ومعای�ة جهاز الق�اس م�ع�د األغ�اض ال�ق�ي  ال�ام�:ال����� 

  ن�ع ال�����: ف�د�

  األه�اف: 

 ض�� جهاز الق�اس م�ع�د األغ�اض.  -١

 اس���ام ال�هاز لق�اس ال�ه�.  -٢

 اس���ام ال�هاز لقاس ال�قاومة. -٣

 اس���ام ال�هاز لق�اس ال��ار.  -٤

  

   ال�عل�مات األساس�ة 

  

ال���� م� الق�اسات ال�ه��ائ�ة. وال��ل ادناه ���ر  الق�اس م�ع�د األغ�اض ال�ق�ي في �����م جهاز

 األج�اء ال�ئ���ة لل�هاز وما هي الق�اسات ال�ي ����ه ال�عامل معها.

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  واألدوات: الع�د

  ال��اصفات / مالح�ات  ال���ة  الع�اص� / الق�ع

    ١  جهاز م�ع�د األغ�اض ال�ق�ي

  -  ١  اسالك ت�ص�ل 

  ��ل� اوم  ١  ٣  مقاومة �ه��ائ�ة

  ف�ل� ٩  ١  ��ار�ة جافة 

  ف�ل� ٩  ١  م��اح �ه��ائي 

  

  خ��ات الع�ل: 

ق� ب�صل اسالك الف�� في األ��اف ال����ة في   -١

ال�هاز ح�� الق�اس ال�ه��ائي ال��اد ق�اسه ح�� 

  ال��ل ال��اور.

  

  

  

  

لق�اس الف�ل��ة اض�� جهاز الق�اس ب�اس�ة مف�اح  -٢

 االخ��ار ال����ك على ن�ع الف�ل��ة ال��اد ق�اسها 

AC/DC   وم� ث� اب�أ �انقاص ال��رج م� الق��ة

األعلى ت�ر���ًا ل��� الق�ائة ���ل ص��ح. وال��ل 

 ٩ال��اور ی��� ���قة ق�اس الف�ل��ة ل��ار�ة ق���ها 

  ف�ل�. 



 

  

  

  

ز الس���امه ��هاز أم��� لق�اس اض�� ال�ها -٣

ال��ار ال�ار في م��اح �ه��ائي م�ص�ل ل���ر 

ف�ل�) ��ا ه� م��� في  ٩جه� م���� (��ار�ة 

 ال��ل ال��اور.

  

  

  

  

  

��هاز اوم���� لقاس اض�� ال�هاز الس���امه  -٤

ق��ة ال�قاومة و���� ال��ل ال��اور اس���ام 

 ال�هاز لق�اس ق��ة مقاومة �ال��ل� اوم . 

  

  

  

  

  



  

  

اض�� ال�هاز الس���امه لف�� اس���ار�ة ال��ص�ل  -٥

وذل� لف�� االسالك ال�ه��ائ�ة إذا �ان� صال�ة او 

 ی�ج� ف�ها ق�ع داخلي ��ا في ال��ل ال��اور. 

   

  

  

  

  م�اذی� ال�المة

م� أجل ق�اس ال��ار ق� ب�صل ال�هاز على ال��الي فق� وت��� وصله  -١

 على ال��از�. 

م� اجل ق�اس الف�ل��ة ق� ب�صل ال�هاز على ال��از� وت��� وصله  -٢

 على ال��الي. 

   ت��� مالم�ة أ� ج�ء تق�م �ق�اسه ب��ك خ�فًا م� ال��مة ال�ه��ائ�ة.  -٣

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 دارات تمارين 

 يار المستمرـتــال
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 الوحــــــــــــــــــدة



 التمرين األول:
 واخرى متغيرة بالقياس األلوان نظام مقاومة كهربائية بإستخدامتحديد قيمة 

 نوع التمرين: فردي 
 -:أهداف التمرين 

 هذا التمرين يتوقع منك أن: بعد اإلنتهاء من
 الكربونية(. األلوان للمقاومات الثابتة تتعرف على نظام ترميز( 
 .تحسب قيمة المقاومة الكربونية باستخدام كود األلوان 
 .قياس قيمة المقاومات بإستخدام جهاز األوم ميتر 
 .تقيس قيمة المقاومة بإستخدام األوم ميتر ومقارنة القيمتين 

 -:العدد واألدوات
 أسالك توصيل مناسبة ومعزولة بطول ومساحة مقطع مناسبه. 
 .جهاز األوم ميتر 
 اومة كربونية مختلفة القيمة.مق 
 .الجدول الخاص بنظام األلوان 

 -المعلومات األساسية:
تصنف المقاومات الكهربائية الى مقاومات ثابتة ومقاومات متغيرة، حيث ان 

لة على قيمة للدال (نظام ترميزالكربونية يرسم عليها الوان )المقاومات الثابتة 
حدد وت، للمقاومةاألول تحدد الحلقة األولى من جهة اليسار الرقم و المقاومة 

ف تحدد الحلقة الثالثة المضاع، بينما الحلقة الثانية الرقم الثاني للمقاومة
أما الحلقة الرابعة فتحدد نسبة التفاوت المسموح به  ،العشري )عدد األصفار(

 (راجع المادة النظرية حول كود األلوان)في قيمة المقاومة النظرية.
 

أطرافها ) يمثالن نهاية المقاومة ،اثنان منهامقاومة المتغيرة فلها ثالث اطرافأما ال
مرتبط  الثالثو  )قيمة ثابتة( تحصل منهما على قيمة المقاومة الكليةالخارجيين( 

يم حدى النهايتين على قإيتحرك فوق عنصر مقاوم تحصل بواسطته مع  ذراعب
  .مختلفة من المقاومة الكهربائية



 -طوات تنفيذ التمرين:خ
  (النظام الرباعي)لكهربائية بطريقة األلوانا قياس المقاومات (أ

 .انكربونية ذات ألو  اختيار مقاومات (1

 

 

 د نوع الترميز رباعي ام خماسي.يحدت (2
ن الرقم األول يكون مع مراعات ا تسجيل ألوان المقاومة في الجدول ورقم كل لون من جدول األلوان الخاصة (3

 حسب نظام الترميز الرباعي للمقاومات. .من اليسار
  األول الثاني الثالث الرابع
 لون الحلقة    
 قيمة الرقم حسب الكود    

 قيمة المقاومة المحسوبة 
 القيمة الصغرى للمقاومة 
 القيمة العظمى للمقاومة 

. "جهاز األوم ميتر"قياس قيمة المقاومة ل( DMMمعايرة جهاز ال ) (4
ثم التأكد من مداخل األسالك و الوحدة الكهربائية الموجودة على 

 .المحسوبة بإستخدام نظام األلوان بالقيمة القيمة ةقارنو م الشاشة.
 :___________.وانلالمحسوبة بنظام األمقاومة ال قيمة      
 ________.:__بإستخدام جهاز األوميترمقاومة القيمة       

 .نسبة الخطأد يدحت (5

 

        
 ________.:__نسبة الخطأ           

 .لسابقا غير المقاومة بأخرى ثم كرر الخطوات السابقة جميعها مع تسجيلها في جدول مشابه للجدولغيير ت (6



 هاز األوم ميتر. الكهربائية المتغيرة بإستخدام ج ياس قيمة المقاوماتق (ب
 متوفرة في مشغلك. ر مقاومة متغيرةاختيا (1

 

ضبط جهاز قياس المقاومة الكهربائية "أوم ميتر" وذلك من خالل  (2
 .، كما في الشكللقياس المقاومة DMMضبط جهاز ال 

 .في المقاومة المتغيرة  الخارجيينقياس قيمة المقاومة بين طر  (3

 __________.الطرفين الخارجيين:_مقاومة قيمة 
 .طراف الخارجية للمقاومة ونقطة الوسطقياس قيمة المقاومة ألحد األ (4

 :___________.الخارجي األول مع الوسط الطرفمقاومة قيمة 
 :___________.الخارجي الثاني مع الوسط الطرفمقاومة قيمة 

 تغيير قيمة المقاومة بتحريك الذراع ، وإعادة إجراء القياسات مره أخرى. (5

 مقاومة الطرفين الخارجيين:___________. قيمة
 :___________.الخارجي األول مع الوسط الطرفمقاومة قيمة 
 :___________.الخارجي الثاني مع الوسط الطرفمقاومة قيمة 

هناك نظام يتم فيه كتابة أرقام على جسم المقاومة ) المقاومات السطحية( ،  (1نشاط)
 ، ثم اكتب بحثا عن ذلك ؟ ابحث عنه باالستعانة باالنترنت

 إنتهى التمرين

 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 المناقشة:

 تعتبر المقاومات ذات األلوان من المقاومات ______________ القيمة. [1]

 ____.____________________ %5اوم هي  1111ماذا نعني أن نسبة التفاوت لمقاومة  [2]



 :التمرين الثاني
 اً يالتحقق من قانون أوم عمل

 نوع التمرين: فردي 
 -:أهداف التمرين 

 بعد اإلنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن:
 تتعرف على طريقة توصيل أجهزة القياس الرقمية متعددة القراءات DMM   )االفوميتر الرقمي(

 وضبطها وقراءتها ومعايرتها. 

 ميتر والفولتميتر لقياس قيمة مقاومة كهربائية بطريقة غير مباشرة .تستخدم جهاز اال 

  تستخدم جهاز االوميتر للتحقق من قيمة المقاومة )المفصولة عن المصدر( المحسوبة بطريقة غير
 مباشرة.

 -العدد واألدوات:
  مستمر مصدر جهد(DC) متغير القيمة . 

  لوحة توصيلbreadboard 

  لة.أسالك توصيل مناسبة ومعزو 

 .مفتاح كهربائي 

 .)جهاز االفوميتر الرقمي )مقياس متعدد األغراض 

  ( 1مقاومات كهربائية مختلفة القيمKΩ -  10KΩ.) 

 -المعلومات األساسية:
ى طرفي مع فرق الجهد عل طردياً  تناسبا يعبر عن قانون اوم بأن التيار المار بالمقاومة الكهربائية يتناسب

 (.المقاومة X  التيار =هد الكهربائيفرق الج)المقامو وعكسيا مع مقدار المقاومة عند ثبوت درجة الحرارة. 
قيمة متغير ال بربط عدد من المقاومات كل على حدى مع مصدر للجهد من هذه العالقةويمكن التحقق عمليًا 

 وفي نفس الوقت قياس التيار بواسطة جهاز األميتر ويتم حساب ميترم قياس الجهد بواسطة جهاز الفولتومن ث
  قيمة المقاومة بصورة غير مبائرة بإستخدام العالقة التالية:

 
  خالل تحديد قيمتها بإستخدام األوميتر. من مكن التحقق من قيمة المقاومة المحسوبةوي



  -خطوات تنفيذ التمرين:
 تحديد قيمة مقاومة مجهولة بإستخدام قانون أوم: (أ

توصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل مراعيًا توصيل جهاز  (1
( )يمكن استخدام R1لتوالي مع المقاومة المجهولة )األميتر على ا
 (. Breadboardلوحة التوصيل 

  . (1)اءة جهاز األميتر في الجدولقيمة قر تسجيل  (2
مراعيًا  رالمجاو توصيل الدارة الكهربائية المبنية في الشكل  (3

توصيل جهاز الفولتميتر على التوازي مع المقاومة 
 . (R1المجهولة )

 (. 1اءة جهاز الفولتميتر في الجدول )ل قيمة قر يسجت (4
 ( كليًا عن المصدر .R1فصل المقاومة المجهولة ) (5
 (. 1لها في الجدول )يسجوتاستخدام االوميتر ب قيمة المقاومة قياس (6
 (.R2( بأخرى مجهولة أيضًا )R1تبديل المقاومة المجهولة السابقة ) (7
 (. R2( للمقاومة الثانية )6-1أعد الخطوات ) (8

 (: التحقق من قانون أوم عمالً 1الجدول)
المقاومة 

 المجهولة

قراءة األميتر    

 (A) 

قراءة الفولتميتر 

  (V) 

قيمة المقاومة المجهولة 

 (Ω)بالحساب(  )

قيمة المقاومة المجهولة 

 (Ω)بالقياس(  )

R1     

R2     
 

 تحديد العالقة بين الجهد الكهربائي والتيار المار في المقاومة الثابتة:  (ب
 .يذو قيم متغيرة عبر مفتاح كهربائمع مصدر جهد مستمر ثابتة القيمة توصيل مقاومة كهربائية  (1
( 2) غير قيمة مصدر الجهد بقيم كما هو مبين في الجدولت (2

بشكل منتظم ثم خذ قيم التيار المار في المقاومة في كل 
 (.2ة، وسجل قيمة التيار في الجدول )حال

مة باستخدام المقاو  المجاوركل توصيل الدارة كما في الش ةداعإ  (3
(R1 ومصدر جهد متغير ثم غير قيمة مصدر الجهد حسب ،)



تلفة لقيم الجهد المخ التاليةالمقاومة المحسوبة حسب العالقة  ( وسجل قراءة االميتر وقيمة2الجدول )
  .في الجدول

 رالمقاومة المقاسة بطريقة غير مباشرة= قرة الفولت ميتر/ قرائة األمت
R = 

𝑽

𝑰
 

 (.2)ب قيمة المقاومة المجهولة حسب العالقة وسجل النتائج في الجدول احس (4
 (: عالقة الجهد بالتيار عند تغيير قيمة جهد المصدر مع ثبات المقاومة.2لجدول )ا

 

 

 

 الشكل المرفق الذي يوضح )المحور األفقي( والتيار )المحور العامودي( قة بين الجهدرسم العال (5
 (.2حسب الجدول ) منحنى العالقة بين الجهد والتيار عند ثبات قيمة المقاومة

 
 
 
 
 

 :جد ميل المنحنى حسب العالقة (6

 )المحور األفقي( التغير في التيار ÷ ( = التغير في الجهد )المحور العامودي( Slopeالميل )

 هى التمرينإنت

 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 المناقشة:

 وضح العالقة بين الجهد والتيار ووالمقاومة بناًء على نتائج التمرن. [1]

 كهربائي._ مع فرق الجهد ال______ مع المقاومة الكهربائية و ___التار الكهربائي تناسبًا____ تتناسب شدة [2]

 يمثل الميل في المنحنى السابق قيمة_______________. [3]

 أذكر العالقات التي تربط القيم الثالث لقانون أوم مع بعضها بصورها المختلفة.  [4]

 .اذكر الطرق التي تستطيع من خاللها تحديد قيمة مقاومة مجهولة [5]

 R=V/I (Ω)قيمة المقاومة  ( Aقراءة االميتر )  (  Vقيمة الجهد )

6   

9   

12   

15   



 :التمرين الثالث
 توصيل المقاومات على التوالي

 ينوع التمرين: فرد 
 -:أهداف التمرين 

 بعد اإلنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن:
 .توصل المقاومات على التوالي في دارة كهربائية 

 س المقاومة الكلية للدارة الكهربائية.قيت 

 س التيار المار في كل مقاومة.قيت 

 س فرق الجهد على طرفي كل مقاومة.قيت 

 -العدد واألدوات:
 مصدر جه( د مسمرV=30V .) 

 .جهاز فولتميتر للجهد المستمر 

  ,قياس أميتر للتيار المستمر 

   مقاومات مادية قيمتها Ω=1K3,RΩ =3302,R Ω=1001R  

 . لوحة توصيل ونقط التوصيل 

 .أسالك توصيل 

 -ات األساسية:المعلوم
كما في الشكل المجاور فإن شدة التيار الكهربائي تكون نفسها في جميع د توصيل عدة مقاومات على التوالي نع

مساويًا لمجموع الجهود لكل المقاومات في الدارة، وتسمي المقاومة الواحدة  المقاومات ويكون فرق الجهد الكلي
ومات دون أن تحدث أي تغيير على الدارة الكهربائية بالمقاومة المكافئة، التي يمكن ان تحل محل مجموعة المقا

 والمقاومة المكافئة لمجموع المقاومات الموصولة على التوالي تساوي مجموع هذه المقاومات.
 

 𝑽𝟒+  𝑽𝟑+  𝑽𝟐+  𝑽𝟏= TV 

4= I 3= I 2= I 1= I TI 

𝑹𝟑 + 𝑹𝟒+ 𝑹𝟐+ 𝑹𝟏=TR 



  -خطوات تنفيذ التمرين:
 :مقاومة منفردة مع مصدر جهدتوصيل  (أ

 بإستخدام المكونات ،جاورالميل الدارة المبنية في الشكل توص (1
الحظ قطبية  R=330Ωوالمقاومة  V 30مصدر الجهد  التالية

  .ءة الجهد والتيارأجهزة القياس عند التوصيل، ثم سجل قرا

  

 قيمة التيار:__________.             قيمة الجهد:__________.       

 ______.:____)بالحساب(قيمة التيار       _.:________)بالحساب(قيمة الجهد  

 توصيل المقاومات على التوالي "قانون تجزئة الجهد": (ب

 V 30مع مصدر الجهد الثابت  Ω=1K3,RΩ =3302,R Ω=1001R المقاومات التالية  توصيل (1
 .في الشكل التالي كما هو موضح

 
 ثم التأكد لقياس الجهد الثابت "جهاز فولت ميتر". DMMمعايرة جهاز القياس متعدد األغراض  (2

 من مداخل األسالك والوحدة الكهربائية الموجودة على الشاشة.

 

 

 

 

 

 
 



 ( على التوازي لقياس الجهود التالية:DMMتوصيل جهاز المتعدد األغراض ) (3

 :__________.( R1على طرفي ) قيمة الجهد قيمة الجهد على طرفي المصدر:__________.

 (:__________.R3ة الجهد على طرفي )قيم (:__________.R2قيمة الجهد على طرفي )

لقياس التيار الثابت "جهاز أميتر". ثم التأكد من  DMMمعايرة جهاز القياس متعدد األغراض  (4
 مداخل األسالك والوحدة الكهربائية الموجودة على الشاشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

على التوالي مع ( "جهاز األميتر" DMM)توصيل جهاز الفصل أحد أطراف الدارة ومن ثم  (5
 الدارة لقياس قيمة التيار الكلي المار في الدارة، كما في الشكل التالي.

 

قيمة التيار الكلي المار في المقاومات:   
 )قياس(:______________.
 )حساب(:_____________.



