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تـقـديــم

ــة النشــاأة،  ــة،  المســتند اإلــى واقعي ــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحال صــلاح التربــوي باأن يتصــف ال�إ

ــة الفلســطينية  ــاكاة الخصوصي ــي مح ــي الفلســطيني ف ــام التعليم ــورة للنظ ــة المط ــة الوطني ــى الرؤي ــذي انعكــس عل ــر ال أم ال�

وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال 

عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة 

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي أمانــي، ويرن آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث  اقتــدار، وال�إ

عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديد 

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 

ــاً  ــاً وتربوي ــوب معرفي ــق المطل ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي والمنطلق

وفكرياً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ 

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

ل؛ لتوّجــه  أوَّ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــة،  ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــن الجهــد، يغ ــة م ــع اإنجــاز هــذه المرحل وم

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

ــة مــن العمــل.      ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال

وزارة التربية والتعليم العالي 

مركز المناهج الفلسطينية

كانون اأول / ٢٠١٧



مـقـدمـة

     تسـعى وزارة التّربيـة والتّعليـم العالي بشـكل مسـتمر اإلى مواكبـة التطـور التكنولوجـّي الحديـث، خاصـة فـي مجـال تطويـر 

تخصصـات تقنّيـة ومهنّيـة عصريـّة تؤسـس لبنـاء جيـل جديد يتسـلح باآخر مـا توّصـل اإليـه العلـم مـن ابتـكارات حديثـة؛ للنهوض 

سهام فـي بنـاء مجتمـع متقـّدم قادر علـى توفيـر فـرص عمـل تلبـّي احتياجـات سـوق العمـل، وتطوير  بالعملية التعليمية التعلمية، وال�إ

الموارد باأشكالها المتنّوعة، مـن خـلال تحديـث المنهـاج الفلسـطينّي بمـا يتـلاءم مـع التطـور التكنولوجـّي الحاصـل فـي فلسطين 

قليمّي والدولـّي. ومحيطـها ال�إ

      ويؤسـس هـذا الكتـاب لتطبيق المفاهيـم ال�أساسـية النظريـة وتكريسها، من خلال اأنشطة وتمارين عملية، يمتلك من خلالها 

الطالب المهارات والكفايات ال�أساسة في مجال الكهرباء، واإعداد شبكات الكهرباء المنزلية.

عداد شبكة كهرباء منزلية كاملة      يحتوي هـذا الكتـاب على خمسة عشر تمريناً يمتلك من خلالها الطالب المهارات ال�أساسية ل�إ

متكاملة، ابتداء من مرحلة قراءة المخططات ثم التاأسيس ومد البرابيش وتثبيت العلب، اإلى مرحلة سحب ال�أسلاك وتجميعها، 

أباريز، ثم تجميع اللوحة الرئيسة والقواطع، ويتم اأيضاً من خلال هذه التمارين  نارة وال� وتجميع العلب والمفاتيح ووحدات ال�إ

التطرق اإلى موضوع مهم جدا في عالم الكهرباء، وهو موضوع التاأريض، وفي نهاية اإعداد شبكة الكهرباء المنزلية، هناك عدة 

فحوصات مهمة وضرورية يجب على الفني القيام بها باستخدام  اأجهزة متخصصة  للتاأكد من عمل نظام شبكة الكهرباء بالشكل 

ال�آمن والصحيح قبل اأن تخضع للفحص من قبل فنيي شركة الكهرباء، وفي نهاية هذا الكتاب يوجد نشاطان تم التعرض من 

ضافة اإلى موضوع الطاقة الشمسية من حيث تصنيفها، وقياس  خلالهما اإلى مفهوم طاقة الرياح، وتحديد الطاقة الكامنة فيها، بال�إ

الطاقة الخارجة من خلية شمسية، وتحديد العوامل المؤثرة في ال�أشعة الساقطة، وكمية الطاقة.

     تـم بحمد لله اإنجـاز هـذا الكتـاب بجهـود دؤوبة من فريـق عمـل متمّي؛ ليكون فـي العام ال�أول مـن اإصداره نسـخة تجريبيـة 

تحتاج اإلى التنقيـح والتعديـل بنـاء علـى التّغذيـة الراجعـة البناءة الواردة مـن ذوي الخبرة والعطاء في الميـدان التربوّي، فكلنا ثقة 

أمـور وذوي الخبرة جميعهم اأن يرفدونا بملحوظاتهم ومقترحاتهم البناءة،  بخبرات زملائنا المعلمين واأبنائنـا الطلبـة واإخواننا اأوليـاء ال�

دارة العامة للمباحث العلمية/ مركز المناهج؛ بما ُيسهم في تجويد العمل واإثرائه؛ لما فيه خدمة المصلحة  وتزويدنا بها في ال�إ

العامة للطلبة، وبما يحقق التّعلم النوعّي المستدام.

المؤلفون



المحتويات

3 قراءة المواصفات الفنية للقواطع الكهربائّية       التمرين ١: 

6 تاأسيس القنوات داخل العقد والجدران وال�أرضيات      التمرين ٢: 

11 سحب ال�أسلاك الكهربائية في المواسير للتّمديدات داخل ال�أسقف والجدران الجانبية  التمرين ٣: 

14 اإنارة مصباح اأو اأكثر من مكان واحد )مفتاح مفرد/ مزدوج(     التمرين ٤: 

18 توصيل مخارج القوى )اأباريز( اأحادية الطور       التمرين ٥: 

23 اإنارة مصباح اأو اأكثر من مكانين مختلفين ) مفتاح درج(      التمرين ٦: 

26 اإنارة مصباح كهربائّي اأو اأكثر من ثلاثة اأماكن )توصيلة مفتاح الّصليب(    التمرين ٧: 

30     )LED( نارة  باستخدام مصابيح الفلوريسنت التّقليدية والحديثة ال�إ التمرين ٨: 

38     )Timer Relay( اإنارة مصباح كهربائي اأو اأكثر بواسطة المؤقت الزمني التمرين ٩: 

43        )Step Relay( توصيل جهاز مرحل الخطوة التمرين ١٠: 

48 تجميع لوحة توزيع كهربائية منزلية )لوحة تابلو منزلية(      التمرين ١١: 

55 لكترودات   تنفيذ نظام تاأريض لمبنى باستخدام لحام شبكة حديد ال�أساسات ونظام ال�إ التمرين ١٢:  

61 فحوصات التّمديدات الكهربائية المهمة       التمرين ١٣:  

74 طاقة الرياح          التمرين ١٤:  

77 الّطاقة الّشمسية          التمرين ١٥:  
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 دريب العمليالت  
 اقة المتجددةالط  
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 : مرينأهداف الت  
 البُقادرًاُعلى:ُمرينُأنُيكونُالطُ هذاُالتُ ُتطبيقعُبعدُتوقُ يُ 

  ُةُبأنواعهاقراءةُالمواصفاتُالفنيةُللقواطعُالكهربائي. 
 ُالمواصفاتُالفنيةُللفيوزات.قراءة 
  ُابتُوالمترددالثُ ُالت يارمييزُبينُقواطعُالت.ُ

 العدد واألدوات: 

 .حمايةُمختلفةُ)قواطع،ُفيوزات(أجهزةُ -1
 ُُ.جهزةُالحمايةأُنشراتُفنية -2

  :ةالمعلومات األساسي  

ُالمكوُ ُ،عديدةناتُومةُالكهربائيةُمنُمكوُ نُالمنظتتكوُ  تنقسمُُوبحمايتها،ُُعناصرُتقومُإلىناتُوتحتاجُهذه
ستخدمُوأخرىُتُ ُاألجهزة،لحمايةُاتُالمرتفعةُالت ياُرمنُُحدستخدمُللفمنهاُماُيُ عديدة،ُقسامُألىُأجهزةُالحمايةُإ
ُ ُخطر ُالكهربائيةالص ُلتجنب ُُدمة ُعلى ُللمحافظة .ُاإلنسانحياة

ُ ُُبعضتعمل ُُةالحمايأجهزة ُالعطلُبشكل ُحدوث ُعند آلي

ُيدوياًُُ،الكهربائيُ  ُيعمل ُالفحصُُوُوآخر ُعمليات ُإلجراء ذلك
ُالتُ ُوباختالفُكلُ ُيانة،والص ُ ُمهمًاُالحماياتُأُفصيالتُتعدُ هذه مرًا

صميمُلألنظمةُالكهربائيةُاالعتبارُفيُمرحلةُالتُ يجبُأخذهُبللغايةُ
ُة.ُجسيمةُفيُالمنظومةُالكهربائيُ ُأضرارلتالفيُحدوثُ

 

 

 مرين األول:الت  
ُةقراءةُالمواصفاتُالفنيةُللقواطعُالكهربائيُ 

ُفرديمرين:ُنوعُالتُ ُ
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ُخطوات العمل: 

 .كلاطعُآليُكماُفيُالشُ اختيارُق -1

 

ُدناه.كلُأد،ُيمكنكُتمييزُالقواطعُبالرجوعُإلىُالشُ لىُقواطعُتيارُثابتُوتيارُمتردإُفُالقواطعُلديكصنُ  -2

 

 

 

 

 

 

 

ُ.ُصهاُفيُجدولولخُ ُ،بالقواطعُالمختارةُلديكالخاصةُالمواصفاتُالفنيةُاقرأُ -3

ُ

1 
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ُ

ُ.63Aُوُةُلتيارُالقطعُوهيالقيمةُالمعياُرُإلى1ُيشيرُالرقمُُ،كلُالمجاوركماُفيُالشُ ُ-4
 مبير.مليُأ03ُالخاصةُبهذاُالقاطعُوهيُُ(ستجابةسرعةُاال)ُيارلتُ القاطعُلُلىُقيمةُحساسيةإ2ُالرقمُُيشيرُ-5

 

 

 

 

 

 م لتيار متردد؟ ابق لتيار ثابت أسؤال: هل القاطع الس  
ألنظمةُُاًُخاص ًُُا(فيوُز)نُكلُالمجاورُالذيُيبيُ ىُالشُ انظرُإلُ-6

ُفاتهُالفنية.وحددُمواصُ،مسيةاقةُالشُ الطُ 

 مسية عن غيرها.اقة الش  سؤال: كيف يمكن تمييز فيوز الط  

 

 : األسئلة
 ُُ؟ستجابة(ُمنُحيثُسرعةُاال30mA(ُو)300mAماُالفرقُبينُقاطعُتسريبُاألرضيُ)ُ [1]
 الفيوزات؟ُُُمنهلُيمكنُاستخدامُالقواطعُبدالًُُ [2]

 

 

 

1 2 
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 :انيالث  مرين الت  
 ضياتُرالقنواتُداخلُالعقدُوالجدرانُواألتأسيسُ

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 : مرينأهداف الت  

 مرينُأنُيكونُالطالبُقادرًاُعلى:ُهذاُالتُ ُتطبيقتوقعُبعدُيُ 
 ُقوفداخلُالسُ ُ(برابيش)تمديد. 
 ُُداخلُالجدرانُ(برابيش)تأسيس. 
 ُرضيات(ُداخلُاألبربيش)تمديد. 

