
تمديدات صحية وتدفئة مركزية

اأ.ابراهيم قدح )منسقاً( 

           م.اأسامة حمادنة                           اأ. عادل عمار                       

١١

فـــريــق التــاأليــف:

الجزء الثاني

(نظري وعملي)

المسار المهني - الفرع الصناعي



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ م

شراف العام ال�إ

الدائـــرة الفنية

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

رئـــيــــس لـــجـــنـــة الــمناهج

اإشراف فني

نائب رئيس لجــنــة المناهــج

التصميم الـفــنــــــي

رئـــيـــس مــركــز الــمــنـــاهـج

التحـريـــر اللغــــوي

المتابعة للمحافظات الجنوبية

د. صبري صيدم

كمال فحماوي

د. بصــري صالح

شروق صعيدي

اأ. ثـــروت زيــــــــــد

د. سهير قاسم

د. سمية النخالة

الطبعة التجريبية
2020 م/ 1441 ھ

mohe.ps    |  mohe.pna.ps   |  moehe.gov.ps  

 .com/Min i s t ryOfEduca t ionWzar tAl t rby tWal t lym

 +970-2-2969350 هاتــف |  +970-2-2969377 فاكــس

حي المـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 719 – رام الله – فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com  | pcdc.edu.ps 



    تــقــديــم

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.   

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة 

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

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.

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

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

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

المخرجات.

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

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقون مــن تواصل  وال�إ

هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
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مــقــدمــة

أعــزاء، نقــدم لكــم كتــاب  الحمــد للــه والصــلاة والســلام علــى رســول اللــه، وبعــد، زملاءنــا المعلمــون الكــرام، طلبتنــا ال�
ــة  ــف التعليمي ــة المواق ــى منهجي ــي عل ــي، والمبن ــة للصــف الحــادي عشــر المهن ــة المركزي ــة والتدفئ ــدات الصحي التمدي
التعلميــة والمشــتقة مــن وحــدات نمطيــة تخــص منهــاج التمديــدات الصحيــة، والتــي تدعــم هــدف » تحقيــق الكفايــات 

المهنيــة للطلبــة المتعلميــن« كمــا يتطلبهــا ســوق العمــل.

أبيــض وتوابعــه( تناولــت  أولــى » تركيــب ال�أجهــزة وال�أدوات الصحيــة )ال� اشــتمل الكتــاب علــى ثــلاث وحــدات نمطيــة، ال�
أنــواع وال�أشــكال المختلفــة للاأجهــزة وال�أدوات الصحيــة، وطــرق  مواقــف تعليميــة تعلميــة ومــادة نظريــة تعــرف الطالــب بال�

تركيبها.

اأمــا الوحــدة الثانيــة » المضخــات«، تناولــت مواقــف تعليميــة تعلميــة ومــادة نظريــة تبيــن اأنــواع المضخــات وكيفيــة تركيــب 
مضخــات الميــاه والتحكــم بتشــغيلها وصيانتها.

ــزة  ــواع اأجه ــن اأن ــة تبي ــادة نظري ــة وم ــة تعلمي ــف تعليمي ــت مواق ــاه «، تناول ــزة تســخين المي ــة » اأجه ــي الوحــدة الثالث وف
ــة. ــة وفني ــى اأســس علمي ــا عل ــة تركيبه ــي تشــغيلها، وكيفي ــة المســتخدمة ف ــود اأو الطاق ــاه والوق تســخين المي

شارة ل�أهمية اإتباع شروط السلامة والصحة المهنية اأثناء تنفيذ المواقف التعليمية التعلمية. وتجدر ال�إ

ننــا نقــدم لكــم نتــاج مجهــود فريــق التاأليــف، الــذي نعتبــره نســخة تجريبيــة، وعليــه نرجــو مــن ال�أخــوة المعلميــن  واأخيــراً، فاإ
دارة العامــة للمباحــث العلميــة فــي مركــز المناهــج فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي كافــة  واأبنائنــا الطلبــة اأن يرســلوا لــلاإ

المقترحــات، والملاحظــات والتعليقــات، حتــى نتمكــن مــن التعديــل والتحديــث دومــاً.

والله ولي التوفيق

فـــريــق التــاأليــف
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10الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: تركيب خلاطات المياه الّساخنة والباردة ومحابس الزاوية والحنفيات.

20الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: تركيب مرحاض غربي)مرحاض افرنجي(مزود بخزان طرد.

الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تركيب مغسلة عمود.
٣٣

42الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تركيب مجلى حوض اأمريكي.

٥1الموقف التّعليمي التّعلّمي الخامس: تركيب شاور زجاج.
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٦٧الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: تمييز اأنواع مضخات المياه، واأغراض استخدامها.ط

٧٩الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: تركيب مضّخات مياه.

الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: صيانة مضّخات مياه.
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10٥الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: تركيب سخان شمسي.وال

11٩الموقف التّعليمي التّعلّمي الثاني: تركيب الّسخان الكهربائي.

12٨الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تركيب سّخان غاز.

1٣٨الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تركيب جهاز تسخين مياه كهربائّي فوري.

المحتويات



٦

تركيب ال�أجهزة وال�أدوات الصحية (ال�أبيض وتوابعه)

 ناقش وتاأّمل:كيف نمّيز بين اأنواع واأسماء ال�أدوات الصحّية؟ وكيف يتم تركيبها؟

تركيب ال�أجهزة وال�أدوات الصحية (ال�أبيض وتوابعه)

تركيب ال�أجهزة وال�أدوات الصحية (ال�أبيض وتوابعه)

 ناقش وتاأّمل:كيف نمّيز بين اأنواع واأسماء ال�أدوات الصحّية؟ وكيف يتم تركيبها؟

الوحدة ال�أولى

١



٧

 الوحدة ال�أولى: تركيب ال�أجهزة وال�أدوات الصحية (ال�أبيض وتوابعه)

يتوقــع مــن الطّلبــة بعــد دراســة الَوْحــدة، وتنفيــذ مواقفهــا التّعليمية التّعلمّيــة اأن يكونوا قادرين على تركيــب ال�أدوات الّصحية 
كسســوارات  بمختلــف اأنواعهــا واأشــكالها، اضافــة اإلــى تركيــب توابعهــا مــن خلاطــات المياه، والحنفيــات والمحابس، وال�إ

آتيــة: اللازمــة لهــا، وذلــك مــن خــلال تحقيــق ال�أهــداف ال�

1 قراءة المخططات الهندسية المتعلقة بالتّمديدات الّصحية.

2 القدرة على استخدام العدة اللازمة اأثناء التّركيب بطريقة صحيحة. 

٣ القدرة على تحديد اأماكن ال�أدوات الّصحية حسب المخططات الهندسية.

4 اختيار حجم ال�أدوات الّصحية وشكلها بما يتناسب مع مساحة الحمامات.

٥ اختيار الخلاط والتّوصيلات اللازمة لكّل اأداة صحّية، وتركيبها بطريقة صحيحة.

٦ القدرة على تركيب ال�أدوات الّصحية، وتوابعها بال�رتفاعات المناسبة.  



٨

  الكفايات:

الكفايات المتوقع امتلاكها من قبل الطّلبة بعد ال�نتهاء من هذه الوحدة، وتنفيذ مواقفها التّعليمية التّعلمّية:

  اأول�ً: الكفايات ال�حترافية:

 القدرة على قراءة المخططات الهندسية  ذات الصلة بالمهنة، وفهمها جيداً والتّعامل على اأساسها وتنفيذها. 

ألبسة وال�أدوات اللازمة، لضمان ال�أمن والّسلامة المهنية لكّل عمل.  معرفة ال�

 القدرة على فهم  واستعمال اأنواع العدة وال�أجهزة الكهربائية الخاصة بالمهنة واستعمالها جميعاً.

 معرفة نوعية العدة المطلوبة لكّل عمل.

 المعرفة التّامة بالقطع المطلوبة للعمل، وطلبها كما ونوعاً وحسب المخطط الهندسّي. 

 امتلاك المهارة الفنية اللازمة لتركيب ال�أدوات الّصحية، وتوابعها بطريقة صحيحة.

  ثانيًا: الكفايات ال�جتماعية والّشخصية:

  التّحلي بالّسمعة وال�أخلاق الحسنة في المجتمع.

  التّعامل بصدق واأمانة مع الّزبائن.

   تبادل المشورة، وال�ستماع لراأي ال�آخر.

  تحّمل النقد من الطّرف ال�آخر والتّجاوب معه.

قناع،  والحصول على المعلومة من الّزبون.   القدرة على اإدارة الحوار وال�إ

  القدرة على التّواصل الفعال.

  الحرص على المظهر اللائق واللباس الحسن.

  الحفاظ على اأسرار الّزبون.

  القدرة على التّاأّمل الّذاتي.

      القدرة على تقديم المساعدة الفنية للّزبون.

  تحّمل الّزبون والّصبر عليه.

  الدقة في المواعيد.

  عدم تجاوز حدودالعمل.

  تطوير الذات، ومتابعة ال�أمور الفنية المستجدة على الصعيد المهني.

  بناء جسور الثقة مع المهنيين ال�آخرين والتّجار اأصحاب العلاقه بعمله.
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 ثالثًا: الكفايات المنهجية:

 التّعلّم التّعاوني.

 العمل بروح الفريق.

 ال�تّصال والتّواصل مع اأصحاب الخبرة.

 ال�طلاع الدائم على كّل ما هو جديد في الّسوق عبر التّجار والتّواصل معهم.

 استخدام الكتالوجات للمعرفة وال�طلاع والتّنفيذ.

 استخدام التّكنولوجيا لجمع المعلومات.

 تبادل الخبرات.

 قواعد ال�أمن والّس��مة المهنية:

ألبسة وال�أدوات المستعملة الخاصة بال�أمن والّسلامة المهنية في العمل على مختلف اأنواعها واستعمال�تها.  معرفة اأسماء ال�

ألبسة وال�أدوات بطريقه علمية.  التّدرب على استعمال هذه  ال�

 ال�نتباه والتّركيز اأثناء العمل بما بين يدك، نقطة مهمة لضمان الّسلامة.ِ

 الوقفة الّسليمة اأثناء العمل.

 ارتداء اللباس وال�أدوات المناسبة لما يتناسب مع كّل عمل.

 عدم ال�ستهتار والحذر اأثناء تنفيذ العمل مهما كان حجمه.

 فحص ال�أجهزة الكهربائّية، والتّاأكّد من جهوزيتها للعمل قبل ال�ستعمال.

 عدم استخدام اأّي اأداة كهربائية في حال عطل المفتاح.

 اختيار الكوابل الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.

 اختيار الّصواني المناسبة )مقّص القرص الكهربائّي( بما يتناسب مع طبيعة العمل.

 عدم استعمال الدسك )مقّص القرص الكهربائّي( دون الواقي الخاص به بصورة قطعية. 

شارات التّحذيرية الدالة على وجود عمل.  وضع ال�إ

ألبسة العاكسة اإذا كان عملك اأثناء الليل.  لباس ال�

 ضرورة وجود طفايات حريق في الموقع.

 الوقوف على تخوت ثابتة اأو سقايل اأثناء العمل على اأماكن مرتفعة.

جراء اللازم.  اإخبار المسؤول المباشر عن وقوع اأّي اإصابة عمل ل�إ

صابات الخفيفة.  وجود خزانة اإسعاف اأولي في موقع العمل للاإ

 اشتراط وجود تاأمين للعمال عن اإصابات العمل.
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 الموقف التّعليمي ال�أول: تركيب خ��طات المياه الّساخنة والباردة ومحابس الزاوية والحنفيات

ــات  ــاه والحنفي ــن خلاطــات المي ــن وجــود تســريب م ــون يشــكو م ــي: اتصــل زب ــي التّعلم ــف التّعليم وصــف الموق

ــد اســتبدالها. ــه، ويري ــة لمنزل ــي الوحــدات الّصحي ــة ف ومحابــس الزاوي

 المرجعية والمنهجية:

خطوات

 العمل 

الكامل

الموارد المنهجية الوصف

اأجمع 

البيانات، 

وا�حللها.

القيام  بدراسة المخططات الهندسية، • 
والمواصفات الفنية. 

ال�ستفسار من المهندس المشرف عن • 
ال�أمور غير الواضحة. 

جمع البيانات المطلوبة  جميعها من • 
نترنت. السوق المحلية وعبر شبكة ال�إ

جمع البيانات كافة، واإجراء  حصر • 
للكميات، كما ونوعاً، بما يتطابق مع 

المخططات الهندسية والمواصفات 
الفنية المطلوبة.

مناقشة وتحليل • 
المخططات 

الهندسية 
والمواصفات 

الفنية.
العمل • 

الجماعي.
الحوار والنقاش.• 
البحث • 

والتحري، 
ال�تّصال 
والتّواصل 

مع المهنيين 
والتّجار.

المخططات.• 
 المشرف، الّزبون.• 
حاسوب.• 
نترنت.•  شبكة ال�إ
كتالوجا ت مطابقة • 

للمواصفات المطلوبة.
ال�تصال بتجار اأدوات • 

صحية.
ال�تصال بفنين مهرة من • 

التّخصص نفسه.
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تحديد موعد معه لزيارة الموقع بحضور • ا�خطُط وا�قرر
شراف. ال�إ

توقيع اتفاقية بين الطّرفين حول العمل • 
وال�أجور والدفعات والوقت المطلوب 

لتسليم العمل للّزبون.
اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ العمل.• 
اإعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز، واأية • 

امور اأخرى.
اإعداد التقارير اليومية لسير العمل.• 
كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل.• 
تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل.• 
ال�تّصال بالتاجر من اأجل تحضير • 

الطلبية المتفق عليها معها، واإرسالها 
حين الطلب.

التّواصل مع • 
المهندس 
المشرف، 

والّزبون عن طريق 
ال�تّصال المباشر 

و الهاتف.
الزيارة الميدانية.• 

هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل. • 
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الوصول اإلى موقع العمل.• ا�نّفُذ
ألبسة وال�أدوات الواقية، لضمان •  ارتداء ال�

الّسلامة وال�أمن المهني.
حضار •  ال�تّصال بالتّاجر ل�إ
الطّلبية المتفق عليها.• 
اإزالة العوائق جميعها الموجوده في • 

مكان العمل.
تفقد الطّلبية قبل تركيبها، والتّاأكّد من • 

عدم وجود كسور او اأي خلل مصنعي 
فيها.

توزيع القطع في اأماكنها.• 
البدء باأعمال اإزالة سدات المياه • 

الموجودة على فتحات المياه، وتنظيف 
ما حولها بعد اأعمال البلاط، وترك 

مكان مناسب حولها لسهولة تركيب 
الوصلات النّحاسية.

تركيب الوصلات النحاسية بما • 
يتناسب مع عمق الفتحة بعد وضع 

الكتكت والتفلون على ال�أسنان، 
وذلك لخلاطات المياه والمحابس 

والحنفيات.
تركيب اأرجل الخلاط بعد وضع • 

الكتكت والتفلون على ال�أسنان، مع 
وضع ميزان الماء على اأعلى اأرجل، 

لضمان تركيبها مستوية مع ترك مسافة 
من 1٣-1٥سم بين ال�أرجل،

التّعاون.• 
العمل • 

الجماعي.

المخططات الهندسية.• 
العدة اللازمة للتّنفيذ.• 
األبسة واأدوات ال�أمن • 

والّسلامة المهنية.
الخطة الزمنية.• 
التّقارير اليومية، وتقارير • 

التّوثيق.
اآلة تصوير.• 
هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل.• 
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 ومن منتصفها ووضع الشمسة على • 
كّل رجل للتسكير على اأّي تشويه 

اأو حفر من جراء البلاط، ويجب اأن 
تكون ملاصقة للبلاط. 

التّاأكّد من وجود الجلدة مكانها في • 
ريكورد الخلاط قبل جمعها.

جمع البطارية مكانها مع استعمال • 
مفتاح سويدي اأو مفتاح شق رينج 

فقط.
تركيب محابس الزاوية اأو )محابس • 

النياجرا(بعد ادخال الشمسة في 
مكانها في المحبس، ووضع الكتكت 
والتفلون على ال�أسنان، وشدها بمفتاح 
سويدي اأو مفتاح شق رينج  مناسب.

تركيب الحنفيات بعد وضع الكتكت • 
والتفلون على ال�أسنان، وشدها بمفتاح 

سويدي اأو مفتاح شق رينج مناسب.
تصوير العمل المنجز باآلة التّصوير كنوع • 

من التّوثيق يمكن الرجوع اإليه وقت 
الحاجة.

تسليم العمل المنجز اإلى المهندس • 
المشرف، واأخذ موافقته الخطية.  
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التّاأكّد من ال�لتزام بقواعد وال�أمن • اأتحقُق
والّسلامة المهنية.

التّاأكّد اأن ما تم تركيبه جميعاً قد تم • 
بطريقة سليمة، وبالمكان والكيفية 

المطلوبة.
التّاأكّد من عدم وجود سيلان مياه من • 

الخلاطات والحنفيات قبل مغادرة 
الموقع.

بعد ال�نتهاء من العمل يجب تفقد • 
العدة المستعملة في التّركيب، 

وجمعها، وتنظيفها، ووضعها في 
الّصندوق الخاص بالعدة.

التّاأكّد من تنظيف موقع العمل نظيفة، • 
واإعادة العدد وال�أدوات اإلى مكانها.

الُمشاهدة • 
والملاحظة.

استخدام اأدوات • 
القياس.

استخدام نماذج • 
خاصة للتوثيق.

كتابة التّقارير.• 

اأدوات الفحص • 
والقياس.

توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• اأوثُّق واأعرض
توثيق كيفية استعمال ال�أدوات، ومواد • 

العمل.
توثيق خطوات العمل السابقة • 

جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق عملية 
التّمديدات.

كتابة الملاحظات المهمة جميعها عن • 
العمل وتوثيقها.