 توصيل المقاومات على التوالي:قياس قيمة المقاومة المكافئة ل (ج

". ثم التأكد من وميتر"جهاز أ مقاومةال لقياس DMMدد األغراض معايرة جهاز القياس متع (1
 .مداخل األسالك

 
ل مصدر الجهد من الدارة واستخدام جهاز األوميتر لقياس قيمة المقاومة الكلية في صف (2

 الدارة.

 

قيمة المقاومة المكافئة لجميع المقاومات:   
 )قياس(:______________.
 )حساب(:_____________.

 
 تهى التمرينإن

 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 المناقشة:

 في الدائرة السابقة إحسب قيمة القدرة المستهلكة في كل مقاومة. [1]

 بإستخدام قانون أوم إحسب قيمة المقاومة المكافئة للدارة السابقة مستخدما قرائة األميتروالفولت ميتر. [2]

 .ارة التوالي تكون المقاومة الكلية ________ من أي مقاومة موصولة في الدارةفي د [3]

 في دارة التوالي تكون القدرة الضائعة أكبر ما يمكن في المقاومة _________ قيمة. [4]

 في دارة التوالي نجد أن التيار الكلي هو _________ التيار المار في الدارة. [5]

 الجهد هو _________ الجهد الكلي للمصدر. في دارة التوالي نجد أن مجموع فروق  [6]

 



 :التمرين الرابع
 توصيل المقاومات على التوازي 

 نوع التمرين: فردي 
 -:أهداف التمرين 

 بعد اإلنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن:
 .توصل المقاومات على التوازي في دارة كهربائية 

 ربائية.تقوم بقياس المقاومة الكلية للدارة الكه 

 .تقوم بقياس التيار المار في كل مقاومة 

 .تقوم بقياس فرق الجهد على طرفي كل مقاومة 

 -العدد واألدوات:
 ( مصدر جهد مسمرV=12V .) 

 .جهاز فولتميتر للجهد المستمر 

 قياس أميتر للتيار المستمر. 

   مقاومات مادية قيمتها Ω470=3,RΩ 020=2,R Ω=1001R  

 ل .لوحة توصيل ونقط التوصي 

 .أسالك توصيل 

 -ات األساسية:المعلوم
ات المارة مجموع التيار فإن التيار الكلي يساوي  ا في الشكل المجاوركمي ز د توصيل عدة مقاومات على التوانع

 في جميع المقاومات، أما فرق الجهد فيكون متساويا عبر جميع المقاومات.
  𝑽𝟑=  𝑽𝟐=  𝑽𝟏=  TV 

 3I + 2I + 1= I TI 

مة لي على المقاو لكن التيار الكلي يساوي حاصل قسمة فرق الجهد الك
الكلية، ولحساب المقاومة الكلية المكافئة لمجموعة من المقاومات 
الموصولة على التوازي، نحسب مقلوب كل على حدى ثم بجمع هذه 

  الكميات يكون المجموع مساويا لمقلوب المقاومة المكافئة.
𝟏

𝑹𝑻
  =  

𝟏

𝑹𝟏
 + 

𝟏

𝑹𝟐
 + 

𝟏

𝑹𝟑
 



  -طوات تنفيذ التمرين:خ
 :مقاومة منفردة مع مصدر جهدتوصيل  (أ

بإستخدام  ،المجاوريل الدارة المبنية في الشكل توص (1
والمقاومة  V 12مصدر الجهد  المكونات التالية

R=200Ω  الحظ قطبية أجهزة القياس عند التوصيل، ثم
 . ءة الجهد والتيارسجل قرا

 قيمة التيار:__________.               __________.     قيمة الجهد:  

 قيمة التيار)بالحساب(:__________. قيمة الجهد)بالحساب(:__________.        

 ":تياري "قانون تجزئة الاز توصيل المقاومات على التو  (ب
مع مصدر الجهد الثابت  Ω=4703,RΩ =2002,R Ω=1001R توصيل المقاومات التالية  (1

12 V موضح في الشكل التالي كما هو. 

 

لقياس التيار الثابت "جهاز أميتر". ثم التأكد من  DMMمعايرة جهاز القياس متعدد األغراض  (2
 مداخل األسالك والوحدة الكهربائية الموجودة على الشاشة.

 

 



 ( على التوالي لقياس التيارات التالية:DMMتوصيل جهاز المتعدد األغراض ) (3

 ( :_______.R1في المقاومة ) قيمة التيار المار  الكلي الخارج من المصدر:______.قيمة التيار 

 
 ( :_______.R2في المقاومة ) قيمة التيار المار

 
 ( :_______.R3في المقاومة ) قيمة التيار المار

 

 التأكد لقياس الجهد الثابت "جهاز فولت ميتر". ثم DMMعايرة جهاز القياس متعدد األغراض م (4
 والوحدة الكهربائية الموجودة على الشاشة. للجهاز. من مداخل األسالك

 

 

 

 

 

 

( "جهاز األميتر" على التوالي مع DMMفصل أحد أطراف الدارة ومن ثم قم بتوصيل جهاز ال) (5
 الدارة لقياس قيمة التيار الكلي المار في الدارة، كما في الشكل التالي.



 

رج من الخاالكلي  قيمة الجهد
 ___________.المصدر:

 قيم الجهود على كل مقاومة:
 

:_________.R1V 

:_________.2RV 

:_________.3RV 

 ي:كافئة لتوصيل المقاومات على التواز قياس قيمة المقاومة الم (ج
". ثم التأكد من وميتر"جهاز أ مقاومةال لقياس DMMمعايرة جهاز القياس متعدد األغراض  (1

 والوحدة الكهربائية الموجودة على الشاشة. .للجهاز مداخل األسالك
 ل مصدر الجهد من الدارة واستخدام جهاز األوميتر لقياس قيمة المقاومة الكلية في الدارة.صف (2

 

قيمة المقاومة المكافئة لجميع 
المقاومات:   

 )قياس(:______________.

 )حساب(:_____________.

 

 إنتهى التمرين

 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 :المناقشة

 في الدائرة السابقة إحسب قيمة القدرة المستهلكة في كل مقاومة. [1]

 ت ميتر.قرائة األميتروالفول مكافئة للدارة السابقة مستخدمابإستخدام قانون أوم إحسب قيمة المقاومة ال [2]

 ي تكون المقاومة الكلية ________ من أي مقاومة موصولة في الدارة.دارة التواز  في [3]

 ي تكون القدرة الضائعة أكبر ما يمكن في المقاومة _________ قيمة.في دارة التواز  [4]

 في الدارة. ةالمار  اتي نجد أن التيار الكلي هو _________ التيار في دارة التواز  [5]

لمقاومة هو _________  فرق الجهدعلى التوازي نجد أن عند وصل مجموعة من المقاومات  [6]
 .لبقية المقاوماتالجهد 

 إذا كانت المقاومات الموصولة على التوازي متساوية، ما هي قيمة المقاومة الكلية وما عالقة تياراتهم. [7]



 :التمرين الخامس
 توصيل المقاومات على التوالي والتوازي )التوصيل المركب(

 ردينوع التمرين: ف 
 -:أهداف التمرين 

 بعد اإلنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن:
 .توصل المقاومات المركبة  في دارة كهربائية 

 المقاومة الكلية للدارة الكهربائية المركبة. تقيس 

 التيار المار في كل مقاومة. تقيس 

 فرق الجهد على طرفي كل مقاومة. تقيس 

 -العدد واألدوات:
 ( مصدر جهد مسمرV=24V .) 

 .جهاز فولتميتر للجهد المستمر 

 قياس أميتر للتيار المستمر. 

   مقاومات مادية قيمتها) Ω=4703,RΩ =2002,R Ω=101R ( 

 .لوحة توصيل ونقط التوصيل 

 .أسالك توصيل 

 -المعلومات األساسية:
 طريقة توصيل المقاومات مركب هي الطريقة التي تجمع بين طريقة التوصيل توالي والتوصيل توازي.

  -خطوات تنفيذ التمرين:
 :المقاومات توالي توازي )مركب( وقياس الجهود والتاراتتوصيل  (أ

Ω=101R  Ω =2002,R  و V 24مصدر الجهد علما بأن ، التاليصيل الدارة المبنية في الشكل تو 

=4703,R  ثم سجل القيم في الجدول المرفق ،قطبية أجهزة القياسمع مالحظة. 

 



 المقاومة 
 قياس الجهد

(V) 

 الجهد حساب

(V) 

 قياس التيار

(mA) 

 حساب التيار

(mA) 

 القدرة الضائعة

(W) 

=10Ω1R      

=200Ω2R      

=470 Ω3R      
        

 ________._________:__القدرة المستهلكة من المصدر)بالحساب(قيمة       
 قيمة القدرة المستهلكة من المصدر)بالحساب(:___________________.      

 :مركب كافئة لتوصيل المقاوماتقياس قيمة المقاومة الم (ب
". ثم التأكد من وميتر"جهاز أ مقاومةال لقياس DMMألغراض معايرة جهاز القياس متعدد ا (1

 والوحدة الكهربائية الموجودة على الشاشة.للجهاز.  مداخل األسالك
 ل مصدر الجهد من الدارة واستخدام جهاز األوميتر لقياس قيمة المقاومة الكلية في الدارة.صف (2

 

قيمة المقاومة المكافئة لجميع 
ومات:   المقا

 )قياس(:______________.

 )حساب(:_____________.

 

 إنتهى التمرين

 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 المناقشة:

 بإستخدام قانون أوم إحسب قيمة المقاومة المكافئة للدارة السابقة مستخدما قرائة األميتروالفولت ميتر. [1]

 .في الدارة التالية ،س ثم حساب قيمة الجهد عند النقطة )أ(، ثم النقطة )ب(قم بقيا [2]

 



 :التمرين السادس
 شوف في حل الدوائر الكهربائيةتإستخدام قوانين كير 

 نوع التمرين: فردي 
 -:أهداف التمرين 

 بعد اإلنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن:
  .تستخدم قانون كيرتشوف للتيار عمليًا 

 ستخدم قانون كيرتشوف للجهد عمليًا. ت 

  .تقيس التيار المار في كل مقاومة /فرع في الدارة 

 .تقيس فرق الجهد على طرفي كل مقاومة 

 -العدد واألدوات:
 ( 15=مصادر للجهد مستمرV2E =12V,1E .) 

  .أجهزة قياس فولتميتر للجهد المستمر 

 .أجهزة قياس أميتر للتيار المستمر 

 مقاومات مادية ث( ابتة قيمتهاΩ=4703,RΩ =2202,R Ω=1001R.) 

 .لوحة توصيل ونقاط توصيل 

  .أسالك توصيل 

 -المعلومات األساسية:
يمكن تبسيط المقاومات الموصولة على التوالي والتوازي وتطبيق قانون اوم، لكن 

ثر كهناك العديد من الدوائر التي ال يمكن تبسيطها خصوصا التي تحتوي على ا
نون ان قا ثحي من حلقة، ولتحليل الدوائر المعقدة نستخدم قانوني كيرتشوف.

مجموع التيارات التي تدخل الى نقطة التفرع يساوي ان كيرتشوف األول ينص على 
 (3I + 2I + 1= I I) فس نقطة التفرع.مجموع التيارات الخارجة من ن

 حلقة مغلقة في قوة الدافعة الكهربائيةلل الجبري مجموع القانون كيرتشوف الثاني الذي ينص عمليا على ان 
 ة. ويجدر اإلشارة الى ان التيار فييساوي المجموع الجبري للجهود المقتطعة على المقاومات في نفس الدار 

" اي جبري "الدارة الكهربائية ينتقل من نقطة الجهد األعلى الى نقطة الجهد األقل وهذا ما يدفعنا إلستخدام كلمة 
      .مهمة في التعويض التيار إشارةان 



  -خطوات تنفيذ التمرين:
 المقاومات و (15V2E =12V,1E=) در الجهداعلما بأن مص،  التاليتوصيل الدارة المبنية في الشكل 

=470Ω)3=220Ω ,R2=100Ω ,R1Rفي الجدول المرفق. (، ثم قم بتسجيل قراءات اجهزة القياس 

 
القيمة المقاسة          

 المقاومة 
الجهد المقاس 

(V) 

الجهد المحسوب 

(V) 

التيار المقاس      

 (A) 

التيار المحسوب   

 (A) 

Ω =1001R     

Ω =2202R     

Ω =4703R     
 

 ________.قم بكتابة قانون كيرتشوف األول بالرموز ثم طبقه على الدائرة:__________________
.________________________________________________________________ 

 قم بكتابة قانون كيرتشوف الثاني بالرموز ثم طبقه على الدائرة:__________________________.

.________________________________________________________________ 
 

 إنتهى التمرين

  ًمفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين. أكتب تقريرا 
 المناقشة:

 في الدائرة السابقة إحسب قيمة القدرة المستهلكة في كل مقاومة. [1]

 كيف يمكن تحديد اتجاه التيار المار في الدارة الكهربائية السابقة عمليًا. [2]

ما دول السابق، علل وجود اإلختالف بينهقارن بين القيم المقاسة و المحسوبة للتيار والجهد في الج [3]
 ان وجدت.

يمكن استخدام قانوني كيرتشوف لحساب ________ و_________ ألي دارة كهربائية بسيطة  [4]
 كانت أو معقدة.



 :لتمرين السابعا
 قياس قدرة حمل كهربائي بإستخدام جهاز الواطميتر

 نوع التمرين: فردي 
 -:أهداف التمرين 

 اء من هذا التمرين يتوقع منك أن:بعد اإلنته
 .تستخدم جهاز الواطميتر لقياس القدرة الكهربائية 

 ( تقيس القدرة الكهربائية لحمل ماديR.) 

 .تتحقق من قانون القدرة الكهربائية 

 حساب القدرة في حال عدم توفر جهاز الواطميتر 
 -العدد واألدوات:

 -:المعلومات األساسية

تعرف القدرة الكهربائية بأنها الشغل المبذول بالجول بالنسبة لوحدة الزمن وكهربائيا تمثل بحاصل الضرب لقيمتي 
او مضاعفاته ولقياس  (Wوتقاس بوحدة الواط ) (Pفي دوائر التيار المستمر ويرمز لها بالرمز )الجهد والتيار 
 من ملفين أحدهما يوصل على التوالي مع الحملإستخدام جهاز الواطميتر الذي يتكون يتم ة القدرة الكهربائي

القدرة على  معادالتويمكن التعبير عن  ويسمى ملف التيار واآلخر يوصل على التوازي ويسمى ملف الفلتية.
 {(R / 2P = V, ) (x R 2P=I)  ,(V x P= I)} :النحو التالي

  -طوات تنفيذ التمرين:خ
 :قياس القدرة لحمل مادي بإستخدام الواطميتر (أ

ات ، بإستخدام المكونرالمجاو توصيل الدارة المبنية في الشكل 
، ثم سجل R=100Ωوالمقاومة  V 24مصدر الجهد  التالية

 . واطميترءة القرا
 :__________. ياس(ققيمة القدرة )بال   

 قيمة القدرة )بالحساب(:_________.   

 . جهاز االميتر  .مصدر جهد مستمر متغير القيمة 

 .جهاز الفولطميتر  ( 220مقاومة ماديةΩ  ،100Ω .) 

 .جهاز الواطميتر  ( فولت. 24مصابيح كهربائية مختلفة القدرة ) 

 .مفتاح كهربائي  .أسالك توصيل مناسبة ومعزولة 



 :قياس قدرة أحمال مختلفة في دارة كهربائية (ب
. لكهربائية المبنية في الشكل التاليقم بتوصيل الدارة ا (1

 

 أغلق المفتاح الكهربائي فيمر التيار في الحمل. (2

 .دول المرفقسجل قراءة جهاز االميتر وقراءة الفولتميتر وكذلك قراءة جهاز الواطميتر في الج (3

ثم  دارة السابقة( اوم في ال221-111التوالي ) بدل المصباح الكهربائي بمقاومة مادية قيمها على (4
 . ءات أجهزة القياس في الجدولوسجل قرا 3-1الخطوات السابقة من  أعد

 إنتهى التمرين

 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 :اقشةالمن

يتكون جهاز الواط ميتر من __________ أحدهما يوصل على _________ ويسمى ملف  [1]
 التيار، واآلخر يوصل على ___________ ويسمى ملف الفلتية.

 تزداد القدرة الكهربائية مع ازدياد قيمة كل من___________و______________. [2]

______________ أو بإستخدام جهازين يمكن قياس القدرة الكهربائية لحمل مادي بإستخدام جهاز [3]
 ________________، علما بأن القدرة في المصباح الكهربائي تتحول الى___________.

 هل يحتاج جهاز الواطميتر الذي استخدمناه في التمرين لمعايرة وضبط، وضح ذلك؟  [4]

 مة.أذكر العالقات الثالث التي تربط القدرة الكهربائية بالجهد والتيار والمقاو  [5]

 الحمل
قراءة الفولتميتر 

(V) 

 قراءة االميتر

 (A) 

 قراءة الواطميتر

 (W) 

 بالحسابقيمة القدرة 

(P= IxV (  )W) 

     لمبة

R=100     

R=220     



 :امنثالتمرين ال
 فحص المكثفات

 نوع التمرين: فردي 
 -:أهداف التمرين 

 بعد اإلنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن:
  .تتعرف على المكثفات المختلفة 

  تستخدم( جهازDMM ).لفحص المكثفات 

 .تفحص المكثفات لتحدد الصالح منها 

  تحديد قيمة مكثف  

 -العدد واألدوات:
 فة القيممكثفات مختل. 

  القياس جهاز( الرقميDMM.) 