 العدد واألدوات: 

 ُ.بالستيكيةُصلبةُبأقطارُمختلفةُمواسير -1
 .بُتجميعُدائريةعل -2
 .مخططاتُكهربائية -3

 ة. المعلومات األساسي  
ُ ُوضع ُُ(البرابيش)يتم ُفي ُالمرنة واألرضياتُُوالجدرانُاألسقفالبالستيكية

ُ،ومساراتهاُ،حُالعناصرُالكهربائيةحسبُالمخططُالكهربائيُالذيُيوض ُُكوذل
ُتوصيلها ُُووطريقة ُُيحدد. ُُ(البربيش)قطر ُالذي نشُإ1ُكلُ )ُباإلنشيعطى

عتمادُعلىُعددُومساحةُ(ُباالالبربيش)ختيارُقطرُويتمُاُ،(سم2.54اويُيس
معاملُالفراغُداخلُُالُيقلُ أُمعُمراعاةداخلهُفيُوضعهاُُالمرادُاألسالكُمقطع

ُمرنةُُةوعادُ(،%43)ُعنُالماسورة ُبالستيكية ُمواسير ُتستخدم ما
ُ.كلنشُلهذاُالغرض،ُكماُفيُالشُ إُ(4\0متينة)ُو
ُ
ُ
ُ
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 العمل: خطوات 

 سقف والعقداألبيت القنوات داخل تث
معُوقلمُالشُ قفُفيُمنتصفُالغرفةُحسبُالمخططُباستخدامُالمترُتعيينُموقعُوحداتُاإلنارةُفيُالسُ  -1

 ُ.سقفُالمبنىُعلى
 

 

ُتحديدُفواصلُالغرفُعلىُالعقدة -1
 

ُنارةُوسطُالغرفينُمواقعُوحداتُاإلترسيمُوتعي -2

 

أوُُنارةإل(ُعلىُالعقدةُمنُوحداتُاالبرابيش)تمديدُ -0
ُزيعإلىُلوحةُالت ُوُالجهدُالمنخفض

 

تحديدُأماكنُمفاتيحُالتحكمُباإلنارة،ُوتمديدُ -4
ُليهاالمواسيرُإ

العقداتُحكمُبهاُفينارةُوالتُ طريقةُتمديدُمواسيرُوحداتُاإل  
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 .طوبارُفيُالمكانُالمحددعلىُخشبُالُبواسطةُمساميرُقفخاصةُبالسُ ميعُتثبيتُعلبةُتج -2

 

 
 

 المحدد حسب المخطط المعتمد. ةيمن مكان وجود اللوحة الرئيس (برابيش) مد -3
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:رضياتواأل تثبيت القنوات داخل الجدران  
 

مرفقُلتمديداتُباريزُوعلبةُلوحةُاألمانات)الداخلية(ُحسبُالمخططُالينُمواقعُعلبُالمفاتيحُواألتعي .1
 .باريزاإلنارةُواأل

 .(شيالبراب)سليمةُبقدرُمناسبُلحجمُالعلبُوعددُُوبطريقةُ(البرابيش)حفرُالجدرانُلمدُُ-2

  

 ططُالمرفقُوعلىُاالرتفاعُالمحدد.باريزُحسبُالمختثبيتُعلبُالمفاتيحُواأل .2
 

  

 
ُ.علبةُوالمخططُحسبُموقعُكلُ رضياتُعلىُالجدرانُواألُ(شيالبراب)تمديدُ .0
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 كل،ُكماُفيُالشُ بواسطةُاإلسمنتُ(شيالبراب)قصارةُ .4
ُ

 
 

 
لدخولُمخلفاتُالبناءُبداخلهاُوبالتاليُُريطُالالصقُمنعاًُإغالقُأطرافُالمواسيرُبالشُ مهمة:ُمالحظةُ
 كماُفيُالشكل.ُ،رضياتوتربيطهاُبشكلُجيدُعلىُاألُإغالقها،

  

 : األسئلة
 ؟ُُسقف)ُالعقدات(إلنارةُعلىُاألمتىُيتمُالبدءُبتمديدُالمواسيرُالخاصةُباُ [1]
 ُ؟والعلبُعلىُخشبُالطوبارالمواسيرُنُكيفُيتمُتثبيتُبيُ ُ [2]

ُ
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 الث:مرين الث  الت  
 مديداتُالمخفيةُداخلُاألسقفُوالجدرانُالجانبيةسحبُاألسالكُالكهربائيةُفيُالمواسيرُللتُ 

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 : مرينأهداف الت  

 مرينُأنُيكونُالطالبُقادرًاُعلى:ُعُبعدُتطبيقُهذاُالتُ ي توقُ 
 .حيحةالكهربائيةُبالطريقةُالص ُُسالكزنبركُسحبُاألُاستخدام .1
 .حببواسطةُزنبركُالسُ سقفُوالجدرانُ(ُفيُاألالبرابيش)داخلُُسالكسحبُاأل .2

 األدوات:/ األجهزة
  .سالكُمفردةُبقياساتُمختلفةأ -1
 .سحبُمناسبُزنبرك -2
 .وركوابلُثالثيةُالطُ  -0

ُ
 

 المعلومات األساسية
ُاأل ُتمديد ُيتم ُالكهربائية ُسالك ُُبناءوسحبها ُالمرفعلى ُالكهربائية ُقةالمخططات ُالفني.، ُلخبرات ُإضافة

ُاألسوتُ  ُسحب ُعمليات ُفي ُالزنبركات ُالكهرباتخدم ُوالكابالت ُبالتُ سالك ُالخاصة ُئية ُالمنزلية ُوأمديدات
 .والحريقنذارُصاالتُوالهاتفُواإلالكُشبكاتُاالتُ سأناعية،ُوكذلكُفيُعملياتُسحبُالص ُ

 خطوات العمل: 
ُ.ينمناسبُزميلأوُإُباستخدامُسكينُجميععلبُالتُ والزائدُمنهاُداخلُُُ(شيالبراب)طرافُتنظيفُأ .1
 خر.ُُُاآلُمنُالطرفُخروجهبالتدريجُحتىُُ(البرابيش)حبُداخلُإدخالُزنبركُالسُ  .2

ُ
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 نبركُالخاصة.سمُُفيُفتحةُالزُ 5ُبمقدارُُسالكُبعدُتعريتهااألُربط .0

 
 

ُ،طرفيُالماسورةطرفُمنُُفيُكلُ اُمنهمُكلُ ُ،وبوجودُشخصينُ،حبُبالتدريجسحبُسلكُالسُ ُُ .4
 .حببالتنسيقُفيماُبينهماُأثناءُعمليةُالدفعُوالسُ ُوذلك

 سمُلكلُسحبة.03ُُُحبُعنُمسافاتُالسُ تزيدُُأالُ مراعاةُُ .5
 :كل،ُكماُفيُالشُ حبُُبخروجُأطرافُاألسالكُمنُالجهةُاألخرُىاالنتهاءُمنُعمليةُالسُ ُ .6

  

7. ُُ  ُ:كلنُفيُالشُ كماُهوُمبيُ أسالكُأوُالكابالت،ُُةطاعسالكُأوُالكابالتُباستعمالُقاألُقص 
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ُُنتلفُو/ُتلفاز/ُ(نتركمإ)ُ–سالكُالجهدُالمنخفضُأثناءُعملياتُسحبُأُنفسهاابقةُالخطواتُالسُ ُاتبع .8

  

 

 

 : األسئلة
ُ 

 ؟سالكديداتُقبلُالبدءُفيُعمليةُسحبُاألالتأكدُمنُنظافةُمواسيرُالتمماُأهميةُُ [1]
أثناءُتمديدُالمواسيرُُالرئيسيُ مقوىُبداخلُالماسورةُالرئيسيةُلكابلُالتغذيةُهلُيلزمُسحبُخيطُ  [2]

 ؟أمُال؟ُلماذا
اُمنُالجهةُهاُعندُخروجهسالكُقبلُعمليةُقص ُالمسافةُالتيُيجبُأنُتتركُزيادةُألطوالُاألماُ [0]

حباألخرىُلعمليةُ  ؟الس 
 

 

 

 

 

 



14 
 

 مرين الرابع:الت  
 مزدوج( /مفردُح)مفتانارةُمصباحُأوُأكثرُمنُمكانُواحدُإ

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على: مرين أن يكون الط  ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق  
 أوُأكثرُبواسطةُمفتاحُمفرد.ُإنارةُمصباحُكهربائيُ  .1
 .نفسهاُإنارةُمصباحينُأوُأكثرُباستخدامُمفتاحينُأوُأكثرُفيُالعلبة .2

 
 األدوات:/  األجهزة

 .ومزدوجُفردمفاتيحُم .1
 مصباحُمعُقاعدة. .2
 (.²ملم1.5أسالكُتوصيلُمفردةُبألوانُمختلفةُوذاتُمساحةُمقطعُ) .0
 .عددُيدويةُمناسبة .4

 
 المعلومات األساسية

ُمنُتعدُ  ُمفرد ُمفتاح ُباستخدام ُالمصابيح ُتشغيل ُاستخداماًُُدارات ُالدارات ُالتُ ُأكثر مديداتُفي
ُمنُإالكهربائية ُيحُنارةُمصباحُأوُمصاب،ُحيثُتمكننا ُ،مفتاحُواحدُمنُمكانُواحدُبواسطةعديدة

طريقةُتوصيلُالمفتاحُُاآلتيكلُنُالشُ ويبيُ ُ.تغيرةُوالحماماهذهُالحالةُفيُالغرفُالص ُوجودُويكثرُ
ُوالمصباحُمعًا.

ُ



15 
 

 خطوات العمل: 
 إنارة مصباح باستخدام مفتاح مفرد.  -أ

 .طرافتعريةُاألُوُالمخططُالكهربائيُالموقعُمعفيُُمديداتمعاينةُالعلبُوالتُ  .1

 
 .مطابقةُالمفاتيحُوأنواعهاُالمستخدمةُمعُوحداتُاإلنارةُحسبُالمخطط .2

  

 لمفتاحُالمفردُفيُمكانهُوتغطيته.تركيبُا .0

ُ
 .تركيبُالمفتاحُعلىُالجسر،ُثمُتثبيتهُداخلُالعلبة .4

ُُ
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 .تثبيتُغطاءُالعلبةُوالمفتاح .5

ُ
 

 
 

 أو أكثر في العلبة نفسها. م مفتاحينإنارة مصباحين أو أكثر باستخدا -ب
 
 ُ.كلنةُفيُالشُ المبيُ ُالتنفيذيةتوصيلُالدارةُقراءةُمخططُُ .1

 
 

فالمدخلُاألول)خطُالفاز/اللونُُُ،وتوصيلهاُفيُمكانهاُفيُالمفاتيحُوصيل،سالكُالتُ تعريةُأطرافُأ .2
معُُيتمُتوصليهمافنُاآلخراُالخطانأماُ،ُينلمفتاحبينُاُ(جسرُوصلة)ُالبني(،ُومنهُتمُتوصيل

 كل.كماُفيُالشُ ُ،وحداتُاإلنارة
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُ
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ُ

ودارات التغذية  ،عن دوائر توصيل المصابيح الثنائية )الليد( (نترنتابحث باستخدام )ال  نشاط بحثي
 .اآلتيةوقارنها مع الدارة 

 

ُ

 المناقشة: 
 رثُلها.يلُخطُاإلنارةُالُيتمُتوصاإلمصابيحُُبعض [1]

 : األسئلة
 .وازيُبواسطةُمفتاحُمفردنُعلىُالتُ ارسمُالمخططُالرمزيُإلنارةُمصباحيُُ [1]
 لُبه؟سالكُالتيُتوص ُنوعُاألُ؟ُوماعددُأطرافُتوصيلُالمفتاحُالمفردماُ [2]

ُ
ُ 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 :الخامسمرين الت  
 أحاديةُالطورُ)أباريز(ُالقوُىُتوصيلُمخارج

ُبطال0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على: مرين أن يكون الط  ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق       
 .حسبُالمخططُأنواعُمخارجُالقوىُالعاديةُوالمطريةُورموزهازُيتمي .1
 وزيعُالكهربائية.ومعُلوحةُالتُ ُاًُبعضيلُمخارجُالقوىُمعُبعضهاُتوص .2
 .صوللهاُحسبُاألي،ُوتوصبيرُيمومقررهاُاألُألباريزالحمايةُالخاصةُباُدُنوعُوسيلةيتحد .0

 
 األدوات:/ األجهزة

 (.²ملم2.5ُثالثةُألوانُبمساحةُمقطعُ)ُ-مفردةُُتوصيلُأسالك .1
 .مطريُكاملُمعُجسرُتثبيتُوغطاءُعاديُأوُمطرُيُ/إبريزُعادي .2
 (.A 16قاطعُآليُ) .0
 عددُيدويةُمناسبة. .4

 
 المعلومات األساسية

ُويتمُسحبُاألمفردةُأسالكثالثةُُةمديداتُالكهربائيةُبواسطباريزُفيُالتُ األُتوصل ُسالكُداخلُالمواسير،
ُاللونُعلىُالن حوُاآلتيُمحددةُألوانب المموجُُواألصفرُ،(N)ُ النيوترالُللخطُ ُواألزرُق ُ،(L)للفازُالبنيُ:

وتكونُمخارجُالقدرةُُدارة،ُباريزُلكلُ وزيعُالكهربائيةُإلىُأحدُاألمنُلوحةُالتُ ُ(E) األرضيُللخطُ ُباألخضر
خططُالرمزيُلدارةُتوصيلُالمُاآلتيُكلالشُ ُن(،ُويبيُ 16Aدارةُمحميةُعادةُبقاطعُآليُبقيمةُتيار)ُلكلُ هذهُ

ُ.باريزاأل
ُ

ُُ
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 خطوات العمل: 
 

 كلُفيُالشُ ُكماُباريز)سواءُالمفردُأوُالمزدوج(األتوصيلُجهيزاتُالخاصةُبمخططُتحضيرُالتُ  .1

  

 .كلماُفيُالشُ كُ،)المقابسُالكهربائية(ُةُالكهربائيةفصيليُلتوصيلُمخارجُالقدُرقراءةُُالمخططُالتُ  .2

  
حسبُمخططُالقدرةُللمنزلُالمبينُفيُُاًُبعضاُمعُبعضهُدارةُباريزُالخاصةُبكلُ تحديدُطريقةُاتصالُاأل .0

 ابق.كلُالسُ الشُ 
األزرقُإلىُُوالخطُ ُ،البنيُإلىُاليمينُحيثُيكونُالخطُ ُ،اإلبريزسالكُأطرافُأُوتجهيزتعريةُاألسالكُ .4

 .كلالشُ كماُفيُُمام،إليهُمنُاألوخطُاإلرثُاألصفرُالمموجُباألخضرُإلىُاألسفلُعندُالنظرُُ،اليسار
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ُ.مفكُالبطاريةُخليةُبواسطةالدابريزُإلبريزُفيُعلبةُاإلتثبيتُقاعدةُ)جسر(ا .5

 
 بريز.معُتثبيتُاألسالكُفيُاإلُجميعطارُالبالستيكيُالحاملُللمخرجُمعُعلبةُالتُ تثبيتُاإل .6

 
ُ.كلسالك،ُكماُفيُالشُ يعُاإلبريزُوتوصيلُأطرافُاألتجم .7

  

فيُُاإلبريزداخلُُإلى(ُلمنعُتسربُالمياهwaterproofُوعُالمطريُ)منُالنُ ُبريزاإلُطارتركيبُإ .8
ُ(.بالقربُمنُمصادرُالمياهُعموماًُُ–أوُفيُالحماماتُوالمطابخُ)ُالخارجيةمديداتُالتُ 
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 إبريزُمطريُورمزهُالكهربائي

ُوتجهيزه،ُإلبريزلُالمطرُيُطارإلاتركيبُُوُ،منُتثبيتُاإلبريزُالعاديُبواسطةُالبراغيُفيُمكانهاالنتهاءُ .9
ُالشكل

 
 

  

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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اآلتي:ل كبالش   مستعيناً ور بريز ثالثي الط  ش مع معلمك وزمالئك كيفية تركيب إناق نشاط   

 

حركالطورُمتُنقاطُتوصيلُمخرجُقدرةُثالثيُ ُ  
 

رالطُوُثالثيُ ُمخرجُقدرةُطريقةُتوصيلُنقاط  

 

 أسئلة:
ُ؟ُلماذا؟باريزُالقوىُمعُداراتُاإلنارةأهلُيجوزُتوصيلُدارةُمخارجُُ [1]
ُ؟يئاإلبتداعادي؟ُوكيفُيتمُتحديدُحملهُالبريزُاإلمخرجُلُللت يارُماُالحملُاألقصى [2]
ُ.خرجُقوى)ُإبريز(ُعاديُوآخرُمطرُيلمُارسمُالرمزُالكهربائيُ  [0]
المسحوبُمنُالمخارجُالحدُالمسموحُبهُوالذيُيمكنُتحملهُمنُُيارالتُ تُقيمةُماذاُيحدثُإذاُتعدُ  [4]

 ؟قبلُهذهُالمخارج
ُ
ُ
 
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
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 :ادسالس  مرين الت  
 مصباحُأوُأكثرُمنُمكانينُمختلفينُ)ُمفتاحُدرج(ُإنارة

ُطالب0ُ-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 ى: مرين أن يكون الطالب قادرًا علُيتوقع بعد تطبيق هذا الت       
 نارةُمصباحُكهربائيُأوُأكثرُمنُمكانين.ناتُدارةُإتحددُمكوُ  .1
 .وإنارتهنارةُمصباحُكهربائيُأوُأكثرُمنُمكانينُإُتنفيذُمخطط .2

 األدوات:/  األجهزة
 ُ.مفتاحُدرج -1
 .عددُيدويةُمناسبة -2
 قواعدُمصابيحُمناسبة. -0
ُمصابيحُكهربائية. -4

 المعلومات األساسية
وُالممراتُأُكاألدراجمنُمكانينُمختلفينُُأكثروُأُكهربائيُ ُنارةُمصباحإيُفمنُالمفاتيحُوعُيستخدمُهذاُالنُ 

ُتشغيلُالمصابيححكمُفيُفيُنهايةُالممرُللتُ ُخرومفتاحُدرجُآُ،فيُبدايةُالممرُدرجُالطويلةُبوضعُمفتاح
خرينُالقطبينُاآلُأحدمعُُالقطبُالرئيسيُ ُنقاطُتوصيل،ُحيثُيتصلُمنُثالثدرجُالمفتاحُُُنويتكوُ ُ.وإطفائها

فيُُنهوُمبيُ ُكماُ،للمفتاحُفيُالوضعُاآلخرُصالاالتُ ُعكسنيُ،ُبينماوضاعهأُأحدفصلُعنُاآلخرُفيُنوي
ُ.كلالشُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 خطوات العمل: 
ُ
 .كلنُفيُالشُ فصيليُالمبيُ لوانُحسبُالمخططُالتُ واألُ،(²ملمُ 1.5بمساحةُمقطع)مفردةُأسالكُاختيارُ .1

 
ُوقراءةُالمواصفاتُالفنيةُللمفاتيحُوالمصباحُالمستخدم.ُ،(مصباح,ُمفتاحيُدرجالتجهيزُالمواد) .2
 .طرافهأُإلىعرفُوالتُ ُ DMMالمفتاحُباستخدامُساعةُالفحصُُوضاعأُفحص .0

        
،ُحمر(أُمخططبنيُُ،سودأُمخططبنيُُ،ول)ُلونُبنيخارجةُمنُعلبةُالمفتاحُاألسالكُالمعاينةُاأل .4

زرق(ُأُ،وللمصباح)بنفسجيُ،حمر(أُمخططبنيُُ،ودسأُمخططبنيُُ،انيُلون)ُبنفسجيوللمفتاحُالثُ 
ُبالطولُالمناسبُوتعريتها.

ُابق.السُ المخططُانيُحسبُولُوالثُ المفتاحُاألُمعُأطرفسالكُتوصيلُاأل .5
 .قاعدةُالمصباحُزرقُوالبنفسجيُبطرفياألسالكُباللونُاألُتوصيل .6
 دُمنُعملها.والتأكُ ُ،تشغيلُالدارة .7
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 : أسئلة
ُ؟مصباحُمنُأكثرُمنُمكانُنارةإُوصلةستخدمُينُتُ أُ [1]
ُلوان؟األ،ُوماُالمستخدمةُفيُتوصيلةُمفتاحُالدرجالكُسماُمساحةُمقطعُاأل [2]
ُنُذلكُبالرسم؟؟ُبيُ المفتاحُالمفردُُمنمفتاحُالدرجُبدالًُُهلُيمكنُاستخدام [0]
ُنُذلكُمعُالرسم؟؟ُبيُ صيلةُإلنارةُمبنىُمكونُمنُطابقينُوهلُيمكنُاستخدامُهذهُالتُ   [4]
ُ؟نُمنُثالثةُطوابقرةُُبيتُدرجُمكوُ افتهُإلناضإماُالذيُنحتاجُ [5]

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 ابع:مرين الس  الت  
 ليب(ماكن )توصيلة مفتاح الص  أو أكثر من ثالثة أ إنارة مصباح كهربائي  

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على: مرين أن يكون الط  ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق     
 .أوُأكثرُمنُثالثةُأماكنُمخططُتوصيلُمصباحُكهربائيُ ُاءةقُر .1
 له.يماكنُوتشغأوُأكثرُمنُثالثةُأُنارةُمصباحُكهربائيُ إُتنفيذُمخطط .2

 
 األدوات:/ األجهزة

 مصدرُجهدُمترددُأحاديُالطور. .1
 مفتاحيُدرج. .2
 مفتاحُصليب. .0
 .مفكُبطارية .4
 نارة.مصابيحُإ .5
 عددُيدويةُمناسبة. .6

 المعلومات األساسية
 

ُخيست ُدم ُالتُ المفتاح ُصالبي ُالتحكم ُُبإنارةعند ُأمصباح ُمن ُالمصابيح ُمن ُمجموعة ُمكانين،أو ُمن ُكثر
طفاءُواإلُلإلنارةمفتاحيُالدرجُُصالبيالمفتاحُالتُ ُحيثُيتوسطُ،دراجُمتعددةُالطوابقوُاألأكالممراتُالطويلةُ

بينُُوصيلتشغيلُلهُيتمُعكسُالتُ ُكلُ وفيُُ،قطابأربعةُأُصالبيُمنالمفتاحُالتُ نُيتكوُ ُوُة.الثماكنُالثُ منُاأل
نُطريقةُيبيُ ُاليالتُ ُكلوالشُ ُ،نفسهُصالبيُعبارةُعنُمفتاحيُدرجُفيُالمفتاحوالمفتاحُالتُ ُربعة.قطابُاألاأل

ُ.ماكنأالثةُمصباحُمنُثُإلنارةُالت يارمخططُمسارُ
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ُ

 خطوات العمل: 
ُ.كلكماُفيُالشُ ُ،ماكنلدارةُإنارةُمصباحُمنُثالثةُأُقراءةُالمخططُالمعمارُي .1

 

 
ُ.كلكماُفيُالشُ ُ،فصيليُ(والتُ ُالت ياررسمُالمخططاتُ)ُالرمزيُومسارُ .2
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المواصفاتُالفنيةُُللمفاتيحُوالمصباحُُوقراءةُ،مفتاحُتصالبي(ُ،مفتاحيُدرجُ،تجهيزُالمواد)ُمصباح .0

ُ.المستخدم

 

 مفتاحُصليب

 

 مفتاحُدرج

 



29 
 

ُ.حمر(أبنيُمخططُُسود،أبنيُمخططُُبني،ُ)لوُنلُُوسالكُالخارجةُمنُعلبةُالمفتاحُاألمعاينةُاأل .4
حمر(،ُأبنيُمخططُُسود،أبنيُمخططُُحمر،أبنيُمخططُُسود،أمخططُُ)بنيانيُلونُوللمفتاحُالثُ 

،ُزرُقأُبنفسجي،وللمصباحُ)ُ،بنفسجي(ُحمر،أبنيُمخططُُسود،أبنيُمخططُ)الثُالثُ ُوالمفتاح
ُ.(ُبالطولُالمناسبُوتعريتهاخضرأصفرُمعُأ

 
ُكل.كماُفيُالشُ ُ،مفاتيحُحسبُالمخططتوصيلُال .5
 .معُقاعدةُالمصباحُالبنفسجيُوزرقُاللونُاألُباستخدامالمصباحُُطرفيُتوصيل .6
ُحيحة.ورةُالص ُدُمنُعملهاُبالص ُوالتأكُ ُ،تشغيلُالدارة .7

 : األسئلة
ُ؟وصيلةهُالتُ ينُتستخدمُمثلُهذأُ [1]
ُلوان؟األُهيسالكُالمستخدمةُفيُتوصيلةُمفتاحُالدرج،ُوماُماُمساحةُمقطعُاأل [2]
مخططُمنُخاللُالرسمُنُبيُ ؟ُماكنأربعةُأربعةُمصابيحُمنُأكيفُيمكنُتعديلُالمخططُإلنارةُ [0]