استخدام نماذج • 
خاصة بالتّوثيق.

كتابة التّقارير.• 

الدفاتر الخاصة بالتّوثيق.• 
البرمجيات الخاصة • 

بالتقارير اليومية وتقارير 
التوثيق.

كاميرا تصوير.• 
العرض والتقييم.• 
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كتابة التقرير اليومي عن سير العمل، • 
وعدد العمال، والعمل الُمنجز.

تسليم المهندس اأو صاحب العمل • 
نسخه من الّصور والتقارير التي تشمل 
ملاحظات عن العمل والتقارير اليومية.

تسليم العمل الُمنجز اإلى المهندس  • 
المشرف اأو صاحب العمل واأخذ 
الموافقة الخطية على ال�ستلام .

مقارنة الطلبة بين النتائج التي حصلوا • ا�قّوُم
عليها بعد التنفيذ.

تلخيص الطّلبة النتائج التي تم • 
الحصول عليها.

تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة • 
به.

قيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة من • 
خلال ملاحظاته ومتابعته لهم اأثناء 

التّنفيذ.

مناقشة جماعيه • 
بين الطّلبة.

تحليل ورقة • 
العمل الخاصة 

بالتّقييم.

ورقة  العمل الخاصة • 
بالتّقييم.

   

 ال�أسئلة: 

ما اأهمية ارتداء البسة، واأدوات الّسلامة والوقاية في موقع العمل؟• 

اذكر اسماء بعض اأنواع العدة المستعملة في تنفيذ العمل؟ • 

اذكر كيفية تركيب الخلاط؟• 

ما اأهمية استعمال مفتاح سويدي اأو شك بقياس مناسب لجمع الخلاطات والحنفيات والمحابس؟• 
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 نشاط: تحضير بحث علمي عن خلاطات المياه الساخنة والباردة الجدارية والعمودية )الطب( الموجودة
                       بال�أسواق المحلية.

 اأتعلّم:

تعــّد خلاطــات الميــاه، والحنفيــات، ومحابــس الّزاويــة مــن اأهــم ال�أجــزاء التــي تركــب فــي نهايــات خطــوط الميــاه البــاردة 
والســاخنة لتزويــد ال�أدوات الّصحيــة بالميــاه. 

ألــوان، وطريقــة العمــل،  ســّميت خلاطــات الميــاه، كونهــا تخلــط الميــاه الّســاخنة بالبــاردة، وهــي متعــددة ال�أشــكال وال�
وتتحكــم بكميــة الميــاه المتــد فقــة.

تُصنــع الحنفيــات باشــكال مختلفــة، وتركــب فــي نهايــات خطــوط الميــاه البــاردة والّســاخنة دون خلــط، وتتحكــم بكميــة 
الميــاه المتدفقــة. 

محابــس الزاويــة، وتوجــد باأشــكال وقياســات مختلفــة، وتركـّـب علــى نهايــات خطــوط المياه البــاردة والّســاخنة، والتي تزود 
خلاطــات الميــاه، وخزانــات الطـّـرد، والّشــطافات اليدويــة، وتتحكـّـم بكميــة الميــاه المتدفقة.

       يوجد نوعان من خ��طات المياه:

أداة الّصحية. أداة الّصحية بارتفاع يتناسب ونوع ال� 1 خلاطات جدارية، وتركب فوق ال�

أداة الّصحية نفسها. 2 خلاطات عمودية )طب(، وتركب على ال�

       ويتم التّحكم  بالخ��ط بطريقتين:

1 خلاط يعمل بيد تحوي )صمام (، ويفتح الصمام بالدوران عكس عقارب الّساعة.

ــل  ــن واليســار، لتحوي ــم تحريكــه لليمي ــى ال�أســفل، ويت ــق اإل ــى، ويغل ــى ال�أعل ــح الّصمــام اإل ــد تفت 2 خــلاط يعمــل بي
ــارد والّســاخن. الخــلاط للمــاء الب
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 اأهمية تركيب الخ��طات، والحنفيات ومحابس الزاوية في المنزل  

اأهمية اختيار النوعية الجيدة من الخ��طات، والحنفيات ومحابس الزاوية.

ُيراعــى اختيــار خلاطــات ميــاه، وحنفيــات، ومحابــس زاويــة ذات جــودة عاليــة؛ لضمــان عــدم حدوث تســريب للمياه، مما 
يســبب اضــرار جســيمة فــي المنزل. 

تُبّيــن هــذه الّصــور بعــض اأنــواع الخلاطــات، وحنفيــات الميــاه، ومحابــس الزاوية الموجــودة في ال�أســواق، وخطوات العمل 
لتركيــب الخلاطات والحنفيات ومحابس الزاوية.

 

 

ولتوضيح طريقة تركيب خ��طات المياه والحنفيات ومحابس الزاوية نقوم بــــ:

اإزالــة الســدات الموجــودة علــى فتحــات الميــاه الّســاخنة والبــاردة، ويتــم تنظيــف حــول الفتحــات مــن الباطــون والبــلاط، 
تاركيــن مســافة كافيــة لتركيــب الوصــلات النحاســية)تطويلة(، ونختــار طــول  الوصلــة النّحاســية المناســبة للعمــق الموجود، 

كمــا نضــُع الكتكــت علــى ال�أســنان، ومــن ثــم التفلــون فوقــه.

ويتــم تركيبهــا بوســاطة مفتــاح يتناســب مــع الفتحــة الموجــودة داخــل الوصلــة، اآخذيــن بال�عتبــار ال�نتبــاه والحــذر اأثنــاء 
الشــد، ل�أن الوصلــة مصنوعــة مــن النّحــاس الرملــّي، وقابلــة للكســر.
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نحضــر رجــل  الخــلاط )ل�مــد(، ونضــُع الكتكــت علــى ال�أســنان، ومــن ثــم وضــع التفلــون فوقــه، ويتــم تركيــب طرفــي 
اللامــد، وشــدهما بمفتــاح شــق رينــج. 

يجب اأن تكون المسافة بين مركزي اللامدين من )1٣-1٥( سم، لتسهيل تركيب خلاط المياه.

ومــن ثــم نضــع شمســة ل�مــد الخــلاط، حيــث تكــون ملاصقــة للبــلاط، وذلــك لتغطيــة الحفــر حــول فتحــة الميــاه، ومراعــاة 
اأن تكــون الشمســات علــى مســتو واحــد باســتخدام ميــزان الماء.
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نحضــُر الخــلاط، ونتاأكــد مــن وجــود مانــع التّســرب داخــل الريكــورد قبــل الّشــد، ثــم نربــط ريكــورد البطاريــة مكانــه، ونقوم 
بشــد الخــلاط بالتّســاوي مــن الجهتيــن، ول� يجــوز شــد جهــة اأكثــر مــن ال�أخــرى حتــى نضمــن ســلامة التّركيــب، وعــدم 

التّســرب اأو الكســر. 

وبالطريقة نفسها تقريباً نقوم بتركيب الحنفيات ومحابس الزاوية.
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 الموقف التّعليمي الثّاني:تركيب مرحاض غربي (مرحاض افرنجي) مزود بخزان طرد. 

 وصف الموقف التعليمي التّعلمي:اتصل زبون طالباً استبدال مرحاض غربي قديم باآخر جديد في دورة المياه في منزله.

 المرجعية والمنهجية:

 

خطوات

 العمل 

الكامل

المواردالمنهجيةالوصف

اأجمُع 

البيانات، 

وا�حللها.

القيام  بدراسة  المخططات الهندسية • 
والمواصفات الفنية. 

ال�ستفسار من المهندس المشرف • 
عن ال�أمور غير الواضحة. 

جمع البيانات المطلوبة كافة من • 
نترنت.  الّسوق المحلية وعبر شبكة ال�إ

جمع البيانات كافة، واإجراء  حصر • 
للكميات، كما ونوعاً، بما يتطابق مع 

المخططات الهندسية والمواصفات 
الفنيه المطلوبة.

مناقشة وتحليل • 
المخططات 

الهندسية 
والمواصفات 

الفنية.
العمل الجماعي.• 
الحوار والنقاش.• 
البحث والتّحري، • 

وال�تّصال والتّواصل 
مع المهنيين 

والتّجار.

المخططات.• 
المهندس المشرف، • 

الّزبون.
حاسوب.• 
نترنت.•  شبكة ال�إ
كتالوجات مطابقة • 

للمواصفات المطلوبة.
ال�تّصال بتجار اأدوات • 

صحية.
ال�تّصال بفنين مهرة • 

من التّخصص نفسه.
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ا�خطُط و 

ا�قرر

تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور • 
شراف. ال�إ

توقيع اتفاقية بين • 
الطّرفين حول العمل، وال�أجور، • 

والدفعات والوقت المطلوب لتسليم 
العمل للّزبون.

اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ العمل.• 
اإعداد تقارير لتوثيق العمل الُمنجز واأية • 

اأمور اأخرى.
اإعداد التّقارير اليومية لسير العمل.• 
كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل.• 
تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل.• 
ال�تّصال بالتّاجر من اأجل تحضير • 

الطلبية المتفق عليها معها، واإرسالها 
حين الطّلب.

التّواصل مع • 
المهندس المشرف 
والّزبون عن طريق 
ال�تّصال المباشر 

والهاتف.
الزيارة الميدانية.• 

هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل.• 
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الوصول اإلى موقع العمل.ارتداء • ا�نّفُذ
ألبسة وال�أدوات الواقية، لضمان  ال�

الّسلامة وال�أمن المهني.
حضار الطلبية •  ال�تّصال بالتّاجر ل�إ

المتفق عليها.
اإزالة العوائق الموجودة جميعها في • 

مكان العمل.
تفّقد ال�أدوات الّصحية قبل تركيبها، • 

والتّاأكّد من عدم وجود كسور اأو اأي 
خلل مصنعي فيها.

توزيع ال�أدوات الّصحية في اأماكنها.• 
تنظيف مكان كوع المرحاض • 

وتركيبه.
تركيب الكوع على المرحاض، • 

وتثبيته مؤقتاً مكانه، واأخذ علامة 
حول محيط المرحاض، وتعليم 

مكان  الحفر بقلم الرصاص، وذلك 
بعد اأخذ مسافة متساوية من طرفي 
المرحاض اإلى الحائط الذي خلفه، 
حيث ل� تقل عن 1٦سم، لضمان 

جلسه جيدة للمرحاض.  
وضع المرحاض  جانباً، ثم يثقب • 

مكان برغي المرحاض بريشة باطون 
٨ملم، ووضع دبلم بلاستيك في 

الثّقب، ويتم وضع كمية قليلة من 
الّسيلكون داخل الخط الذي تم 

تعليمه، ويثبت عليه المرحاض مع 
وضع كوع المرحاض مكانه وعلى 

العلامات الماأخوذة سابقاً.

التّعاون.• 
العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية. • 
العدة اللازمة للتنفيذ.• 
األبسة واأدوات ال�أمن • 

والّسلامة المهني.
الخطة الزمنية.• 
هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل.• 
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تثبت براغي المرحاض في المكان • 
المخصص لها، ويتم شدها في 

مفتاح شك ،10 ول� يجوز استعمال 
مفك كهرباء تلاشياً للكسر.

تركيب الّسيفون )النياجرا(، ووضعها • 
على الحمام في المكان المخصص 
لها، وتثبيتها بالبراغي الخاصة بها.

تركيب غطاء المرحاض، وتركيب • 
البراغي الخاصة به على المسافة 
المطلوبة، وحسب قياس فتحات 

المرحاض المخصصة لذلك’ واإنزال 
البراغي مكانها وشدها.

ربط بربيش النّياجرا ما بين محبس • 
الزاوية والنّياجرا، وتعيير العوامة لتكون 

اأقّل من مستوى الفائض بقليل من 
اأجل تعبئتها للعمل.

وفي نهاية العمل يتم تنظيف موقع • 
العمل جيداً، وجمع المواد المتبقية، 

واإرسالها اإلى المخزن، وتسليم 
العمل اإلى المهندس المشرف اأو • 

صاحب العمل.
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التّاأكّد من ال�لتزام بقواعد وال�أمن • اأتحقُق
والّسلامة المهنية.

التّاأكّد من  عدم الكسر اأو السيلان. • 
التّاأكّد اأن القياسات جميعها • 

صحيحة.
التّاأكّد من ترك المكان خالياً من • 

تبعثر القطع، واإرسالها اإلى المخزن 
في الموقع.

اإحصاء العدة التي تم العمل بها في • 
الموقع قبل مغادرته.

الُمشاهدة • 
والملاحظة.

استخدام اأدوات • 
القياس.

اأدوات الفحص • 
والقياس.

توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• ا�وثُّق واأعرض

توثيق كيفيه استعمال ال�أدوات ومواد • 

العمل.

يتم توثيق: خطوات العمل السابقة • 

جميعها، والنتائج، وعملية التّركيب.

كتابة الملاحظات المهمة جميعها • 

عن العمل وتوثيقها. 

كتابة التّقرير اليومي عن سير العمل، • 

وعدد العمال، والعمل الُمنجز.

تسليم المهندس اأو صاحب العمل • 

نسخه من الّصور والتقارير التي 

تشمل الملاحظات عن العمل 

والتّقارير اليومية.

تسليم العمل المنجز اإلى المهندس  • 

المشرف اأو صاحب العمل، واأخذ 

الموافقة الخطية على ال�ستلام.

استخدام نماذج • 

خاصة بالتّوثيق.

كتابة التّقارير.• 

الدفاتر الخاصة • 
بالتّوثيق.

البرمجيات الخاصة • 
بالتّقارير اليومية وتقارير 

التّوثيق.
كاميرا تصوير.• 
بالعرض والتّقييم.• 
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مقارنة الطلبة بين النتائج التي حصلوا • ا�قّوُم
عليها بعد التّنفيذ.

تلخيص الطّلبة النتائج التي تم • 
الحصول عليها.

تقديم المعلّم التّغذية الراجعة الخاصة • 
به.

قيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة من • 
خلال ملاحظاته ومتابعته لهم اأثناء 

التّنفيذ.

مناقشة جماعية • 
بين الطّلبة.

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتّقييم.

ورقة  العمل الخاصة • 
بالتّقييم.

 ال�أسئلة: 

ما اأهمية استعمال مفتاح الشق رينج في تركيب براغي المرحاض بدل�ً من المفك الكهربائّي؟• 

ما الفرق في تركيب المرحاض  بوساطة البراغي المخصصة له اأو بالباطون؟• 

  نشاط: تحضير بحث علمي عن اأنواع المراحيض الموجودة في اأسواقنا المحلية.

 اأتعلّم:

فرنجــي( لــه قياســات، واأشــكال، واألــوان، ونوعيــات مختلفــة وكثيــرة جــداً، وكذلــك  المرحــاض الغربــي )المرحــاض ال�إ
المرحــاض المعلــق، ويجــب علينــا عنــد التّفكيــر بتركيــب هــذا النـّـوع مــن المراحيــض اأن نختــار المــكان المناســب لــه، ول� 
نغفــل مســاحة الحمــام الــذي ســيتم التّركيــب فيــه، كــي نتــرك مســافة كافيــة لحركــة الشــخص، واأن يكــون متناســقاً مــع 

ال�أدوات الّصحيــة ال�أخــرى التــي تركــب بالحمــام نفســه مــن حيــث الحجــم.

اأمــا اللــون فيجــب اختيــاره بمــا يتناســب ولــون بــلاط الحمــام، وال�أدوات الّصحيــة ال�أخــرى، اإن لــم يكــن طقــم الحمــام 
كامــلاً اأصــلاً، كــي يكــون هنــاك جمــال وتناســق للاألــوان.
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فرنجي):  اأنواع المراحيض الغربية (ال�إ

1 المرحــاض العــادي، وتكــون نياجرتــه مــن البلاســتيك، ومرتفعــة عــن الحمــام الّصينــي، ويثبــت بال�أرضيــة بوســاطة 
براغــي خاصــة والســليكون.

2 المرحــاض الّصينــي )منــي بلــوك( ولــه اشــكال واأحجــام واألــوان مختلفــة، وتركــب عليــه نياجــرة طب مــن الّصيني على 
ســطح المرحاض مباشــرة، وفي مكان مخصص، ويثبت بال�أرضية بوســاطة براٍغ خاصة والّســليكون.

٣ المرحــاض المعلــق، ويثبــت علــى جــدار الحمــام  بالنّياجــرا المخفيــة بواســطة البراغــي الخاصــة بهــا، والتــي تكــون 
٣٣-٣٥ســم عــن مســتوى البــلاط.

4 مرحاض الطّفل، ويركّب في رياض ال�أطفال.

٥ مرحــاض ذوي ال�حتياجــات الخاصــة، وتكــون نياجرتــه مــن البلاســتيك، ومرتفعــة عــن المرحــاض اأو صينــي )منــي 
بلــوك(، ويركّــب ضمــن مواصفــات خاصــة، تتناســب مــع حركــة ذوي ال�حتياجــات الخاصــة، مــع وجــود مقابــض 

جانبيــة لتوفيــر الراحــة اأثنــاء ال�ســتعمال.

فرنجي). وهذه صور تبّين بعض اأنواع (المرحاض ال�إ
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فرنجي)   خطوات العمل لتركيب المرحاض الغربي (الحمام ال�إ

1 تنظيف مكان كوع المرحاض وتركيبه.

2 تركيــب الكــوع علــى المرحــاض، وتثبيتــه مؤقتــاً مكانــه، واأخــذ علامــة حــول محيــط المرحــاض، وتعليم مــكان الحفر 
بقلــم الرصــاص، وذلــك بعــد اأخــذ مســافة متســاوية مــن طرفــي الحمــام اإلــى الحائــط الــذي خلفــه، حيــث ل� تقــّل عــن 

1٦ســم؛ لضمــان بقــاء الغطــاء مفتوحــاً.