  .أسالك توصيل مناسبة 

 -:المعلومات األساسية
 :مختلفة تؤدي الى تلفها منها أعطالالى في الدارات الكهربائية يمكن ان تتعرض المواسعات المستخدمة 

 وينتج عند تلف او انهيار المادة العازلة بين لوحي المواسع الذي ينتج من الفلتيات العالية. :(شورت)دارة القصر (1
 يعطي المواسع مقاومة ثابتة وينتج ذلك عند فقد العازل خصائصه.الكثف يتصرف كأنه مقاومة:  (2
 ينتج هذا العطل عادة من انفصال اطراف المواسع أو انفجاره.دارة مفتوحة:  (3
ملحوظ؛ بسبب اختالف ظروف التشغيل مكثف سعة اكبر أو أقل من سعته المقررة بشكل يعطي التغير السعة:  (4

   الكثف.سعة  قيمة قياس خالل الصحيحة. وال يمكن اكتشاف هذا العطل بقياس مقاومة الكثف وانما من

  -خطوات تنفيذ التمرين:
 :مدى صالحية المكثف قيمته و فحص المكثفات لتحديد

  فحصها.م يتمر مجموعة من المكثفات لياإخت (1

 



تفريغ المكثف المراد فحص صالحيته في كل مرة تتعامل معه عن طريق توصيل طرفيه ببعضهما  (2
 بعض بواسطة مفك مثاًل .ال

 
 
 
 

 باعد بين طرفي المكثف لتسهيل عملية الفحص.  (3

 
 
 

 حديد القطبقم بتإذا كان المكثف قطبي "له قطب سالب وقطب موجب" كما هو موضح في الشكل  (4
طب والقطب الموجب للمكثف مع الق السلك األسود(السالب للمواسع لوصل القطب السالب للجهاز بها )

أما إذا كان المكثف غير قطبي فال داعي لتحديد اي طرف من  .ز)السلك األحمر(الموجب للجها
 أطراف الجهاز مع طرف المكثف.

 
 
 
 
 

 لقياس السعة الكهربائية كما هو موضح بالشكل. (DMMمعايرة جهاز ال ) (5

 

 

 

 

 

 
 مكثف غير قطبي

 
 مكثف قطبي



ضع الطرف اآلخر للجهاز على طرف و ضع أحد طرفي جهاز االوميتر على أحد طرفي المكثف ثم و  (6
المكثف اآلخر مراعيًا عدم لمس يدك لطرف المكثف أو لطرف الجهاز حتى ال يؤثر ذلك على قراءة 

 .4ومراعيا الشروط في النقطة هو موضح في الشكل.  الجهاز كما

 

 تالي:لبقية المكثفات التي قمت بإختيارها ثم أكمل الجدول ال( 6-2(قم بإعادة الخطوات من )7

 
 إنتهى التمرين

 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 المناقشة:

 ما هو الغرض من تفريغ المكثف كخطوة أولى قبل الفحص. [1]

 ما هو الغرض من فحص المكثفات__________________. [2]

 أين يتم إستخدام المكثف في الحياه العملية. [3]

 طبية المكثفات اإللكتروليتية ؟ لماذا؟هل يجوز عكس ق [4]

 قارن بين قيمة المكثف المقاسة والقيمة اإلسمية للمكثف. [5]

 هل تبقى سعة المكثف قابتة مع تغير الجهد الذي يعمل عنده المكثف. [6]

 

 

   قيمة سعة المكثف المكتوبة
 ______.عليه:__

  قيمة سعة المكثف
 )المقاسة(:______.

  قيمة المقاومة المقاسة
 للمكثف:_______.

 نوع المكثف المكثف
قيمة السعة 

 المكتوبة عليه

قيمة السعة 

 المقاسة

قيمة مقاومة المكثف 

 المقاسة

     (1المكثف رقم )

...     

...     



 :تاسعالتمرين ال
 توصيل المكثفات

 نوع التمرين: فردي 
 -:أهداف التمرين 

 ع منك أن:بعد اإلنتهاء من هذا التمرين يتوق
 . توصل المكثفات على التوالي 

 .توصل المكثفات على التوازي 

 حسب السعة المكافئة. تقيس وت 

 ( تستخدم جهاز الDMM) .لتحديد السعة الكهربائية 

 ( تستخدم جهاز الRLC Meter). 

 -العدد واألدوات:
 مكثفات مختلفة القيم.  ( جهاز الRLC Meter). 

  القياس جهاز( الرقميDMM.)  ك توصيل مناسبة. أسال 
  -:المعلومات األساسية

 :يتم تحديد قيمة السعة المكافئة عند توصيل المواسعات على التوالي كما يلي 
1

𝐶𝑇
=  

1

𝐶1
+ 

1

𝐶2
 

 ي كما يلي:ة عند توصيل المواسعات على التواز يتم تحديد قيمة السعة المكافئ 
𝐶2+𝐶1=  TC 

 
  :وعند توصيل مكثفين على التوالي فإن المحصلة تكون 

𝑪𝟏∗ 𝑪𝟐 

𝑪𝟏+ 𝑪𝟐
=  TC 

 



  -خطوات تنفيذ التمرين:
 د قيمة كل منهم.يحدوت ر مجموعة من المكثفات،ياإخت (1

 توصيل المواسعات على التوالي: (أ
  .توصيل المكثفات الثالث التي قمت بإختيارها في الخطوة السابقة على التوالي كما في الشكل (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحسب نسبة الخطأ بين القيمة المقاسة والقيمة المحسوبة في الدائرة السابقة. (2

 
___________________________________________________________

________________________________________________________.__ 

 

 

 

 

 اإلسمية(:1رقم ) قيمة المكثف( :).________ 

 )المقاسة(:________.                       

 اإلسمية(:2رقم ) قيمة المكثف( :).________ 

 )المقاسة(:________.                       

 اإلسمية(:3رقم ) قيمة المكثف( :).________ 

 )المقاسة(:________.                       

 
 السعة المكافئة )بالقياس(: قيمة__.______ 

 (:السعة المكافئة )بالحساب قيمة._______ 



 المواسعات على التوازي:توصيل  (ب
 توصيل المكثفات الثالث التي قمت بإختيارها في الخطوة السابقة على التوازي كما في الشكل.  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والقيمة المحسوبة في الدائرة السابقة.إحسب نسبة الخطأ بين القيمة المقاسة  (2

___________________________________________________________

________________________________________________________.__ 

 :)مركب( التوازي  التوالي و توصيل المواسعات على (ج
هو  كما (10µF 17 µF, C=4.3=0.47µF, C2=0.1µF, C1C=التالية )فات توصيل المكث (1

 . التالي في الشكل موضح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحسب نسبة الخطأ بين القيمة المقاسة والقيمة المحسوبة في الدائرة السابقة. (2

___________________________________________________________

________________________________________________________.__ 
 

 إنتهى التمرين

 
 السعة المكافئة )بالقياس(: قيمة.________ 

 (:السعة المكافئة )بالحساب قيمة._______ 

 
 السعة المكافئة )بالقياس(: قيمة.________ 

 السعة المكافئة )بالحساب(: قيمة._______ 



 .أكتب تقريرًا مفصال يحتوي على النتائج والمشاهدات التي تعلمتها من التمرين 
 المناقشة:

 .علل وجود فرق بين قيمة السعة المكافئة المحسوبة والمقاسة [1]

 فإن السعة المكافئة تكون ___________ من أكبر قيمة. عند توصيل المكثفات على التوازي  [2]

 يمة.ق أصغري فإن السعة المكافئة تكون ___________ من عند توصيل المكثفات على التوال [3]

 .لماذا نحتاج الى توصيل المكثفات على التوالي والتوازي  [4]
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  الوحدة
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 دارات التيار المتردد
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 :اهداف الوحدة 

قياس التيار والجهد لدائرة كهربائية تعمل من مصدر جهد متناوب باستخدام جهاز  .1
 .الملقط

 .ضبط ومعايرة وتشغيل جهاز راسم االشارة لتحديد خواص الموجة الجيبية .2
 . جهاز راسم اإلشارةقياس الكميات الكهربائية لموجة جيبيه باستخدام  .3
قياس كل من جهد وتيار الطور وجهد وتيار الخط لحمل ثالثي الطور متصل بطريقة  .4

 .ستار وبطريقة دلتا
قياس القدرة الفعالة وغير الفعالة ومعامل القدر والطاقة الكهربائية المستهلكة في حمل  .5

 .أحادي الطور
 .تحديد ترتيب األطوار لمصدر جهد ثالثي الطور .6
 (.محرك ثالثي الطور) تحسين معامل القدرة  مع حمل ثالثي الطور هازج توصيل .7
 .فحص محول آحادي الطور للتأكد من صالحيته .8
 .توصيل المحوالت أحادية الطور .9

 .بطريقة ستار وبطريقة دلتا رتوصيل ثالثة محوالت أحادية الطو .11
 .هوتشغيل يلى وتوصيلهر فحص اطراف ال .11
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 (1) : التمرين

 باستخدام جهاز الملقط من مصدر جهد متناوب تعملدائرة كهربائية ل اس التيار والجهدقي
 فردي: نوع التطبيق 

 : األهداف
 :بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن  

 .تتعرف على جهاز القياس ذي الملقط .1
 .توصل جهاز القياس مع حمل موصول بمصدر أحادي الطور .2
 .الحمل باستخدام الجهازتقيس التيار المار في  .3
 .تقيس الجهد بين طرفي الحمل باستخدام الجهاز .4

 :األدوات / األجهزة 
 .مصدر جهد متردد أحادي الطور .1
 (.مفتاح مفرد)مفتاح تشغيل  .2
 .جهاز القياس ذي الملقط .3
 .(مدفأة كهربائية \مصباح كهربائي )احمال كهربائية مختلفة .4
 .مناسبة لتيار الحمل أسالك توصيل .5
 .حماية مناسبة لطبيعة الحملوسائل  .6

 :المعلومات األساسية 
ويمكن لهذا ((clamp meterذي الملقط أو ما يسمى الرقمي المتعدد جهاز القياس(1)يبين الشكل 

قياس كل من قيم  إلمكانية باإلضافة ( ac\dc)الجهاز كغيره أن يقيس الجهود والتيارات الثابتة والمتغيرة 
( DMM)التي يقيسها جهاز ال  التوصيل وغيرها من القياسات المختلفةالمقاومات وفحص استمرارية 

 .الذي مر معك سابقا 

 
 (clamp meter)جهاز القياس متعدد االغراض ذو الملقط(:1)شكل 
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على وجه الخصوص دون (أي جهاز أميترك)بسهولة استخدامه لقياس التيار يتميزإال ان هذا الجهاز  
،ويبين (ىكما هو الحال في  غيره من اجهزة القياس األخر ) الكهربائية الحاجة لفصل الحمل عن الدارة

 .يبين طريقة استخدام الجهاز لقياس التيار دون الحاجة لفصل الحمل عن الدارة(2)الشكل

 
 طريقة استخدام جهاز القياس لقياس التيار المار عبر موصل منفرد(:2)شكل

مال الفحص والصيانة لكشف األعطال الكهربائية المختلفة ولما كان هذا الحال فانه يستخدم بكثرة في أع
في العمل على تحديد  ودرجة امان اكثر وخاصة في االحمال الصناعية التي تحتاج إلى سرعة وسهولة

 .مكان العطل
و عادة ما تجد أنواعًا وأشكااًل كثيرة من هذا الجهاز في السوق المحلي مما يتطلب قراءة الدليل المرفق به 

 .خدامه بالطريقة الصحيحة والمناسبةالست
 :تنفيذ التمرينخطوات 

  .(أ-3)قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل .1

 
  (ا)

 (ب)
 حمل متناوب متصل مع مصدر جهد احادي الطور(:3)شكل

 .في الحمل الكهربائي التيارأغلق المفتاح الكهربائي ليمر  .2
 .(AC)لتيار المترددلقياس ا القياس ذو الملقط اضبط جهاز .3
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في  المصباح بنفس الطريقة المبينةقم بتوصيل جهاز القياس ذي الملقط لقياس التيار المار في   .4
  .(ب 3)الشكل

 .قيمة قراءة الجهاز سجل .5
 .افصل مصدر الجهد بواسطة المفتاح  .6
على اضبط جهاز القياس على اشارة  الجهد المتناوب،ثم اغلق المفتاح ، صل طرفي جهاز القياس  .7

 .طرفي المصباح الكهربائي
 .سجل قيمة قراءة الجهد المتناوب على طرفي المصباح الكهربائي .8
 .(مثال مدفأة كهربائية) قم بتبديل الحمل بآخر أحادي الطور  .9

  .كرر الخطوات السابقة .11
 التقييم 
 أين يمكن ان يستخدم جهاز القياس ذي الملقط بكثرة ؟ ولماذا ؟  .1
 ؟از على  قراء معينة؟بين كيف يتم ذلكهل يمكن تثبيت مؤشر الجه .2
 بين كيف يمكن التأكد من صالحية كيبل ما باستخدام الجهاز؟ .3
 اذا استعمل لقياس تيار متناوب ؟المستخدم  اذكر المدى الذي يمكن  أن يقيسه الجهاز  .4
وفي اي من ماذا يحدث إذا حاولت قياس التيار المار  في خطين معًا باستخدام الجهاز؟ .5

 ولماذا؟؟يعطى الجهاز قراءة (4)المبينة في الشكل الحالتين

 
 طرق توصيل صحيحة وخاطئة:(4)شكل

ما هي عالقة مبدأ عمل جهاز قياس التيار ذو الملقط  بما هو مبين في  ( 1)نشاط 
 ،اكتب بحثا عن ذلك؟ (5)الشكل
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 مبدأ عمل جهاز قياس التيار ذو الملقط(:5)شكل
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 (2) : نالتمري
 لتحديد خواص الموجة الجيبيةضبط ومعايرة وتشغيل جهاز راسم االشارة 

 جماعي: نوع التطبيق 
 : األهداف

 :بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن  
 .ضبط ومعايرة وتشغيل جهاز راسم االشارة   .1
 .م راسم االشارةباستخدا(      )واتساع الموجة (    )قياس كل من جهد القمة  .2
 (.   )للموجة الجيبية والقيمة المتوسطة (      )حساب القيمة الفعالة  .3
 .باستخدام راسم االشارة(  f) قياس تردد االشارة .4
 .قياس فرق طور االشارات الكهربائية .5

 :األجهزة واألدوات 
 .جهاز راسم اإلشارة مزود بالوصالت الخاصة به .1
 .جهاز مولد إشارة .2
 .اسبة الكترونية ح .3

  :المعلومات األساسية
فولتميتر مرئي إال أن ،(1)المبين في الشكل (Oscilloscope)يعتبر جهاز رسام االشارة 

مجموعة مفاتيح التحكم الموجودة على واجهته وشاشة البيان قد أكسبته المعنى الشامل لراسم 
 .اإلشارة

 
 جهاز راسم االشارة(:1)شكل

راسم اإلشارة هو تزويده بوسيلة رسم أو بيان اإلشارة أو الموجة الكهربائية والميزة األساسية لل
بالرغم من استخدام راسم اإلشارة بدرجة كبيرة في قياس و .المطلوب قياسها لدراستها و تحليلها

إال أنه يستخدم أيضًا لقياسات  PEAK-TO-PEAKالجهد موضحًا القيمة من القمة إلى القمة 
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 WAVE وميل الموجة TIME PERIODSفترات الدورات الزمنية  و FREQUENCYالتردد 
SLOPE وزوايا الطورPHASE ANGLES  واالستجابة التردديةFREQ. Response.  

للحصول  مع جهاز راسم االشارة(2)استخدم جهاز مولد االشارة  المبين في الشكلوعادة ما يتم 
حد مدخلي جهاز راسم االشارة توصيل مخرجه مع  اوذلك ب، المطلوب تحليها موجةالعلى 

 .ولكننا لن نتطرق له هنامن الطرفين،(BNC)بواسطة وصلة (    )

 
 (Function Generator)جهاز مولد االشارة(:2)شكل

 :تنفيذ التمرينخطوات 
قبل استخدام راسم االشارة بشكل فعلي يجب التعرف على وظيفة مفاتيح التحكم  :مالحظة  

فية قياس االشارات الكهربائية من خالل شاشة الجهاز،وسوف نعطي امثلة بواجهة الجهاز وكي
على ذلك في هذا التمرين لكي تساعد المتدرب اثناء التعامل معه عمليا،بينما في التمرين 

 .القادم سوف نقوم بذلك من خالل استخدامه إلجراء قياسات فعليه على دارة كهربائية بسيطة
يمكن للمدرب شرح االتي بعرض الجدول :) راسم اإلشارة التعامل مع واجهة تحكم جهاز -1

 (.على شاشة العرض وبوجود المتدربين امام جهاز راسم االشارة قبل البدء في العمل
 (.1)الجدولالمبين في ووظيفة كل منها و  تفاصيل مفاتيح راسم اإلشارة ( 1)يبين الجدول

 مفاتيح راسم اإلشارة:(1)جدول
 الوظيفة هأسم المفتاح ونوع الرقم
1  POWER مفتاح تشغيل ولمبة

 بيان
 يبين حالة التشغيلLED يقوم بتشغيل راسم اإلشارة و ثنائي 

2 INTENS للتحكم في شدة إضاءة أثر الشعاع على الشاشة مفتاح دوار. 
3 TRACE ROTATION 

مقاومة متغيرة تضبط بواسطة 
أفقيًا  لضبط أثر الشعاع لتصحيح زاوية راسم الشعاع ليكون

 .تماماً 
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 مفك 
4 FOCUS وجعله حاداً ( الشعاع)يقوم بالتحكم في سمك الخط  مفتاح دوار 
5 Y-POS.I لبيان القناة األولى موقع المحور الرأسيلتحديد  مفتاح دوار (    ) 

 .X-Yيعمل مستقاًل عن النمط 
6 Y-POS.II يةلبيان القناة الثان موقع المحور الرأسيلتحديد  مفتاح دوار (    ) . 
7 LEVEL ضبط مستوى إشارة القدح مفتاح دوار 
8 X-POS. للشعاع موقع المحور األفقيلضبط  مفتاح دوار. 
9 VOLTS/DIV  مفتاح دوار له

 (لكل قناة) مواضع 12
يقوم باختيار حساسية مدخل القناة بوحدة المؤشر فولت 

–فولت  21عليها لكل تقسيم مضروب بعدد المربعات من 
5mV 

11 MODE  (إظهار القناة األولى)اختيار القناة األولى  األولالموضع  خيارات 4مفتاح متعدد 
 اختيار القناة الثانية: الموضع الثاني 
 DUALإظهار القناتين معًا منفصالت : الموضع الثالث 

 ADDالموضع الرابع جمع القناتين 
11 TRIG.MODE  4مفتاح 

 خيارات
AC10Hz- 100MHz 

DC  منDC - 100MHz 
LF   منDC–1.5KHz 
TV قدح لإلطار و الخط. 