ُ؟الت يارمسارُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 امن:مرين الث  الت  
 (LED) قليدية والحديثةالنارة  باستخدام مصابيح الفلوريسنت الت  

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على: مرين أن يكون الط  هذا الت   ع بعد تطبيقُيتوق      
 .نارةصابيحُالفلورسنتُالمستخدمةُفيُاإلنواعُمأُإلىُعرفالتُ  .1
 والحديثة.قليديةُمصابيحُالفلورسنتُالتُ ُقراءةُمخططاتُتوصيل .2
 قليديةُوالحديثة.نواعُمصابيحُالفلورسنتُالتُ يزُالفرقُماُبينُأتمي .0
 اُوتشغلها.لُمصابيحُفلورسنتُمختلفةُحسبُنوعهيتوص .4

 :/ األدواتاألجهزة
 مصدرُجهدُمترددُأحاديُالطور. .1
 مقدحُكهربائي)ُدرل(. .2
 مفكُبطارية. .0
 صندوقُعدةُكامل.ُ .4
 مصباحُفلورسنتُتقليديُكاملُبملفُخانقُوستارتر. .5
 واتُ(.ُ 20كاملةُ)LEDُنارةُُفلورسنتُمنُنوعُوحداتُإُ .6
 مفتاحُمفرد. .7

 
 :المعلومات األساسية

ُالفلوريس ُمصابيح ُتعمل ُأن ُبمبدأ ُالزئبنت ُيمرُ بخار ُعندما بهُُق
ُ ُيطلق ُكهربي ُالفلوريةُأتيار ُبالمادة ُتصطدم ُبنفسجية ُفوق شعة

تستخدمُمصابيحُُوُ،فيضيءطحُالداخليُللمصباحُغطيُالسُ التيُت
ُالطُ  ُكمية ُربع ُحوالي ُمصباحُالفلوريسنت ُيستخدمها ُالتي اقة

ُاإلضاءة ُكمية ُإلنتاج ُابيحمصُوتمتازُ،نفسهاُالتنجستون
ُعمرهال ُأن ُأيضًا ُُوُ،عاليُالتشغيليُافلوريسنت 8333ُيقارب

 ساعةُعمل.
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ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُقليديالتُ ُمخططُتوصيلُمصباحُالفلورسنت
ُ

منُُقليديُوذلكمصدرُالتغذيةُداخلُمصباحُالفلورسنتُالتُ وازيُمعُعلىُالتُ يوصلُيضافُمواسعُُ:مالحظة
ُقليدي.التُ جلُتحسينُمعاملُالقدرةُلمصباحُالفلورسنتُأ

ُ
 حيث  ،البادئ) ستارتر( لىإمصباحُالفلورسنتُيحتاجُ

ينتجُعنهُُيحدثُبينُطرفيُسلكُالستارترُتفريغُكهربائيُ 

ُضوئيُ  ُُبريق ُتسخين ُعلى ُيعمل ُحراريةُطرفي مزدوجة
ُالت يارفيتالمسُطرفاهاُمماُينتجُعنهُسريانُُ،موجودةُفيه

ُالدارةُالكهربائيُ  ُُ.في ُمرور ُالستارترُُالت يارويستمر في
ُيتأيُ ُإلى ُأن ُاألرجون ُغاز ُمستودعُن ُداخل الموجود

ُالبادئ ُفي ُُويقلُ ُ،خاص ُ،فيهُالكهربائيُ ُالت يارمرور
ُفينفصلُطرفيُالمزدوجةُالحرارية.

ُ
ُ
وهوُ ،علىُملفُخانقمصباحُالفلورسنتُُضافةُلذلكُيحتوُيإ

ُءطرفانُيعملُعلىُرفعُالجهدُعندُبدعبارةُعنُملفُلهُ
ُ،المسحوبُبعدُالتشغيلُت يارالتشغيلُالمصباحُوعلىُالحدُمنُ

ُ ل.ككماُفيُالشُ ُ،التواليُمعُالمصباحُويتصلُهذاُالملفُعلى
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ُ.مزيُلتوصيلُمصباحُفلورسنتُتقليديوالمخططُالُرُالت يار،ُمخططُمسارُاليالتُ ُيظهرُالشكل
ُ

ُُ
ُمخططُرمزُي

ُ
 .LEDُخرُمنُنوعُةُتوصيلُمصباحُفلورسنتُوآنُالشكلُمقارنةُماُبينُطريقوكذلكُيبيُ 
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 :مرينتنفيذ الت  خطوات 
 تركيب مصابيح فلورسنت تقليدية) تحتوي على بادئ وملف خانق(: -أ

 لتوصيلُمصباحُفلورسنت.ُفصيليالمخططُالتُ ُقراءة .1

 
ُالكابلثبيتُومدخلُفيُالمكانُالمرادُتركيبه،ُوتعليمُمكانُالتُ ُالفلوريسنتتحديدُمكانُتركيبُوحدةُإنارةُ .2

 .نُالشكلكماُيبيُ ُقي،فأبقلمُالرصاصُبشكلُ

ُ
فيُالخطوةُُحديدهتوحدةُاإلنارةُالذيُتمُُ،ُفيُمكانُتثبيت(Drill)السقفُبواسطةُالمقدحُالكهربائيُ ُحفر .0

 .(2رقمُ)

ُ
ُ
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 .نُالشكل،ُكماُيبيُ مفكُالبطارية(ُأو)ُالمفكتثبيتُوحدةُاإلنارةُبواسطةُالبراغيُباستخدامُ .4

ُ
فيُاسبُللوحدة،ُوتثبيتُخطُالنيوترلُلفازُفيُالمكانُالمنتثبيتُموصلُاُو،ُوتعريتهاُتجهيزُالموصالت .5

 ُ.نُالشكلكماُيبيُ ُ،سلكُاألرضيُبالجسمُالمعدنيُللوحةالمكانُالمناسب،ُوتثبيتُ

ُ
 .نُالشكلاإلنارةُبإحكام،ُكماُيبيُ ُتغطيةُالجزءُالداخليُمنُوحدة .6

ُ
ُ،نُالشكليبيُ ُاسب،ُكماووضعهُفيُالمكانُالمنُ،تثبيتُاألنبوبُالزجاجيُمنُاألطرافُبشكلُمحكم .7

 .أكدُمنُعملهامُتشغيلُالدارةُللتُ ث

ُ
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 (:LEDتركيب مصابيح حديثة من نوع ) -ب
ُ.وكذلكُمخططُتوصيلُمصباحينُمنُنوعُليدُ،يلُمصباحُمفردُنوعُليدتوصُقراءةُمخططُ -1

ُ
ُُ(بادئمخططُتوصيلُمصباحُفلورسنتُمفرد)دونُملفُخانق/ُ

ُ
LEDُُوعُمخططُتوصيلُمصباحُفلورسنتُمزدوجُمنُن

ُ.ابقمصباحُكماُفيُالمخططُالسُ ُيُكلُ توصيلُطرف -2

ُُ
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كماُفيُُ،،ُوالخطُاألرضيوالخطُالمتعادل)النيوترال(ُ،منُالخطُالمباشر)ُالديركت(ُطرافُتوصيلُكلُ تحديدُأ -0
 كل.الشُ 
ُ

ُُ

 
رضيُمعُاألُمعُمراعاةُتوصيلُخطُدناه،أمصدرُالجهدُمعُالمصباحينُحسبُالمخططُُأطرافتوصيلُ -4

 الدارة.كلُالمعدنيُللمصباح،ُوتشغيلُالهي
ُ

 
 

 :األسئلة
 ؟ليدخرُنوعُينُتوصيلُمصباحُفلورسنتُتقليديُوآساسيُبالفرقُاألماُ [1]
 ؟ُلماذا؟احُالفلورسنتُالحديثُمنُنوعُليدُإلىُخطُاإلرثهلُيحتاجُمصب [2]
 فيه؟ضافيُوظيفةُالمواسعُاإلوالملفُالخانقُفيُمصباحُفلورسنتُتقليدي؟ُوماُالبادئُمنُُماُوظيفةُكلُ  [0]
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 كل.كماُفيُالشُ ُ،ناتُمصباحُفلورسنتُتقليديفيُمكوُ ُليهاُبأرقامشارُإجزاءُالمُ األُكتبُأسماءا [4]
 

ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



38 
 

 :اسعالت  مرين الت  
 نارة بيت الدرج()إ (Timer Relayإنارة مصباح كهربائي أو أكثر بواسطة المؤقت الزمني )

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على: مرين أن يكون الط  ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق      
 تحليلُطريقةُعملُالمؤقتُالزمني. .1
 .عديدة إلنارةُمصابيحُالمؤقتُالزمنيُدارةُتنفيذ .2

 
 األدوات:/ األجهزة

 بُفيُلوحةُتوزيعُكهربائية.مركُ ُوميغاأُجسر .1
 ُُ.مرحلُخطوة .2
 (.10A)ُآليقاطعُ .0
 (.درج)ضاغطُمفتاحُ .4
 نارة.إمصابيحُ .5
 أسالكُكهربائية. .6
 عددُيدويةُمناسبة. .7

 المعلومات األساسية
علىُُمتصلةعديدةُُمصابيحُوأ)ُمصباحلىُإُالكهربائيُ ُالت يارإيصالُُعلىُ(Timer)الزمنيُُالمؤقتُيعمل

ُباستخدامُالزمنيُالمؤقتُ)المرحل(ويعملُملفُُ،التوازي(ُلفترةُزمنيةُمحددةُتضبطُحسبُمتطلباتُالمبنى
منُُفعندُالضغطُعلىُأيُ ُ،وابقالموجودةُفيُمداخلُالطُ (ُُوأيضاًُ)المتصلةُعلىُالتوازيُُالدرجُمفاتيحُأحد

ُبال ُالمتصلة ُالدرج ُمفاتيح ُملفه ُيتفعل ُالزمني ُيعملُأواًل،مؤقت ُالمرحلُثم ُتغيُمالمس رُيعلى
ُُ،غالق()اإلوضعه ُتوصيل ُعلى ُُلمصابيحلُالكهربائيُ ُالت ياروبالتالي ُالمتصلة ُُوجميعها، ُزمنيةُلفذلك ترة
ُثمُيفصلُآليًاُبعدُمرورُالوقتُالذيُتمُضبطهُعليه.ُ،بطالض ُُمقدارحسبُُمحددة

غالقُُإيعملُعلىُُثحي(،vُ 220)بجهدُملفُيعملُُن،ُمتياآلُنُالمؤقتُالزمنيُالمبينُفيُالشكليتكوُ ُو
ُلوبالمطُالوقتُيتمُضبطهاُحسبُمحددةُمسبقاًُُ(ُلفترةُزمنيةNormally Open-NO)المفتوحُالمالمسُ

ُالمستخدم(.ُالمؤقتُالزمنيُحسبُنوع)ُاعاتبالسُ وُأحددُبالدقائقُيقدُُوالذي
ُ
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 دقائق( 11مؤقت زمني )

ُ
ُ
ُ

 
 رمز نوعي المؤقت الزمني

ُُ
ُآليطعُويتمُحمايتهُبواسطةُقاُ،الدرج(ُبيت)العمارةُخلُاويتمُعادةُتركيبُالمؤقتُفيُاللوحةُالرئيسيةُفيُد

مدخلُشقةُموجودةُُوصيلُمعُالضواغطُحسبُمكانُتوزيعهاُفيُكلُ سالكُالتُ أيتمُسحبُكماُ،ُمبير(أ13ُ)
ُطمخطُنُالشكلويبيُ ُوصيل.حيثُتسهلُعمليةُالتُ ،ُسالكُالمستخدمةاألُألوانفيُالعمارةُمعُمراعاةُاختيارُ

حسبُُأكثرضافةُعددُإمكانيةُإُمع)واحدُنارةُمصباحُكهربائيُإيبينُطريقةُتوصيلُنقاطُالمؤقتُُوُتفصيلي
ُنارةُ)ُدائمةُأوُمؤقتة(.حتوىُعلىُمفتاحُالختيارُوضعيةُاإلأنُالمؤقتُيُضاًُأيُظ(،ُالحالمطلوب