 

٣ ثقــب مــكان برغــي المرحــاض بريشــة باطــون ٨ملــم، ووضــع اإســفين بلاســتيك فــي الثّقــب، ويتــم وضــع كميــة قليلــة 

مــن الّســيلكون داخــل الخــط الــذي تــم تعليمــه، ويثبــت عليــه المرحــاض مــع وضــع كــوع المرحــاض مكانــه وعلــى 
العلامــات الماأخــوذة ســابقاً.
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4 تثبت براغي المرحاض في المكان المخصص لها، ويتم شدها في 

مفتاح شق رينج 10.

٥ يتم تركيب خزان الطرد على المرحاض، وشد البراغي جيداً، ومن ثم تركيب غطاء المرحاض. 

٦ نقوم بتوصيل اأنبوب خزان الطّرد من محبس الزاوية لعوامة الخزان من اأجل تزويده بالمياه. 

      صور للمرحاض المعلق ويثبت على جدار الحمام  بالنيجارا المخفية

 يتم تركيب خزان الطرد على المرحاض، وشد البراغي جيداً، ومن ثم تركيب غطاء المرحاض. 
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 طرق تركيب خزان الطرد المخفي (نياجرا) للمرحاض المعلق:

يتم تركيب المرحاض المعلق بطريقتين:

 الطريقة ال�أولى:

يركــب خــزان الطــرد المخفــي داخــل الجــدار، ويتــم حفر الجــدار مكان 
النّياجــرا فــي الطــوب بقياســات معينــة تناســب حجــم النّياجــرا، حيــث 
يكــون ارتفــاع برغــي خــزان الطـّـرد المخفي الذي يثبــت عليه المرحاض 
)٣٣-٣٥( ســم مــن مســتوى ســطح البــلاط، ول� يجــوز اســتعمال هــذه 

الطريقــة اإذا قــل ســمك الجــدار عــن 1٥ ســم. 

 الطريقة الثّانية:

يثبــت خــزان الطـّـرد المخفي على الجدار مباشــرة بالقياســات المطلوبة، 
ــت عليهــا المرحــاض )٣٣-٣٥(ســم مــن مســتوى ســطح  ــي يثب ــرد المخفــي الت ــاع براغــي خــزان الطّ ــث يكــون ارتف حي
أماميــة لخزان  البــلاط، ويتــم بنــاء طــوب يتناســب مــع عــرض خــزان الطــرد المخفــي، ويثبــت شــبك معدنــي على الواجهــة ال�

الطــرد المخفــي ومــن قصارتها. 

يركــب خــزان الطــرد المخفــي داخــل الجــدار، ويتــم حفر الجــدار مكان 
النّياجــرا فــي الطــوب بقياســات معينــة تناســب حجــم النّياجــرا، حيــث 
يكــون ارتفــاع برغــي خــزان الطـّـرد المخفي الذي يثبــت عليه المرحاض 
النّياجــرا فــي الطــوب بقياســات معينــة تناســب حجــم النّياجــرا، حيــث 
يكــون ارتفــاع برغــي خــزان الطـّـرد المخفي الذي يثبــت عليه المرحاض 
النّياجــرا فــي الطــوب بقياســات معينــة تناســب حجــم النّياجــرا، حيــث 

( ســم مــن مســتوى ســطح البــلاط، ول� يجــوز اســتعمال هــذه 

يثبــت خــزان الطـّـرد المخفي على الجدار مباشــرة بالقياســات المطلوبة، 
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 خطوات العمل لتركيب المرحاض المعلق (مع خزان طرد مخفي)

1 قراءة الكاتلوج المرفق بالنيجارا لمعرفة القياسات وتطبيقها مكان تركيب النياجرا. 

2 اأخذ شقلة لمستوى البلاط من اأجل تثبيت البراغي بالقياس المطلوب، ووضع العلامات على مكان التثبيت. 

ــت النياجــرا  ــوب، وتثب ــر الجــدار حســب القياســات المطل ــم حف ٣ يت
أولــى(، ويتم تثبيت النياجــرا بالبراغي  وهــذه )الخطــوة تخــص الطريقــة ال�
ــاع  ــث يكــون ارتف ــي المــكان المحــدد لهــا، حي ــت ف الخاصــة بالتثبي
براغــي تثبيــت المرحــاض )٣٣-٣٥(ســم عــن مســتوى البــلاط، مــع 
تركيــب كــوع المرحــاض بعــد اأخــذ القيــاس المطلــوب، وقــّص الزيادة، 
وجمــع خــّط الميــاه المغــّذي للنياجــرا مــع المحبــس الخــاص بــه داخــل 

النياجرا.

4 تشغيل الماء على النياجرا، والتّاأكّد من عدم وجود سيلان قبل اإغلاقها.

٥ اإغــلاق صنــدوق الكبســات، حفاظــاً عليهــا مــن دخــول باطــون 

اأثنــاء تطييــن النياجــرا والبــلاط، ووضــع الّســدات اللازمــة علــى كّل 
مــن فتحــة النياجــرا والتصريــف حفاظــاً عليهــا مــن دخــول باطــون 

اأثنــاء تطييــن النياجــرا والبــلاط.

ــب  ــم تركي ــث يت ــة (، حي ــة الثّاني ــب النياجــرا )الطريق ٦ طريقــة تركي
النياجــرا بهــذه الطريقــة، وبنــاء الطـّـوب حولهــا، ووضــع شــبك معدنــّي 

أماميــه للنياجــرا، ومــن ثــم تتطينهــا.  فــي الواجهــة ال�

وهذا النوع الذي سنقوم  بتركيبه حتى الخطوة ال�أخيرة

 تشغيل الماء على النياجرا، والتّاأكّد من عدم وجود سيلان قبل اإغلاقها.

 اإغــلاق صنــدوق الكبســات، حفاظــاً عليهــا مــن دخــول باطــون 
اأثنــاء تطييــن النياجــرا والبــلاط، ووضــع الّســدات اللازمــة علــى كّل 
مــن فتحــة النياجــرا والتصريــف حفاظــاً عليهــا مــن دخــول باطــون 

ــب  ــم تركي ــث يت ــة (، حي ــة الثّاني ــب النياجــرا )الطريق ــب  طريقــة تركي ــم تركي ــث يت ــة (، حي ــة الثّاني ــب النياجــرا )الطريق  طريقــة تركي
النياجــرا بهــذه الطريقــة، وبنــاء الطـّـوب حولهــا، ووضــع شــبك معدنــّي 
ــب  ــم تركي ــث يت ــة (، حي ــة الثّاني ــب النياجــرا )الطريق  طريقــة تركي
النياجــرا بهــذه الطريقــة، وبنــاء الطـّـوب حولهــا، ووضــع شــبك معدنــّي 
ــب  ــم تركي ــث يت ــة (، حي ــة الثّاني ــب النياجــرا )الطريق  طريقــة تركي
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ــدوق  ــف، وصن ــي للنياجــرا والتّصري ــور، وه ــي الّص ــره ف ــة المســدات الظاه ــم اإزال ــلاط: تت ــة الب ــن عملي ــاء م ــد ال�نته بع
الكبســات، وتنظيــف مكانهــا.

تركيب اطار الكبسات  الخاصة بالنياجرا وتثبيتها مكانها  بالبراغي المخصصة لها ,وشبك برابيش ضغط الهواء عليها.

تركيب وجه الكبسات 

بعــد قــّص الزائــد مــن الفتحــات ناأخــذ قيــاس وصلتــي فتحــات النياجــرا والتّصريــف، وكذلــك اأخــذ قيــاس البراغــي اللازمــة 
لتثبيتهــا وشــّدها.

بعــد قــّص الزائــد مــن الفتحــات ناأخــذ قيــاس وصلتــي فتحــات النياجــرا والتّصريــف، وكذلــك اأخــذ قيــاس البراغــي اللازمــة بعــد قــّص الزائــد مــن الفتحــات ناأخــذ قيــاس وصلتــي فتحــات النياجــرا والتّصريــف، وكذلــك اأخــذ قيــاس البراغــي اللازمــة 

تركيب وجه الكبسات 
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قــّص مواســير التّصريــف والنياجــرا حســب القيــاس المطلــوب، ووضــع مادة الّســيكون، واإدخــال وصلتي النياجرا والتصريــف في المكان 
المخصــص لهــا فــي المرحــاض وتثبيتهــا، وشــّد البراغــي حســب القيــاس الناتج باســتعمال المفتاح المناســب حســب تعليمــات المنتج.

 

بعــد ال�نتهــاء مــن تركيــب وصلتــي التّصريــف والنّياجــرا وصنــدوق كبســات النياجــرا والبراغــي بالقيــاس المطلــوب ياأتــي 
دور تركيــب المرحــاض، فندخــل البراغــي بالثقــوب الموجــودة فــي المرحــاض، لتثبيتــه علــى اأن تكــون وصلتــي التّصريــف 
والنياجــرا، كّل فــي مكانهــا، ونضــع ميــزان المــاء علــى ظهــر المرحــاض، ليكــون مســتوياً بعــد الشــد، ويتــم شــده بمفتــاح 

شــق رينــج مناســب لقيــاس الّصمولــة.

         تركيب قاعدة غطاء المرحاض مكانها.                  تركيب غطاء المرحاض على قاعدتها.

وبهــذه الخطــوات المبينــة اأعــلاه مــع الّصــور نصــل اإلــى نهايــة تركيــب المرحــاض 
ــح بهــذا الّشــكل. ــة، ليصب ــق مــع النياجــرا المخفي المعل

وبعــد ذلــك يتــم تشــغيل الميــاه علــى النياجــرا، وتعبئتهــا وتفريغهــا فــي المرحــاض 
عــن طريــق كبســات النياجــرا، ليتــم فحــص الوصــلات، والتّاأكـّـد مــن عــدم وجــود 
اأّي ســيلان فــي وصلتــي التّصريــف والنياجــرا. وفــي نهايــة العمــل يتــم تنظيــف موقــع 

العمــل جيــداً، واإعــادة العــدد والمــواد اإلــى مكانهــا. 

بعــد ال�نتهــاء مــن تركيــب وصلتــي التّصريــف والنّياجــرا وصنــدوق كبســات النياجــرا والبراغــي بالقيــاس المطلــوب ياأتــي بعــد ال�نتهــاء مــن تركيــب وصلتــي التّصريــف والنّياجــرا وصنــدوق كبســات النياجــرا والبراغــي بالقيــاس المطلــوب ياأتــي بعــد ال�نتهــاء مــن تركيــب وصلتــي التّصريــف والنّياجــرا وصنــدوق كبســات النياجــرا والبراغــي بالقيــاس المطلــوب ياأتــي بعــد ال�نتهــاء مــن تركيــب وصلتــي التّصريــف والنّياجــرا وصنــدوق كبســات النياجــرا والبراغــي بالقيــاس المطلــوب ياأتــي بعــد ال�نتهــاء مــن تركيــب وصلتــي التّصريــف والنّياجــرا وصنــدوق كبســات النياجــرا والبراغــي بالقيــاس المطلــوب ياأتــي 

         تركيب قاعدة غطاء المرحاض مكانها.                  تركيب غطاء المرحاض على قاعدتها.         تركيب قاعدة غطاء المرحاض مكانها.                  تركيب غطاء المرحاض على قاعدتها.

وبهــذه الخطــوات المبينــة اأعــلاه مــع الّصــور نصــل اإلــى نهايــة تركيــب المرحــاض 

وبعــد ذلــك يتــم تشــغيل الميــاه علــى النياجــرا، وتعبئتهــا وتفريغهــا فــي المرحــاض 
عــن طريــق كبســات النياجــرا، ليتــم فحــص الوصــلات، والتّاأكـّـد مــن عــدم وجــود 
وبعــد ذلــك يتــم تشــغيل الميــاه علــى النياجــرا، وتعبئتهــا وتفريغهــا فــي المرحــاض 
عــن طريــق كبســات النياجــرا، ليتــم فحــص الوصــلات، والتّاأكـّـد مــن عــدم وجــود 
وبعــد ذلــك يتــم تشــغيل الميــاه علــى النياجــرا، وتعبئتهــا وتفريغهــا فــي المرحــاض 

اأّي ســيلان فــي وصلتــي التّصريــف والنياجــرا. وفــي نهايــة العمــل يتــم تنظيــف موقــع 
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 الموقف التعليمي الثالث: تركيب مغسلة عمود

 وصف الموقف التّعليمي التّعلمي: اتصل زبون يريد استبدال مغسلة عمودية قديمة باأخرى جديدة. 

   المرجعية والمنهجية:

خطوات العمل 

الكامل
الموارد المنهجية الوصف

اأجمُع البيانات، 

واأحللها

دراسة  المخططات الهندسية، • 
والمواصفات الفنية. 

ال�ستفسار من المهندس المشرف عن • 
ال�أمور غير الواضحة. 

جمع البيانات المطلوبة جميعها من • 
نترنت. السوق المحلية وعبر شبكة ال�إ

جمع البيانات كافة، واإجراء  حصرا • 
للكميات، كماً ونوعاً، بما يتطابق مع 
المخططات  الهندسية، والمواصفات 

الفنية المطلوبة.

مناقشة • 
المخططات 

الهندسية 
والمواصفات 

الفنية وتحليلها.
العمل الجماعي.• 

الحوار والنقاش.• 
البحث والتّحري، • 

ال�تصال 
والتّواصل 

مع المهنيين 
والتّجار.

المخططات .• 
المهندس • 

المشرف، 
الزبون.

حاسوب.• 
شبكة ال�نتر • 

نت .
كتالوجات • 

مطابقة 
للمواصفات 

المطلوبة.
ال�تصال بتجار • 

اأدوات صحية.
ال�تصال • 

بفنيين مهرة 
من التّخصص 

نفسه.
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تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور • ا�خطط و ا�قرر
شراف. ال�إ

توقيع اتفاقية بين• 
الطّرفين حول العمل وال�أجور والدفعات، • 

والوقت المطلوب لتسليم العمل للّزبون.
اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ العمل.• 
اإعداد تقارير لتوثيق العمل الُمنجز، واية • 

اأمور اأخرى.
اإعداد التّقارير اليومية لسير العمل.• 
كتابة الطّلبية اللازمة لتنفيذ العمل.• 
تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل.• 
ال�تصال بالتاجر من اأجل تحضير الطّلبية • 

المتفق عليها معه واإرسالها حين الطلب.

التّواصل مع • 
المهندس 

المشرف والّزبون 
عن طريق 

ال�تصال المباشر 
و الهاتف.

الزيارة الميدانية.• 

هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل.• 

الوصول اإلى موقع العمل.• ا�نّفُذ
ألبسة وال�أدوات الواقية لضمان •  ارتداء ال�

السلامة وال�أمن المهني.
حضار الطلبية المتفق •  ال�تصال بالتاجر ل�إ

عليها.
اإزالة العوائق الموجودة جميعها في مكان • 

العمل.
تفقد ال�أدوات الّصحية قبل تركيبها، • 

والتّاأكّد من عدم وجود كسور اأو اأّي خلل 
مصنعي فيها.

توزيع ال�أدوات الّصحية في اأماكنها.• 
اأخذ قياس للمسافة بين فتحتي تثبيت • 

المغسلة من الخلف، واأيضاً ارتفاع 
الفتحة عن مستوى البلاط بعد تثبيت 

المغسلة على الرجل.

التّعاون• 
العمل الجماعي.• 

المخططات • 
الهندسية.

العدة اللازمة • 
للتنفيذ.

األبسة واأدوات • 
ال�أمن والسلامة 

المهني.
الخطة الزمنية.• 
هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل.• 
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نرسم خطاً عمودياً من منتصف البطارية • 
باستعمال ميزان المياه، واآخر اأفقّياً بارتفاع 
فتحة البرغي من خلف المغسلة، وتقسيم 

المسافة بين الفتحتين من مركز الخط 
العمودي بال�تجاهين وبالتساوي لتحديد 

مكان لبرغي المثبت للمغسلة.
يتم ثقب الفتحتين باستعمال المقدح • 

الكهربائي وبريشة 12ملم.
تثبيت الدبلم في الفتحة، وشد البرغي، • 

حيث نحرص على ترك مسافة كافية منه 
لشد الرونديلا والصامولة لتثبيت المغسلة.

تثبيت سيفون المغسلة عليها.• 
وضع الرجل مكانها مع وضع كمية قليلة • 

من الّسيلكون خلف المغسلة لتثبيتها.
اإدخال  ثقبي المغسلة في البراغي مع • 

تثبيتها على الرجل، ووضع ميزان ماء 
لتسويتها مع شّد الصواميل  بمفتاح شق 

رينج 1٧ملم  ومن الجهتين بالتساوي.
تنظيف موقع العمل من المواد الباقية، • 

واإرسالها اإلى المخزن، وترك المكان 
نظيفاً.

ضرورة تصوير اأّي اأداة صحّية بعد التركيب • 
للرجوع اإليها عند الحاجة.

تنظيف المغسلة بعد التّركيب، وتسليمها • 
للمهندس اأو صاحب العمل .
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التّاأكّد من ال�لتزام بقواعد وال�أمن والّسلامة • اأتحقُق
المهنية.

التّاأكد من دقة القياس وال�ستواء • 
للمغسلة، وعدم سيلان الّسيفون.

التّاأكد من ترك المكان خالياً من تبعثر • 
القطع اأو المواسير، واإرسالها اإلى المخزن 

في الموقع.
اإحصاء العدة التي تم العمل بها في • 

الموقع قبل مغادرته.

المشاهدة • 
والملاحظة.

استخدام اأدوات • 
القياس.

اأدوات الفحص • 
والقياس.

توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• اأوثُّق واأعرض 
توثيق كيفية استعمال ال�أدوات ومواد • 

العمل.
يتم توثيق خطوات العمل • 
السابقة جميعها، وتوثيق النتائج، وتوثيق • 

عملية التّمديدات.
كتابة الملاحظات المهمة جميعها عن • 

العمل وتوثيقها. 
كتابة التّقرير اليومي عن سير العمل، وعدد • 

العمال، والعمل الُمنجز.
تسليم المهندس اأو صاحب العمل نسخة • 

من الصور والتّقارير التي تشمل ملاحظات 
عن العمل والتّقارير اليومية.