12 TIME/DIV ثانية لكل تقسيم حتى  0,2الختيار معامالت الزمن من  مفتاح دوار
0.1S لكل تقسيم 

13 Variable time base 
control مفتاح مركزي 

درجة عند قياس الزمن  2.5لضبط تغير الزمن على األقل 
 موقف على اليد اليمنىأدر هذا المفتاح إلى 

14 XY إليقاف القدح اإلشارة  مفتاح ضاغطX 
15 Trigger Source   مفتاح

 اختيار
 تحديد القدح داخلي أو خارجي

16 AC-GD-DC  مفتاح اختيار
 لكل قناة مفتاح

 ربط مباشر DC: تحديد ربط القناة
AC  : ربط من خالل مكثف ( منعDC ) 
GD  : موصول باألرضياإلشارة مفصولة و المدخل. 

17 INPUT CH I /II  سوكت
BNC  ( لكل قناة) 

 1Mمدخل إشارة القناة األولى أو الثانية ممانعة الدخل 

مزود موجة لعملية فحص . ) قابس للجهد اإلسنادي مللي متر 4سوكت قطره  18
 (المداخل

19 INV بالمشاركة مع المفتاح ، و يعكس اإلشارة الداخلة  مفتاح ضاغط ADD 
 .نحصل على الفرق بين اإلشارتين 
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21 X1-X10 مفتاح ضاغط X1   عند الضغط ،و عاديالمدخل الجهدX10 ضربت 
 . 11مدخل الجهد بـ اشارة

 :مجسات جهاز راسم االشارة  - أ
 .،مجسات جهاز راسم االشارة الستخدامها اثناء عملية القياس (3)يبين الشكل

 
 مجسات جهاز راسم االشارة(:3)شكل

 :قياس اتساع الموجة الكهربائية باستخدام راسم االشارةطريقة   - ب
أو     تنسب قيمة الجهد عامة إلى القيمة الفعالة  DMMعند قياس الجهد بواسطة جهاز 

من قمة النصف الموجب  االتساع للجهدبينما في راسم اإلشارة تقاس قيمة       بمعنى آخر
 :Vpp)وهو  ما يعرف اصطالحاوب قياس جهدها إلى قاع النصف السالب لإلشارة المطل

 peak to peak voltage )(4)كما يظهر بالشكل. 

 

 

 (      )وما بين جهد القيمة الفعالة(     )الفرق ما بين جهد القمة للقمة(:4)شكل
 :(4)في الشكل:مالحظة

 (المحور العمودي:)  قياس اتساع اإلشارة كيفية
  لمحورعلى ا مربعاتالعدد : القمة لإلشارة لكلية من القمة الىايتم عد المربعات 

 :  لواجهة راسم اإلشارة( محور الجهد) العمودي
 ( .سالبال)المحور مربعات اسفل( 4)و(موجب ال) المحورفوق  مربعات( 4)هناك
 مربعات 8= عدد المربعات   
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   او ما يعرف الجهد مقياسمن خالل ضبط مفتاح(VOL/DIV))الداخل  قناة حسب
وهو يعني ان كل مربع عمودي يمثل قيمة معينه من الجهد على )المستخدمة(    )

 (:الشاشة
بالقيمة التي تم ضبط مفتاح الجهد  الكلي للمربعات العمودية ضرب العدديتم   -1

(VOL/DIV)فولت  1)، لنفرض في هذه الحالة انه قد تم ضبط مقياس الجهد هو\ 
 .للقناه االولى( مربع

 : بالفولت  اتساع اإلشارةكون الناتج مساويا لمقدار في -2
 مقياس الجهد للقناه المستخدمة xعدد المربعات العمودية = اتساع االشارة          
 فولت  8(  = مربع \فولت ) x   1 8= اتساع االشارة          

 :حساب  القيمة الفعالة لإلشارة  - ج
نا نستخدم فإن الفعالة اإلى قيمته اأردنا تحويلهو شارة  على راسم اإل ةموج اشارةإذا قمنا بقياس 

 : العالقة

 

 أو

          =  

  
 

( 3)في الشكل  (نأخذ جهد القمة فقط)  وبالتالي يمكن حساب القيمة الفعالة إلشارة الجهد
 :كآالتي

 
          = 

  
 فولت 2.84=  

 :حساب قيمة تردد االشارة   -د    
مع مالحظة ان الجهاز يقسه  الزمنالذي يمثل  المحور االفقييستخدم في هذه الحالة 

 :او جزائها،وهو يكون كالتالي(sec)بالثانية
  لواجهة لراسم اإلشارة (محور الزمن) األفقي المحورعدد المربعات على : 

 ( :4)في الشكل
 .اليسار علىمربعات ( 5)مربعات على اليمين و (5)هناك الزمن محور ىعل
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  يتم قراءة قيمة مقياس الزمن لإلشارة أو ما يعرف على واجهة الجهاز ب(Time/ 
DIV)،ملي ثانية  1)انه تم ضبط مقياس الزمن للقناه المستخدمة على قيمة ولنفرض\ 
 :،لذلك (4)لإلشارة في الشكل ( مربع

 :يمكن حساب قيمة تردد االشارة السابقة من العالقة االتية 

     
 
 
   

 :وبالتالي فان التردد يساوي مقلوب الزمن الدوري لإلشارة 
 مربعات 5 X  2  =11( = T)عدد المربعات للدورة الكاملة 

 :ومنها يكون تردد االشارة مساويا ل 
 

100 Hz=1000x0.1=      
       

 : قياس فرق الطور بين موجتين -ه
 :ور بين إشارتين ويتم ذلكيمكن استخدام راسم اإلشارة في قياس فرق الط

 .بحساب عدد المربعات أو أجزاء المربع التي تمثل الفرق -1
 .يقسم العدد على عدد المربعات الذي يمثل الزمن الدوري لإلشارة  -2
 فنحصل على فرق الطور مقدرًا بالدرجات 360يضرب الناتج بـ  -3

 :،نقوم باالتي (5)في الشكل مقدار فرق الطور بين اإلشارتين لحساب
 .مربع 1=دد مربعات فرق الطور ع -1
 .مربعات 5عدد مربعات الزمن الدوري  -2
= النسبة بين فرق الطور و الزمن الدوري  -3

5

1 =0.2. 

 .درجة  0.2X360 =72= فرق الطور بالدرجات  -4

 
 حساب فرق الطور باستخدام جهاز راسم االشارة(:5)شكل



13 
 

 :التقييم اسئلة  
 :ئر حول رمز اإلجابة الصحيحة في األسئلة اآلتيةالمطلوب منك وضع دا -1

 0.5)لجهاز راسم اإلشارة على قيمة (volt\div)إذا تم وضع مفتاح اختيار .1
v\div)  لموجة جيبيه،وتم استخدام كابل مجس قناة على وضع(x10 )

 (Vp-p)مربعات عمودية فان قيمة جهد القمة إلى القمة ( 5)واحتلت اإلشارة 
 :ساوي ي

a. 12  من القمة إلى القمةفولت. 
b. 51 فولت من القمة إلى القمة. 
c. 25 فولت من القمة إلى القمة. 
d. 0.1   ملي ثانية من القمة إلى القمة. 
 0.1)لجهاز راسم اإلشارة على قيمة(time\div)إذا تم وضع مفتاح اختيار  .2

ms\div )مربعات أفقية فان  (7) واحتلت الموجة الكاملة ، لموجة جيبيه
 :ساوي ي( T)دوريالزمن القيمة 

a. (1 )فولت. 
b. (50 )هرتز. 
c. (0.1 )هرتز. 
d. (0.7 )ملي ثانية. 
 : ا لملي ثانية مساوي(  0.7)يكون التردد الخاص بالقيمة .3
a. (50 )هرتز. 
b. (1428.57 )هرتز. 
c. (1000 )هرتز. 
d. (1.414 )فولت من القمة إلى القمة. 

،كم يكون (6)الشكل راسم اإلشارة كما في شاشة جهاز اإلشارة على شكل إذا كان  ( 2)نشاط 
للقناة هو  TIM/DIVإذا علمت أن مؤشر الزمن  ،f مقدار التردد 
0.2mSecكم يكون مقدار و ؟Vp ،  إذا علمت أن مؤشر الجهدvolt\div  للقناة

 ؟50mVهو 
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 اشارة موجة جيبيه على شاشة راسم االشارة(:6)شكل
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 (3) : التمرين

 موجة جيبيه باستخدام جهاز راسم اإلشارةل الكميات الكهربائيةقياس 
 فردي: نوع التطبيق 

 : األهداف
 :بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن  

 .لموجة جيبيه باستخدام جهاز راسم اإلشارة الكميات الكهربائيةقياس  .1

 :األجهزة واألدوات 
 .مع مجسات الجهاز جهاز راسم اإلشارة .1
 .من الطرفين( BNC)جهاز مولد إشارة مع وصلة  .2

 .اسالك توصيل كهربائية  .3
 ( .W 0.5)بقدرة ( Ω 330)مقاومة كهربائية  .4
 .حاسبة الكترونية  .5

  :المعلومات األساسية
أشكال موجات مختلفة من اإلشارات الكهربائية خواص  لدراسةاإلشارة  راسميستخدم جهاز 

،الموجة (Triangular Wave) ،الموجة المثلثة( Sinusoidal Wave)الموجة الجيبية:مثل
الموجات المشتقة منها مثل النبضية والمستطيلة وسن  ،وكذلك( Square Wave)المربعة
 وبترددات مختلفة( المنشار

وباألخص بورش االلكترونيات فهو يعطي ،وهو يعتبر من أجهزة القياس التي ال غنى عنها
 .الفرصة لرؤية الجهد في أي دائرة كدالة في الزمن

 :التمرين تنفيذخطوات 
 (.1)تحضير االدوات والتجهيزات الالزمة للتمرين،كما في الشكل .1

 
 التجهيزات الالزمة للتمرين(:1)شكل

 .اختيار اسالك التوصيل المناسبة  .2
 (.2)توصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل .3
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 دارة توصيل كهربائية بسيطة(:2)شكل

،كما في الشكل (ON)على وضعية ضبط جهاز راسم االشارة،بوضع مفتاح التشغيل  .4
(3.) 

 
 (ON)تشغيل جهاز راسم االشارة من خالل كبسة التشغيل (:3)شكل

ووصله مخرجه مع مدخل استخدام جهاز مولد اإلشارة لتوليد موجة ذات إشارة جيبيه، .5
 (.4)كما في الشكلالقناه االولى لجهاز راسم االشارة،

 
 (BNC)راسم االشارة من خالل وصلة وصل جهاز مولد االشارات مع جهاز (:4)شكل
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للقناه التي ( 1msec/ DIV)على قيمة (Time/ DIV)ضبط مفتاح اختيار الزمن  .6

 (.5)،كما في الشكلاخترتها

 ضبط مفتاح اختيار الزمن للقناه(:5)شكل
 (.6)،كما في الشكل(Auto Triggering)ضبط مفتاح القدح على الوضعية االلية  .7

 
 تاح القدحضبط وضع مف(:6)شكل 

، كما في (    )اختيار مدخل اشارة جهاز راسم االشارة على وضعية القناه االولى .8
 (.7)الشكل 
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 ضبط مدخل قناة الجهاز على القناه االولى(:7)شكل 

 (.8)، كما في الشكل (1V/DIV)على القيمة ( volt/DIV)اختيار مقياس الجهد .9

 
 قناة االولىاختيار مقياس الجهد لل(: 8)شكل 

ضبط مولد االشارة للحصول على اشارة على شاشة جهاز راسم االشارة،كما في الشكل .11
(9.) 
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 الحصول على اشارة على شاشة جهاز راسم االشارة(:9)شكل 
غالق المفتاح الكهربائي(.11)توصيل جهاز راسم االشارة بالدارة المبينة في الشكل.11  .وا 

 
 جهاز راسم االشارةتوصيل الدارة مع (:11)شكل

 .قياس كل من الجهد والتيار والتردد،كما تعلمت في التمرين السابق. 12 
سوف تحتاج الستخدام قانون اوم لقياس القيمة الفعالة للتيار وذلك بقسمة قيمة الجهد :  مالحظة
على قيمة مقاومة ((   )من خالل حسابها من قيمة الجهد العظمى)      الفعال

 ( .330Ω)لدارةا
 :التقييم 
 .__________________القيمة التي يقيسها جهاز راسم االشارة هي  -1
هل يمكن ايجاد قيمة مقاومة مجهولة باستخدام  جهاز راسم االشارة وجهاز قياس اميتر؟  -2

 بين كيف؟
 من خالل قراءة جهاز راسم االشارة؟(     ) بين كيف يتم حساب القيمة المتوسطة -3
دة تنفيذ التمرين السابق مع تغيير قيمة كل من المقاومة والقيمة العظمى لجهاز قم بإعا -4

 مولد االشارة ؟
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 (4) : التمرين
قياس كل من جهد وتيار الطور وجهد وتيار الخط لحمل ثالثي الطور متصل بطريقة ستار 

 وبطريقة دلتا
 فردي: نوع التطبيق 

 :االهداف 
 :ن هذا التمرين يتوقع منك أن بعد االنتهاء م  

     في توصيلة ستار    ))قياس تيارات وجهود الخطوط واألوجه وتيار الخط المحايد  .1
يجاد العالقة بينهما (متزن \تحميل متساوي)   .وا 

     في توصيلة ستار    ))قياس تيارات وجهود الخطوط واألوجه وتيار الخط المحايد  .2
يجاد العالقة بينهما (غير متزن \يتحميل  غير متساو )   .وا 

يجاد العالقة بينهما دلتاقياس تيارات وجهود الخطوط واألوجه في توصيلة  .3  .وا 
 :األجهزة واألدوات 

 .أسالك توصيل كهربائية معزولة  -1
 .متردد( 220V)تعمل على جهد  w 75 \ 75 \ 75))مصابيح كهربائية  -2
 .رددمت( 220V)على جهد  يعمل (100W)مصباح واحد  -3
 (.ON/OFF) مفرد مفتاح -4
 (او مفتاح رباعي القطب بدل المفتاحين)  .مفتاح  يدوي ثالثي القطب -5
 (.400v)محرك ثالثي الطور يعمل بتوصيلة دلتا  -6
 .تيار متردد لقياس  واميتر  ،فولت ( 411-1)أجهزة فولتميتر -7
 (.380V)مصدر جهد ثالثي الطور  -8

 :المعلومات االساسية
 ،وكذلكانظمة توليد الطاقة الكهربائية في العالم هي انظمة ثالثية الطور، من المعلوم ان معظم 

تتصل بطريقتين هما،توصيلة المتزنة وغير المتزنة ،وبما انها  الكهربائية ألحمالبالنسبة ل  الحال
. ،لذا فان االنظمة ثالثية الطور تعلب دورا هاما في حياتنا اليومية(∆)وتوصيلة دلتا(Y)ستار

سواء محوالت اكانت محوالت توليد ام )المثال،تتصل معظم المحوالت الكهربائية فعلى سبيل
المحكومة او غير )بطريقة ستار او بطريقة دلتا،وكذلك فان المقومات الكهربائية(محوالت نقل
 .ذات القدرات العالية تتضمن هذه االنواع من لتوصيالت ايضا( Inverters)والعواكس(المحكومة

نقطة ) التي تحتوي على النقطة المشتركة(ذات األربعة خطوط )وصيلة ستارت( 1)يظهر الشكل
 ( . R,S,T)والثالثة أطوار (( N)الحيادي 
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 عالقة جهد الخط والطور وتيار الخط وتيار الطور (Υ) توصيلة ستار(:1)شكل
 :ن،أي أ(Υ)في توصيلة ستار(     )مساويا لتيار الطور (    )ويكون تيار الخط 

  =     

 :بالعالقة التالية (      )بجهد الطور  (    )في توصيلة ستار يرتبط جهد الخط  -

  =    *     

التي تتساوى فيها الممانعة الكلية للثالثة خطوط ) في حالة االحمال ثالثية الطور المتزنة -
،وبذلك يمكن لمار في الخط المتعادل يساوي صفراالمتصلة بتوصيلة ستار،فان التيار او (

 .ازالة الخط الحيادي دون اية تأثير على الحمل،بخالف االحمال الغير متزنة
حيث ال تحتوي على نقطة  (وتحتوي ثالثة خطوط فقط)،توصيلة الدلتا (2)بينما يظهر الشكل

 (.N-النيوترال)التعادل 

 

 وجهد الطور وكذلك تيار الخط وتيار الطور وعالقة جهد الخط( Δ)توصيلة دلتا(:2)شكل
 :،أي أن(Δ)في توصيلة ستار(     )مساويا لجهد الطور(   )ويكون جهد الخط 

  =     

 :بالعالقة التالية (     )بتيار الطور(    )في توصيلة الدلتا يرتبط تيار الخط -

  =    *     
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 :تنفيذ التمرينخطوات        
 (.75w)قدرة كل منها(220v)اختيار ثالثة مصابيح  تعمل بجهد متناوب  .1
،مع االبقاء على كل (تحميل متساوي )(3)الدائرة الكهربائية المبينة في الشكل توصيل .2

 .في وضعية االطفاء(S2 و S1)من المفتاحين

 
 توصيلة ستار(:3)شكل

 .بعد استشارة المدرب معا (S2) و (S1) ينإغالق كل من المفتاح .3
 (.1)في جدول( 3)تسجيل قراءات أجهزة القياس المبينة في الشكل .4
إن  S2ة جهاز االمميتر المتصل مع المفتاح ومالحظة قراء( S2)المفتاح  فصل .5

 .تغيرت
 .فصل التيار الكهربائي عن الدارة  .6
 ( .100W)ته بمصباح قدر  ذات القدرات المتساوية استبدال احد المصابيح الثالث .7
 (.2)جدولالفي ، وتسجيل القراءات الناتجة (5)الى رقم (2)رقم  ات منتكرار الخطو . 8
 .( 400V)دارة محرك ثالثي الطور يعمل بتوصيلة دلتا-(4)لقم بتوصيل الدارة في الشك. 9    
 (.3)كما هو مبين في الجدول اتوالتيار  الجهودتسجيل قيم . 11    
 .الكهربائية بفصل المفتاح الكهربائي  إطفاء الدائرة. 11    
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 (حمل متزن( ) 1)شكل   –القراءات لتوصيلة ستار(:1)جدول
    (A)قيمة التيار  االمميتر (V)قيمة الجهد  الفولتميتر

          
         
         

V      ON 
     OFF 

 
 (حمل غير متزن)  -(1)توصيلة ستار شكل القراءات ل(:2)جدول

    (A)قيمة التيار  االمميتر (V)قيمة الجهد  الفولتميتر
          
         
         