ُ

ُ

نارة )ذاتي، مؤقت(اختيار نمط اإل  

 ضبط الوقت
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 خطوات العمل:
 .نةُفيُالشكلتوصيلُالدارةُالكهربائيةُالمبيُ قراءةُمخططُ .1

 
 جهيزاتُالمطلوبةُلتنفيذُالتمرين.تحضيرُالتُ ُ .2

 
 

 

 
 .وصيلللت   وزيع، لتجهيزهوميغا داخل لوحة الت  بمفك على جسر أاسطة التعليق بو تثبيت المؤقت .0

 
ُأحدوكذلكُمعُُمني،الزُ (ُللملفُالداخليُللمؤقتNُزرقُمعُالنقطة)اللونُاألُذيالمتعادلُتوصيلُالخطُ .4

 المخطط.وذلكُحسبُُ،أيضاًُطرفيُالمصباحُ
حسبُُاغط،الض ُيُطرفُأحدوكذلكُمعُُ،(ُللملفُالداخليُللمؤقتLتوصيلُخطُالفازُالبنيُمعُالنقطةُ) .5

 المخطط.
خرُالمسُالمفتوحُللمؤقتُمعُالطرفُاآلطرفيُالمُأحدلُ(ُفيُالمخططُوالتيُتمثُ 0توصيلُالنقطةُ) .6

 كل.وذلكُحسبُالمخططُفيُالشُ ُ،ألحمر(اللونُالبنيُالمخططُبا)للضاغطُ
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ُ،للمصباحخرُقتُمعُالطرفُاآلالمسُالمفتوحُللمُؤخرُللملُالطرفُاآل(ُوالتيُتمثُ 4توصيلُالنقطةُرقمُ) .7
 اللونُالبنيُالمخططُباألسود.ُأيُ 

كماُفيُُ،ضبطُالوقتُللمؤقتُالزمنيُحسبُالوقتُالالزمُللعملُبواسطةُمفتاحُضبطُالمؤقتُالزمني .8
 .كلالشُ 

 
عنُالمصباحُبعدُمرورُُالت يار،ُواالنتظارُلفصلُشغيلغطُعلىُضاغطُالتُ الض ُتشغيلُالمؤقتُالزمنيُب .9

 د.المحدالوقتُ
كثرُمنُنُفيُالشكلُلتشغيلُالضاغطُمنُأعادةُتوصيلُدارةُالمؤقتُالزمنيُحسبُالمخططُالمبيُ إُ .13

 .ذلكُباستخدامُثالثةُمصابيحُإنارةوكُ،مكان

 
ُ
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 : األسئلة
ُ؟المؤقتنارةُالمصابيحُباستخدامُتوصيلةُإنُتستخدمُأينُيمكنُأُ [1]
ُولماذا؟ُ؟ليبتوصيلةُالص ُُأماكنُأمنارةُمصباحُمنُثالثةُاستخدامُتوصيلةُالمؤقتُإلُأفضليهماُأ [2]
ُ؟منُثالثةُطوابقُباستخدامُالمؤقتُنةإلنارةُبيتُدرجُلعمارةُمكوُ ُاًُتفصيليُ ُاًُارسمُمخطط [0]
ُنُكيفُيمكنُمعايرةُالزمنُالخاصُبالمؤقتُالذيُاستخدمته؟بيُ  [4]
ُمُالفصل؟أدرجُيعتبرُمؤقتُتأخيرُزمنُالوصلُنارةُبيتُالإهلُالمؤقتُالزمنيُالمستخدمُفيُ [5]

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 :العاشرمرين الت  
 ( Step Relayتوصيل جهاز مرحل الخطوة )

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على: مرين أن يكون الط  ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق    
 تحليلُطريقةُعملُمرحلُالخطوة. .1
 .عديدة إلنارةُمصابيحُمرحلُالخطوةُتنفيذُدارة .2

 
 األدوات:/ زةاألجه

 مركبُفيُلوحةُتوزيعُكهربائية.ُوميغاأُجسر .1
 .خطوةمرحلُ .2
 (.10Aليُ)قاطعُآ .0
  (.)ضواغطضاغطُمفتاحُ .4
 نارة.إمصابيحُ .5
 أسالكُكهربائية. .6
 عددُيدويةُمناسبة. .7

 المعلومات األساسية
ُُيعدُ  ُالكهربائي ُبالريليأالمرحل ُيعرف ُما ُُاًُساسيأُاًُ(عنصُرrelay)ُو ُالتُ أفي ُالكهربانظمة نُويتكوُ ُئية،حكم

ُعامُالمرحل ُُبشكل ُجزئيين ُالمرحل)ُ،ساسيينأمن ُملف ُُ،(coilهما ُيشار ُما ُالملفُُإلىوعادة طرفي
ُ(contactsُوالمالمسات)ُ(A1,A2بالرموز) ،ُ ُيشار ُمن1,2ُبالرموز)ُإليهاوالتي ُالريلي ُملف ُتغذية ُيتم .)ُ
حداهماُإيُالحقيقةُمنُدائرتينُنُفنهُيتكوُ أعلىُُوقدُينظرُللمرحل(،vُُ 220بجهد)ُتيارُمتناوبمصدرُ

ُللتُ  ُبتشغيل ُللتُ ُ،المرحلحكم ُواألخرى ُبتوصيل ُالحملُُ،الكهربائيُ ُللمصباحُالت يارحكم ُتشغيل ُيتم ُلن ولكن

ُاغط.ض ُالعنُطريقُبدايةُُىإالُبتفعيلُملفُالريلُالكهربائيُ 
لكهربائيةُالمنزليةُالتيُعادةُمديداتُايتمُتركيبهُضمنُالتُ ُ،التاليُكلوفيُحالةُمرحلُالخطوةُالمبينُفيُالشُ 

اغطُالكهربائيُالذيُيعملُعلىُتفعيلُالض ُُ،كذلكُكلنُالشُ ويبيُ ُ(.v 220ماُتعملُمنُمصدرُجهدُمتناوب)
ُعليه ُالضغط ُعند ُالمرحل ُتشغيلُ،ملف ُعلى ُيعمل ُالمتصلةُُطفاء(إُوأ)ُوبالتالي ُالكهربائية المصابيح

ُُ.(1ُ،2)ُالنقطتينُُبمالمسُمرحلُالخطوة
ُ
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ُ
ُنارة(ألكثرُمنُمرة.)اإلاغطُالكهربائيُ غطُعلىُالض ُطريقةُعملُمرحلُالخطوةُعندُالض ُُاآلتينُالشكلُيُ ويب

ُُ
ُمبير.أ(13ُ)آليوحمايتهُبقاطعُُ،لُالخطوةطريقةُتوصيلُمرحُ التاليُُكلنُالشُ ويبيُ 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 :مرينتنفيذ الت  خطوات 
 .اآلتيُكللشُ الدارةُالكهربائيةُالمبينةُفيُاُتوصيلمخططُقراءةُ .1

ُ
 

ُكلُ  .2 ُمع ُالبني ُباللون ُالفاز ُخط ُُتوصيل ُالض ُُأحدمن ُ)طرفي ُرقم ُالنقطة ُومع ُأل2اغط ُطرفيُ( حد
ُ.كلالمفتوحُللريلى،ُكماُفيُالشُ المالمسُ

ُ
ُمنُأحدُطرفيُالمصباحُومعُُأ .0 حدُطرفيُملفُمرحلُالخطوةُتوصيلُالخطُالمتعادلُاألزرقُمعُكل 

(A1).ُكماُفيُالشكل، 
لُالطرفُاآلخرُللمالمسُالمفتوحُلمرحلُ(ُوالتيُتمثُ 1رُللمصباحُمعُالنقطةُرقمُ)اآلختوصيلُالطرفُ .4

 ،ُكماُفيُالشكل.الخطوة
 .كلكماُفيُالشُ ُ(،A2خرُلملفُالمرحلُ)اآلُمعُالطرفاغطُخرُللض ُتوصيلُالطرفُاآل .5
 ولى.األوتشغيلُالدارةُللمرةُُ،شغيلُإلنارةُالمصباحغطُعلىُضاغطُالتُ الض ُ .6
 المصباح.اغطُإلطفاءُىُعلىُالض ُخُرالضغطُمرةُأ .7
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 نشاط: 
نةُعمارةُمكوُ ُالدرجُفيلبيتُُعديدةإلنارةُمصابيحُُاًُخرُتوضيحيُ وآًُا،رمزيُ ُاًُمخططالمجاورُُكللُالشُ يمثُ 

 الواقع.علىُُيفيةُتنفيذهاُعملياًُوكجميعًا،ُناتهاُوابق،ُتفحصُالمخططُوحاولُتفسيرُمكوُ منُعددُمنُالطُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 سؤال: 

المصابيحُمعُبعضهمُُوواغطُكيفيةُتوصيلُالض ُُحاًُموض ُُاليالتُ ُكلناتُالدارةُالمبينةُفيُالشُ اشرحُمكوُ 
ُُتستخدم؟لماذاُُوُ؟ينأُن،ُوبيُ اًُبعض

ُ
ُ

 : سئلةأ
 مني؟ُُزنارةُبيتُبمرحلُخطوةُوبمؤقتُبدأُالعملُبينُإمماُالفرقُمنُحيثُُ [1]
 ُُضافتها؟ُرحلُالخطوةُبعدُفترةُمنُإستخدامُمنارةُالدرجُباإتنطفئُهلُ [2]
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 :الحادي عشرمرين الت  
 )لوحة تابلو منزلية( منزليةتجميع لوحة توزيع كهربائية 

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على: مرين أن يكون الط  ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق    
 ةُفيُالمنزل.وزيعُالكهربائيبُعلبةُلوحةُالتُ يترك .1
 وزيعُالكهربائيةُالرئيسية.داخلُلوحةُالتُ ُآليةبُقواطعُيترك .2
 وتشغيلها.ُ،لُلوحةُتوزيعُكهربائيةُرئيسيةيتوص .0

 
 األدوات:/ األجهزة

 مصدرُجهدُمترددُأحاديُالطور. .1
 مفتاحُتشغيلُ)مفتاحُمفرد(. .2
 .جهازُالقياسُذيُالملقط .0
 .بائية(مدفأةُكهُرمصباحُكهربائي/ُ)حمالُكهربائيةُمختلفةأ .4
 مناسبةُلتيارُالحمل.ُأسالكُتوصيل .5
 وسائلُحمايةُمناسبةُلطبيعةُالحمل. .6

 
 المعلومات األساسية

ُالتُ  ُلوحة ُالكهربائيةُتعمل وزيع
ُبينُالرئيسيُ  ُما ُوصل ُكحلقة ة

ُالكهربائيُ  ُالجهد ابعُالتُ ُمصدر
ُ ُعدادُُأو)الكهرباءلشركة لوحة

ُالدوائرُ ُبين ُوما المستهلك(
مستهلك،ُكماُالكهربائيةُالخاصةُبال

ُ.كلفيُالشُ 
ُ
ُ
ُ
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ُ
حيثُيتمُاختيارُُ،قطيعُللمبنىوزيعُالرئيسيةُمنُمرحلةُالتُ جهيزُلتركيبُوتثبيتُعلبةُلوحةُالتُ تبدأُمرحلةُالتُ 

بواسطةُالباطونُفيُالمكانُُومنُثمُتثبيتهاُداخلُالجدارُالجانبيُ،سعةُاللوحةُحسبُمخططُالكهرباءُالمرفق
ُيتمُاختيارُ وتثبتُعلىُارتفاعُُ،فيُالمنزلُمناسبمكانُتركيبهاُبعنايةُفائقةُوفيُمكانُالمحدد،ُوعادةُما

ُُسم(ُمنُسطحُالبالط.183)
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

(ُالخارجةُمنُالبرابيش)طرافُيتمُبعدهاُتوصيلُأ
ُووحداتُ ُواألباريز ُالمفاتيح ُعلب ُتواجد أماكن

ُإل ُالتُ اإلنارة ُلوحة ُداخل ُ ُالكهربائيةى ،ُوزيع
ُا ُبواسطة ُالجانبيةُلباطوتثبيتها ُالجدران ُعلى ون

ُأ ُإغالق ُيتم ُأن ُويجب طرافُواألرضيات،
منُُوزيعُالكهربائيةُخوفاًُالمواسيرُداخلُلوحةُالتُ 