تسليم العمل الُمنجز اإلى المهندس  • 
المشرف اأو صاحب العمل، واأخذ 

الموافقة الخطية على ال�ستلام.

استخدام نماذج • 
خاصة بالتّوثيق.

كتابة التّقارير.• 

الدفاتر الخاصة • 
بالتوثيق.

البرمجيات • 
الخاصة 

بالتّقارير. اليومية، 
وتقارير التّوثيق.

كاميرا تصوير.• 
العرض والتقييم.• 
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مقارنة الطّلبة بين النتائج• ا�قوّم
التي حصلوا عليها بعد التنفيذ.• 
تلخيص الطّلبة النتائج التي تم حصلوا • 

عليها. 
تقديم المعلّم التغذية الراجعة الخاصة به.• 
أداء الطّلبة من خلال •  تقييم المعلّم ل�

ملاحظاته، ومتابعته لهم اأثناء التنفيذ.

مناقشة جماعيه • 
بين الطّلبة.

تحليل ورقة • 
العمل الخاصة 

بالتّقييم.

ورقة  العمل • 
الخاصة بالتّقييم.

 ال�أسئلة: 

اذكر بعض اأسماء العدة المستعملة في تركيب المغسلة.• 

ما اأهمية رسم خط افقي وعمودي قبل عملية الثقيب للبراغي؟ • 

نشاط: اإعداد بحث عن اأنواع واأسعار المغاسل الموجودة في اأسواقنا المحلية   

 اأتعلّم:

توجــد المغاســل بقياســات واأشــكال واألــوان  مختلفــة، وعنــد اختيــار المغســلة نراعــي اأن تناســب دورة الميــاه، و للســماح 
بحريــة الحركــة داخلهــا، واأن تكــون متناســقة مــع ال�أدوات الّصحيــة ال�أخــرى التــي تركب بالحمام نفســه من اللون، فيجب 
اختيــاره بمــا يتناســب ولــون بــلاط الحمــام، وال�أدوات الّصحيــة ال�أخــرى اإن لــم يكــن طقــم الحمــام كامــل اأصــلاً، مراعــاة 

الناحيــة الجماليــة.
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 اأنواع المغاسل: للمغاسل اأنواع كثيره، منها:

مغسلة عادية معلقة.• 

مغسلة مع رجل معلقة.• 

مغسلة عمودية )مع رجل تصل اإلى ال�أرض(.  • 
أولــى مــع حــواف، وتركــب فــوق حجــر الرخــام،  والثّانيــة دون حــواف، •  مغســلة حجــر رخــام، وهــي نوعيــن: ال�

وتركــب اأســفل حجــر الرخــام، اأمــا مــن حيــث الّشــكل، فهنــاك البيضــاوي والدائــري.

مغســلة مــع خزانــة، ولهــا اأحجــام واأشــكال كثيــرة، وتثّبــت علــى قطعــة حجــر الرخــام، فــوق الخزانــة اأو تكــون • 
المغســلة واأرضيتهــا مصنوعــة مــن حجــر الرخــام الّصناعــي، ومثبتــة علــى خزانــة.

مغسلة لذوي ال�حتياجات الخاصة.• 
وهذه صور تبّين بعض اأنواع المغاسل

  خطوات العمل لتركيب مغسلة عمود:

اإزالــة العوائــق جميعهــا الموجــودة فــي مــكان العمــل، واأخــذ القياســات اللازمــة للفتحــات خلــف المغســلة اأفقيــاً مــكان 
البراغــي، وعموديــاً لتحديــد ارتفــاع البرغــي عــن مســتوى ال�أرض، والبــدء بتعليــم مــكان التّثقيــب بخطيــن عمــودي مــن 

منتصــف الخــلاط، واأفقــي مــن مركــز الثّقــب )مــكان تثبيــت البرغــي(.

نقــوم برســم خــّط عمــودي مــن منتصــف البطاريــة باســتعمال ميــزان الميــاه، واآخــر اأفقــي بارتفــاع فتحــة البرغــي مــن خلــف 
المغســلة، وتقســيم المســافة بيــن الفتحتيــن مــن مركــز الخــط العمــودي بال�تجاهيــن وبالتســاوي، لتحديــد مــكان لبرغــي 

المثبــت للمغســلة. 
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يتم ثقب الفتحتين باستعمال المقدح الكهربائي وبريشة 12ملم.

ســفين البلاســتيكي )الدبلــم (فــي الفتحــة، وشــّد البرغــي، حيــث نحــرص علــى تــرك مســافة كافيــة منــه لشــّد  تثبيــت ال�إ
الرونديــلا والســمونة لتثبيــت المغســلة.

يتم ثقب الفتحتين باستعمال المقدح الكهربائي وبريشة 12ملم.



40

تثبيت بطارية الطب على المغسلة قبل تركيبها.

تركيب سيفون المغسلة.                    
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وضع الرجل مكانها  مع وضع كمية قليلة من الّسيلكون خلف المغسلة لتثبيتها.

 

اإدخــال  ثقبــي المغســلة فــي البراغــي مــع تثبيتهــا علــى الرجــل، ووضــع ميــزان مــاء لتســويتها مــع شــّد الســوامين  بمفتــاح 
شــق رينــج  1٧ملــم،  ومــن الجهتيــن بالتســاوي 
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 الموقف التّعليمي التّعلمي الرابع: تركيب مجلى حوض اأمريكي.

وصف الموقف التّعليمي التّعلمي: اتصل زبون، ويريد استبدال حوض المجلي القديم بمطبخه باآخر جديد نوع اأمريكي.

 المرجعية والمنهجية:

خطوات 

العمل 

الكامل
الموارد المنهجية الوصف

اأجمُع 

البيانات، 

وا�حللها

القيام  بدراسة  المخططات • 
الهندسية والمواصفات الفنية. 

ال�ستفسار من المهندس • 
المشرف عن ال�أمور غير 

الواضحة. 
جمع البيانات المطلوبة جميعها  • 

من الّسوق المحلية، وعبر شبكة 
نترنت. ال�إ

جمع البيانات كافة، واإجراء  • 
حصر للكميات، كماً ونوعاً، 
بما يتطابق مع المخططات  

الهندسية، والمواصفات الفنية 
المطلوبة.

مناقشة المخططات • 
الهندسية والمواصفات 

الفنية وتحليلها.
العمل الجماعي.• 
الحوار والنقاش.• 
البحث والتّحري، • 

ال�تّصال والتّواصل مع 
المهنيين والتّجار.

المخططات.• 
المهندس المشرف، • 

الّزبون.
حاسوب.• 
نترنت.•  شبكة ال�إ
كتالوجات مطابقة • 

للمواصفات المطلوبة.
ال�تّصال بتجار اأدوات • 

صحية.
ال�تّصال بفنيين مهرة من • 

التخصص نفسه.
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ا�خطُط و 

ا�قرر

تحديد موعد لزيارة الموقع • 
شراف. بحضور ال�إ

توقيع اتفاقية بين الطّرفين حول • 
العمل وال�أجور، والدفعات 

والوقت المطلوب لتسليم العمل 
للّزبون.

اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ • 
العمل.

اإعداد تقارير لتوثيق العمل • 
الُمنجز، واأية اأمور اأخرى.

اإعداد التّقارير اليومية لسير • 
العمل.

كتابة الطّلبية اللازمة لتنفيذ • 
العمل .

تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ • 
العمل.

ال�تّصال بالتّاجر من اأجل • 
تحضير الطّلبية الُمتفق عليها 
معه، واإرسالها حين الطّلب.

التّواصل مع المهندس • 
المشرف، والّزبون عن • 

طريق ال�تصال المباشر 
و الهاتف.

الّزيارة الميدانية.• 

هاتف نقال.• 
سّيارة.• 
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الوصول اإلى موقع العمل.• ا�نّفُذ
ألبسة، وال�أدوات •  ارتداء ال�

الواقية، لضمان الّسلامة وال�أمن 
المهنية.

حضار •  ال�تصال بالتّاجر ل�إ
الطّلبية الُمتفق عليها.• 
اإزالة العوائق الموجودة جميعها • 

في مكان العمل.
تفقد ال�أدوات الّصحية قبل • 

تركيبها، والتّاأكّد من عدم وجود 
كسور اأو اأي خلل مصنعي 

فيها.
توزيع ال�أدوات الّصحية في • 

اأماكنها.
تنظيف الموقع من العوائق.• 
اأخذ القياسات المطلوبة لتثبيت • 

حوض المجلى.
تنظيف المكان الذي سيتم • 

تثبيت حافة حوض المجلى 
عليه وقبل وضع الّسيلكون.

تركيب بطارية الطّب على • 
المجلى قبل تثبيته مكانه على 

الشايش.

التّعاون.• 
العمل الجماعّي.• 

المخططات الهندسية.• 
العدة اللازمة للتّنفيذ.• 
األبسة واأدوات ال�أمن • 

والّسلامة المهني.
الخطة الزمنية.• 
هاتف نّقال.• 
سّيارة.• 
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وضع  الّسيلكون مكان تثبيت • 
حوض المجلى اأعلى الشايش، 

وبالفرزة المخصصة له في 
الّشايش.

تركيب حوض المجلى في • 
المكان المخصص له، ومسح 

الّسيلكون الزائد، والذي قد يبرز 
قسم منه بعد تركيبه، وضغته.

تركيب سيفون حوض المجلى.• 
تنظيف موقع العمل من المواد • 

الباقية، واإرسالها اإلى المخزن، 
وترك المكان نظيفاً.

ضرورة تصوير اأي اأداة صحية • 
بعد التركيب للرجوع اإليها عند 

الحاجة.
تنظيف حوض المجلى بعد • 

التّركيب، وتسليمها للمهندس اأو 
صاحب العمل.
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التّاأكّد من ال�لتزام بقواعد وال�أمن • اأتحقُق
والّسلامة المهنية.

التّاأكّد من تركيب حوض • 
المجلى مكانه جيداً، وعدم 

سيلان السيفون.
التّاأكّد من ترك المكان خالياً • 

من تبعثر القطع اأو المواسير، 
واإرسالها اإلى المخزن في 

الموقع.
اإحصاء العدة التي تم العمل بها • 

في الموقع قبل مغادرته.

المشاهدة والملاحظة.• 
استخدام اأدوات • 

القياس.

اأدوات الفحص والقياس.• 
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توثيق اأسماء العدة المطلوبة • اأوثُّق واأعرض
للعمل.

توثيق كيفية استعمال ال�أدوات • 
ومواد العمل.

توثيق خطوات العمل • 
الّسابقة جميعها، وتوثيق النتائج، • 

وتوثيق عملية التّمديدات.
كتابة الملاحظات المهمة • 

جميعها عن العمل وتوثيقها. 

كتابة التّقرير اليومي عن سير العمل، • 
وعدد العمال والعمل الُمنجز.

تسليم المهندس اأو صاحب • 
العمل نسخه من الّصور، 

والتقارير التي تشمل ملاحظات 
عن العمل والتقارير اليومية.

تسليم العمل الُمنجز اإلى المهندس  • 
المشرف اأو صاحب العمل.

استخدام نماذج خاصة • 
بالتّوثيق.

كتابة التّقارير.• 

الدفاتر الخاصة بالتّوثيق.• 

مقارنة الطّلبة بين النتائج التي • ا�قّوُم
حصلوا عليها بعد التنفيذ.

تلخيص الطّلبة النتائج التي • 
حصلوا عليها. 

تقديم المعلّم التغذية الراجعة • 
الخاصة به.

قيام المعلّم بتقييم عمل الطّلبة • 
من خلال ملاحظاته ومتابعته 

لهم اأثناء التنفيذ.

مناقشة جماعية بين • 
الطّلبة.

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتّقييم.

ورقة  العمل الخاصة • 
بالتّقييم.
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 ال�أسئلة:

لماذا يتم تركيب بطارية حوض المجلى عليه قبل تثبيته على حجر الرخام؟• 

ما اأهمية وضع مادة الّسيلكون على فرزة حجر الرخام  تحت حافة المجلى؟• 

   نشاط: اإعداد بحث عن نوعيات وقياسات اأحواض المجلى المتوافرة في اأسواقنا المحلية.

اأتعلّم:

توجــد المجالــي باأشــكال وقياســات واأنــواع مختلفــة، ويتــم اختيــار المجلــى حســب رغبــة الّزبــون والمســاحة المتوفــرة فــي 
المطبــخ.

آتية: تصنّف المجالي حسب مادة الّصنع اإلى ال�أصناف ال�

1 حوض مصنوع من الّصيني.

2 حوض مصنوع من الّستانليس ستيل.

٣ حوض شايش صناعي، وهذا ما يمتاز به الحوض ال�أمريكي.      

4 حوض مصنوع من الفايبر كلاس.      

آتيــة تركيب  يتــم تصنيــع المجالــي حســب فتحــة التّصريــف، وعــدد ال�أحــواض لتناســب الغــرض المركبــة له.وتبيــن الّصــور ال�
أمريكــي قبــل وبعــد: المجلــى ال�

     قبل التركيب                                      بعد التّركيب 
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أمريكــي نفســها، حــوض مــع حافــة، اأو حــوض مــع  مــا اأن يركّــب بطريقــة الحــوض ال� اأمــا مجلــى الّســتانليس ســتيل، فاإ
جوانــب مــن الّســتانلس بــدل حجــر الرخــام، ويركـّـب فــوق الخزانــة الخشــبية، اأمــا حــوض الّصينــي فيركـّـب في اأســفل حجر 
الرخــام، وتحــت فتحــة الحــوض المخصصــة فــي حجــر الرخــام نفســه، ويجــب ال�أخــذ بال�عتبــار اأن فتحــة حجــر الرخــام 
تكــون اأقــل مــن ٥-10ســم مــن عــرض وطــول حــوض المجلــى، كــي تغطّــي حافــة المجلــى، ولضمــان نــزول المــاء مــن 
الّشــايش اإلــى الحــوض مباشــرة، لذلــك يجــب توســيط المجلــى بالشــكل المناســب عنــد تثبيــت المجلــى، ويثبــت عــن 

طريــق رجليــن لــه، اإمــا مــن المواســير اأو الّشــايش.

تبّين بعض الّصور بعض اأنواع ال�أحواض الموجودة في الّسوق.

 

 خطوات عمل تركيب مجلى اأمريكي  

تفقــد ال�أدوات الصحيــة قبــل تركيبهــا، والتّاأكيــد مــن عــد م وجــود كســور اأو اأّي خلــل مصنعــي فيهــا، وتنظيــف 
الموقــع مــن العوائــق، واأخــذ القياســات المطلوبــة لتثبيــت حــوض المجلــى.

تركيب بطارية المجلى على الحوض           تنظيف مكان حافة حوض المجلى وضع سيلكون 
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تثبيت حوض المجلى في المكان المخصص له بعد وضع الّسيلكون

              

        

تركيب سيفون حوض المجلى
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 الموقف التعليمي الخامس: تركيب شاور زجاج.

وصف الموقف التّعليمي التّعلمي: اتصل زبون، وطلب تركيب شاور زجاج.

 المرجعية والمنهجية:

المواردالمنهجيةالوصفخطوات العمل الكامل

اأجمُع البيانات، 

وا�حللها

دراسة  المخططات الهندسية • 
والمواصفات الفنية. 

ال�ستفسار من المهندس • 
المشرف عن ال�أمور غير 

الواضحة. 

جمع البيانات المطلوبة • 
جميعها من الّسوق المحلية 

نترنت. وعبر شبكة ال�إ

جمع البيانات جميعها، • 
واإجراء  حصرا للكميات، 

كماً ونوعاً، بما يتطابق 
مع المخططات الهندسية 

والمواصفات الفنية المطلوبة.

مناقشة المخططات • 
الهندسية، 

والمواصفات الفنية 
وتحليلها.

العمل الجماعي.• 

الحوار والنقاش.• 
البحث والتّحري، • 

وال�تصال والتّواصل 
مع المهنيين والتّجار.

المخططات.• 
المهندس • 

المشرف، الّزبون.

حاسوب.• 
شبكة ال�نترنت .• 

كتالوجا • 
ت مطابقة 

للمواصفات 
المطلوبة.

ال�تصال بتجار • 
اأدوات صحية.

ال�تصال بفنين • 
مهرة من 

التّخصص نفسه.
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تحديد موعد لزيارة الموقع • ا�خطُط و ا�قرر
شراف. بحضور ال�إ

توقيع اتفاقية بين • 
الطّرفين حول العمل، • 

وال�أجور، والدفعات، والوقت 
المطلوب لتسليم العمل 

للّزبون.
اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ • 

العمل.
اإعداد تقارير لتوثيق العمل • 

الُمنجز واأّي اأمور اأخرى.
اإعداد التّقارير اليومية لسير • 

العمل.
كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ • 

العمل.
تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ • 

العمل.
ال�تّصال بالتّاجر من اأجل • 

تحضير الطّلبية المتفق عليها 
معها، واإرسالها حين الطّلب.

التّواصل مع المهندس • 
المشرف والزبون 

عن طريق ال�تصال 
المباشر و الهاتف.

الزيارة الميدانية.• 

هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل.• 
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الوصول اإلى موقع العمل.• ا�نّفُذ
ألبسة وال�أدوات •  ارتداء ال�

الواقية، لضمان الّسلامة 
وال�أمن المهني.