V      ON 
     OFF 

 
 (حمل متزن) القراءات لتوصيلة دلتا(:3)جدول

 .لكل نوع من التوصيالت السابقةتسجيل المالحظات الستنتاج العالقات 

 مالحظات (A)قيمة التيار  يتراالمم (V)قيمة الجهد  الفولتميتر
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قياس جهد الخط وجهد الطور في توصيلة دلتا 

  (400v)لمحرك ثالثي الطور يعمل دلتا 
  توصيلة دلتا:(4)لشك

 .بمحرك ثالثي الطور،اطلب من مشرفك المساعدة في التوصيل العملقبل البدء في  : مالحظة
 :التقييم 
لماذا ال يمر تيار في الخط المتعادل في حالة توصيلة ستار للمصابيح المتساوية ؟  -1

 في هذه الحالة ؟(    )وماذا تكون قيمة 
دل في حالة توصيل المحرك ثالثي الطور مع مصدر لماذا ال يتم توصيل الخط المتعا -2

 جهد ثالثي الطور؟
 لماذا ال يمكن توصيل المصابيح الكهربائية الثالث في توصيلة دلتا ؟ -3
ما هي عالقة كل من جهد الطور وجهد الخط في توصيلة ستار،وكذلك في توصيلة   -4

 دلتا؟
وكذلك في توصيلة ما هي عالقة كل من تيار الطور وتيار الخط في توصيلة ستار، -5

 دلتا؟
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 :(5)التمرين 
المستهلكة في حمل أحادي الكهربائية  الطاقةو  ومعامل القدر القدرة الفعالة وغير الفعالة قياس
 الطور

 فردي: نوع التطبيق 
 : األهداف

 : بعد االنتهاء من تنفيذ هذه التمرين يتوقع منك
 .لطوراحادي ا تقيس القدرة الفعالة وغير الفعالة لحمل .1
 .تقيس معامل القدرة للحمل .2
 .المستهلكة في حمل احادي الطور الطاقة الكهربائية تقيس .3

 :األجهزة واألدوات 
 .أمبيرًا  41فولتا  221 \ أحادي الطور عداد طاقة .1
 (.P,Q,V,A)جهاز قياس متعدد االغراض الرقمي  .2
 .جهاز قياس معامل القدرة  .3
 .(حادي الطورمحرك أ \مدفأة كهربائية )حمل أحادي الطور .4
 .( 2ملم 2، 5×3) أسالك توصيل مناسبة للحمل ،مصدر أحادي الطور .5
  .(إبريز)مخرج قدرة أحادي الطور  .6
 .(/two pole switch  (A16  )ON/OFF)-220 vقاطع ثنائي القطبية  .7
 .(تختارها بمساعدة مشرفك)وسائل حماية أخرى مناسبة .8

 المعلومات األساسية 
 :عداد الطاقة احادي الطور - أ

وتقاس ،يستخدم عداد الطاقة الكهربائية لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في االحمال الكهربائية
ويركب هذا العداد عادة  ،(KWh) ساعة. كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بوحدة الكيلو واط 

شركة تفاديًا ويزود العداد بختم خاص من ال،الشركة المزودة للتيار الكهربائي قبل في المنازل من
 (1)يبين الشكلكما .أحادي الطور طاقة منظرًا عاما لعداد( 1)للعبث به،ويبين الشكل
توصيله من جهة المصدر  يبين طريقة ، وكذلكاحادي الطور عداد الطاقة ايضا،مخطط توصيل

و  3)ويوصل الحمل باألطراف(4و  1)من جهة الحمل،حيث توصل أطراف المصدر باألرقامو 
6).  
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 (أ)

 
 (ب)

 طريقة توصيل جهاز قياس الطاقة الكهربائية احادي الطور(:1)شكل
التشغيل ليتالءم مع اتجاه الدوران المحدد من لمينيوم أثناء ويجب أن يالحظ اتجاه دوران قرص اال

كما وتركب الشركة قاطعًا رئيسيًا ألغراض . ،لكي يعطي الجهاز قراءة صحيحةالشركة الصانعة
 .تيار الكهربائي عن المنزلوفصل ال الحماية

 : القدرة الفعالة وغير الفعالة والقدرة الظاهريةجهاز   - ب
وغير (P)القدرة الفعالة كل من لقياس (2)في الشكل اكمواحد  رقمي استخدام جهاز حاليا يتم
الموجود على ( P\Q)االختيارمفتاح  يةعن طريق تغيير وضعوذلك  بطريقة مباشرة ((Qالفعالة

 .( kvar) او (( Kw ه على اشارةوضعبإما  واجهة الجهاز

 
جهاز قياس رقمي متعدد االغراض لقياس القدرة الفعالة وغير الفعالة والظاهرية لحمل (:2)شكل

 احادي الطور
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مختلفة من هذه االجهزة المتعددة القياسات،لذلك يجب الرجوع  وأشكالويتوفر في السوق انواع 
،مخطط توصيل (3)يبين الشكلملية التوصيل والربط،و لكتالوجات الشركات الصانعة اثناء ع

 .او حمل حثي احادي الطور \و (مصباح)مع حمل مادي اعاله(2)المبين في الشكل الجهاز

 
 مخطط توصيل جهاز قياس القدرة الفعالة وغير الفعالة والظاهرية لحمل احادي الطور(:3)شكل

 
الساقط على (V)رة عن طريق قياس الجهدأما القدرة الظاهرية فيتم قياسها بطريقة غير مباش

ومن ثم يتم حساب القدرة الظاهرية ،ايضاالتي يوفرها الجهاز الرقمي (I)الحمل والتيار المار فيه
 .المقاسة بقيمة التيار من خالل ضرب قيمة الجهد

 حمل احادي الطورويمكن حساب هذه القدرات الثالثة وكذلك معامل القدرة في حالة توصيل 
 : حو اآلتيعلى الن

 : كما يلي   Pوبذلك يمكن حساب القدرة الفعالة 
P = V I      

 :كما يلي Qوكذلك يمكن حساب القدرة غير الفعالة 
Q = V I      

 :  يمكن حسابها كما يليف Sأما القدرة الظاهرية 
 

S = V I 
 (:    )جهاز قياس معامل القدرة  -ج

النسبة بين القدرة الفعالة وبين القدرة (4)المبين في الشكل ماثليالت يقيس جهاز معامل القدرة
 .ال تقيس كمية معينة فان درجة دقتها ليست عالية نانوألالظاهرية،
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 جهاز قياس معامل القدرة(: 4)شكل
  (الواحد صحيح ) القدرةبحيث تكون قراءة معامل  لهذا الجهاز وغالبا ما يكون تدريج المقياس

ه ينحرف المؤشر الى اليمين في حالة حمل ذي ممانعة حثيحيث لمقياس،في منتصف ا
(inductive) ه ة سعويعناينحرف الى اليسار في حالة حمل ذي مم،بينماcapactive)). 

ويكون معامل القدرة في .الحمل والمصدر كل من طريقة توصيل الجهاز مع،(4)يبين الشكلو  
 .ة وغالبا ما يكون اقل من ذلكالمادي لألحمالاحسن حاالته واحدا صحيحا 

 :تنفيذ التمرينخطوات 
 :(حثي \مادي ) المستهلكة في حمل احادي الطور القدرةقياس  - أ
 .ضبط جهاز قياس القدرة حسب تعليمات الشركة -1
  .(5)في الشكل المبين حسب المخطط توصيل الدارة الكهربائية -2

  
 مع حمل احادي الطور جهاز واطميتر توصيلمخطط (:5)شكل

 (.4)تشغيل الدارة بواسطة المفتاح الدوار،كما في الشكل -3
  (.6)،شكل،وتسجيل القراءةكحمل قياس القدرة بواسطة الجهاز بعد توصيل مدفأة كهربائية -4
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 توصيل المدفأة كحمل مادي لقياس القدرة(:6)شكل

بطريقة غير مباشرة عن  الفعالة ،لقياس القدرةوتشغيلها(7)توصيل الدارة المبينة في الشكل -5
وكتابة  السابقة والحالية ،ثم مقارنة القيمتينطريق قياس قيمة التيار والجهد،وتسجيلها

 .االستنتاج

 
 بطريقة غير مباشرةلحمل مادي قياس القدرة (:7)شكل

 ،ثم قياس القدرة(اطلب مساعدة مدربك)استبدال المدفأة الكهربائية بمحرك احادي الطور -6
 . هاوتسجيل الفعالة

 :في حمل احادي الطور معامل القدرةقياس  - ب
 .(8)قم بتوصيل الدارة الكهربائية المبينة في الشكل .1

 
 

 طريقة توصيل جهاز قياس معامل القدرة مع الحمل(:8)شكل
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بقسمة ،(لمحرك احادي الطور) بطريقة غير مباشرة(P)الفعالة قياس قيمة معامل القدرة .2
 (.8)،كما في الشكل،وتسجيلها(S)الظاهرية على القدرةالفعالة  قيمة القدرة 

 :قياس الطاقة الكهربائية لحمل احادي الطور -ج
 .(9)الدارة الكهربائية المبينة في الشكل تحضير مكونات .1

 
 عداد طاقة احادي الطور ،مخطط توصيل العداد(:9)شكل 

 (.11)قم بتنفيذ الدارة الكهربائية المبينة في الشكل  .2

 
 عداد طاقة احادي الطور مع حمل كهربائيمخطط توصيل (:11)شكل

 .دقائق 3ضبط زمن التشغيل لمدة تشغيل الدارة الكهربائية مع  .3
 .راقب اتجاه دوران قرص األلمينيوم .4
 .حساب قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة خالل الفترة الزمنية،وتسجيلها .5
 .ناستبدل المحرك أحادي الطور بمدفأة كهربائية،ثم أعد إجراء التمري .6

قياس كل من القدرة الفعالة وغير الفعالة والظاهرية باستخدام الجهاز الرقمي  -د
 :متعدد القياسات 

 (.فقط المصباح) ،بدون توصيل المحرك (11)قم بتوصيل الدارة المبينة في الشكل .1
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 (P,Q,V,I)قياس الكميات الكهربائية المختلفة(: 11)شكل 

 .قراءة القيم المختلفة بعد وتسجيلها،وتشغيله ثم صانعةضبط الجهاز حسب تعليمات الشركة ال. 2

 
 توصيل وتشغيل الجهاز الرقمي مع حمل مادي وقراءة القيم المختلفة(:12)شكل

على التوازي مع المصباح وقراءة القيم (محرك احادي الطور)اضافة حمل حثي .2
  .وتسجيلها

 .فصل مصدر الجهد عن جهاز القياس  .3
 :التقيم 
 اس معامل القدرة ؟ما هي أهمية قي .1
في الحمل المادي في حين أن القدرة غير ............... القدرة الفعالة هي القدرة  .2

 ؟.............في المكثف أو في ............ الفعالة هي القدرة  
 غير الفعالة لحمل ما؟لماذا؟ الهل يجب تثبيت التردد عند قياس القدرة  .3
 درة؟هل يؤثر نوع الحمل على معامل الق .4
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 ما هي الموصفات األساسية لعداد الطاقة أحادي الطور؟أين تكتب؟  .5
كيف يتم توصيل عداد الطاقة احادي الطور ؟وهل يمكن ان يدور القرص باالتجاه  .6

 العكسي؟لماذا؟
بين كيف يمكن أن تحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة في األحمال الكهربائية في منزلك  .7

 اء الشهرية لمنزلك؟؟فسر محتويات فاتورة الكهرب
 ،ثم تنفيذها؟(13)حاول توصيل الدارة المبينة في الشكل .8

 
 دارة قياس الطاقة الكهربائية لحمل ثالثي الطور(:13)شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 (6) : التمرين
 تحديد ترتيب األطوار لمصدر جهد ثالثي الطور

 فردي: نوع التطبيق 
  :األهداف

 :توقع منك أن بعد االنتهاء من هذا التمرين ي  
 .تحديد ترتيب األطوار لمصدر جهد ثالثي الطور 

 :األجهزة واألدوات 
 .مصدر جهد ثالثي الطور .1
 .جهاز قياس ترتيب االطوار .2
 اسالك توصيل مناسبة  .3

  :المعلومات األساسية
تتضح أهمية معرفة اتجاه دوران األطوار في دارات التيار المتناوب ثالثية األطوار،حيث يساعد 

الجهاز على التوصيل الصحيح لكثير من أجهزة القياس الكهربائية لكي يتشابه ترتيب هذا 
األطوار الثالثة فيها جميعها،وكذلك تبرز أهمية هذا الجهاز أيضا إلتمام عملية ربط المولدات 
الكهربائي بقضبان التوزيع الرئيسة،وكذلك هو الحال أيضا في تحديد اتجاه دوران المحركات 

األطوار يؤدي إلى اختالف اتجاه دورانها (تتابع)ثالثية الطور حيث أن اختالف ترتيب الكهربائية
األمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في أداء تلك المحركات إذا ما تم تشغيلها باتجاه دوران 

خر يحل افإذا ما كان اتجاه دوران المحركات عكس المطلوب فان تبديل طور مكان . خاطئ
 .األمر

وهذا الجهاز مهم . جهاز تحديد اتجاه دوران األطوار الثالثة وطريقة توصيله( 1)الشكل ويبين 
جدا لمن يعمل في صيانة األعطال التي قد تطرأ على عمل شبكة الضغط العالي نتيجة انقطاع 

 .مفاجئ في خطوط الشبكة العامة للكهرباء خاصة عند إعادة وصلها للمستهلك

  
 حديد ترتيب االطوار الثالثصورة ألجهزة ت(:1)شكل 
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 :تنفيذ التمرينخطوات 
 .تحضير األجهزة واألدوات الالزمة للتمرين .1
اختيار محرك ثالثي الطور يعمل بجهد المصدر ثالثي الطور المتوفر،كما في  .2

 (2)الشكل

 
 محرك ثالثي الطور(:2)شكل

كما ،(on/offمفتاح ثالثي القطب ) توصيل وسيلة حماية مع المحرك ثالثي الطور .3
 (.3)شكلفي ال

 
 دائرة توصيل جهاز تحديد اتجاه الدوران(:3)شكل

توصيل احد أطراف الجهاز الثالثة مع احد أطراف المحرك الثالثة،كما في الشكل  .4
 .السابق
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 (.3)الشكل المبين في إغالق المفتاح ثالثي القطب .5
 .توصيل طرفي الجهاز اآلخرين مع نقطتي المحرك األخريين  .6
تجاه دوران األطوار وترتيبها من الجهاز وكذلك من اتجاه دوران المحرك مالحظة ا .7

 .ثالثي الطور
 .فصل مصدر القدرة ثالثي الطور بواسطة المفتاح  .8
تكرار العملية السابقة ولكن بتبديل طور مكان آخر من خالل أطراف المفتاح  .9

 .الكهربائي ثالثي القطب 
 .بعد إغالق المفتاح الكهربائي مالحظة اتجاه دوران المحرك في هذه الحالة .11

 :التقييم 
 اين يمكن برأيك يجب تركيب جهاز تحديد ترتيب االطوار؟ -1
اذكر امثلة تدلل على اهمية معرفة اتجاه دوران االطوار في الحياة العملية؟وماذا يحدث  -2

 اذا لم يتم االلتزام باتجاه دوران االطوار المحدد من قبل شركات توليد الكهرباء؟
 رأيك يجب معرفة اتجاه دوران االطوار لمضخة مياه ثالثية االطوار؟لماذا ب -3
 ؟(phase sequence)ما هو الفرق ما بين جهاز تحديد ترتيب االطوار وجهاز -4
وعن طريقة ومكان تركيبه (phase sequence)ابحث عن مواصفات جهاز ( 1)نشاط 

 عمله؟ وكيفية
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 (7) : التمرين
 (.محرك ثالثي الطور)مل القدرة  مع حمل ثالثي الطورتحسين معا جهاز توصيل

 فردي: نوع التطبيق 
 :االهداف 

 :بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن   
  .ثالثي الطور توصيل جهاز قياس معامل القدرة .1

 .لتحسين معامل القدرة لحمل ثالثي الطور يدويالتحسين معامل القدرة توصيل جهاز   .2

 :دوات األجهزة واأل
 .جهاز تحسين معامل القدرة اليدوي المزود بصندوق مواسعات ومقاومات التفريغ .1
 .جهاز قياس معامل القدرة  .2
 .محرك ثالثي الطور .3
 .أسالك توصيل .4
 .مصدر جهد ثالثي الطور .5
 (.on/off)مفتاح ثالثي القطب  .6

 :المعلومات االساسية 
فقد تعمل جميع ،ع طبيعة العمل وظروفهداخل المصانع يتب(الحثية) من المعلوم أن تشغيل اآلالت

وهذا يعني أن معامل القدرة .اآلالت داخل المصنع دفعه واحدة أو قد يعمل جزء منها فقط
للمصنع يتغير مع الوقت مما يعني اختالف قيم المواسعات التي تلزم لرفع معامل القدرة عند كل 

وحيث ان هذا الجهاز .ليوم الواحدقيمة من قيم معامل القدرة التي تتغير مع مرور الزمن في ا
المستهلكة في االحمال والقدرة الكلية التي تغذيها الشبكة (الحقيقية)يقيس النسبة بين القدرة الفعالة

العامة للكهرباء لهذه األحمال فان القيمة التي يقيسها هذا الجهاز تعكس مدى االستفادة من القدرة 
وصل  في للتحكم بشكل اتوماتيكييتطلب جهازا  بالتالي وهذا.الكلية المسحوبة من المصدر

التي تلزم لرفع  حسب الحاجة( capacitor- bankصندوق المواسعات )وفصل ما يسمى
،وهو ما يعرف بجهاز المتحكم بتحسين معامل القدرة ،كما (0.95)لقيمة تقترب من معامل القدرة

 (.1)هو مبين في الشكل
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 ت عبر تشغيل الكنتاكتورات إلضافة كل مجموعةكيفية توصيل مجموعات المكثفا(:1)شكل

ويتم تصنيعه من (. power factor controller -منظم معامل القدرة )ويسمى هذا الجهاز 
احد اشكال نظام التحكم بتحسين معامل القدرة (2)، ويبين الشكلقبل شركات كثيرة ومتنوعة 

ية للمصنع لتحسين معامل القدرة له ويركب هذا الجهاز داخل اللوحة الرئيس.والمتحكم الخاص به
 .لحظة إنشاء المصنع بغرض التوفير في فاتورة الكهرباء لصاحب المصنع