ُ.يهاإغالقهاُنتيجةُتسربُاألوساخُإل
ُ
ُ
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 :مرينتنفيذ الت  خطوات 
 .كلنةُفيُالشُ كهربائيةُالمبيُ الُوزيعلوحةُالتُ توصيلُقراءةُمخططُ .1
 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُجميعهاُساسيةاألناتهاُوالتأكدُمنُتوفرُمكوُ ُ،وزيعُالرئيسيةعُالخاصةُبلوحةُالتُ جميتحضيرُلوحةُالتُ  .2
 ((ُوميجا)أجسرُتثبيتُالقواطعُُاإلرث/ُجسرُالنيوترال/ُ)جسر

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُداخلُلوحةُالتُ تثبيتُالقواطعُاآلليةُعلىُجسرُأ .0 وزيعُالكهربائيةُالرئيسيةُبالعددُالمطلوبُحسبُوميجا

  كل.رثُليكيج(،ُكماُفيُالشُ اإل)رضيُاألوكذلكُتثبيتُقاطعُالتسربُُ،ئيةُوترتيبهاعددُالداراتُالكهربا
 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُلباريز(ُداخأنارة/ُإ)حمالُاألسالكُالكهربائيةُبالقدرُالمناسب،ُوترتيبهاُحسبُنوعيةُتعريةُأطرافُاأل .4

ُ(.16ُ\13)ُمبيريةاطعُومقرراتهاُاألالقُوُوجودماكنُوزيعُالكهربائيةُلتناسبُألوحةُالتُ 
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ُ.كلزيعُالكهربائية،ُكماُفيُالشُ ُورثُداخلُلوحةُالتُ جميعها،ُوتثبيتهاُعلىُجسرُاإلرثُتوصيلُخطوطُاإل .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ليُالثنائيُومعُمدخلُاقةُمعُمدخلُالقاطعُاآلغذيةُالرئيسيُالقادمُمنُعدادُالطُ توصيلُطرفيُخطُالتُ  .6

رضيُمعُسربُاأللمخرجُقاطعُالتُ ُطُالمتعادلرثُليكيج(،ُوكذلكُتوصيلُالخاإل)رضيُاألقاطعُالتسربُ
رضيُمعُالفازُالخارجُمنُقاطعُالتسربُاألُجسرُالنيوترالُالمثبتُداخلُاللوحة،ُوكذلكُتوصيلُخطُ 

ُ.كلىُجسرُتجميعُالفاز(،ُكماُفيُالشُ يمكنُاستخدامُماُيسمُ )ليةُاآلمداخلُالقواطعُ
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ليةُذاتُعُالقواطعُاآل(ُم²ملم1.5بمساحةُمقطعُُكسال)أنارةُتوصيلُاألسالكُالخاصةُبوحداتُاإل .7
(ُمع²ُملم2.5ُمقطعُُبمساحة)باريزُاألسالكُالخاصةُبمخارجُ،ُوكذلكُتوصيلُاألمبير(أ13ُ)المقررُ

 مبير(.أ16ُ)المقررُليةُذاتُطعُاآلالقوا
ُ

 
ُ

 : أسئلة
ُ؟ُماُملحقاتها؟وزيعُالكهربائيةكيفُيمكنُاختيارُسعةُلوحةُالتُ ُ [1]
ُثبيت؟ركيبُوالتُ وزيعُالكهربائيةُمنُناحيةُطريقةُالتُ تُالتُ نواعُلوحاأماُ [2]
ُوقُالمحلي؟وزيعُالكهربائيةُالداخليةُالمتوفرةُفيُالسُ ماُسعاتُلوحاتُالتُ  [0]
؟ُوماذاُيستخدمُفيُالعادةُمنُجهةُالمصدرُليةُفيُاللوحةُمعاًُطرافُالقواطعُاآلأكيفُيمكنُتوصيلُ [4]

 لذلك؟
ُينُيتمُتوصيله؟أداخلُاللوحة،ُُوُرئيسيُ رثُالينُيتمُالحصولُعلىُخطُاإلأمنُ  [5]

ُ
ُ
ُ
ُ
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 : نشاط
وناقشُالفروقاتُُ،ورُوتوصيالتهاُالداخلية،ُحللهاُمعُزميلكلوحةُتجميعُثالثيةُالطُ ُاآلتينُالشكلُيبيُ 

  .ورديةُالطُ احوزيعُأبينهاُوبينُلوحاتُالتُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
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 عشر: الثانيالت مرين 
 لكتروداتساسات ونظام ال لحام شبكة حديد األ تنفيذ نظام تأريض لمبنى باستخدام طريقة

ُطالب0-2نوعُالت مرين:ُجماعيُُ
 األهداف: 

 مرين أن يكون الطالب قادرًا على: ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق    
ُ.ُلكتروداتوتركيبُاإلُلحامُحديدُالجسورُاألرضيةُوحديدُالقواعدُتحليلُعملية .1
ُ.)ُجسرُتساويُالجهد(يالرئيسُالتأريضجسرُُوربطهُمعُ،التأريضمسارُومقاسُحديدُتحديدُ .2
ُالرئيسي.ُالتأريضوطريقةُربطهاُمعُجسرُُ،األرضيةُومقاساتهاُلكتروداتاإلمواقعُتحديدُ .0
 .كافةُهالنواقلُالمربوطةُفيُهعليُحاًُالرئيسيُموض ُُالتأريضمخططُهيكليُأحاديُالخطُلجسرُقراءةُ .4
ُلكترودات(.ألساساتُوتركيبُاإلمتكاملُلمبنى)ُلحامُشبكةُحديدُاتوصيلُنظامُتأريضُ .5

 األدوات:/  األجهزة
 .2(ملم3x30بقياسُ)ُصاجُمجلفن .1
 (ُوبطولُمناسب.²ملم13ُموصلُتأريض)ُارث(ُبمساحةُمقطعُالُتقلُعنُ) .2
 (.1.5mلكتروداتُنحاسية)ُتأريض(ُبطولُ)إ .0
 لكترود.مرابطُنحاسيةُخاصةُباإل .4
 دواتُحفر)ُحفرةُتأريض(ُبأبعادُمناسبة.أ .5
 معُغطاءُمناسب.سمنتيُمنهلُإ .6
 لكترونية.ماكنةُلحامُإ .7

 
 المعلومات األساسية

حيثُُ،ساساتبعدُأنُيتمُتجهيزُحديدُاألُ،رضيةاألمعُمرحلةُصبُخرسانةُُمرحلةُالتأريضُللمبنىوتبدأُ
ُالص ُ ُالحديد ُمن ُمصنوع ُمبسط ُشريط ُالتأريضيستعمل ُنظام ُفعالية ُلزيادة ُتأريض ُكموصل ُلحامُُ،لب يتم

لبُمعُقضبانُمنُالحديدُالمستخدمُشبكةُحديدُاألساساتُالمصنوعةُمنُالحديدُالص ُُقواعدُاألعمدةُوجسور
ُ ُبقطر ُلتُر8ُللبناء ُالقواعد ُتسليح ُلحديد ُالخارجي ُاإلطار ُعلى ُتملم ُبعضها ُمع ُجميعها وتنتهيُُبعضًا،بط

(ُ ُبقياس ُالمجلفن ُالحديد ُمن ُصفائح ُمعها ُويلحم ُيربط ُالمجلفن ُالصاج ُمن ُلتظهر2ُ(ملم3x30بصفيحة ،
ُكلُ  ُللبناء ُالخارجي ُالمحيط ُُعلى ُتقريبا2ًُُمسافة ُ)ُمتر ُالحاجة ُحسب ُالبناء(،ُلتأريضأو ُخارج ُالمعدات

ُالنُ  ُمن ُشريط ُمن ُالمصنوع ُاألرضي ُموصل ُويربط ُباتجاه ُليخرج ُللحام( ُجسر تساوي الجهدحاس)القابل
ُ.وزيعُالرئيسيةُداخلُالمبنىالموجودُفيُلوحةُالتُ 



56 
 

ُ
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 :ينمر تنفيذ الت  خطوات 
 ُعاله.أُُكلفيُالشُ ُنالمبيُ ساساتُتأريضُمبنىُبواسطةُشبكةُحديدُاألُقراءةُمخطط .1
 مرين.جهيزاتُالالزمةُلتنفيذُالتُ دواتُوالتُ تحضيرُالعددُواأل .2

 

 لكترودمرابط نحاسية خاصة بال 

 

 رث الرئيسي  خط ال 

 

 2(ملم3x30بقياس ) صاج مجلفن

 

 سيلكترود مع موصل الوقاية الرئيقضيب ال 

ُاإللكترونات(.ُوعدد)التأريضُنواعُوسائلُأتحديدُ .0
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إخراجُطرفُموصلُُالبناء،ُثمساساتُباستخدامُالصاجُالمجلفنُعلىُمحيطُحديدُحديدُاأللحامُشبكةُ .4
ُفري(.الجهدُالص ُُجسر)ُالرئيسيُ لىُجسرُتساويُالجهدُالتأريضُإ

ُُ

ُُلىُحفرُالتأريضاجُالمجلفنُبواسطةُكوابلُتأريضُإوصلُحلقةُالص ُ .5 ُبالمبنى، كانُُإذاُأماالمحيطة
ُمدُ  ُفقط ُفيتم ُجاهز ُغير ُالمبنى ُالُمحيط ُالمرحلة ُوانتظار ُزرعُالكوابل ُمن ُالعملية ُإلتمام مناسبة

ُووصلُحلقةُالتأريضُبها.ُ،لكتروداتاإل
 
ُ.كللكترودُفيها،ُكماُفيُالشُ بالطريقةُالمناسبة(ُلوضعُاإل)المناسبةُبعادُحفرةُالتأريضُتجهيزُأ .6
 

7. ُ ُبواسطةلاإلدق ُُكترود ُالتربة، ُفي ُحوالي)مطرقة ُمسافة ُتبقى ُظاهُر23حيث ُربطُسم( ُليتم ُمنه ة
ُ.كل،ُكماُفيُالشُ وصيلُالحقاًُوفحصُجودةُالتُ ُ،لكتروداإل

ُ
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ُالرئيسيُ  .8 ُالتأريض ُموصل ُخط ُعن)ُتوصيل ُتقل ُال ُمقطع ²ُملم13ُبمساحة ُقضيب ُمع ُالتأريض(
ُ.كل،ُكماُفيُالشُ خرُىالجهةُاألومعُجسرُتساويُالجهدُمنُبواسطةُمربطُنحاسيُمنُجهةُ

ُ
ُ
حولُقضيبُالتأريضُ(ُ(ُسم45X 45 X 20أبعادهُالتقريبيةُ))إسمنتيُمعُغطاءُُتوفيرُمنهلُتفتيش .9

 .كلفترةُزمنية،ُكماُفيُالشُ ُوصيلُالحقاُكلُ لفحصُجودةُالتُ 
ُ

ُ
ُ
 

وذلكُُ،اًُبعضنُتوصلُعلىُالتوازيُمعُبعضهاُعددُمنُاإللكتروداتُالتيُيجبُأُضافةُأيُ يمكنُإ.13
ُم(.أُو5ُنُتقلُعنُ)مةُفحصُمقاومةُالتأريضُالتيُيجبُأحسبُقي
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ُ

 : األسئلة
ُالتأريض؟هميةُُأماُُ [1]
ُرضي؟ماُأهميةُقياسُقيمةُمقاومةُاأل [2]
ُالطرُقُمنُهذهُيُ أُ،ُمعُتوضيحمبنىُطرقُتستخدمُلتوفيرُالتأريضُالمناسبُأليُ ُاذكرُثالث [0]

ُُأفضل؟ُالثالث
 استخدامها؟التيُيجبُُناتاإللكترُوعددُمنُُيُ أماُالذيُيحددُ [4]

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 عشر: الثالث  مرين الت  
 المهمةمديدات الكهربائية فحوصات الت  

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على:مرين أن يكون الط  ع بعد تطبيق هذا الت  ُيتوق    
ُ.فحصُالقطبية .1
 .كوابلالكُُوسالاألُفيُموصالتالُتوصيلُفحصُاستمرارية .2
 ُُ.الكهربائيةُركيباتالعازليةُللتُ صُفح .0
 (.رثاإل)رضيُاألفحصُقيمةُمقاومةُ .4