حضار •  ال�تّصال بالتّاجر ل�إ
الطلبية الُمتفق عليها.• 
اإزالة العوائق الموجودة جميعها • 

في مكان العمل.
تفّقد الّشاور الّزجاجي قبل • 

تركيبه والتّاأكّد من عدم وجود 
كسور اأو اأّي خلل مصنعي 

فيها.
تنظيف مكان الّشاور الّزجاجي • 

تهيئة لتركيبه.
فرز قطع الّشاور، مثل البراغي • 

والجسور )كّل حسب طوله(، 
أبواب،  والعجلات، وسكاكر ال�

أبواب )الشبرات(،  وجلود ال�
والزوايا الخاصة بالتّثبيت.

تجميع الجسور ببعضها • 
حسب الشكل المطلوب 
)دائري، زاوية، مستقيم(.

التّعاون• 
العمل الجماعي.• 

المخططات • 
الهندسية، والعدة 

اللازمة للتنفيذ.
األبسة واأدوات • 

ال�أمن والّسلامة 
المهنية.

الخطه الزمنية.• 
هاتف نّقال.• 
وسيلة نقل.• 
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وضع الجسور المجمعة مكان • 
التّثبيت، ووضع ميزان الماء 
عمودياً عليها، وتعليم مكان 
التّثبيت والجوانب الداخلية 

لها.
تثقيب مكان البراغي المعلّمة • 

مسبقاً.
وضع الدبلم في الثقوب، • 

ووضع السيليكون مكان 
التعليم، لضمان منع تسّرب 

المياه خارج الّشاور.
وضع الجسر في المكان • 

محدد، وشد البراغي اللازمة 
للتّثبيت.

وضع الّزجاج الثّابت، ومن ثم • 
تثبيته بالزوايا والجلود الخاصة 

به )الشبرات(.
وضع العجلات والّسكاكر • 

والجلود المغناطيسية على 
أبواب. ال�

أبواب على الجسور.•  تثبيت ال�
وضع الستوبات على الجسور • 

والتي تمنع الباب المتحرك 
من ال�رتطام بالحائط تفادياً 

لكسرها.
اإعداد العيارات اللازمة • 

للاأبواب، لضمان فتحها، 
واإغلاقها بسهولة، وضمان 
عدم تسّرب الماء خارج 

الّشاور.
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التّاأكد من ال�لتزام بقواعد • اأتحقُق
وال�أمن والّسلامة المهنية.

التّاأكد من  عدم الكسر اأو • 
الّسيلان. 

التّاأكد اأن القياسات جميعها • 
صحيحة.

التّاأكد من ترك المكان خالياً • 
من تبعثر القطع، واإرسالها اإلى 

لمخزن في الموقع.
اإحصاء العدة التي تم العمل • 

بها في الموقع قبل مغادرته.

المشاهدة • 
والُملاحظة.

استخدام اأدوات • 
القياس.

اأدوات الفحص • 
والقياس.
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توثيق اأسماء العدة اللازمة • اأوثُّق واأعرض
للعمل.

توثيق كيفية استعمال • 
ال�أدوات، ومواد العمل.

توثيق خطوات العمل السابقة • 
جميعها، وتوثيق النتائج، 

وتوثيق عملية تركيب الّشاور 
الّزجاجّي.

كتابة الملاحظات المهمة • 
جميعها عن العمل وتوثيقها. 

كتابة التّقرير اليومّي عن سير العمل، • 
وعدد العمال والعمل المنجز.

تسليم المهندس اأو صاحب • 
العمل نسخه من الّصور 

والتّقارير التي تشمل ملاحظات 
عن العمل والتّقارير اليومية.

تسليم العمل الُمنجز اإلى • 
المهندس  المشرف اأو 
صاحب العمل، واأخذ 
الموافقة الخطية على 

ال�ستلام.

استخدام نماذج • 
خاصة بالتّوثيق.

كتابة التّقارير.• 

الدفاتر الخاصة • 
بالتّوثيق.

البرمجيات • 
الخاصة التّقارير 
اليومية، وتقارير 

التّوثيق.
كاميرا تصوير.• 
بالعرض والتّقييم.• 

مقارنة الطّلبة بين النتائج التي • اأقّوُم
حصلوا عليها بعد التّنفيذ.

تلخيص الطّلبة النتائج التي تم • 
الحصول عليها. 

تقديم المعلّم التّغذية الراجعة • 
الخاصة به.

تقييم المعلّم ل�أعمال الطّلبة • 
من خلال ملاحظاته، ومتابعته 

لهم اأثناء التّنفيذ.

مناقشة جماعيه بين • 
الطّلبة.

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتّقييم.

ورقة  العمل • 
الخاصة بالتّقييم.
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 ال�أسئلة: 

ما اأهمية تركيب الجلود ) الشبرات( للّشاور الّزجاجي؟• 

ما اأهمية وضع الستوبات لباب الّشاور؟• 

نشاط: تحضير بحث علمّي عن اأشكال الّشوارات والقياسات الموجودة في اأسواقنا المحلية.  

 اأتعلّم:

يعّد الّشاور من اأهم اأحواض ال�ستحمام التي تصنع من مادة الّصيني، والفايبر كلاس، والّصاج المطلي.

ضفاء النّاحية الجمالية للحمام يتم تركيب شاور زجاجّي يتميز بال��تي: ول�إ

من هذه المميزات الرائعة، هى:

تساعد على الحّد من انتشار المياه اأثناء ال�ستحمام.• 

منح الدفء للّشخص اأثناء ال�ستحمام. • 

     ويتــم  تركيبهــا فــي الحمــام عــن طريــق فنــّي مختــص، وينصــح باختيــار اأنــواع زجــاج جيــدة، لكــى تتحمــل درجــات 
الحــرارة المرتفعــة، و يمكــن تركيبهــا بغــض النظــر عــن مســاحة الحمــام ســواء اأكانــت كبيــرة او صغيرة، مــع اإمكانية تفصيل 
غرفــة الّزجــاج )الّشاور(حســب مســاحة الحمــام المتوفــره، وهنــاك العشــرات مــن اأشــكال واألــوان الّشــاورات الموجــودة فــي 
مــكان تركيــب غرفــة الّزجــاج اأيضــاً للجاكــوزي والبانيو العــادي بمختلف  ال�أســواق، حيثــت تلّبــي رغبــات الجميــع، واأن بال�إ

قياســاته واأشكاله.

للغرف الزّجاجية مقاسات كثيرة تتناسب مع قياس الّشاور، نذكُر بعضها:

٧0×٧0سم.                      • 

٧٥×٧٥سم.• 

٨0×٨0سم.• 

٩0×٩0سم.• 

100×100سم.• 
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اأمــا بخصــوص اإرتفــاع الغرفــة الّزجاجيــة،  فيتــرواح مــا بيــن ســم 1٥0اإن كان فــوق البانيــو اأو الجاكــوزي، ويصــل ارتفاعهــا 
الــى 220ســم اإن تــّم تركيبهــا علــى شــاور اأرضــّي.

اأما ال�أشكال المرغوبة غا لبًا، فهي:

      الّشكل الدائري                       الّشكل المستقيم                          شكل زاوية قائمة

وهذه صور تبّين بعض اأشكال شاورات الّزجاج

 

 

   
 خطوات تركيب شاور الزّجاج: 

   

     عنــد وصــول البضاعــة مــن التّاجــر يجــب تفّقدهــا مــن اأّي 
عطــل اأو كســر، واأيضــاً مــن حيــث العــدد المطلــوب، واإخبــار 
التّاجــر فــوراً عــن اأّي نقــص اأو زيــادة اأو خلــل فــي البضاعــة، 
واإزالــة العوائــق الموجــودة فــي مــكان العمــل جميعهــا، وتفقــد 
ــاور الّزجاجــّي قبــل تركيبــه، والتّاأكّــد مــن عــدم وجــود  الّش
كســور اأو اأّي خلــل مصنعــي فيهــا، وتنظيــف مــكان الّشــاور 

الّزجاجــي تمهيــداً لتركيبــه.

     عنــد وصــول البضاعــة مــن التّاجــر يجــب تفّقدهــا مــن اأّي 
عطــل اأو كســر، واأيضــاً مــن حيــث العــدد المطلــوب، واإخبــار 
التّاجــر فــوراً عــن اأّي نقــص اأو زيــادة اأو خلــل فــي البضاعــة، 
واإزالــة العوائــق الموجــودة فــي مــكان العمــل جميعهــا، وتفقــد 
ــاور الّزجاجــّي قبــل تركيبــه، والتّاأكّــد مــن عــدم وجــود  الّش
واإزالــة العوائــق الموجــودة فــي مــكان العمــل جميعهــا، وتفقــد 
ــاور الّزجاجــّي قبــل تركيبــه، والتّاأكّــد مــن عــدم وجــود  الّش
واإزالــة العوائــق الموجــودة فــي مــكان العمــل جميعهــا، وتفقــد 

كســور اأو اأّي خلــل مصنعــي فيهــا، وتنظيــف مــكان الّشــاور 
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فــرز قطــع الّشــاور مثــل البراغــي، والجســور 
ــه(، والعجــلات، وســكاكر  )كّل حســب طول
أبواب، )الشــبرات( والّزوايا  أبــواب، وجلود ال� ال�

الخاصــة بالتّثبيــت.

تجميع الجسور ببعضها حسب الّشكل المطلوب )دائرّي، زاوية، مستقيم(.

وضع الجسور المجمعة مكان التّثبيت، ووضع ميزان 
الماء عمودياً عليها، وتعليم مكان التّثبيت والجوانب 

الداخلية لها.

تثقيب مكان البراغي المعلّمة مسبقاً.
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ســفين البلاســتيكي )الدبلــم( فــي الثّقــوب، ووضــع الّســيلكون مــكان التّعليــم لضمــان منــع تســرب الميــاه خــارج  وضــع ال�إ
الّشاور.

وضع الجسر في المكان محدد، وشد البراغي اللازمة للتّثبيت 

وضع الّزجاج الثّابت، ومن ثم تثبيته بالزوايا والجلود الخاصة به )الشبرات(.

أبواب  أبواب وضع العجلات على ال� وضع العجلات على ال�
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أبواب على الجسور  تثبيت ال�

أبواب والجلود المغناطيسّية تركيب سكاكر ال�

وضــع الســتوبات علــى الجســور والتــي تمنــع البــاب المتحــرك مــن ال�رتطــام بالحائــط تفاديــاً لكســرها، وعمــل العيــارات 
اللازمــة للاأبــواب؛ لضمــان فتحهــا واإغلاقهــا بســهولة، وضمــان عــدم تســرب المــاء خــارج الّشــاور.

وضــع الســتوبات علــى الجســور والتــي تمنــع البــاب المتحــرك مــن ال�رتطــام بالحائــط تفاديــاً لكســرها، وعمــل العيــارات وضــع الســتوبات علــى الجســور والتــي تمنــع البــاب المتحــرك مــن ال�رتطــام بالحائــط تفاديــاً لكســرها، وعمــل العيــارات وضــع الســتوبات علــى الجســور والتــي تمنــع البــاب المتحــرك مــن ال�رتطــام بالحائــط تفاديــاً لكســرها، وعمــل العيــارات 
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اأسئلة 
الوحدة

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:                                                                                                                           الّسؤال ال�أول: اختر ال�إ

1 لماذا نضُع ميزان الماء على شمستي الخلاط؟
      اأ- لضبط ال�رتفاع.                     ب- تحديد المسافة بين الرجلتين.

      ج – لضبط استواء البطارية.            د- ) اأ و ب ( صحيحة.

2 لماذا نستعمل المفتاح الّسويدي للخلاطات، والمحابس والحنفيات اأثناء التّركيب:
 اأ- لسهولة ال�ستعمال                   ب- لعدم تشويه الخلاطات، والمحابس والحنفيات.    

      ج- اإعطاء مدى للحركة اأكثر.         د- ما ُذكر جميعه صحيح.               

٣ ما الغاية من بعد المرحاض الغربي 1٦ سم على ال�أقل عن الواجهة الخلفية له؟
      اأ- لراحة ال�ستعمال.                    ب- لتدفق الماء بسهولة.     

غلاق وفتح الغطاء بسهولة          د- ) اأ و ج ( صحيحة.      ج- ل�إ

4 لماذا نستعمل السليكون في تثبيت محيط المرحاض السفلي؟
      اأ-  اإعطاء قوة اأكثر في التثبيت.         ب - منع تسريب الماء من داخل المرحاض.

جابات جميعها صحيحة.       ج-  اإعطاء ناحية جمالية.                  د- ال�إ

٥ يفضل استعمال كوع زمبرك على استعمال كوع مرحاض بلاستك عند تركيب المرحاض الغربي:
      اأ- لسهولة الّصيانة.                                 ب- اأرخص ثمناً.     

      ج- سهولة التّركيب في ال�أماكن المحصورة.         د- ) اأ و ج ( صحيحة.

٦ لماذا نرسم خطاً عموديّاً من منتصف البطارية، واآخر اأفقّياً قبل تركيب المغسلة المعلقة؟

      اأ- ضبط ال�رتفاع.                      ب- تحديد اأماكن براغي التثبيت بدقة.       

      ج- لضبط ال�ستواء.                    د- جميع ما ذكر صحيح.
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٧ وضع الّسيليكون خلف المغسلة يساعد في:
      اأ- زيادة التّثبيت.                             ب- عدم تسريب الماء.      

      ج- لسهولة فك المغسلة مستقبلاً.           د- )اأ و ب( صحيحتان.                          

٨ الغاية من استعمال سيفون الّزمبرك للمغسلة:
      اأ- سهولة الّصيانة.        ب- اأقل ثمناً.      ج- اأكثر جودة.              د- ) ب و ج ( صحيحة.

٩ ما الغاية من تنظيف مكان تركيب المجلى قبل تركيبه؟
      اأ- زيادة في عملية التصاق الّسيلكون.       ب- منع تسرب الماء تحت المجلى.

      ج- اإعطاء قوة في التّثبيت.                  د- جميع ما ذكر صحيح.

10 من اأنواع اأحواض المجالي:

      اأ- الفيبركلاس.       ب- الّصيني.         ج- الستانلس ستيل.        د- جميع ما ذكر صحيح.

11 من ميزات الّشاور الّزجاجي: 

      اأ- عدم انتشار المياه في الحمام.          ب- اإعطاء دفء اأكثر للمستحم.

      ج- يعطي جمال�ً للحمام.                 د- جميع ما ذكر صحيح.   

 اذكر الخطوة التي تسبق عملية تركيب الوصلات النّحاسية؟

 اذكر اأسماء بعض اأنواع العدة المستعملة في  تركيب ال�أدوات الّصحية؟

 ما اأهمية استعمال ميزان الماء عند تركيب المغسلة؟ 

 اذكر ارتفاع محابس الزاوية لخلاط الطّب من مستوى البلاط؟

فرنجي العادي، والمرحاض المعلق مع النياجرا المخفية؟  ما الفرق في التّركيب بين المرحاض ال�إ

 اذكر اأهمية تركيب ال�أشبار البلاستيكية للشاور الّزجاجي؟
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المضخات

 ناقش وتاأّمل: اأغراض استخدام المضّخات، باأنواعها ومواصفاتها المختلفة كثيرة

المضخاتالمضخات

 ناقش وتاأّمل: اأغراض استخدام المضّخات، باأنواعها ومواصفاتها المختلفة كثيرة

الوحدة الثانية

٢
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 الَوْحدة النّمطية ال�أولى: المضّخات

يتوقــع مــن الطّلبــة بعــد دراســة الَوْحــدة، والتّفاعــل مــع مواقفهــا التّعليميــة التّعلميــة اأن يكونــوا  قادريــن علــى معرفــة اأنــواع 
آتــي: مضّخــات الميــاه، واأغــراض اســتخدامها، وتركيبهــا، والتّحكــم بتشــغيلها، وذلــك مــن خــلال ال�

أنواع مختلفة من مضّخات المياه. 1  قراءة نشرات فنية ل�

أنواع المختلفة من مضّخات المياه. 2  معرفة اأغراض استخدام ال�

٣  معرفة طرق التّحكم في تشغيل المضّخات.

4   كيفية تركيب مضّخات المياه.

٥   صيانة مضّخات المياه.
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 الكفايات:

الكفايات المتوقّع امتلاكها من الطّلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الَوْحدة، والتّفاعل مع مواقفها التّعليمّية التّعلمّية:
 اأول�ً: الكفايات ال�حترافية:

 معرفة اأنواع مضّخات المياه، ومواصفاتها.
 القدرة على اختيار مضّخة المياه المناسبة للتّطبيق.

 القدرة على تركيب مضّخات المياه باأنواعها.

 القدرة على التّحكم بتشغيل مضّخات المياه.
 القدرة على عمل صيانة لمضّخات المياه.

  ثانيًا: الكفايات ال�جتماعية والّشخصية:
 المحافظة على خصوصية الّزبون.

 التّعامل بمصداقية.
 القدرة على تقديم الّدعم والُمساعدة.

 القدرة على التّواصل الفّعال.
 القدرة على ال�ستماع لراأي الّزبون.

 قدرة الحصول على المعلومة من الّزبون.
 توفير اأجواء مناسبة للنّقض.
 القدرة على التّاأّمل الّذاتي.

 ال�ستعداد لتلبية طلبات الّزبائن الخارجية.
 المبادرة في ال�ستفسار.

 القدرة على تطوير الّذات، ومتابعة ال�أمور الفنية المستجدة.
 التّحّدث اللائق.

 دقّة المواعيد.
 ثالثًا: الكفايات المنهجية: 

 التّعلم التّعاوني.
 الحوار. 

 المناقشة.
 لعب ال�أدوار. 

 القدرة على البحث.
 جمع البيانات بال�تّصال والتّواصل مع اأصحاب الخبرة.

 استخدام التّكنولوجيا لجمع المعلومة.
 استخدام الكتالوجات. 

 قواعد ال�أمن والّس��مة المهنية:
 ارتداء لباس العمل.