 
 مكونات نظام تحسين معامل القدرة والمتحكم الخاص بالنظام(:2)شكل
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 :تنفيذ التمرينخطوات        
ات قيم اليدوي والمزود بمجموعات ذ ذو التشغيل معامل القدرةب التحكمجهاز  تحضير -1

 (.3)في الشكل المبين،مختلفة من المواسعات والمتصلة معه

 
 جهاز تحسين معامل القدرة ذو التشغيل اليدوي(:3)شكل 

المحرك (الحمل) جهةمن جهاز تحسين معامل القدرة اليدوي  الثالث طرافألأتوصيل  -2
دون مع ابقاء جهة المصدر ب المراد قياس معامل قدرته وتحسين معامله ثالثي الطور

 .(أ4)شكل ال كما في،توصيل

 
 جهاز المتحكم بتحسين معامل القدرة:  ( أ)

 
جهاز قياس معامل القدرة ثالثي ( ب) 

 الطور
اطراف توصيل الجهاز المتحكم بتحسين معامل القدرة الستة بكل من مصدر الجهد (:4)شكل

ي ثالثي وأطراف توصيل جهاز قياس معامل القدرة التماثل -(محرك ثالثي الطور)والحمل
 الطور

بمحرك ثالثي الطور،اطلب من مشرفك المساعدة في  العملقبل البدء في  : مالحظة  
 .التوصيل
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للمفتاح ( 6و 4و  2)االطرافمع  من جهة المصدر المتحكمتوصيل أطراف جهاز  -3
 (.5)في الشكلكما هو مبين في المخطط -الرئيسي ثالثي القطب

 
 القدرة وجهاز تحسين معامل القدرة مع المحركمخطط توصيل جهاز قياس معامل (:5)شكل
مع اطراف جهاز قياس معامل ( 5و  3و  1)كذلك توصيل اطراف المفتاح ثالثي القطب -4

 .اعاله(5)القدرة ثالثي الطور،كما هو مبين في الشكل
لتوصيل مصدر الجهد ثالثي (.6)في الشكل الرئيسي المبين إغالق المفتاح ثالثي القطب -5

 .لتشغيله لمتحكم والمحركجهاز ا الطور مع

 
 مفتاح تشغيل رئيسي يدوي ثالثي القطب(:6)شكل

 .اليدوي وتسجيله نظام التحسينقراءة  قيمة معامل قدرة المحرك قبل تشغيل  -6
 بإضافة المكثفات،وذلك تحسين معامل القدرة اليدوي تدريجياالمتحكم بتشغيل جهاز  -7

تضيف كل  والتي (االربعة) ةاليدوي مفاتيح التشغيلعن طريق  الكونتاكتورات بتفعيل
ومالحظة قيمة قراءة جهاز قياس معامل القدرة عند كل حالة لوحدها،مكثفات  مجموعة
 .وتسجيلها

إضافة مكثفات أخرى بإغالق المفاتيح اليدوي الواحد تلو اآلخر تدريجيا،وتسجيل قيمة  -8
 .زيادة معامل القدرة في كل حالة

 .جهزةالمفتاح ثالثي القطب عن األ فصل -9
 .عن كيفية تحسين معامل القدرة وقياسه في دفتر التدريب العملي مفصل كتابة تقرير-11
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 :التقييم 
 هل يعتبر معامل القدرة لمحرك ثالثي الطور منخفض ام مرتفع ؟ لماذا؟  -1
ارسم دائرة توصيل ثالثة مكثفات متصالت بطريقة دلتا مع محرك ثالثي الطور في نظام  -2

  تحسين معامل القدرة؟
 .لماذا يلزم اضافة مقاومات مع صندوق المكثفات الخاص بتحسين معامل القدرة -3
ماذا يحدث لقراءة جهاز امميتر يقرأ قيمة التيار المسحوب من المحرك قبل وبعد اضافة  -4

 المكثفات؟فسر ذلك؟
ما هو تأثير اضافات مكثفات تحسين القدرة على كل من المستهلك وشركات تزويد  -5

 الكهرباء؟
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 (8) : التمرين
 محول آحادي الطور للتأكد من صالحيته وتشغيل فحص

 فردي: نوع التطبيق 
  :األهداف

 :بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن   
 قراءة المواصفات الفنية للمحول عن اللوحة االسمية الخاصة به .1
 .فحص ملفات المحول الكهربائي باستخدام جهاز االوميتر .2
 .التشغيلية حسب مقرراته هيل المحول والتأكد من جهودتشغ .3

 :األجهزة واألدوات 
 .محول كهربائي آحادي الطور عدد اثنين .1
 .صندوق عدة كامل .2
 (.كلمنت)شعب توصيل مناسبة  .3
 .مصدر جهد آحادي الطور .4
 (.DMM)ساعة قياس  .5
 .أسالك توصيل مناسبة .6
 .صندوق عدة كامل .7

 :المعلومات االساسية
حادي الطور في العادة من ملفين يسمى الملف المتصل بمصدر التغذية بالملف يتكون المحول ا

فحص طرفي كل من الملف بينما يسمى الملف المتصل بالحمل بالملف الثانوي،ويتم   االبتدائي 
 قياس مقاومة كل ملف ،حيث يتمميترمباستخدام جهاز االو للمحول  االبتدائي والملف الثانوي

يدل على  منهما،وهذالكل (صفراال تساوي )يتر قراءة ما مطي جهاز االومعلى حدا بحيث يع منها
مما يدل على (ماال نهاية)قيمة   أي من الملفين يعطييجب  ،وأيضا ال عدم وجود دارة قصر

 .عدم وجود قطع في الملف
تعطي انطباعا سريعا ولكن ليس بشكل أكيد بان المحول يعمل بشكل للفحص، هذه القيم

حقق بشكل دقيق،يجب تزويد طرفي الملف االبتدائي بالجهد المقرر له ثم قياس ولكن للت.جيد
الجهد على طرفي ملفه الثانوي ومقارنة ذلك بما هو مكتوب على لوحته االسمية ليتم التأكد بان 

 .المحول يعمل بصورة جيده
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 حمل توصيلدون أن يتم  بمصدر الجهد توصيل المحول الكهربائي عادة المفضل غير منو 
إذا تم ذلك بصور  ،خاصةالن ذلك يؤدي إلى التقليل في عمر المحول،على مخرجه كهربائي

 .فضال عن انه قد يسبب حرائق متكررة ولفترة طويلة
 :تنفيذ التمرينخطوات        

 :قراءة وتفسير بيانات اللوحة االسمية لمحول أحادي الطور - أ
 (.1)اختر محول كهربائي تحت إشراف مدربك،كما في الشكل -1

 
 محول كهربائي(:1)شكل

 (.2)حدد مكان وجود اللوحة االسمية للمحول،كما في الشكل -2

 
 اللوحة االسمية للمحول(:2)شكل

 (3)قراءة البيانات الموجود على اللوحة االسمية من قبل الشركة الصانعة،شكل -3
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 البيانات الموجود على اللوحة االسمية(:3)شكل

 (.4)لشكلالمحول،كما في ا(سعة)تحديد قدرة  -4

 
 المحول(سعة)قدرة (:4)شكل

 (5)تحديد جهد الملف االبتدائي حسب بيانات اللوحة االسمية للمحول،شكل -5

 
 جهد الملف االبتدائي(:5)شكل
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 ( 6)تحديد جهد الملف الثانوي حسب بيانات اللوحة االسمية للمحول،كما في الشكل -6

 
 جهد الملف الثانوي(:6)شكل

 (.7)بتدائي كما في الشكلتحديد أقصى تيار للملف اال -7

 
 أقصى تيار للملف االبتدائي(:7)شكل

 ( . 8)تحديد أقصى تيار للملف الثانوي، كما في الشكل -8

 
 أقصى تيار للملف الثانوي:(8)شكل

 (.9)محول عادي أو ذو نقطة وسط  كما في الشكل)تحديد نوع المحول -9
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 تحديد نوع المحول:(9)شكل
 (. 1)للوحة االسمية للمحول ، كما في الجدول تعبئة الجدول بالبيانات حسب ا

 
 جدول بالبيانات الخاص بالمحول(:1)جدول

 (11)تعبئة القيم على الشكل المقابل حسب بيانات اللوحة االسمية،شكل-11

 
 تحديد قيم الجهود للمحول(:11)شكل

 (.11)فحص أطراف محول آحادي الطور ذو نقطة وسط  للتأكد من صالحيته،شكل - ب
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 محول ذو نقطة وسط(:11)شكل

 (.12)رسم أطراف المحول وتعينها،كما في الشكل -1

 
 تحديد أطراف المحول االبتدائية والثانوية(:12)شكل

 .مناسبة،وضبطها على اشارة االومميتر( DMM)اختيار ساعة قياس  -2
  .وقياس قيمة المقاومة( 1،2)توصيل أطراف الساعة على الطرفين  -3
 .وقياس قيمة المقاومة ( 4،3)طرفين توصيل أطراف الساعة على ال -4
 .وقياس قيمة المقاومة ( 6،5)توصيل أطراف الساعة على الطرفين  -5
  .وقياس قيمة المقاومة( 6،7)توصيل أطراف الساعة على الطرفين  -6
عطاء الرأي في الصالحية من عدمها(2) تسجيل القيم في الجدول  -7  .، وا 
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 (  2) الجدول

 (13)ناسب وقياس قيم جهد كل مخرج،شكلتوصيل المحول مع مصدر جهد م -8

 
 توصيل المحول مع مصدر جهد مناسب وقياس قيم جهد كل مخرج(:13)شكل 

 :التقييم 
 ما هي المواصفات الفنية الالزم معرفتها عند القيام باستبدال محول تالف بآخر جيد؟ -1
 بين كيف يتم التأكد من صالحية محول احادي الطور للعمل؟ -2
 ول احادي الطور ذو نقطة الوسط عن المحول العادي،وأين يستخدم؟بماذا يختلف المح -3
 لماذا ال يعمل المحول من خالل مصدر جهد مستمر؟فسر ذلك؟ -4
هل يجوز توصيل المحوالت احادية الطور مع بعضها البعض للحصول على جهود  -5

 وتيارات جديدة ؟وهل هناك شروط لتوصيلها معا؟اكتب بحثا عن ذلك؟
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 (9) : تمرينال
 توصيل المحوالت أحادية الطور

 فردي: نوع التطبيق 
  :األهداف

 :بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن   
 .توصيل المحوالت أحادية الطور بعدة طرق .1

 :األجهزة واألدوات 
 .محول كهربائي آحادي الطور عدد اثنين .1
 .صندوق عدة كامل .2
 (.كلمنت)شعب توصيل مناسبة  .3
 .جهد آحادي الطور مصدر .4
 (.DMM)ساعة قياس  .5
 .أسالك توصيل مناسبة .6

 :المعلومات االساسية
تظهر الحاجة الى توصيل محوالت احادية الطور بعضها مع لتشغيل احماال كهربائية ذات 

سعات مختلفة،وكذلك عند عدم توفر الجهود المناسبة لتشغيلها أو التيارات الالزمة لتشغيل تلك 
وعند توصيل . رك كل منهما في تيار الحمل بما ال يزيد عن مقرره التيارياالحمال لكي يتشا

تطابق في )المحوالت يراعى ان يكون المجال المغناطيسي المتولد لكل منهما في نفس االتجاه
 .وال يلغيه وكذلك يفضل ان يحمل كل منهما نفس الخواص،لكي يدعم كل منهما االخر( القطبية

 :يجب مراعاة الشروط االتية  وعند توصيل تلك المحوالت
 .جهد مصدر التغذية  المتوفر -1
 .جهد الحمل المراد تغذيته من هذه االحمال وكذلك تياره -2
 .الجهد الذي صممت على اساسه تلك المحوالت -3

 :ويمكن توصيل المحوالت بأربعة طرق هي 
 (.2)توالي،شكل –توالي -1
 (.3)توازي،شكل –توالي -2
 (.4)توازي،شكل –توالي -3
 (.5)ازي،شكلتو  –توازي -4
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 :تنفيذ التمرينخطوات        
 :توالي –توصيل محولين توالي  - أ
 (.1)اختيار محولين لتوصيلهما بالطرق األربعة،كما في الشكل -1

 
 (V 220/160)محولين(:1)شكل

 .مع مراعاة قطبية المحولين (2)توصيل أطراف المحولين بالطريقة المبينة في الشكل -2

 
 توالي -توصيل محولين توالي(:2)شكل

( 220V)توصيل طرفي الملف االبتدائي  الناتج  مع مصدر جهد  آحادي الطور  -3
 .وتسجيله

  .قياس الجهد على  طرفي كل ملف ابتدائي للمحولين باستخدام جهاز الفولتميتر وتسجيله -4
  .قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي الناتج المبين باستخدام جهاز الفولتميتر وتسجيله -5
 .هد على طرفي كل ملف ثانوي للمحولين وتسجيلهقياس الج -6
 :توازي –توصيل محولين توازي  - ب

 (.3)توصيل أطراف المحولين بالطريقة المبينة في الشكل -1
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 توازي -توصيل محولين توازي(:3)شكل

( 220V)توصيل طرفي الملف االبتدائي  الناتج  مع مصدر جهد  آحادي الطور -2
 .وتسجيله

ملف ابتدائي للمحولين باستخدام جهاز الفولتميتر  قياس الجهد على  طرفي كل -3
 .وتسجيله

قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي الناتج المبين باستخدام جهاز الفولتميتر  -4
 .وتسجيله

قياس الجهد على  طرفي كل ملف ثانوي للمحولين باستخدام جهاز الفولتميتر  -5
 .وتسجيله

 :توازي –توصيل محولين توالي  -ج
 (.4)ف المحولين بالطريقة المبينة في الشكلتوصيل أطرا -1

 
 توازي -توصيل محولين توالي(:4)شكل
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مع مصدر جهد  آحادي الطور ( 5)توصيل طرفي الملف االبتدائي  الناتج  في الشكل -2
(220V)وتسجيله. 

 
 توصيل طرفي الملف االبتدائي مع مصدر الجهد    (:5)شكل

كما في (  b, c)و (   a , b)محولينقياس الجهد على  طرفي كل ملف ابتدائي لل -3
 .وتسجيله(6)الشكل

 
 قياس الجهد على  طرفي كل ملف ابتدائي(:6)شكل

 .وتسجيله( 7)في الشكل( d , e)قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي الناتج المبين -4
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 قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي(:7)شكل

 .وتسجيله( 8)كما في الشكل قياس الجهد على  طرفي كل ملف ثانوي للمحولين -5

 
 توالي -توصيل محولين توازي(:8)شكل

 :التقييم 
 ماذا تعني النقطة الغامقة الموجودة على ملفات المحوالت في االشكال جميعها؟فسر؟ -1
 جميعها؟ للتمرين ،ثم اعد الخطوات السابقةتوازي –توازي قم بتوصيل محولين بطريقة  -2
 هربائية ؟وهل هناك شروط لذلك؟ما هو الداعي لتوصيل المحوالت الك -3
أمبير،ومحولين (4)فولت يعمل بتيار قيمته(111)لديك حمل كهربائي يعمل على جهد  -4

 :كل منهما  بالمواصفات التالية
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( 2)يعطي أقصى تيار مقداره ( 220/110)محول خافض للجهد آحادي الطور 
 . أمبير

مل الكهربائي الذي يحتاج بين كيف يجب أن يتم توصيل المحولين لتغذية الح:السؤال 
 ،موضحا ذلك بالرسم ؟(220v)أمبير من مصدر جهد (4)إلى تيار
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 (11) : التمرين
 بطريقة ستار وبطريقة دلتا توصيل ثالثة محوالت أحادية الطور

 فردي: نوع التطبيق 
  :األهداف

 :بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوقع منك أن   
 .المحول ثالثي الطور يقة تشكيلطر تتعرف على .1

 .لتشكل محول ثالثي الطور توصل ثالثة محوالت أحادية الطور .2

 .(∆/Y/Y, ∆/∆,∆/Y,Y)توصل اطراف المحوالت الثالث بالطرق  .3

 .تقيس الجهود الناتجة على اطراف ملفات المحول ثالثي الطور في حالة .4

 .الخط والطور في كل حالة تستنتج العالقات الرياضية التي تربط كل من جهود وتيارات .5

 :األجهزة واألدوات 
 (.3)محول كهربائي آحادي الطور عدد .1
 (.1100VA: 400/230V)محول ثالثي الطور يتكون من ثالثة محوالت منفصلة  .2
 .صندوق عدة كامل .3
 (.كلمنت)شعب توصيل مناسبة  .4
 .الطور وثالثي مصدر جهد آحادي .5
 (.DMM)ساعة قياس  .6
 .أسالك توصيل مناسبة .7

 :ومات االساسيةالمعل
 ثالثة محوالت احادية الطور،ويمكن ان ينتج جراء توصيل محول ثالثي الطور من تشكيليمكن 

 الثانوي اتلملف بالنسبة وكذلك الحال،ستة اطراف عن توصيل ملفات االبتدائي الثالث
 :تشمل ما يلي،و اكثرها شيوعا والتي تعد (1)مبينة في الشكل عدة توصيالت مختلفةالثالث،
 .(نجمة –نجمة )وصيلة ت .1
 .(مثلث –مثلث )توصيلة  .2
 (.نجمة -مثلث)توصيلة  .3
 (.مثلث –نجمة )توصيلة  .4

ويمكن حساب جهد الطور لكل من الملف االبتدائي والملف الثانوي مقارنة بجهد الخط،مع العلم 
 كما هو ،للمحول( a)حسب بداللة نسبة التحويليان جهد الخط لالبتدائي الى جهد الخط للثانوي 

 (.1)لو دجلامبين في 
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 العالقات الرياضية نوع  توصيلة المحول ثالثي الطور

 
 (نجمة  –نجمة :) توصيلة

 
 

 

 
 (مثلث –مثلث :)توصيلة 

 

 

 
 (نجمة -مثلث:)توصيلة 

 

 

 

 
 (مثلث –نجمة :) توصيلة 

 

 

 ية التوصيالت المختلفة للمحوالت ثالثية الطور وعالقاتها الرياض(:1)لو دجلا
وتعتمد طريقة توصيل اطراف الملفات في المحوالت ثالثية الطور على طبيعة الشبكة وخواصها 

 .وموقع المحول والجهد الذي سيعمل عليه،وطبيعة الحمل الذي سيوصل معه 
 :تنفيذ التمرينخطوات        

 (:1)،شكلستار \توصيل الثالثة محوالت بطريقة ستار   - أ
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 ستار\الت بطريقة ستارتوصيل الثالثة محو (:1)شكل

 (.2)كما في الشكل،اختيار ثالثة محوالت منفردة وقراءة اللوحة االسمية لها  -1

  
 اختيار ثالثة محوالت منفصلة وقراءة اللوحة االسمية لهم(:2)شكل

 (.2)تحديد نقاط توصيل المحول ثالثي الطور كما في الشكل -2
 مع مصدر جهد  ثالثي الطور(3)توصيل أطراف الملف االبتدائي  الناتج  في الشكل -3

(380V) (R,S,T.) 
 