 األدوات:/ األجهزة
 ور.مصدرُجهدُمترددُأحاديُالطُ  .1
 (.DMMجهازُفحصُالقطبيةُ) .2
 (.DMMوصيل)جهازُفحصُاستمراريةُالتُ  .0
  جهازُفحصُمقاومةُالعزل. .4
 رضي.جهازُفحصُمقاومةُاأل .5
 نزلية.لوحةُتوزيعُكهربائيةُم .6

 
ُ

 المعلومات األساسية
ركيباتُالكهربائيةُفيُاختباراتُالفحصُالعينيُللتُ إضافةُإلىُُ،رخيصاتُالكهربائيةُماُقبلُالتُ االختباُرتشملُ

ُالمبانيُماُيلي:
 الثابتة.لتركيباتُالخاصةُباُمديداتوالتُ ُوابلموصالتُالكلفحصُمقاومةُالعزلُ .1
 رضي.األالجهدُوالربطُفيُيةُوالموصليةُللموصالتُالوقائيةُوالمتساويةُفحصُاالستمراُر .2
ُالتُ  .0 ُعدد ُمن ُلكلُ ُ(باريز)األُالمقابسحقق ُبه ُالموصالتوالتُ ُدارة،ُالمسموح ُمقطع ُمساحة ُمن ُحقق

الوقائيةُالمرتبطةُُاألجهزةاالعتبارُةُعلىُمستوياتُدائرةُالقصرُمعُاألخذُبومالءمتهاُللسيطُرُ،جميعها
 رضُ،...(.فيُاألُمواسير،ُمدفونةداخلُُالهواء،فيُ)الموصالتُركيباتُلهذهُظروفُالتُ والموادُُو
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يجبُقياسُمقاومةُعزلُاألسالكُ،ُشغيلركيباتُالكهربائيةُفيُالمبانيُوقبلُالتُ بعدُاالنتهاءُمنُالتُ لذلكُُوُ
ُمن:ُركيباتُللتأكدُالمستخدمةُفيُالتُ 

ُُ.ديدُاألسالكُفيُالمجاريُالخاصةُبهاتمُعمليةُأثناءُأضرارعدمُإصابةُالعازلُبأيةُ .1
ومنُصحةُتنفيذُنهاياتُُ،صحةُالوصالتُالتيُاستخدمتُفيُربطُالدوائرُالفرعيةُبالدوائرُالعمومية .2

ُأنواعها.علىُاختالفُوربطهاُبالمخارجُُُ،األسالك
ُ.مديداتُالكهربائيةخلوُالدائرةُمنُأعطالُالقصرُبينُالموصالتُالمستخدمةُفيُالتُ  .0
ُاألباريإ .4 ُن ُبالشكل ُموصولة ُفعندماالص ُز ُُحيح ُأو ُالمقبس ُإلى ُاألمام ُمن ُأنُُاإلبريز،تنظر يجب

ووصلةُاألرضيُإلىُفوقُُ،هةُاليسرُىووصلةُالمحايدُإلىُالج،ُإلىُالجهةُاليمنىورُالطُ تكونُوصلةُ
 أوُإلىُاألسفلُحسبُنوعُاإلبريز.

ُ
ُ ُالكهربائية ُالعزل ُمقاومة ُقياس ُجهاز ُأُوالتي)يستخدم ُُنيجب ُجداًُتكون ُالُ(،عالية ُعازلية ألسالكُفحص

 .دُمنُسالمتهاللتأكُ ُ،خرالكهربائيةُبينُالحينُواآل
ُ ُالغرض Meggerُ جر(يالمب المعروف)العزل ستخدم جهاز قياس مقاومة يُ ولهذا ُمقاوماتُ، ُيقيس ألنه

ُهي:ُ،للعازليةتجرىُعادةُثالثةُقياساتُُوُأوم.ُقيمتهاُبالميجا
 (.N( والنيوترال )Lفاز )ال خط فحص مقاومة العزل ما بين .1
 (.Eرث )(  وال Lالفاز )خط فحص مقاومة العزل ما بين  .2
 (.Eرث )( وال Nالنيوترال )خط فحص مقاومة العزل ما بين  .3

 
وتكونُقيمةُمقاومةُالعازليةُالكهربائيةُالمرادُ 

ُبالميجا ُالعزلُأبُعلماًُُأوم،ُقياسها ُمقاومة ن
وبةُبلُتتأثرُبالرطُ،للتمديداتُليستُمتساوية
ُ ُعمر ُتقادم ُإلى ُيمكنُُمديدات،التُ إضافة وال

ُالمقاومةُ ُقياس ُبجهاز ُالقيم ُهذه ُمثل قياس
ُ ُميتر)العادي ُولهذاألوم ُيستخدمُُا(، السبب

ُالعازلية ُفحص ُالشكلُُ،جهاز ُفي كما
ُالمجاور.

ُ
ُ
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ُ
لجهازُقيمةُقراءةُاتتعدىُُويجبُأالُ ،ُرثفحصُمقاومةُاإلجهازُُتياآلُنُالشكليبيُ  :فحص فاعلية األرضي

ُ(.ومأ5ُ)عنُ
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 خطوات العمل:
 
 غذية (: فحص القطبية باستخدام  فحص االستمرارية ) مع فصل مصدر الت  والأ

 
 كلالشُ كماُفيُُفحصُالجهدُالكهربائيُالواصلُللمقبس، .1

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

ُ
ُ
لدائرةُفيُلوحةُمقبسُوطرفُالطورُعلىُجهازُالوقايةُالخاصُباُعملُفحصُاالستمراريةُبينُكلُ  .2

ُ.كلالشُ ُكماُفيُالتوزيع،
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 كلالشُ ُكماُفيُ،نفسهاالطريقةُصُالقطبيةُبالنسبةُللمصابيحُبعملُفح .0
ُ

ُ
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 كوابل:السالك و األ في موصالتال توصيل : فحص استمراريةثانيا
 

معُعملA1،B1ُُالثةُللكابلُالكهربائيُيمكنُأنُيربطُالجهازُبينُالنقطتينُعندُفحصُاستمراريةُالفازاتُالثُ 
ُالنقطتينُ ُفعندهاُ A2,B2وصلةُبين ُسليمين ُالموصلين ُهذين ُكان ُجداًُُفإذا ُقليلة ُمقاومة ُالجهاز ،ُيؤشر

ُُ.بارُعلىُالموصالتُاألخرُىويعادُاالخت
ُ
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 :الكهربائية ركيباتالعازلية للت  فحوصات  ثالثا:
 :جراء الفحوصات: خطوات ما قبل إاوالً 

ُالف -1 ُجهاز ُطرفي ُُلصوضع ُبعضهما ُالجهازُاًُبعضعلى ُقراءة ُعملهُلضبط ُمن ُفيُوالتأكد ُكما ،
 كلالشُ 

ُ
ُ

وضعُهُعلىُضبطُ–ضيُسربُاألُر)يمكنُأنُيتمُفصلُقاطعُالتُ ُفصلُمصدرُالجهدُعنُاللوحة -2
 .كلكماُفيُالشُ ُيقاف(،اإل

ُ



68 
 

ُجهد) -0 ُقيمة ُعلى ُالقياس ُجهاز ُالتُ 533ُضبط ُلفحص ُالفولت( ُمديدات ُكما ُالمنزلية، فيُكهربائية
 كلالشُ 

ُ
ُ

 كلكماُفيُالشُ ُ،لُمقاومةألنهاُتمثُ فصلُمصابيحُاإلنارةُمنُمكانها،ُ -4

ُ
ُ
ُ
ُ
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 .كل)مقاومات(،ُكماُفيُالشُ ُحماالًُلُأألنهاُتمثُ ُ،جهزةُمتصلةُبمخارجُالقدرةُالكهربائيةأُفصلُأيُ  -5

ُ
ُ

 .نُفيُالشكل،ُكماُهوُمبيُ يجُمرتفعضبطُقيمةُقراءةُمقاومةُالجهازُعلىُتدُرُ -6

 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 خطوات الفحص :ثانياً 
 :(Nالمتعادل)خط الو  (L)فحص العزل ما بين خط الطور -أ

1. ُ ُاآلُأحدوضع ُالقواطع ُألحد ُالطور ُخط ُعلى ُالقياس ُجهاز ُطرفي ُتحت ُلية ُالنصف)الفحص
ُ ُمثاًل ُخرُعلىُالخطُ رفُاآلوزيعُالكهربائيةُوالطُ حةُالتُ وذلكُداخلُلُوُ،باريز(وُاألأأتوماتيكُلإلنارة

 كل.ماُفيُالشُ لمتعادلُفيُاللوحة،ُكا

ُُ

 
 .كل(،ُكماُفيُالشُ TESTغطُعلىُكبسةُالفحص)الض ُ .2
ُ.كلنُفيُالشُ هوُمبيُ ُالجهاز،ُكمامةُقراءةُقي .0

ُ
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ُصالحه.ناسبةُلتحديدُالسبب،ُوإجراءاتُالم(ُيجبُاتخاذُاإلΩ1Mقلُمنُ)أيةُقيمةُقراءةُأُ:(1)مالحظة
ُ

المتعادلُوباقيُالخطوطُلدوائرُاإلنارةُُبينُخطُ ماُنفسهاُابقةُطريقةُالفحصُالسُ يتمُاالنتقالُبُ:(2مالحظة)
هاءُمنُالقواطعُوم(ُحتىُيتمُاالنتميجاُأ1ُ)عنُُتقلُ ُالُ أ،ُوتسجيلُقيمُالقراءاتُالتيُيجبُخرالواحدُتلوُاآل

ُ.جميعاًُنارةُالخاصةُبدوائرُاإل
ُ

 ُ:(3مالحظة)
يجبُعملُفحصُالعزلُفيُالوضعُحيثُُ،مفاتيح الدرجيجبُاالنتباهُإلىُعديدةُفيُدوائرُاإلنارةُمنُأماكنُ

ُ.األعطالُالمفتاحينُمنينُللتأكدُمنُخلوُالوصالتُالواصلةُب2ُومنُثمُفيُالوضعُُ،للمفتاح1ُ
ُ

 :(Eوخط االرث) (L)الطور فحص العزل ما بين خط   -ب
معُنُوتوصيلهُالمتعادلُاآلالجهازُالمتصلُبالخطُمعُتبديلُطرفُنفسهاُابقةُجراءاتُالسُ القيامُباإل .1

ُ.كللجهازُمتصلُبالطور،ُكماُفيُالشُ بقاءُعلىُطرفُامعُاإلُخطُاإلرث

ُ
2. ُ نقلُرثُوالتُ اإلُولكنُمعُتوصيلُطرفُالجهازُبخطُ ُ،سابقاًُُأ جريتالتيُُجميعهاُالفحوصاتإعادة

 .كماُتمُسابقاًُُ،خرُماُبينُالقواطعُجميعهابطرفُالجهازُاآل
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 (:E( وخط االرث)N)المتعادل خط  الفحص العزل ما بين  -ج
 .كلفيُالشُ ُرث،ُكمااإلخرُمعُخطُاآلُوُ،المتعادلُطرفيُالجهازُمعُالخطُ ُأحدتوصيلُ .1

ُ
 .(TESTغطُعلىُكبسةُالفحصُ)الض ُ .2
 .قراءةُقيمةُالجهاز،ُوتسجيلها .0

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 رث(: فحص فاعلية األرضي: ) فحص مقاومة ال رابعاً 
 

 .كلنةُفيُالشُ ارةُالكهربائيةُالمبيُ توصيلُالدُاعملُعلى .1

 
ُست .2 ُأطراف ُاألوصيل ُمقاومة ُقياس ُالتُ اعة ُلوحة ُداخل ُُأوُزرضي ُالمبي نة ُبالطريقة ُالكهربائية ُمعُيع عاله