 ارتداء كفوف اليدين الواقية.
آبار وخزانات المياه.  التّاأكد من وجود تهوية للمناطق المحصورة كال�

 استخدام سلم اآمن.
لمام التّام، والتّوعية الكاملة بقواعد ال�أمن والّسلامة المهنية.  ال�إ

 وجود خطة طوارئ تتعلق بالّسلامة المهنية.
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 الموقف التّعليمي التّعلمي ال�أول: تمييز اأنواع مضّخات المياه، واأغراض استخدامها

وصــف الموقــف التّعليمــي التّعلمــي: اتصــل زبــون يريــد تحديــد نــوع وقــدرة مضّخــات الميــاه المــراد تركيبهــا فــي 
منزلــه، لتناســب ضــّخ الميــاه ل�أغــراض رّي المزروعــات، ولضــخ ميــاه مــن بئــر عميــق، ولزيــادة ضغــط الميــاه المــزودة من 

خزانــات الميــاه علــى ســطح منزلــه للوحــدات الّصحيــة فــي المنــزل. 

 خطوات العمل:

المواردالمنهجيةالوصفخطوات العمل الكامل

اأجمُع البيانات، 
وا�حللها.

جمع البيانات من • 
الّزبون، وتحليلها.

جمع بيانات عن • 
اأنواع مضّخات المياه، 

واأسعارها في الّسوق 
المحلي، وتحليلها.

جمع بيانات عن طرق • 
اختيار مضّخات المياه 

حسب التّطبيقات 
المطلوبة من الّزبون، 

وتحليلها.

 مناقشة الطّلبة. بطريقة • 
العصف الّذهني.

العمل التّعاوني/ • 
مجموعات عمل

الحوار والنّقاش.• 
البحث العلمي.• 

طلب خطّي من • 
الّزبون.

نشرات فنية: • 
) كاتالوجات( عن • 

مضّخات المياه.
حاسوب وشبكة • 

عنكبوتية )اإنترنت(
وسيلة اتصال.• 
وسيلة نقل.• 
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تصنيف البيانات، • اأخّطُط وا�قرّر
وتبويبها

مناقشة البيانات، • 
والتّقارير.

اإعداد خطة عمل • 
لتوزيع المهمات بين 

المجموعات، لتحديد 
نوع المضّخة وقدرتها، 
للّزبون حسب الموقف.

تبادل ال�أفكار.• 

العصف الّذهني.• 
العمل التّعاوني/ • 

مجموعات عمل
الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

هاتف نّقال• 
وسيلة مواصلات.• 
حاسوب وشبكة • 

اإنترنت.
نشرات فنية.• 

بناء على البيانات • ا�نّفُذ
الماأخوذة من الزبون، 

على الطّالب، 
وبمساعدة المعلّم، اأن 

يحدد ال�آتي:
معدل تصريف مضّخة • 

المياه.
ضغط التّشغيل.• 
قدرة المحرك.• 
تحديد سرعة الدوران.• 
تحديد الكفاءة.• 
بناء على المعطيات • 

اأعلاه، يتم اختيار نوع 
المضّخة المناسب 

لكّل حالة في 
الموقف.

العمل التّعاوني/ • 
مجموعات عمل.

الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

مضّخة مياه عادية.• 
مضّخة مياه غاطسة.• 
مضّخة مياه مع منظّم • 

ضغط.
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التّحقق من القيم • اأتحقُق
المحددة لكّل نوع من 

اأنواع المضّخات.
التّحقق من اختيار نوع • 

المضّخة المناسب 
للتّطبيق في الموقف.

التّحقق من تنفيذ • 
المهمة حسب المعايير 
الفنية واأنظمة الّسلامة 

المهنية ذات الّصلة.

العمل التّعاوني/ • 
مجموعات عمل.

الحوار والنّقاش.• 
البحث العلمي.• 
ال�لتزام بالوقت • 

المحدد. 

قرطاسية.• 
وثائق.• 
كاتالوجات.• 
حاسوب وشبكة • 

عنكبوتية ) اإنترنت(.

 توثيق الخطوات • اأوثُّق واأعرض
الّسابقة جميعها، 

وتوثيق النتائج، وتوثيق 
كيفية التّمييز بين 

اأنواع مضخات المياه 
المختلفة.

توثيق طريقة اختيار • 
مضّخات المياه.

تقديم العروض • 
التقديمية متضّمنة 

الملاحظات 
وتفاصيلها.

العمل التّعاوني/ • 
مجموعات عمل.

الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 
اآليات التّوثيق والعرض.• 

الدفاتر الخاصة • 
بالتّوثيق.

البرمجيات الخاصة • 
بالعرض والتّقديم.
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مقارنة الطّلبة بين • ا�قّوُم 
النتائج التي حصلوا 
عليه، بعد التنفيذ 

والمتطلبات، بحسب
طلب الّزبون.• 

تلخيص الطلبة النّتائج • 
التي التي حصلوا عليها .

تقديم المعلّم التّغذية • 
الراجعة الخاصة به.

تقييم المعلّم عمل • 
الطّلبة من خلال 

ملاحظاته، ومتابعته 
لهم اأثناء التنفيذ.

مناقشة جماعية بين • 
الطّلبة. 

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتّقييم.

ورقة العمل الخاصة • 
بالتقييم.

طلب الّزبون.• 

 ال�أسئلة الرئيسية:  

اذكر اأغراض استخدام مضخات المياه.• 

اذكر اأسماء اأجزاء مضّخة المياه الرئيسية.• 

ما نوع مضّخة المياه المناسبة لضّخ مياه من بئر عمقه 12 متراً؟• 
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 اأتعلّم:

تقــوم ســلطة الميــاه الفلســطينية بتوزيــع الميــاه علــى المناطــق الفلســطينية مهمــا اختلفــت المســافات وال�رتفاعــات، هــل 
تســاءلت يومــاً، كيــف يمكــن الحصــول علــى ضغــط ومعــدل تصريــف كافييــن؟

  (Pumps) المضّخات 

تعّد مضّخات المياه من ال�أجهزة المهمة في نقل المياه من مكان ل�آخر، اأو تدويرها في شبكة اأنابيب مغلقة، اأو رفعها 
من مستوى منخفض اإلى مستوى مرتفع، فالمضّخات تسحب المياه، وتضّخها بكميات مختلفة، حيث تعمل المضّخة 

على تحويل الطّاقة من المحرك اإلى المائع الذي تضّخه المضّخة على شكل مائع مضغوط.

 اأغراض استخدام المضّخات

هناك تطبيقات عديدة ل�ستعمال المضّخات، منها:

1 ضّخ المياه، ل�أغراض الري الزراعي.

 نشاط:

تقــوم ســلطة الميــاه الفلســطينية بتوزيــع الميــاه علــى المناطــق الفلســطينية مهمــا اختلفــت المســافات وال�رتفاعــات، هــل 
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2  ضّخ المياه، ل�أغراض تزويد المناطق الّسكنية بالمياه.

٣  ضخ المياه، ل�أغراض تدويرها في شبكات التّدفئة والتّكييف والتّبريد.

4  ضّخ المياه ل�أغراض اإطفاء الحريق.

آبار الجوفية اإلى خزانات المدن. ٥  ضّخ المياه من ال�

 اأنواع المضّخات

تقسم المضّخات حسب مصدر الّطاقة الحركية اإلى قسمين:

1 المضّخات اليدوية.

2 المضّخات ال��لية:

ويتم تشغيل هذا النّوع من المضّخات بواسطة محرك كهربائي، اأو محرك بخاري، اأو محرك يعمل بالوقود.

كما تقسم المضّخات حسب مبداأ العمل والتّطبيق المستخدم، اإلى قسمين رئيسيين:

 (Dynamic pumps)اأول�ً: المضّخات الديناميكية 

   تنقل طاقة المحرك اإلى المائع على شكل طاقة حركة، ومن اأنواعها:

 (Centrifugal Pumps)مضّخات الّطرد المركزي 
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آتية: وتتكّون هذه المضّخات من ال�أجزاء ال�

) Stationary Casing ( 1 جسم المضّخة

) Pump Motor ( 2 محرك المضّخة

) Suction port ( ٣ فتحة الّسحب

) Discharge Port ( 4 فتحة الطرد

) pump Shaft( ٥ محور المضّخة

) Impeller( ٦ الفراش

يقــوم الفــراش بســحب المــاء اأو المائــع باتجــاه مركــز الفــراش، ليدفعــه اإلــى غــلاف المضّخــة، ومنــه اإلــى فتحــة الطـّـرد بتاأثيــر 
قــوة الطّرد المركزية الناتجة.

زاحة  يتمّيــز هــذا النــوع مــن المضّخــات بمعــدل تصريــف اأو تدفـّـق عــال، وضغــوط منخفضــة نســبياً، وهي من مضّخــات ال�إ
الّســالبة، اأي التــي تعطــي تدفقــاً مســتمراً مــن الّســائل.

 )Single تكون المضّخة الطّاردة المركزية اأحادية المرحلة
)Stage، عندمــا تحتــوي علــى فــراش وحيــد، اأو متعــددة 
ــن  ــة م ــث تتكــون المضّخ المراحــل )multi stage(، حي
ــود  ــى عم ــي عل ــى التّوال ــة عل ــن الفراشــات المركب ــدد م ع

الــدوران نفســه، وهــذا النـّـوع يناســب الّضغــوط العاليــة.

يوجد ثلاثة اأنواع رئيسية من فراش المضّخات الطّاردة المركزية:

، عندمــا تحتــوي علــى فــراش وحيــد، اأو متعــددة 
ــن  ــة م ــث تتكــون المضّخ ، حي
ــود  ــى عم ــي عل ــى التّوال ــة عل ــن الفراشــات المركب ــدد م ع
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 الفــراش المفتــوح: ويكــون هــذا النـّـوع فــي المضّخــات التــي تســتخدم لرفــع الّســوائل التــي تحتــوي علــى كميــات 
كبيــرة مــن العوالــق الّصلبــة.

ــوع فــي المضّخــات التــي تســتخدم لرفــع الّســوائل التــي تحتــوي علــى   الفــراش شــبه المفتــوح: ويكــون هــذا النّ
كميــات صغيــرة مــن العوالــق الّصلبــة.

 الفراش المغلق: ويكون هذا النّوع في المضّخات التي تستخدم لرفع الّسوائل النظيفة من الّشوائب العالقة.

يكثــر اســتخدام هــذا النـّـوع مــن المضّخــات فــي مجــال�ت ضــخ الميــاه لرفعهــا مــن الخزانــات الّســفلية، اأو الــري الّزراعــي، 
اأو تدويرهــا فــي شــبكات التّدفئــة والتّكييــف.

(Positive Displacement pumps) زاحة الموجبة  ثانيًا: مضّخات ال�إ

يكــون بداخــل هــذه المضّخــات غــرف تُمــلاأ وتفــرغ مــن الّســائل بشــكل قســرّي، ولتنظيــم دخــول الســائل وخروجــه، ل� بد 
مــن وجــود صمامــات خاصــة، وتتواجــد هــذه المضّخــات علــى نوعين:

(Rotary Pumps) مضّخات دورانية  

تمتلــك هــذه المضّخــات اأعضــاء دوارة، تحصــر الّســائل عنــد فتحــة الّســحب، وتدفعــه خــلال فتحــة الطّــرد اإلــى النظــام 
زاحــة  ــات ال�إ ــن مضّخ ــا م ــك نعّده ــات، لذل ــى دفع ــائل عل ــن الّس ــاً م ــات اأحجام ــذه المضّخ ــرد ه ــه، وتط ــة علي المركب

آتيــة: الموجبــة، ويمكــن تصنيفهــا حســب نــوع العضــو الــدوار اإلــى ال�أصنــاف ال�

(Gear Pumps) المضّخات التّرسية 

منها ذات التّروس الداخلية، والخارجية والرحوية.

تمتلــك هــذه المضّخــات اأعضــاء دوارة، تحصــر الّســائل عنــد فتحــة الّســحب، وتدفعــه خــلال فتحــة الطّــرد اإلــى النظــام 
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(Lobe Pumps) مضّخات ذات الفلقات  

تشبه مضخة التّروس الخارجية، اإل� اأن فلقاتها اأكبر من اأسنان الترس، ويوجد فلقتان على المحور الواحد.

(Screw Pumps) المضّخات الحلزونية  
وتناســب التدفقــات العاليــة، وتعمــل دون ضوضــاء، وتســتخدم فــي محطــات تنقيــة ميــاه الّصــرف الّصحــي، واأنظمــة التّبريد 

التــي تســتعمل الّزيــت فــي التّبريــد، وضــّخ الميــاه الموحلــة.

(Vane Pump) مضّخة ذات ال�أرياش 

تمتاز بضّخ كميات كبيرة من الّسائل بضغوط مرتفعة.

(Reciprocating Pumps ) المضّخات التّرددية  

تحوي مكبساً داخل اأسطوانة يتحرك حركة ترددية، لتوفير انسياب للّسائل، منها اأحادية التّاأثير  والمستخدمة غالباً في 
أنابيب تحت الّضغط، اأما الكهربائية منها فيستخدم  الروافع الهيدروليكية، وثنائية التّاأثير التي تستخدم لفحص شبكات ال�

لتغذية المراجل بالماء في محطات توليد الطّاقة.

(Vane Pump) مضّخة ذات ال�أرياش 
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 استخدامات مضّخات المياه

وتستخدم مضّخات المياه في مجال�ت مختلفة، منها:

1 رفع المياه من مستويات منخفضة اإلى مستويات مرتفعة، كنقل المياه من الخزانات الّسفلية اإلى الخزانات العلوية.

2 تزويد الوحدات الّصحية بالمياه المضغوطة، من الخزانات العلوية.

٣ تدوير مياه التّدفئة في شبكات مغلقة.

4 ضخ مياه النوافير ورشاشات الماء.

آبار الجوفية. آبار العميقة، كمياه ال� ٥ ضخ المياه من ال�

 اختيار المضخات:

ل�ختيار المضّخات، ل� بد من معرفة المواصفات الفنية لهذه المضخات، وهي كال�آتي:

 معدل التّصريف:

 ،)Gal/min( وهو عبارة عن كمية الّسائل الذي تعطيه المضّخة في وحدة الّزمن، ويعبر عنها بوحدات جالون/ دقيقة
متر مكعب/ساعة )m3/h)، لتر /ثانية )L/sec( ويتناسب معدل التّصريف عكسياً مع ضغط المضّخة.

 :(Defferential Head) (ضغط فقد ال�حتكاك) ضغط التّشغيل 

هــو مقــدار ال�رتفــاع الــذي ترفعــه المضّخــة مــن الّســوائل عــن مســتوى ســطح الّســائل الســفلي، اأو مجمــوع الفواقــد الناتجة 
ــل قطــع الوصــل وال�أجهــزة المختلفــة، ومــدى  أنابيــب، مث ــان الّســائل داخــل شــبكة ال� عــن ال�حتــكاك التــي تواجــه جري
H)، اأو كيلــو 

ft
H)، قــدم راأســي )

m
أنابيــب الداخلــي. ويعبــر عــن ضغــط التّشــغيل بوحــدات: متــر راأســي ) خشــونة ســطح ال�

 (KN/m2(نيوتن/متــر مربــع

 سرعة الدوران:

.)RPM( تصنع المضّخات بسرعات عديدة، منها ٩٦0، 14٥0، 2٩00 دورة /دقيقة
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آلية، والتي تؤخذ بال�عتبار عند اختيار المضّخة.  بحث: ابحث عن المواصفات الكهربائية للمضّخات ال�

 القدرة الهيدروليكية للمضّخة

آتية: تعتمد القدرة المثالية الهيديروليكية لتشغيل المضّخة على العوامل ال�

معدل تصريف المضّخة.• 

كثافة الّسائل.• 

ضغط فقد ال�حتكاك. • 

ويمكن حساب قدرة المضّخة، من الع��قة ال��تية:

٣,٦ × ٦١٠ / (
راأسي

           القدرة الهيدروليكية (كيلو واط) = (ت × ث × جـ × ض 

حيث:

ت: معدل تصريف المضّخة )م٣ / ساعة(.• 

ث: كثافة الّسائل )كجم / م٣(.• 

جـ: تسارع الجاذبية ال�أرضية )٩,٨ م/ث2(.• 

: ضغط فقد ال�حتكاك )متر راأسي(.• 
راأسي

ض 

ويمكن حساب القدرة الهيدروليكية بوحدة الحصان الهيدروليكي، حيث اإن كّل:

١ حصان ميكانيكي (هيدروليكي) = ٠,٧٤٦ كيلو واط ميكانيكي ( هيدروليكي)

 مثال: احسب القدرة الهيدروليكية لمضّخة ماء تضخ 1 م٣ / ساعة، بضغط فقد احتكاك 10 متر؟

: 1000 )كجم / م٣(       جـ: )٩,٨ م/ث2)
ماء
:10 )متر راأسي(  ث

راأسي
 الحّل:    ت: 1 )م٣ / ساعة(   ض 

٦10  × ٣,٦ / (
راأسي

                       القدرة الهيدروليكية ) كيلو واط( = )ت ×  ث ×  جـ ×  ض 
٦10  × ٣,٦ / (10  × ٩,٨1 × 1000  × 1 ( =                                 

                                  = 0,02٧ كيلو واط
 كفاءة المضّخة

            القدرة الهيدروليكية للمضخة
٪100  × 

قدرة محور المضخة من محرك المضخة   
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أداء التــي تصدرهــا شــركات تصنيــع المضّخــات، فبعــد تحديــد المواصفات  ويتــم اختيــار المضّخــة مــن خــلال منحنيــات ال�
الّســابقة، تحــدد القيــم علــى المنحنــى، ليتــم اختيــار المضّخــة التــي تقتــرب مــن منحنــى اأدائهــا، وتحقــق اأعلــى كفــاءة.
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 الموقف التّعليمي التّعلمي الثّاني: تركيب مضّخات مياه

وصــف الموقــف التّعليمــي التّعلمــي: اتصــل زبــون، يريــد تركيــب مضّخــة مــاء عاديــة ”طــاردة مركزيــة“، لتناســب 
ضــخ الميــاه ل�أغــراض ري المزروعــات، ومضخــة مــاء غاطســة لضــخ ميــاه مــن بئــر عميــق، ومضخــة ماء ضغــط، لزيادة 

ضغــط الميــاه المــزودة مــن خزانــات الميــاه علــى ســطح منزلــه للوحــدات الّصحيــة فــي المنــزل. 