 
 توصيل أطراف الملف االبتدائي مع مصدر جهد  ثالثي  (:3)شكل

 .قياس الجهد على  طرفي كل ملف ابتدائي للمحوالت الثالث وتسجيله -4
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 .قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي الناتج وتسجيله -5
 .الثالث وتسجيلهقياس الجهد على  طرفي كل ملف ثانوي للمحوالت  -6
 (:4)دلتا، شكل \توصيلة ستار - ب

 
 دلتا \توصيلة ستار(:4)شكل

مع مصدر جهد  ثالثي ( 5)توصيل أطراف الملف االبتدائي  الناتج  في الشكل -1
 (.380V)الطور

 
 توصيل أطراف الملف االبتدائي مع مصدر جهد  ثالثي  (:5)شكل

 ثالث وتسجيلهقياس الجهد على  طرفي كل ملف ابتدائي للمحوالت ال -2
 .قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي الناتج وتسجيله  -3
 .قياس الجهد على  طرفي كل ملف ثانوي للمحوالت الثالث وتسجيله -4

 (.6)ستار، شكل \توصيلة دلتا  -ج
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 ستار \توصيلة دلتا (:6)شكل

مع مصدر جهد  ثالثي (7)توصيل أطراف الملف االبتدائي  الناتج  في الشكل -1
 (.380V)الطور

 
 توصيل أطراف الملف االبتدائي مع مصدر جهد  ثالثي  (:7)شكل

 .قياس الجهد على  طرفي كل ملف ابتدائي للمحوالت الثالث وتسجيله -2
 .قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي الناتج وتسجيله  -3
 .قياس الجهد على  طرفي كل ملف ثانوي للمحوالت الثالث وتسجيله -4

 : (8)،شكلدلتا \دلتا  توصيلة -د

 
 دلتا \توصيلة دلتا (:8)شكل
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مع مصدر جهد  ثالثي (9)توصيل أطراف الملف االبتدائي  الناتج  في الشكل -1
 (.380V)الطور

 
 توصيل أطراف الملف االبتدائي مع مصدر جهد  ثالثي  (:9)شكل

 .قياس الجهد على  طرفي كل ملف ابتدائي للمحوالت الثالث وتسجيله -2
 .الملف الثانوي الناتج وتسجيله  قياس الجهد على طرفي -3
 .قياس الجهد على  طرفي كل ملف ثانوي للمحوالت الثالث وتسجيله -4

 :التقييم 
ومصدر جهد ثالثي ( 220V/12V)لديك ثالثة محوالت أحادية الطور خافضة للجهد  -1

، بين الطرق التي يمكن ربطها معا ومع مصدر الجهد  ثالثي الطور ( 380V)الطور 

حول ثالثي الطور دون أن يتلف الملف االبتدائي نتيجة زيادة الجهد عن للحصول على م

 الحد المسموح ، مع تبيان مقدار الجهد على المخرج  في كل حالة ربط؟
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 (11):التمرين
 وتشغيله هوتوصيل( Relay)فحص اطراف الريلى

 فردي: نوع التطبيق 
 :االهداف 

 :ع منك أن بعد االنتهاء من هذا التمرين يتوق  
 .فحص وبناء دوائر المرحالت .1

 :األجهزة واألدوات 
 (.فولت 24)أرجل  5مرحل  .1
 (.24V DC)مصدر جهد  .2
 (.220V AC)مصدر جهد  .3
 .أسالك توصيل .4
 .فولت 221 يعمل بجهد متناوب كهربائي مصباح .5
 (.DMM)جهاز فحص  .6
 .مفتاح كهربائي .7

 :المعلومات االساسية

تغذية طرفي الملف  ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي حيث يتم في مبدأ عملها على المرحل عتمديو 
(coil ) بجهد مستمر أو متردد،مما يجعل مالمساتها المنفصلة عن دائرة الملف والحرة

 تغلق،وكذلك يجعل مالمساتها المغلقة أصال( normally open: NO)الحركة،المفتوحة أصال
(Normally Closed: NC ) تفتح لتشغل دائرة أخرى منفصلة عن دائرة تغذية الملف، ويبين

 .،مكونات ومبدأ عمل الريلي بشكل عام(1)الشكل
 المرحلإذا كانت (فى لوحات التحكم الكهربائية)على قاعدة خاصة المرحالتتثبيت  يتم ويمكن أن

على اللوحات المطبوعة االلكترونية إذا ريلى ال ت يتثب ان يتم عالية،أوالالقدرات  من النوع ذو
،النوعين األكثر (2)،ويبين الشكلأو كان بمقررات امبيرية منخفضة كانت مالمساتها بدون قاعدة

 .شهرة منها
 

هربائي يتكون من مفتاح ميكانيكي يمكن التحكم فيه عبارة عن عنصر ك( الريلى) المرحل  
وينتشر كثيرًا في التطبيقات . موجود بداخلهكهربائيُا من خالل تطبيق جهد على الملف ال

ودارات  االلكترونيةجهزة مغذيات الطاقة لألمثاًل في دارات المنظمات الكهربائية و  الكهربائية
 .تطبيقات األخرىمن ال وغيرهاالمصاعد واألبواب الكهربائية 
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 مكونات ومبدأ عمل الريلي (:1)شكل

 
 ذو قدرة منخفضة( ريلي) مرحل كهربائي (:أ)

 
 لية مع قاعدةذو قدرة عا( ريلي)مرحل كهربائي (:ب) 

 النوعين األكثر شهرة من الريلهات(:2)شكل
 كذلك. ما يسمى باألقطابتصنف حسب نقاط التالمس وعدد  المرحالتهناك أنواع مختلفة من و 

وهي جهود نظامية عالمية تتراوح ،متعددة( مترددة \مستمرة )بجهود تحكمو  بتيارات الريلهات تتوفر
بعض أشكال المرحالت المستخدمة في (3)الشكل ،ويبين(DC/AC)فولت(221-6)بين

 .المختلفةالتطبيقات الكهربائية وااللكترونية 

 
  مرحل ذو قاعدة(:أ)شكل

 
 أرجل (5)مرحل الكتروني ذي(:ب)شكل

 .المختلفةالمرحالت المستخدمة في التطبيقات الكهربائية وااللكترونية (:3)شكل
 :طريقة اختيار الريلي
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 .د نقاط التوصيلحجم الريلي الفيزيائي وعد .1
 .مثال(5,12,24VDC) الجهد الذي يعمل عليه ملف الريلي  .2
 ويمكن استخدام قانون اوم لمعرفة التيار الالزم لتفعيل ملف الريلي،مقاومة ملف الريلي .3

 .( 100mA-30)ما بينتقريبا  الذي يتراوح
 (.الجهد والتيار األقصى للمالمسات)مقررات المالمسات .4
 . ونوعها عدد المالمسات الريلي .5

 :تنفيذ التمرينخطوات        
،وذو مالمسين مفتوح ومغلق كما AC(24VDC)اختيار مرحل يعمل على جهد ملف  -1

 (.3)هو مبين في الشكل
تتحمله  جهد وكذلك اقصى  (24VDC) المرحلملف التأكد من الجهد الذي يعمل عليه  -2

 (.4)الشكل،(250V)المسات الم

 
وقيمة أقصى تيار (250v)جهد لمالمساتأقصى و (24v)ملف مرحل مبين عليه جهد ال(:4)شكل

 (10A)للمالمسات
 (.5)على إشارة الجرس لفحص األطراف،كما في الشكل DMMضبط جهاز  -3

 
 على إشارة الجرس لفحص األطراف DMMضبط جهاز (:5)شكل
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فحص أطراف المرحل لتحديد المالمسات المفتوحة والمغلقة على إشارة الجرس،كما في  -4
 (.6)الشكل

 
 (NC)فحص مالمسات مغلقة (:أ)

 
 فحص المالمسات المفتوحة:(ب)

 (NO/NC)فحص وتحديد اطراف مالمسات الريلى(:6)شكل
،كما في (Ω)للمرحل من خالل وضع الجهاز على إشارة(coil)فحص طرفي الملف -5

 .(7)الشكل

 
 فحص ملف المرحل على إشارة المقاومة(:7)شكل

مصدر  الملف يعمل منحيث أن ،(8)و موضح بالشكلتوصيل الدارة الكهربائية كما ه -6
 .بالتشغيلطبعا مع مفتاح كهربائي على التوالي للتحكم  مستمر فولت 24جهد 

 
 دائرة تشغيل حمال كهربائيا يعمل على جهد متناوب بواسطة مالمسات ريلى(:8)شكل
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 220V)جهدبالحمل الكهربائي على طرفي ملف المرحل،ليعمل تشغيل اغالق مفتاح ال -7
AC)جهد خالل توصيل والتحكم به من(24VDC)على طرفي ملف الريلى. 

 .عن ملف المرحل لفصل الحمل(24VDC)فصل جهد التحكم -8
 :التقييم
 ما هي مكونات الريلى ؟ وكيف يعمل؟ -1
 ما هي الجهود التشغيلية لملف الريلهات؟ -2
 للتأكد من صالحيته؟(9)بين كيف يتم فحص الريلي المبين في الشكل -3

 
 (9)ل شك



ال�ا�عة: أساس�ات اإلل���ون�اتال�ح�ة   

 

 ع�لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ال��ائ�ات  األول:ال�����   

�الب ٣-٢ن�ع ال�����: م���عات   

 

  االه�اف:

 أن ی��رب ال�ال� على ف�� ال��ائي وت��ی� صالح��ه. -١

 أن ���� ال�ال� دوائ� االن��از لل��ائ�ات.  -٢

   ال�عامل مع ال��ائ�ات.أن ���� ال�ال� �إج�اءات ال�المة أث�اء  -٣

  ال�عل�مات األساس�ة: 

�ع��� ال��ائي م� الع�اص� الفعالة في ال�وائ� االل���ون�ة فه� ���ح 

���ور ال��ار ال�ه��ائي في ات�اه واح� وت��ى ه�ه ال�الة �االن��از 

األمامي، و���ع م�ور ال��ار �االت�اه ال�عاك� و���ن في حالة ت��ى 

   .ل��ل ال��اور ���ل أن�اع م��لفة م� ال��ائ�اتوااالن��از الع��ي. 

  واألدوات:  الع�د

  ال��اصفات / ال�الح�ات  ال���ة  ال��اد / ال�هاز

  --  ١  ل�حة ت�ص�ل

 IN4007  ١  ث�ائي 

 DC 12V  ١  ل��ة 

  أ� ل�ن م��ف�  ١  ث�ائي م�ع لل��ء

  --  ٣  رق�يجهاز مل������ 

  اوم ٢٢٠، ٣٣٠  ١  مقاومة ����ن�ة

  ��ل� اوم ١٠  ١  مقاومة م�غ��ة

      



  

  ف�� ال��ائي وت��ی� أ��افه

 .Ωجهاز ال�ل���� ال�ق�ي ق� ب�ضع ال�هاز على ق�اس ال�قاومة �اس���ام  -١

 . على ال�اث�د ال�اص �ه ال�ال�على األن�د ال�اص �ال��ائي وال��ف  ال��ج� لل�هازضع ال��ف  -٢

ج�ا على ال�ف�. أذا ق�أ ال�هاز مقاومة عال�ة  ةصف� أو ق��� ��� أن �ق�أ ال�هاز مقاومة مق�ارها -٣

 و���ن �ال��ائي ق�ع داخلي. 

��ف اص �ال��ائي الال� ال�اث�دأع�� أق�اب ال��ص�ل ���� ���ن ال��ف ال��ج� ه�ه ال��ة على  -٤

 ن�د، ��� أن ت�ه� ق�اءة مقاومة عال�ة ج�ا ج�ا. إذا ق�أ ال�هاز مقاومة م��ف�ةال�ال� على األ

 فان ال��ائي �عاني م� خلل داخلي (ق�� في ال��ص�ل)

  ان�� ال��ل ادناه 

  

  

  

  

  دائ�ة االن��از األمامي. 

 صل ال�ائ�ة ��ا في ال��ل ال��اور. -١

تالح� هل  ف�ل� الى ال�ارة، ماذا ١٢صل م��ر ف�ل��ة م����ة  -٢

  ال���اح؟أضاء 

اف�ل م��ر الف�ل��ة ث� أع� ت�ص�ل ال��ائي ول�� �ف�ل��ة معاك�ة  -٣

 الى ال�ارة. 

 أع� وصل م��ر ال�ه� ماذا تالح� هل أضاء ال���اح؟  -٤

  



 ؟الع��يأ� م� ال�االت ال�ا�قة �ان� حالة االن��از االمامي لل��ائي وأیه�ا �ان� حالة االن��از س�ال: 

   علل إجاب��.

  ال��ائي ال��ع لل��ء 

 .ال�ائ�ة ��ا في ال��ل ال��اور صل -١

 هل أضاء ال��ائي ال��ع لل��ء؟  -٢

  � ذل�ل��ائي ال��ع لل��ء، هل أضاء؟ ف�ق� �ع�� ق���ة ا -٣

  

  خ�ائ� م���ى ال��ائي

 صل ال�ائ�ة ال�ه��ائ�ة ��ا في ال��ل ال��اور  -١

  :ق� ب�غ�� ق��ة ال�قاومة ال��غ��ة وأمأل ال��ول ال�الي -٢

  

  

  

  

 

 

 

  

  في ال�ائ�ة اع�� ق���ة م��ر الف�ل��ة وأمأل ال��ول م�ة أخ��  -٣

 أرس� ق�� الف�ل��ة وال��ار ل�ال ال�ال���.  -٤

ق��ة ال�قاومة 

KΩ 

ق�اءة االم��� 

mA 

 ق�اءة الف�ل� م���

mV 

1   

2   

3   

5   

7   

9   



  

   األولى؟علل ع�م م�ور ت�ار في ال�ائ�ة �ع� ع�� ق���ة ال���ر ع� ال�الة  :نقاش

  

  

  

  معای�� ال�المة: 

ت��� وصل أو ف�ل أ� ع��� في ال�ارات ال�ه��ائ�ة وهي في حالة ت�غ�ل، اف�ل م��ر  -١

 ال�ه� أوًال ث� ق� �ال�ع�یل ال��اد ع�له. 

 أ� سل� عار� ب���� ح�ى في ال�ه�د ال���ف�ة.  �ت��� ل� -٢

ال تق��ب وجه� ����ًا م� الع�اص� اإلل���ون�ة ف�ع�ها قابل  -٣

  لالنف�ار. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ث�ائي ال���� ال�اني:ال�����   

  �الب  ٣-٢ن�ع ال�����: م���عات 

 

  األه�اف: 

 أن ���� ال�ال� ث�ائي ال�ن�� ع� ال��ائي العاد�.  -١

 أن ی�س� ال�ال� ال����ى ال�اص ب��ائي ال����.  -٢

 أن �����ج ال�ال� ال��ائ� ال����ة ل��ائي ال�ن�� وت���قاتها.  -٣

  

  األساس�ةال�عل�مات 

ی�لف  (الي الع�� االن��ازی���� ث�ائي ال���� ع� ال��ائي العاد� �أنه �ع�ل في حالة 

 اً �� ع�� االن��از االمامي ت�ام�. �ع�ل ث�ائي ال� الع��ي)ع�� وص�له ل�ه� االنه�ار 

  �� ����ًا في دارات ت���� ال�ه�.�����م ث�ائي ال�� م�ل ال��ائي العاد�.

  الع�د واألدوات 

  ال��اصفات / ال�الح�ات  ال���ة  ال�هازال��اد / 

 1N3828  ١  ث�ائي ز���

 

 1KΩ  ١  ����ن�ة  مقامة

  جه� م����  ١  م��ر جه� م�غ��

    ١  ف�ل�����

    ١  أم��� 

      

  

  



  

  خ��ات الع�ل: 

 ل ال��اور.وصل ال�ارة ال����ة في ال�� -١

ف�ل� وس�ل �ل م� ق�اءة  ١أب�أ ب�فع ال�ه� ت�ر���ًا ��ع�ل  -٢

 الف�ل��ة على ��في ال���� وال��ار ال�ار ع��ه. 

 أمأل ال��ول ال�الي:  -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أف�ل م��ر ال�ه� واع�� ق���ة ال�ن��.  -٤

 ف�ل� ��ل م�ة وأمأل ال��ول ال�الي ت�اعًا.  ٠,١رفع ق��ة ال�ه� ت�ر���ا ��ق�ار أ -٥

  

 

جه� ال���ر 

  (ف�ل�)

  ت�ار ال��ائي  ال�ه� ب�� ��في ال��ائي

١      

٢      

٣      

٤      

٥      

٦      

٧      

٩      

١٠      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ارس� ب�ان�ا عالقة ال��ار �ال�ه� (م���ى ال��اص).  -٦

  

  

  م�اذی� ال�المة: 

  

 جه� ال���ر أك�� م�ا ذ�� في خ��ات ال���ن.  عال ت�ف -١

ع�� ف�ل ال�ارة دائ�ًا تأك� م� ارجاع ق��ة م��ر ال�ه� الى  -٢

 ال�ف�. 