 .االلتزامُباأللوانُالمحددةُألطرافُساعةُالقياس
 وتسجيلها.ُ،رضيُمنُعلىُشاشةُالجهاز(ُللجهاز،ُوقراءةُقيمةُمقاومةُاألTESTغطُعلىُكبسةُ)الض ُ .0
 .نهاُالقيمةُالمقبولةُمحلياًُثُإحيأوم(،5ُُرث(ُأقلُمنُ)قيمةُمقاومةُالجهازُ)ُمقاومةُاإلُنُتكوُنيجبُأ .4

 :أسئلة
ُ؟األرضيماُاسمُالجهازُالمستخدمُلقياسُقيمةُمقاومةُُ [1]
ُرضي؟ُاشرحُذلك؟ماُمبداُعملُجهازُقياسُمقاومةُاأل [2]
ُ؟رثلقيمةُمقاومةُاإلُمقبولةُمحلياًُماُالقيمُال [0]
ُ.وم(أ18ُمةُ)رثُلمنزلُلهُقينُكيفُيمكنُتحسينُقيمةُمقاومةُاإلبيُ   [4]
ُ.ورالطُ ُرضيُُفيُنظامُثالثيُ ومةُاألكيفُيمكنُاستخدامُجهازُقياسُقيمةُمقاُُ،نُمعُالرسمبيُ  [5]
 الالزمة؟نواعُالفحوصاتُأماُاسمُالجهازُالمستخدمُلفحصُالعازلية؟ُوماُ [6]
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 :عشر الرابعمرين لت  ا
ُطاقة الرياح 

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 ف: األهدا

 الب قادرًا على:مرين أن يكون الط  بعد تطبيق هذا الت   عُيتوق    
ُتحديدُالطاقةُالكامنةُفيُالرياح. .1
 رسمُالعالقةُبينُسرعةُالدورانُوالطاقةُالمتولدةُمنُالرياح. .2

ُ
ُاألدوات:/  األجهزة

 يحاكيُعملُتوربينُالرياح.DCُُأوُ ACمولدُكهربائيُ .1
 .رانهحكمُبسرعةُدُومحركُكهربائيُيمكنُالتُ  .2
 DMMُساعةُفحصُ .0
 

 المعلومات األساسية
 

ُالطُ  ُتوليد ُلعملية ُالرياح ُتستخدم ُالكهربائية، تستخدمُُواقة
ُالغرض،ُ ُلهذا ُكهربائي ُمولد ُمع ُالموصولة ُالرياح عنفات

ُ ُالتي ُالعنفات ُتحريك ُعلى ُالرياح ُطاقة ُتعمل ُتشغلحيث
ُمولُ  ُكهربائياًُبدورها ُالطُ يُ دًا ُتوليد ُعلى ُالكهربائيعمل ُ،ةاقة

ُمزوُ  ُرياح ُتوربين ُتوفير ُللتُ لصعوبة ُرياح ُبنفق ُبسرعةُد حكم
ُاًُمحركُرانُالعنفات،ُلذلكُسنستخدماليُسرعةُدُووبالتُ ُ،الرياح

ُجربةُيحاكيُدورانُالعنفات.ُفيُهذهُالتُ ُاًُكهربائيُ 
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ

ُ
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 مرين: خطوات الت  
ُ
ُذي -1 ُالكهربائي  ُالمحرك ُبوصل ُالمتغيُ السُ ُنقوم ُبالمولُ رعة ُرة ُالذي ُتوربينُسنستخد ُلمحاكاة دمه

ُ:تاليالكلُكماُفيُالشُ ُ،الرياح
ُ
ُدرجاتالسُ ُتدريجياًُُنزيد -2 ُصورة ُعلى ُالدقيقة(133ُ) رعة ُفي ُتسجيلُ،لفة الناتجُُالت يارُويتم

ومنُثمُنستخدمهاُلحسابُُاآلتي،كماُفيُالجدولُُوـت سج لُ،وربينوالفولتيةُالناتجةُمنُمحاكيُالتُ 

 ن.ُوربيالقدرةُالخارجةُمنُمحاكيُالتُ 

 

ُ
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 Wالقدرة  Vالفولتية  A الت يار  RPM سرعة الدوران

100 ُُُ

200 ُُُ

300 ُُُ

400 ُُُ

500 ُُُ

600 ُُُ

700 ُُُ

 

 وربين.ُالخارجُمنُمحاكيُالتُ ُالت ياريناتُ(ُُورعاتُ)ُعلىُمحورُالسُ ارسمُالعالقةُبينُالسُ  -0
 وربين.ُرجةُمنُمحاكيُالتُ ينات(ُوالفولتيةُالخارعاتُ)ُمحورُالسُ ارسمُالعالقةُبينُالسُ  -4
 وربين.الخارجةُمنُمحاكيُالتُ ُوالقدرةينات(ُرعاتُ)ُمحورُالسُ ارسمُالعالقةُبينُالسُ  -5

 : أسئلة
 ُ؟ُولماذا؟الت ياررُبشكلُأكبرُبتغيرُسرعةُالدوران،ُالفولتيةُأمُماُالذيُيتغيُ ُ [1]
 .ُلبيانيُ ؟ُحاولُتحديدهُمنُخاللُالرسمُاغيرُفيُالقدرةُنمطًاُمعيناًُهلُيتبعُالتُ ُ [2]

ُ

ُ

ُ

ُ
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 عشر: الخامسمرين الت  
ُمسية اقة الش  الط  

ُطالب0-2مرين:ُجماعيُنوعُالتُ ُ
 األهداف: 

 الب قادرًا على:مرين أن يكون الط  ُيتوقع بعد تطبيق هذا الت    
ُلىُحراريةُوضوئية.مسيةُإاقةُالشُ تصنيفُالطُ  .1
 .ةاقةُالخارجةُمنُخليةُشمسيُ قياسُالطُ  .2
 اقطة.ُمسيةُالسُ اقةُالشُ رُفيُالطُ تؤثُ تحديدُالعواملُالتيُ .0

ُ
ُاألدوات:/ األجهزة

 دساتُمحدبةُبقياسينُمختلفين.ُع .1
 .خليةُشمسيةُبسيطة .2
 مدفأةُكهربائية. .0
 .DMMساعةُفحصُ .4

 
 المعلومات األساسية

ُمصدالشُ ُتعدُ  ُالمختلفةُُرمس الطاقات
ُاستخدامُ ُوينقسم ُاألرض، ُسطح على

ُالشُ الطُ  ُإاقة ُرئيسيينمسية ُقسمين ُ:لى
ُالشُ الطُ ُهما ُوالطُ اقة ُالحرارية اقةُمسية
اقةُرُكميةُالطُ تتأثُ ُوُ،وئيةمسيةُالض ُالشُ 
ُالشُ  ُطالساقمسية ُعلىُة ُما ُمكان في

موقعُهذاُالمكانُوزاويةُسقوطهاُعلىُ

ُالسُ  ُإهذا ُإضافة ُتوقيتُطح، لى

ُالسُ  ُخالل ُجويةُسقوطها ُوعوامل نة
ُأخرىُعديدة.ُ
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 مرين: خطوات الت  

 .ةمسيةُالحرارياقةُالشُ الطُ  -أ
ُالُأحضر -1 ُالشُ ُ،غيرةالص ُُمحدبةالعدسة ُتحت ُحرُ وضعها ُثم ُمس، ُبقعةُكها ُعلى ُالحصول حتى

 :اآلتيكلُكماُفيُالشُ ُ،ضوئيةُمركزةُومصغرة

ُ
 

 ؟ُمس؟ُهلُهيُعموديةُعليهالشُ لُةهلُيمكنكُوصفُموقعُالعدسةُبالنسب -2
نُهلُيمكنكُاآلُمس،غيرُعموديةُعلىُالشُ ُتصبححيثُ،ُلىُاليمينُقليالًُإُمائلةُالعدسةُاجعلُ -0

 ُالورقة؟حرقُ
 شعاع؟ُمسيةُالحراريةُعلىُشدةُاإلعةُالشُ شرُزاويةُسقوطُاألماُتأثُ  -4

ُُمسي؟الشُ شعاعُقوطُبشدةُاإلماُعالقةُزاويةُالسُ ُسؤال:

ُأُ،ناآل -5 ُالعدسة ُالكبيرةحضر ُُ،المحدبة ُالسابقة ُالخطوات ُإوكرر ُمن ُتمكنت ُهل حراقُنفسها،
 الورقةُبصورةُأسرع؟ُ

 اقطة.ُاقةُالسُ شعةُ)ُحجمُالعدسةُ(ُوكميةُالطُ قةُبينُمساحةُسقوطُاألستنتجُالعالا -6
ُ
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ُ:ُابقةُأجبُعماُيليىُالمالحظاتُالسُ بناًءُعل

  ُلىُجهةُالجنوبُفيُفلسطين؟ُيةُإمسخاناتُالشُ لواحُالسُ اسُألماذاُيوجهُالن 
 ُ؟ُذالُستعملُعلىُتسخينُالمياهُبشكلُأسرع؟ُلماهُ،مسيخانُالشُ مساحةُمراياُالسُ ُزدنالو 

ُ
ُ

 وئيةمسيةُالض ُاقةُالشُ الطُ  -ب
 كلُالمجاورُخليةُشمسيةُبسيطةُكماُفيُالشُ أحضرُ -1
ُالشُ  -2 ُالخلية ُأضع ُتحت ُليس (ُ ُمظلل ُمكان ُفي ُالشُ مسية ُالفحصُشعة ُساعة ُوباستخدام مس(

DMMُوالفولتيةُالمنتجةُمنها.ُُ،الكهربائيُالت يارُاعملُعلىُقياس 
ُالشُ  -0 ُالخلية ُأضع ُتحت ُأفقي ُبشكل شعةُمسية

والفولتيةُالخارجةُُالت يارُ،ُواعملُعلىُقياسمسلشُ ا
ُالمقيسةمنها،ُهلُالحظتُزيادةُفيُالقيمُعنُالقيمُ

 ل؟ُماذاُتستنتج؟ُفيُالظُ 
ُالشُ وجُ  -4 ُالخلية ُإه ُمباشرة ُالشُ مسية ُلى ُحيثمس،

عدُقياسُُأنُاقةُبشكلُعموديُعليها،ُاآلتسقطُالطُ 
الخاصُبالخلية،ُهلُالحظتُزيادةُُالت يارولتيةُُوالف

 ُالقيم؟علىُ
ُ

ُاإلُسؤال: ُسقوط ُزاوية ُعالقة ُالشُ ما ُشعاع ُقيم ُعلى ُالخليةُُالت يارمسي ُمن ُالمنتجة والفولتية

ُمسية.ُالشُ 
ُ

ُواعملُعلىُقياسووجهُالخليةُمباشرةُنحوها،ُُ،جيداًُُتضيءالمدفأةُالكهربائيةُحتىُُأشعلُ،ناآل -5
 ُابقة.منهاُوقارنهاُبالقراءاتُالسُ ُوالفولتيةُالخارجةُالت يار
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ُالشُ ُسؤال: ُالخلية ُتعمل ُالطُ هل ُتوليد ُعلى ُالض ُمسية ُعلى ُالكهربائية ُالسُ اقة ُعلىُوء ُأو اقط

ُةُعليها؟ُطاقالحرارةُالسُ 
ُ

 : أسئلة
 مسيةُحتىُبوجودُجوُغائمُ)ُالُيوجدُشمسُمشرقةُ(؟ُلماذاُ؟ُُهلُتعملُالخليةُالشُ ُ [1]
 لكهربائية؟ُاقةُامسيةُالحراريةُلتوليدُالطُ كيفُيمكنُاستخدامُالطاقةُالشُ ُ [2]
 تولدُطاقةُكهربائيةُبكميةُأكبر؟ُُ؟ُهلُستةمنُخليةُشمسيُ ُأكثربرأيكُلوُقمناُبربطُُ [0]

ُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مالحظات



لجنة المناهج الوزارّية:

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج الطاقة المتجددة للصف الحادي عشر الصناعي:

اإبراهيم قدح

د. صبري صيدم

م. جهاد دريدي

هيثم القاضي

د. شهناز الفار

علي ريان

اأ. ثروت زيد

م. فواز مجاهد

جاد حسين

د. بصري صالح 

معاذ اأبو سليقة

اأ. عزام اأبو بكر

د. سمية الّنخالة 

اأ. علي مناصرة

َتمَّ بَِحْمِد الله