 خطوات العمل:

المواردالمنهجيةالوصفخطوات العمل الكامل

  جمع البيانات من الّزبون، • اأجمُع البيانات، وا�حللها
وتحليلها.

جمع بيانات عن:• 
تركيب مضّخات المياه • 

الطّاردة المركزية، والملحقات 
اللازم تركيبها، وتحليلها.

تركيب مضّخات المياه • 
الغاطسة، وتحليلها.

تركيب مضّخات المياه • 
»الّضغط«، وتحليلها.

 مناقشة الطّلبة • 
بطريقة العصف 

الّذهني.
العمل التّعاوني • 

/ مجموعات 
عمل.

الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

طلب خطي من • 
الّزبون.

نشرات فنية • 
) كاتالوجات( عن • 

مضّخات المياه.
حاسوب وشبكة • 

عنكبوتية ) اإنترنت(.
وسيلة اتّصال.• 
وسيلة نّقل.• 

تصنيف البيانات، وتبويبها.• ا�خّطُط وا�قرّر
مناقشة البيانات والتقارير.• 
اإعداد خطة عمل لتوزيع • 

المهّمات بين المجموعات 
لتركيب المضّخات المطلوبة 

حسب الموقف.
كتابة العدد وال�أدوات المراد • 

استخدامها لتنفيذ المهمة.
تبادل ال�أفكار.• 

العصف • 
الّذهني.

العمل التّعاوني/ • 
مجموعات 

عمل.
الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

هاتف نّقال.• 
وسيلة مواصلات.• 
حاسوب وشبكة • 

اإنترنت.
نشرات فنية.• 
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بناء على البيانات الماأخوذة • ا�نّفُذ
من الّزبون، على الطّالب 
بمساعدة المعلّم اأن يقوم:

بتحديد نوع المضّخة • 
المطلوبة وقدرتها. 

بتحديد قطع الوصل اللازمة • 
لتركيب المضّخة.

بتحديد مكان تركيب المضّخة.• 
بتحديد ارتفاع البئر ل�أغراض • 

تركيب المضّخة الغاطسة.
بتحديد عمق الماء الذي • 

يتوقف عنده رفع المياه.
بتحديد عنق الماء الذي يمكن • 

للمضّخة الغاطسة رفع المياه
) المستوى ال�أدنى والمستوى • 

ال�أعلى لمياه البئر(.
بتزويد خّط كهربائّي اأحادي • 

المرحلة؛ لتزويد المضّخة 
بالطّاقة الكهربائية.

باتباع اإجراءات الّسلامة • 
المهنية اأثناء عملية التّركيب.

بالنسبة لتركيب مضّخة المياه • 
الطّاردة المركزية » فوق 
ال�أرض«، نقوم بما يلي:

اأخذ القياسات اللازمة لتركيب • 
اأنبوب على خط الّسحب، 

واأنبوب على خط الطّرد.
تركيب مصفاة شوائب مع • 

رداد على خّط الّسحب.
توصيل خّط كهربائّي، اأحادي • 

المرحلة للمضّخة، مع مفتاح 
كهربائّي » مفتاح بويلر«.

العمل التعاوني • 
/ مجموعات 

عمل.
الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

مضخة مياه طرد مركزي • 
عادية.

مضخة مياه طرد مركزي • 
غاطسة.

مضخة مياه طرد مركزي • 
مع منظم ضغط.

مفتاح اأنابيبب. • 
شريط تفلون.• 
شريط ل�صق. • 

للاأسلاك الكهربائية
حبل• 
كيبل كهربائي.• 
اأنبوب بلاستيكي • 

PVC
مادة ل�صقة لمنع • 

تسريب المياه.
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بالنسبة لتركيب مضخة المياه • 
الطاردة المركزية الغاطسة، 

نقوم بما يلي:
أنبوب على خّط •  تركيب ال�

الّسحب مزود بمصفاة 
شوائب.

أنبوب على خّط •  تركيب ال�
الطّرد.

تركيب كيبل كهرباء المضّخة، • 
وربطه مع اأنبوب الطرد.

نزالها •  ربط المضّخة بحبل ل�إ
للمستوى المطلوب في البئر، 

وتثبيتها جيداً.
توصيل الطّاقة الكهربائية • 

للمضّخة بواسطة مفتاح 
كهربائّي.

بالنسبة لتركيب مضّخة المياه • 
الطّاردة المركزية » مضّخة 

ضغط«، ل� تختلف كثيراً عن 
تركيب مضّخة المياه الطّاردة 
المركزية فوق ال�أرض، اإل� في 
تركيب منظّم ضغط المياه، » 

مفتاح التّحكم«.
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التّحقق من جودة تركيب • اأتحقُق
أنابيب المركبة على مضّخة  ال�

المياه وتوصيلها.
التّحقق من بدء التشغيل، • 

والتّوقف، والتّوقف ل� يسبب 
اأّي اهتزازات كبيرة اأو 
صدمات هيدروليكية.

بعد مرور 1٥ دقيقة على ال�أقل • 
من وقت التشغيل، تحقق من 
اأن خرج المضّخة، والمدخل 

الكهربائي، ومستوى الضّخ 
وخصائص اأخرى، مستقرة 
وتعمل على النحو المحدد.

التّحقق من تنفيذ المهمة • 
حسب المعايير الفنية، واأنظمة 

الّسلامة المهنية ذات الصلة.

العمل التّعاوني • 
/ مجموعات 

عمل.
الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 
ال�لتزام بالوقت • 

المحدد. 

قرطاسية.• 
وثائق.• 
كاتالوجات.• 
حاسوب وشبكة • 

عنكبوتية ) اإنترنت(.

 توثيق الخطوات الّسابقة • اأوثُّق واأعرض
جميعها، وتوثيق النتائج، 

وكيفية تركيب المضّخات 
المذكورة في الموقف.

توثيق المواصفات الفنية • 
للمضّخات المركبة في 

الموقف.
توثيق مدى رضا الّزبون عن • 

أداء. ال�
تقديم العروض التّقديمية • 

متضّمنة الملاحظات 
وتفاصيلها.

العمل التّعاوني • 
/ مجموعات 

عمل.
الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 
اآليات التّوثيق • 

والعرض.

الدفاتر الخاصة • 
بالتّوثيق.

البرمجيات الخاصة • 
بالعرض والتّقديم.
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مقارنة الطّلبة بين النتائج التي • ا�قّوُم 
حصلوا عليها بعد التّنفيذ 

والمتطلبات بحسب.
طلب الّزبون.• 
تلخيص الطّلبة النتائج التي • 

حصلوا عليها .
تقديم المعلم التّغذية الراجعة • 

الخاصة به.
أداء الطّلبة من •  تقييم المعلّم ل�

خلال ملاحظاته، ومتابعته 
لهم اأثناء التّنفيذ.

مناقشة جماعية • 
بين الطّلبة. 

تحليل ورقة • 
العمل الخاصة 

بالتّقييم.

ورقة العمل الخاصة • 
بالتّقييم.

طلب الّزبون.• 

 ال�أسئلة الرئيسية: 

ما ال�أمور الفنية الواجب مراعاتها عند تركيب مضّخات المياه؟• 

قــارن بيــن مضّخــة الميــاه الطــاردة المركزيــة الّســطحية » فــوق ال�أرض« والمضّخــة الغاطســة مــن حيــث تطبيقــات • 
أداء، ومــن حيــث التّكلفــة الماديــة؟ ال�ســتخدام، ومــن حيــث ال�

لكتروني والمركب على مضّخات الضغط للمياه؟•  ما مبداأ عمل منظّم ضغط المياه ال�إ

 اأتعلّم: 

  نشاط: 

يركــب خزانــات اأســطوانية علــى مضّخــات الميــاه، اعمــل عرضــاً تقديمّيــاً يبيــن، مــا هــي هــذه الخزانــات؟ ومــا مبــداأ 
عملهــا، ومجــال�ت اســتخدامها؟

يركــب خزانــات اأســطوانية علــى مضّخــات الميــاه، اعمــل عرضــاً تقديمّيــاً يبيــن، مــا هــي هــذه الخزانــات؟ ومــا مبــداأ يركــب خزانــات اأســطوانية علــى مضّخــات الميــاه، اعمــل عرضــاً تقديمّيــاً يبيــن، مــا هــي هــذه الخزانــات؟ ومــا مبــداأ 
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  تركيب مضّخات المياه 

آتية: عند تركيب مضّخات المياه يجب مراعاة ال�أمور الفنية ال�

1 يجب تركيب المضّخة، حيث يكون محور المحرك الخاص بالمضّخة اأفقياً.

2 يركب رداد مع محبس بوابة على خّط طرد المضّخة، ومحبس اآخر على خّط الّسحب، وذلك ل�أغراض الّصيانة.

٣ يركب مصفاة شوائب مع رداد على نهاية خّط الّسحب لمضّخات رفع المياه من الخزانات ال�أرضية.

4 يجب تحديد فتحة الّسحب للمضّخة وفتحة الطّرد.

٥ يجب تنفيس الهواء من المضّخة عن طريق صمام التّنفيس.

٦ قبل تشغيل المضّخة، يجب التّاأكد من اأن صمامات الخدمة مفتوحة.

٧ ُيراعى تركيب المضّخات الّسطحية على قواعد خرسانية، ووضع موانع اهتزاز.

 (Submersible Pump) مضّخات المياه الغاطسة 

وهــى فــى ال�أصــل مضّخــة طــرد مركزيــة مــزودة بمحــرك كهربائــّي، يمكنــه العمــل وهــو غاطــس تحــت ســطح المــاء، ودائماً 
يكــون المحــرك الكهربائــّي فــى اأســفل المضّخــة.

ــة  ــى الوصــلات وال�أســلاك الكهربي ــة اإل ــه، اإضاف ــر للمضّخــات لتحســين اأداء المحــرك وعمل وُيعــزى هــذا ال�نتشــار الكبي
والّســدادات التــى تجعــل المحــرك معــزول�ً عــن المــاء عندمــا يكــون مغمــوراً، كمــا يمكــن لهــذه المحــركات اأن تعمــل 

ــراً تحــت ســطح المــاء. ــى اأعمــاق تصــل )) 1٥0 (( مت ــاءة ف بكف
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 تركيب المضّخات الغاطسة 

توجــد المضّخــات الغاطســة باأشــكال واأبعــاد واأوزان مختلفــة، وُيراعــى عنــد تركيبهــا التقيــد بتعليمــات التّركيــب للّشــركة 
حــدى المضّخــات الغاطســة. ــة ل�إ ــاه نشــرة فني ــن الشــكل اأدن الّصانعــة، ويبي

 طرق التّحكم في تشغيل المضّخات 

يمكن حصر طرق التّحكم في تشغيل المضّخات ا�ليًا في الطرق ال��تية:

- تركيب العوامات الكهربائية ١- تركيب العوامات الكهربائية
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وهــي مفاتيــح كهربائيــة، تعتمــد فــي عملهــا علــى حركــة ثقــل كــروي داخلهــا، يقوم بفصــل اأو وصــل دارة كهربائية موصولة 
مــع مضّخــة الميــاه، ســواء لطفــو العوامــة اأو عومهــا، حســب التّغيــر فــي ارتفاع مســتوى المــاء، ويمكن تركيبهــا في خزانات 
الميــاه الّســطحية فــوق المنــازل، لتعمــل مضّخــة المــاء فــي حــال هبــوط مســتوى المــاء فــي الخــزان، اأو فــي خزانــات الميــاه 

ال�أرضيــة، لمنــع تشــغيل المضّخــة فــي حــال هبــوط مســتوى المــاء فــي الخــزان ال�أرضــي عــن الحــّد المطلوب.

 ٢- تركيب مفتاح ضغط وخزان تمدد اأو جهاز تحّكم اإلكتروني

يتــم تركيــب خــزان تمــدد، ومفتــاح ضغــط علــى مضّخــة الميــاه، يعمــلان معــاً علــى تشــغيل مضخــة الميــاه لزيــادة الّضغــط 
فــي شــبكة الميــاه، فتركيبــة خــزان التّمــدد المكّونــة مــن نصفيــن يفصلهمــا حاجــز مطاطــي مــرن، النصــف العلــوي مضغــوط 

بالهــواء، والنصــف الّســفلي يحــوي ميــاه الّشــبكة الزائــدة بســبب الّضغــط داخــل الّشــبكة. 
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فمثــلاً، عنــد فتــح صنبــور الميــاه فــي المنــزل، ينخفــض ضغــط المــاء فــي الّشــبكة، فيدفــع الهــواء المضغــوط فــي خــزان 
تمــدد المــاء لوصــل الــدارة الكهربائّيــة فــي مفتــاح الّضغــط والموصــول كهربائيــاً مــع محــرك المضّخــة، فتعمــل المضّخــة 
لزيــادة تدفــق وضغــط المــاء فــي شــبكة الميــاه، وعنــد اإغــلاق صنبــور الميــاه فــاإن ضغــط المــاء والهــواء يــزداد فــي الخــزان 

ليعمــل علــى فصــل التّيــار الكهربائــّي عــن المضّخــة، فتتوقــف عــن العمــل.

ومفتــاح الّضغــط هــو جهــاز يعتمــد علــى قيمــة ضغــط الميــاه فــي مبــداأ عملــه، ويتحــرك ميكانيكيــاً لوصــل الــدارة الكهربائّيــة 
اأو فصلهــا عــن مضّخــة المــاء.
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كما ويوجد جهاز تحكّم اإلكتروني يركب على مضّخة المياه، ويعمل عمل خزان التّمدد ومفتاح الّضغط.

 ٣- تركيب مفتاح تدفّق ماء كهربائّي

يركــب هــذا المفتــاح علــى خــّط مســار شــبكة الميــاه بعــد مخــرج المضّخــة، حيــث اإن ذراع المفتــاح يتحــرك بفعــل تدفـّـق 
أنبــوب ليوصــل الــدارة الكهربائّيــة لمضخــة المــاء، وفــي حــال انخفــض تدفــق الميــاه فــي الّشــبكة عــن الحــد  الميــاه فــي ال�
يقــاف، فيفصــل التّيــار الكهربائــّي عــن المضّخــة، وبالتالــي تتــم حمايــة مضّخــة الميــاه مــن  أدنــى، يعــود الــذراع لوضــع ال�إ ال�

العمــل دون وجــود تدفـّـق للماء.

- تركيب مفتاح تدفّق ماء كهربائّي
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 الموقف التّعليمي التّعلمي الثالث: صيانة مضّخات مياه

وصــف الموقــف التّعليمــي التّعلمــي: يشــكو زبــون مــن وجــود اأعطــال فــي عــدد مــن مضّخــات الميــاه ” اأحاديــة 
الطــور“ المركبــة فــي اأحــد المصانــع، اأحــد هــذه المضخــات متوقــف عــن العمــل، والثّانيــة تتســبب فــي وجــود صــوت 
فــي شــبكة الميــاه، والثّالثــة تصــدر صوتــاً غيــر عــادّي، اأمــا ال�أخيــرة فيوجــد منهــا تســريب مــاء، وقــد طلــب هــذا الّزبــون 

اإصــلاح هــذه المضّخــات.

خطوات 
العمل الكامل

المواردالمنهجيةالوصف

اأجمُع 
البيانات، 

وا�حللها

جمع البيانات من الّزبون، وتحليلها.• 
جمع بيانات عن:• 
اأعطال مضّخات المياه الميكانيكية، وتحليلها.• 
اأعطال مضّخات المياه الكهربائية، وتحليلها.• 

 مناقشة الطّلبة • 
بطريقة العصف 

الّذهني.
العمل التّعاوني / • 

مجموعات عمل.
الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

طلب خطي من • 
الّزبون.

نشرات فنية • 
) كاتالوجات( • 

عن مضّخات 
المياه.

حاسوب وشبكة • 
عنكبوتية ) 

اإنترنت(.
وسيلة اتصال.• 
وسيلة نقل.• 

تصنيف البيانات، وتبويبها.• ا�خّطُط وا�قرّر
مناقشة البيانات والتّقارير.• 
عمل خطة عمل لتوزيع المهمات بين • 

المجموعات لصيانة المضّخات المطلوبة 
حسب الموقف.

كتابة العدد وال�أدوات المراد استخدامها لتنفيذ • 
المهمة

تبادل ال�أفكار.• 

العصف الّذهني.• 
العمل التّعاوني / • 

مجموعات عمل.
الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

هاتف نّقال• 
وسيلة مواصلات.• 
حاسوب وشبكة • 

اإنترنت.
نشرات فنية.• 
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بناء على البيانات الماأخوذة من الّزبون، بالنسبة • ا�نّفُذ
للمضّخة المتوقفة عن العمل، نقوم بما يلي:

فحص التّوصيلات الكهربائّية.• 
فحص مكثف المضّخة، واستبداله في حال • 

وجود خلل.
التّاأكد من عدم وجود شوائب صلبة عالقة على • 

فراش المضّخة، واإل� يتطلب ذلك اإدارة عمود 
الدوران بمفك عادي مناسب.

التّاأكد من عدم وجود رواسب كلسية على • 
كراسي التّحميل، واإل� يتطلب ذلك فّك 

المضّخة، وتنظيف كراسي التحميل.
بالنسبة للمضّخة المتسببة في وجود صوت في • 

الّشبكة، نقوم بما يلي:
تخفيض سرعة المضّخة اإذا كانت عالية.• 
التّاأكد من عدم وجود هواء في الشبكة، • 

بتنفيس الهواء منها
بالنسبة للمضّخة التي تصدر صوتاً غير عادّي، • 

نقوم بما يلي:
تنفيس الهواء، اإن وجد من المضّخة.• 
فحص الّضغط عند مدخل المضّخة، وزيادته • 

اإذا تبّين وجود ضعف.