 ال تل�� ث�ائي ال���� اذناء ال����ة ن��ًا ل��ارته العال�ة. -٣

  

  

جه� ال���ر 

  (ف�ل�)

  ت�ار ال��ائي  ال�ه� ب�� ��في ال��ائي

٠,١      

٠,٢      

٠,٣      

٠,٤      

٠,٥      

٠,٦      

٠,٧      

٠,٨      

٠,٩      

١      

 س�ال: ما هي أوجه ال��ه وأوجه االخ�الف ب�� م���ى ال��اص لل��ائي العاد� وث�ائي ال����؟



  

 BJTال����� ال�ال�: ف�� ال��ان���ر 

  �الب  ٣-٢ن�ع ال�����: م���عات 

  األه�اف:

 أن ���د ال�ال� أ��اف ال��ان���ر ال�الثة.  -١

 أن �ف�� ال�ال� ال��ان���ر و��أك� م� صالح��ه.  -٢

  BJTأن �ق�أ ال�ال� ال�فاص�ل الف��ة ال�اصة ب��ان���ر  -٣

  تالف ب�اًء على ال��اصفات الف��ة  BJTأن ���د ال�ال� ال��ائل ل��ان���ر  -٤

  معل�مات أساس�ة  

ث�ائ��� ��ا ه� م�ضح في ال��ل ال��اور،   PNی���ن ال��ان���ر م� وصل�ي 

ل�ل� واع��ادًا على خ�ائ� ال��ائي واخ�الف ق�� ال�قاومة في حال�ي االن��از 

ز ن���ر وصالح��ه �اس���ام جهااالمامي والع��ي فانه ���� ت��ی� أ��اف ال��ا

  وم����األ

  

ی�ضح ال��ل األسفل ق��ة ال�قاومات ب�� أ��اف ال��ان���ر غ�� ال�الف، إذ �ع� اخ�الف أ� م� ه�ه 

  ل�ال على تلف ال��ان���ر. ال�قاومات د

  

   



  الع�د واألدوات 

  ال��اصفات / ال�الح�ات  ال���ة  ال��اد / ال�هاز

   ١  وم���� رق�ي أجهاز 

 2N3904  ,2N3906  ٢  ت�ان���ر 

    ١  جهاز فاح� ال��ان���ر 

  

 خ��ات الع�ل: 

  ت��ی� ن�ع ال��ان���ر وأرجله 

 ١،٢،٣ق� ب��ق�� أرجل ال��ان���ر �األرقام  -١

 ال�قاومة ب�� �ل أرجل ال��ان���ر ��ا في �ق�اس�اس���ام ال��ف�� ال��ج� وال�ال� لألوم���� ق�  -٢

 ال��ول ال�الي وم� ث� دون ن���ة الف�� 

 

  

  

  

  

 الل�ان ت��ن ب��ه� الق�اءة م�تفعة دائ�ا ه�ا ال�اع� وال���ع.  ال��فان -٣

 ب���ی� ال�اع� وال���ع ���ن ال��ف ال�ال� ه� القاع�ة.  -٤

�اس ���� على القاع�ة ونق�م �قنق�م ب����� ال��ف ال��ج� لالوم �ع� ت��ی�نا لقاع�ة ال��ان���ر -٥

�ان� مقاومة القاع�ة ال�اع� م��ف�ة و��ل� مقاومة القاع�ة  إذا ،ال�قاومة ب�� ال��ف�� ال���ق���

 NPNال���ع م��ف�ة أ��ا ���ن ال��ان���ر م� ن�ع 

ال�اع� والقاع�ة ال���ع –على القاع�ة و�ان� ق�اءة القاع�ة  لألوم����ث���ا ال��ف ال�ال�  إذااما  -٦

  PNPم��ف�ة ���ن ال��ان���ر م� ن�ع 



  ت��ی� صالح�ة ال��ان���ر. 

 ال�قاومات ب�� األ��اف ال�الثة وأمأل ال��ول ال�الي. وق� PNPو   NPNأح�� ت�ان�س��ر��  -١

ن�ع 

  ال��ان���ر

ال�قاومة في االن��از 

  الع��ي

ال�قاومة في االن��از 

  االمامي
  صالح�ة ال��ان���ر

CE BC  EB  CE  BC  EB  ال���  تالف  صالح  

NPN                   

PNP                    

  

  

  

  

  

  

  ���� اس���ام ال��اول ال�الي لل��اع�ة في ع�ل�ة الف�� 

  تع�ي الق�� ال�ال� ل�هاز الق�اس.  –إشارة + تع�ي الق�� ال��ج� ل�هاز الق�اس واشارة ال  مالح�ة:

  

  ق�اءة ال�عل�مات الف��ة ال�اصة �ال��ان���ر ث�ائي الق���ة

    2N2222 الق�رةت�ان���ر م��ف� 

م��ع��ا �األن��ن� او �ال����ة ح�ل ال�عل�مات الف��ة ال�اصة به�ا  -١

 ال��ان���ر. 



�عل�مات ال�اردة في ال�لف الف�ي لل��ان���ر هي الق�� الق��� ال�ي ی���لها ال��ان���ر اه� الم�  -٢

  وال�ي ���� مالح��ها في ال��ول ال�الي: 

 2N6388ت�ان���ر عالي الق�رة 

الح� م� ال�فاص�ل الف��ة في ال��ل ادناه ان ه�ا ال��ان���ر 

  ام���.  �����١٠ع ال�عامل مع ت�ارات عال�ة ت�لغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  م�اذی� ال�المة: 

ال��ان���ر ب��ك اث�اء الف�� بل  أ��افت��� أم�اك  -١

 اس���م ال�الق� ال�اصة. 

ال ت�ع أ� م� الق�ع االل���ون�ة في ف�� بل ضعها  -٢

 ب��ت�� على ال�اولة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ال����� ال�ا�ع: ان��ازات ال��ان���ر 

�الب  ٣-٢ن�ع ال�����: م���عات   

  األه�اف:

 الع���ة واالمام�ة. تاالن��از�اأن ���د ال�ال� ت�ص�الت ال��ان���ر في  -١

  أن ی��ي ال�ال� دارات ت�ص�ل أساس�ة لل��ان���ر.  -٢

  معل�مات أساس�ة 

في ه�ه ال�الة  ال��ان���رفي حالة االن��از االمامي لل��ان���ر، ونق�ل أن  ���PN ال��ار في وصلة 

ی���ف ��ف�اح في وضع مغل� أ� ���ح ���ور ال��ار ال�ه��ائي. والع�� ص��ح ففي حالة االن��از 

الع��ي لل��ان���ر ال ��� ال��ار ال�ه��ائي ونق�ل أن ال��ان���ر �ع�ل في ��ف�اح في ال�ضع ال�ف��ح (ال 

  ���ر ت�ار �ه��ائي). 

  الع�د واألدوات: 

  ال��اصفات / ال�الح�ات  ���ةال  ال��اد / ال�هاز

   ٢  م��ر جه� م����

   ٣  أم���

  BC107 ,  BD137  ٢  ت�ان�س��رات

 KΩ 1  ١  مقاومات ����ن�ة

 Ω 220 ١  مقامة م�غ��ة

 

  

  



  

  

  خ��ات ال��ف��: 

  

 ال��اور.اب�ي ال�ائ�ة ��ا في ال��ل  -١

 أض�� م��ر ال�ه� على صف�.  -٢

أب�أ في ز�ادة ال�ه� ت�ر���ًا والح� ق�اءة األم���، هل ت�ج�  -٣

  ذل�.علل  ق�اءة؟

 

 

 

أ�فئ م��ر ال�ه� وأع� ت�ص�ل ال�ائ�ة ����ر جه� مع��س  -٤

هل ت�ج�  ،٣و ٢و��ر ال���ات الق���ة ��ا في ال��ل ال�الي 

  ذل�.لل ع ق�اءة؟

 

  

�فئ م��ر ال�ه� وع�ل ال�ائ�ة ل���ح ح�� ال��ل ال��اور أ -٥

  ق�اءة؟هل ت�ج�  ال�ا�قة،و��ر ال���ات 

  

  �� دائ�ة ج�ی�ة ��ا في ال��ل ال��اور ر  -٦

 ف�ل�. ٩أض�� م��ر ال�ه� على  -٧

ب�اس�ة ال�قاومة ال��غ��ة اض�� ت�ار القاع�ة ��ا ه� م���  -٨

   حالة.في ال��ول ال�الي ث� س�ل ت�ار ال���ع في �ل 
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 القاع�ة. م��ع��ا �ال��ول ارس� العالقة ب�� ت�ار ال���ع وت�ار  -٩

  

  

  

 

  م�اذی� ال�المة: 

  

ت��� أم�اك أ��اف ال��ان���ر ب��ك اث�اء الف�� بل  -١

 اس���م ال�الق� ال�اصة. 

ال ت�ع أ� م� الق�ع االل���ون�ة في ف�� بل ضعها  -٢

 ب��ت�� على ال�اولة. 

 ال تق� ب��ادة ق�� الف�ل��ة ع� الق�� ال�ع�اة في ال�����. -٣

  

  

  

  

 س�ال: وضح ن�ع العالقة ب�� ت�ار ال���ع والقاع�ة ح�� ال����ى؟

 م�لي أم���. ٥٠معامل ال����� ع�� ت�ار ال���ع  س�ال: أوج�



  

   دوائ� ال�ق���: ال�ام�ال����� 

�الب  ٣-٢ن�ع ال�����: م���عات   

  األه�اف:

 ال��جة ال�ارجة م� دوائ� ال�ق���أن ���د  -١

  . دوائ� تق��� ن�ف ال��جة ودوائ� تق��� ال��جة ال�املةأن �ف�ق ال�ال� ب��  -٢

  معل�مات أساس�ة 

ت����م ال��ائ�ات في ت���ل ال��ار ال���اوب الى ت�ار م����، فه�اك الع�ی� م� األجه�ة واألدوات ت��اج الى 

ور ال��ء م�  ت�ار م���� ل�ي تع�ل، �ع��� م��أ ال����ل أن ال��ائ�ات ت��ن في حالة االن��از االمامي ع��

خاللها، وت��ن ��الة االن��از الع��ي ع� م�ور ال��ء ال�ال� م� ال��جة خاللها،  م� ال��جة ال��ج�

  ل�ل� ت��ح ���ور ال��ء ال��ج� م� ال��جة فق� م�ا �����ا م� ال���ل على ال��ار ال�����. 

  الع�د واألدوات: 

  ال��اصفات / ال�الح�ات  ال���ة  ال��اد / ال�هاز

   ١  م�ل� إشارة 

   ١  راس� اإلشارة 

 1N4007  ٢  ث�ائي

 1K Ω 10K Ω  ١  مقاومات ����ن�ة

  ١  اسالك ت�ص�ل

 

  خ��ات ال��ف��: 

 وصل ال�ارة ��ا في ال��ل ال��اور  -١

اض�� م�ل� اإلشارة على م�جة ج���ة ذات ت�دد  -٢

1KHz  2وات�اعVp  



 ب�اس�ة راس� اإلشارة شاه� اإلشارة ال�ارجة على مقاومة ال��ل وق� ب�س�ها على دف��ك.  -٣

 أع� ال����ة �إدخال م�جة م��عة وم�جة م�ل�ة وارس� ال��جة ال�ات�ة على دف��ك.  -٤

  تق��� ال��جة ال�املة

 ق� ب��ص�ل ال�ائ�ة ��ا في ال��ل ال��اور  -١

على الحمل  Ω 1K ق� �اس���ام مقاومة مق�ارها  -٢

LR  

اض�� م�ل� اإلشارة على م�جة ج���ة ذات ت�دد  -٣

1KHz  5وات�اعVp  

 ارس� اإلشارة ال�ارجة في دف��ك وق� ب��ل�لها.  -٤

قارن ال��جة ال�ارجة م� ه�ه ال�ارة �اإلشارة  -٥

 .ال�ارجة م� ال�ائ�ة األولى

  

 ال����� وق� ال�ه� على مقاومةن�ا�: �اس���ام جهاز مل����� رق�ي ق� ب�ضع ال�هاز على ق�اس ال�ه� 

ال��ل في ال�ارة األولى (مق�م ن�ف ال��جة) وق� ال�ه� أ��ا على مقاومة ال��ل في ال�ارة ال�ان�ة (مق�م 

   ال��جة ال�املة). ما هي العالقة ب�� ال�ق���؟

  

  �اذی� ال�المة: م

  

ب��ك اث�اء الف�� بل  ال��ائ�ات ال�����مةت��� أم�اك أ��اف  -١

 اس���م ال�الق� ال�اصة. 

ال ت�ع أ� م� الق�ع االل���ون�ة في ف�� بل ضعها ب��ت��  -٢

 على ال�اولة. 

 ال تق� ب��ادة ق�� الف�ل��ة ع� الق�� ال�ع�اة في ال�����. -٣

  



 IGBT و  MOSFETت�ان�س��رات : ال�ام�ال����� 

�الب  ٣-٢ن�ع ال�����: م���عات   

  األه�اف:

 و���د ا��افه وصالح��ه.   MOSFETأن �ف�� ال�ال� ت�ان�س��ر  -١

 ا��افه وصالح��ه؟ و���د   IGBTأن �ف�� ال�ال� ت�ان���ر  -٢

  IGBTو   MOSFETأن �ق�أ ال�ال� ال�عل�مات الف��ة ��ل م�  -٣

  أن ���د ال�ال� ال��ائل ال��اس�ة في حال تلف ال��ان�س��رات. -٤

  معل�مات أساس�ة 

����ات جعل�ها م����ة ���ل ����، ل�� ه�اك ع��ب لها ال ���� ت�اهلها م�ل   BJTت��از ت�ان�س��رات 

مقاومة ال�خل ال���ف�ة لها وال�ي ت�� م� اس���امها في دارات ال����. ل�ل� ق� ن��� أح�انا الى اس���ام 

ال��  IGBTال�� ���از ��قاومة دخل عال�ة، وت�ان���ر   MOSFETت�ان�س��رات م��لفة م�ل ت�ان���ر 

  ���از ب���له ل��ور ت�ارات م�تفعة. 

  الع�د واألدوات: 

  ال��اصفات / ال�الح�ات  ال���ة  ال��اد / ال�هاز

أو أ�   FQP30N06L  ١  MOSFETت�ان���ر 

  س��ر م�افئ له � ت�ان

أو أ� ت�ان�س��ر   H20R1203  ١ IGBTت�ان���ر 

  م�افئ له

   ١  مل������ رق�ي 

  

  

  

  



   MOSFETف�� ال��ان���ر 

 ���� على مق�اس ال�قاومة. �ضع ال�ل� -١

 وذل� ل�ف��غ ال���ة ب��ه�ا.  SOURCE  و  GATEال�� �أص�ع� �ل م�  -٢

ثاب�ا في ال���ات ال�ق�لة. ��ا في ال��ل  ىوس��ق  SOURCEضع ال��� ال�ال� على  -٣

 ال��اور. 

 

و��� أن ت��ل  DRAINضع ال��� ال�ج� على  -٤

على ق�اءة عال�ة ج�ا، إذا ح�ل� على مقاومة صغ��ة 

 ���ن ه�اك تلف في ال��ان�س��ر. 

 

انقل   SOURCEمع ت���� ال��� ال�ال� على  -٥

و�ه�ه ال���ة س�ف  GATEال��� ال��ج� الى 

��ا في ال��ل   GATEتع�ي ش��ة م�ج�ة على 

 ال��اور.

 

 

انقل  SOURCEمع �قاء ال��� ال�ال� على  -٦

و��� ان ت�ه� االن  DRAINال��� ال�ال� الى 

 ق�اءة الن ال��ان���ر في حالة ت�ص�ل. 

 

  

  

  



  

  

  

   MOSFETق�اءة ال��اصفات الف��ة ل��ان���ر 

  

 أو أ� ت�ان���ر م�افئ له.   FQP30N06Lاح�� ت�ان���ر  -١

م��ع��ا �األن��ن� او �ال����ة ح�ل ال�عل�مات الف��ة ال�اصة به�ا  -٢

 ال��ان���ر. 

ه� ال�عل�مات ال�اردة في ال�لف الف�ي لل��ان���ر هي الق�� أ م�  -٣

الق��� ال�ي ی���لها ال��ان���ر وال�ي ���� مالح��ها في ال��ول 

 ال�الي:

 

�ى ال�ي ی���لها ال��ان�س��ر مع ارتفاع درجة ن�ا�: م� ال��ل ال�اب� علل ان�فاض ق��ة ال��ار الع�

  ال��ارة.

 



  IGBTف�� ت�ان���ر 

 ضع ال�ل����� على مق�اس ال�قاومة.  -١

 وذل� ل�ف��غ ال���ة ب��ه�ا.  EMITTER و  GATEال�� �أص�ع� �ل م�  -٢

ثاب�ا في  ىوس��ق  EMITTERضع ال��� ال�ال� على  -٣

 ��ا في ال��ل ال��اور. ال���ات ال�ق�لة. 

و��� أن  COLLECTERضع ال��� ال�ج� على  -٤

ح�ل� على مقاومة  إذات��ل على ق�اءة عال�ة ج�ا، 

 صغ��ة ���ن ه�اك تلف في ال��ان�س��ر. 

 

انقل ال���   EMITTERمع ت���� ال��� ال�ال� على  -٥

و�ه�ه ال���ة س�ف تع�ي ش��ة  GATEال��ج� الى 

  ��ا في ال��ل ال��اور.  GATEم�ج�ة على 

 

  

 

انقل ال���  EMITTERمع �قاء ال��� ال�ال� على  -٦

ق�اءة و��� ان ت�ه� االن  COLLECTERال�ال� الى 

 ال��ان���ر في حالة ت�ص�ل.  الن

 

  

  

  



   IGBTق�اءة ال��اصفات الف��ة ل��ان���ر 

  

 أو أ� ت�ان���ر م�افئ له.  H20R1203 اح�� ت�ان���ر  -٤

م��ع��ا �األن��ن� او �ال����ة ح�ل ال�عل�مات الف��ة ال�اصة  -٥

 به�ا ال��ان���ر. 

ه� ال�عل�مات ال�اردة في ال�لف الف�ي لل��ان���ر هي أ م�  -٦

 الق�� الق��� ال�ي ی���لها ال��ان���ر وال�ي ���� مالح��ها في ال��ول ال�الي:

 

 

  ت��لها. تله�ا ال��ع م� ال��ان�س��راالح� الق�� العال�ة ل��ارات والف�ل��ات ال�ي ���� 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مالحظات



لجنة الخطوط العريضة لمنهاج الطاقة المتجددة للصف الحادي عشر الصناعي:

اإبراهيم قدح

هيثم القاضي

علي ريان جاد حسين

معاذ سليقة

َتمَّ بَِحْمِد الله

لجنة المناهج الوزارّية:

د. صبري صيدم

د. سمية الّنخالة 

اأ. ثروت زيد د. بصري صالح 

م. وسام نخلة

لجنة المناهج الوزارّية:

د. صبري صيدم

د. سمية الّنخالة 

اأ. ثروت زيد د. بصري صالح 

م. وسام نخلة