بالنسبة للمضّخة التي تسرب ماء، نقوم بما يلي:• 
فحص مانع التّسرب ) اللبادة(، وتغييرها باآخر • 

من القياس نفسه، اإن كانت تالفة.
فحص اإمكانية تاآكل محور الدوران، واستبداله.• 

العمل التّعاوني / • 
مجموعات عمل.

الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 

مضّخة مياه طرد • 
مركزي عادية.

مفاتيح اأنابيب.• 
مفتاح سويدي.• 
زرادية كبس.• 
بريصة.• 
مفك فحص • 

كهربائّي.
ساعة فحص • 

كهربائّية.
مفاتيح شق • 

رينج.
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التّحقق من القدرة على تحديد عطل • اأتحقُق
المضّخة، واإصلاحه.

التّحقق من تنفيذ المهمة حسب المعايير • 
الفنية، واأنظمة الّسلامة المهنية ذات الّصلة.

العمل التّعاوني / • 
مجموعات عمل.

الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 
ال�لتزام بالوقت • 

المحدد. 

قرطاسية.• 
وثائق.• 
كاتالوجات.• 

حاسوب وشبكة • 
عنكبوتية )اإنترنت(.

 توثيق الخطوات السابقة جميعها، وتوثيق النتائج، • اأوثُّق واأعرُض
وكيفية عمل صيانة للمضّخات المذكورة في الموقف.

جراء المتبع للقيام •  توثيق اأعطال المضّخات وال�إ
بالّصيانة.

أداء.•  توثيق مدى رضا الّزبون عن ال�
تقديم العروض التّقديمية متضّمنة الملاحظات • 

وتفاصيلها.

العمل التّعاوني / • 
مجموعات عمل.

الحوار والنقاش.• 
البحث العلمي.• 
اآيات التّوثيق والعرض.• 

الدفاتر الخاصة • 
بالتّوثيق.

البرمجيات الخاصة • 
بالعرض والتّقديم.

مقارنة الطّلبة بين النتائج التي حصلوا عليها، بعد • ا�قّوُم 
التّنفيذ، والمتطلبات، بحسب طلب الّزبون.

تلخيص الطّلبة النتائج التي حصلوا عليها .• 
تقديم المعلّم التغّذية الراجعة الخاصة به.• 
تقييم المعلّم لعمل الطّلبة من خلال ملاحظاته، • 

ومتابعته لهم اأثناء التّنفيذ.

مناقشة جماعية بين • 
الطّلبة. 

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتّقييم.

ورقة العمل الخاصة • 
بالتّقييم.

طلب الّزبون.• 

 ال�أسئلة الرئيسية: 

اذكر اأربعة اأسباب لتعطّل مضّخات المياه.• 

اذكر اإجراءات الّسلامة المهنية للتّعامل مع المخاطر الكهربائّية اأثناء صيانة مضّخات المياه.• 

ما اأهمية ” اللبادة“ في مضّخة المياه؟• 
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 اأتعلّم:

  نشاط: 

        ساعد المدرب في مشغلك، بفك مضّخة مياه طرد مركزي سطحية » عادية«، وباستخدام مزيل الّصداأ، نظّْف 
اأجزاء المضّخة، من عمود دوران، وكراسي تحميل، وفراش، مع مراعاة اإجراءات الّسلامة المهنية.

 اأعطال مضّخات المياه، وصيانتها:

عنــد اإجــراء صيانــة لمضّخــات الميــاه، يجــب ال�لتــزام باأمــور الّســلامة والّصحــة المهنيــة، تجنبــاً لحــدوث اإصابــات عمــل، 
ســواء كانــت مخاطــر كهربائّيــة اأو ميكانيكّيــة.

ســنذكُر فــي هــذا الــدرس بعــض ال�أعطــال الكهربائّيــة والميكانيكّيــة الّشــائعة، والتــي قــد تحــدث لمضّخــات الميــاه، اأحاديــة 
جــراءات المناســبة لتصليــح هــذه ال�أعطال، ومنها: الطـّـور، وال�إ

 العطل ال�أول: مضّخة المياه ل� تعمل عند توصيلها بمصدر تيار كهربائّي.

1 نفحُص الفيوز في قابس الكهرباء اإن وجد، بواسطة ساعة فحص كهربائية.

2 نفحُص الّسلك المغّذي لمحرك المضّخة، بواسطة 
أوميتر، للتّاأكد من عدم وجود قطع فيه. ال�

٣ نفتُح الغطاء الخلفي للمضّخة، ثم نعمل على تدوير 
المروحة المتصلة بعمود الدوران باليد للتّاأكد من دورانها.
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4 بعــد التّاأكــد مــن فصــل المضّخــة عــن التّيــار الكهربائــّي، نفتــُح غطــاء صنــدوق التّوصيــلات الكهربائّية، ونفك� اأســلاك 
المكثــف، وال�أســلاك الموصولــة مــع ســلك التّغذيــة، وهــي ثلاثــة اأســلاك، ) ســلك لملــف التّشــغيل )Run(، وســلك 

.)Common( وســلك مشــترك ،)Start( لملف البدء

حيــث نفحــص قيمــة المكثــف بعــد التّاأكــد مــن تفريــغ شــحنة مــن الكهربــاء، واســتبداله بمكثــف اآخــر لــه المواصفــات 
الكهربائيــة نفســها. 

ــراءة )OL(، فهــذا يعنــي اأن المحــرك  ــم تعــط ق ــاإن ل ــة، ف ونفحــُص مقاومــة اأســلاك المحــرك بســاعة الفحــص الكهربائي
بحاجــة للــف مــرة اأخــرى.

وللتّاأكــد مــن قيمــة مقاومــات اأســلاك محــرك المضّخــة، نحــدُد ســلك المشــترك، ونفحــُص قيمــة المقاومــة بيــن ســلك البدء 
والمشــترك، وســلك التّشــغيل والمشــترك، ويجــب اأن تكــون قيمــة مقاومــة ســلكي البــدء والتشــغيل هــي مجمــوع القيمتيــن 

الّســابقتين لهمــا مــع المشــترك.

حيــث نفحــص قيمــة المكثــف بعــد التّاأكــد مــن تفريــغ شــحنة مــن الكهربــاء، واســتبداله بمكثــف اآخــر لــه المواصفــات 

ــراءة  ــم تعــط ق ــاإن ل ــة، ف ونفحــُص مقاومــة اأســلاك المحــرك بســاعة الفحــص الكهربائي

حيــث نفحــص قيمــة المكثــف بعــد التّاأكــد مــن تفريــغ شــحنة مــن الكهربــاء، واســتبداله بمكثــف اآخــر لــه المواصفــات 
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 العطل الثّاني: مضّخة المياه عمود دورانها ل� يدور مع سماع صوت طنين من ملف المضّخة.

1 نفتُح غطاء المروحة الخلفي، ونعمُل على تدوير 
المروحة يدوياً، فاإن لم يدر ننتقل اإلى خطوة رقم 2.

 نفتُح الغطاء ال�أمامي، ونلاحُظ سلامة الفراش، ونظافته.2 نفتُح الغطاء ال�أمامي، ونلاحُظ سلامة الفراش، ونظافته.
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٣ نستخرُج محور الدوران، ونتاأكُد من سلامته، وننظّفه بمزيل الّصداأ.

أمامــي اأو الخلفــي، وضــع علامــة لتســهيل اإعــادة جمعهــا، حيــث   م��حظــة: يراعــى قبــل فتــح اأغطيــة المضّخــة ال�

اإن طرفــي المضّخة متشــابهان.

4 فــي بعــض الحــال�ت يكــون ســبب هــذا العطــل تلــف ملــف المحــرك، ويكــون صــوت الطّنيــن ضعيفاً جــداً، ولفحصه 
أوميتــر كما ذكرنا مســّبقاً. نســتخدم ال�
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 العطل الثّالث: مضخة المياه تعمل ببطء في عملية الدوران، مما يجعل تدفق الماء ضعيفًا.

1 نفتح غطاء المروحة الخلفي، وندّور المروحة يدوياً، فاإن لم تدر ننتقل اإلى خطوة رقم 2.

2 نفتح الغطاء ال�أمامي، ونلاحُظ سلامة الفراش، ونظافته.

٣ بعــد التّاأكــد مــن فصــل المضّخــة عــن التّيــار الكهربائــّي، نفتــح غطــاء صنــدوق التّوصيــلات الكهربائّيــة ونفــّك 

اأســلاك المكثــف، حيــث نفحــص قيمــة المكثــف بعــد التّاأكــد مــن تفريــغ شــحنه مــن الكهربــاء، واســتبداله بمكثــف 
اآخــر لــه المواصفــات الكهربائيــة نفســها.

 العطــل الرابــع: مضّخــة الميــاه تعمــل بصــورة طبيعيــة، غيــر اأن معــدل تدفــق الميــاه ضعيــف، اأو هنــاك 
تقطيــع فــي عمليــة التدفــق.

للمضّخــة،  الســحب  اأنبــوب  نتفّقــد   1

فــاأّي كســر يتســبب فــي دخــول الهــواء الــذي 

ــة. يعيــق تدفــق المــاء بصــورة طبيعي

2 تفريغ الهواء من المضّخة عبر فتحة 

      نفيس الهواء.

٣ نفتح الغطاء ال�أمامي، ونلاحُظ سلامة الفراش، ونظافته.

4 نتفّقد سلامة صمام عدم الرجوع المركب على خّط الّسحب للمضّخة،

      ونظافة مصفاة الّشوائب.

 العطل الخامس: مضّخة المياه تعمل بصورة طبيعية، ولكن مع وجود صوت مزعج « ضوضاء».

1 نتاأكّد من نظافة الفراش، فوجود عوالق عليه يسبب اأصواتاً مزعجة.

2 نتاأكّد من نظافة محور الدوران باستخدام مزيل الّصداأ.

٣ نتفّقد غطاء المروحة الخلفي الذي يمكن اأن يلامس المروحة اأثناء دورانها، فينتج صوتاً مزعجاً.
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4 نتفّقد سلامة كراسي التّحميل » البيليا«، ورّش مزيل الّصداأ عليها لتنظيفها، ولكن اإذا استمر الّصوت الخشن 
فيها يكون تلف هذه الكراسي هو السبب الرئيسي في الّصوت المزعج، فنقوم باستبدالها بكراسي تحميل من 

القياس نفسه.

ــاك تســريب مــن منطقــة دخــول  ــة، ولكــن هن ــاه تعمــل بصــورة طبيعي  العطــل الّســادس: مضخــة المي
ــدوران اإلــى المضّخــة. محــور ال

1 نتفّقد مانع التّسرب » اللبادة«، يتم استبدالها باأخرى جديدة.

مانع التّسرب في المضّخة » اللبادة«، هي الجزء المسؤول عن منع دخول المياه اإلى ملفات المحرك، وتكون 
اأسفل الفراش على محور الدوران، وتشغيل مضّخة المياه دون ماء يرفع درجة الحرارة على محور الدوران، فتتاأثّر 

اللبادة بقطع المادة المطاطية اأو حدوث كسر في حلقة مانع التّسرب.

ويتــم تغييرهــا بعــد فــك غطــاء الفــراش، وفــك الفــراش، واســتخراجها، وتنظيــف مكانهــا، ثــم تركيــب الجديــدة بحــرص، 
والتّاأكــد مــن تثبينهــا فــي مكانهــا، والّصــور اأدنــاه تبيــن ذلــك.
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2 نتفّقــد محــور الــدوران، فتــاآكل عمــود الــدوران فــي منطقــة مانــع التّســرب » اللبــادة«، يــؤّدي اإلــى حــدوث تســريب، 
وبالتالــي يتطلــب اإصــلاح عمــود الــدوران اأو اســتبداله.

 نتفّقــد محــور الــدوران، فتــاآكل عمــود الــدوران فــي منطقــة مانــع التّســرب » اللبــادة«، يــؤّدي اإلــى حــدوث تســريب، 
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جابة الّصحيحة فيما ياأتي:                                                                                                                           الّسؤال ال�أول: ضع دائرة حول رمز ال�إ

1 ما الجهاز الذي يعمل على تحويل الطّاقة من المحرك اإلى المائع على شكل ضغط؟
       اأ- المضّخة.     ب- مفتاح الضغط.           ج- مفتاح التّدفق.                 د- خزان التّمدد.

زاحة الموجبة؟ 2 ما المضّخة التي تعّد من مضّخات ال�إ
      اأ- المضّخة الطاردة المركزية.                          ب- المضّخة الغاطسة.         

      ج- مضخة فحص ضغط المياه في الّشبكات.        د- المضّخة الترددية.               

٣ ما نوع الفراش في مضّخات المياه التي تستخدم لرفع المياه المخلوطة بكميات كبيرة من العوالق الّصلبة؟
      اأ- الفراش المغلق.                 ب- الفراش المفتوح.       

أنواع جميعها مناسبة.        ج- الفراش شبه المفتوح.          د- ال�

آبار؟ 4  ما هي مضخة الماء المقاومة للماء والتي تركب داخل ال�
       اأ- المضّخة الترسية.               ب - مضّخة الضغط.    

      ج- المضّخة الغاطسة.             د- مضّخة تدوير المياه الّساخنة.

٥ ما الوحدة المستخدمة لقياس معدل تصريف المضخات؟
       اأ- لتر/ث                      ب- م/ث              ج- باسكال.               د- دورة / دقيقة.

أداء للمضخات؟ ٦ لماذا تستخدم منحنيات ال�
      اأ- حساب معدل تصريف المضّخة.                    ب- حساب كفاءة المضّخة.

     ج- حساب ضغط المضّخة.                            د- اختيار المضّخة وتحديد نوعها.

٧ ما الجهاز المستخدم للتحكم بتشغيل مضخة المياه؟
      اأ- العوامة الكهربائية.                   ب- خزان التّمدد ومفتاح الضغط.

      ج- مفتاح التّدفق.                     د- كل ما ذكر صحيح.                                

٨ ما السبب ال�أكيد لحدوث تسريب ماء من منطقة دخول محور الدوران اإلى المضّخة؟
       اأ- تلف المكثف.         ب- تلف اللبادة.         ج- تاآكل الفراش.            د- تلف كراسي التّحميل.

أنابيب؟ ٩ ما المصطلح العلمي لمجموع الفواقد الناتجة عن ال�حتكاك التي تواجه جريان الّسوائل داخل شبكة ال�
       اأ- ضغط التّشغيل للمضّخة.      ب- معدل تصريف المضّخة.

       ج- سرعة دوران المضّخة.        د- كفاءة المضّخة.

10 احسب القدرة الهيدروليكية لمضّخة ماء تضخ 4 م٣ / ساعة، بضغط فقد احتكاك ٥0 متراً؟    
      اأ- 0,04٥ كيلوواط.           ب- 0,٥4٥ كيلوواط.          ج- 1كيلوواط.          د- 0,4٥4كيلوواط.             

اأسئلة 
الوحدة
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 الّسؤال الثّاني: وّضح كيفية عمل المضّخة الطّاردة المركزية.

 الّسؤال الثّالث: اذكر طرق التحكم بمضخات المياه.

 الّسؤال الرابع: ما المواصفات الفنية التي تؤخذ بال�عتبار عند اختيار المضّخات؟

 الّسؤال الخامس: اذكر اأغراض اإستخدام مضّخات المياه.

 الّسؤال الّسادس: علل ما ياأتي:

 اأ- سميت مضّخات الطّرد المركزي بهذا ال�سم.

 ب- يتم تركيب صمام على خّط سحب المضّخة وخّط الدفع.

 الّسؤال الّسابع: قارن بين مضّخات المياه الطّاردة المركزية الّسطحية، والمضخات الغاطسة، من حيث:

           اأ- مجال�ت التّركيب.                    ب- مكان التّركيب.
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اأجهزة تسخين المياه المختلفة

 ناقش وتاأّمل:  ما الفرق بين اأجهزة التّسخين المختلفة، وكيفية عملها وتركيبها؟

اأجهزة تسخين المياه المختلفة
اأجهزة تسخين المياه المختلفة

 ناقش وتاأّمل: ما الفرق بين اأجهزة التّسخين المختلفة، وكيفية عملها وتركيبها؟

الوحدة الثالثة

٣
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 الَوْحدة النّمطية الثانية: اأجهزة تسخين المياه المختلفة

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة الوحــدة وتنفيــذ مواقفهــا التعليميــة التعلميــة اأن يصبحــوا قادريــن علــى تركيــب اأجهزة تســخين 

الميــاه بمختلــف اأنواعهــا واأشــكالها تضمــن تاميــن وصــول الميــاه الســاخنة  بطريقــة صحيحــة وســليمة واآمنة.

آتية: وذلك من خلال تحقيق ال�أهداف ال�

1 قراءة المخططات الهندسية الميكانيكية  والكتالوجات المتعلقة باأجهزة تسخين المياه.

2 القدرة على استخدام العدة اللازمة اأثناء التركيب بطريقة صحيحة. 

٣ القدرة على تحديد اأماكن اآمنة لتركيب اأجهزة التسخين و حسب المخططات الهندسية.

4 اختيار حجم وشكل ونوعية جهاز التسخين المناسب للمنزل  .

٥  القدرة على تحضير القطع اللازمة لكل جهاز تسخين وتركيبها بطريقة صحيحة.

٦ القدرة على تركيب جهاز التسخين بال�رتفاع  المناسب.

٧ القدرة على تعليم صاحب المنزل على كيفية استعمال الجهاز وتقديم النصيحة له.  
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 الكفايات

الكفايات المتوقع امت��كها من قبل الطلبة بعد ال�نتهاء من هذه الوحدة وتنفيذ مواقفها التعليمية التعلمية:

 اأول�ً: الكفايات ال�حترافية:

 القــدرة علــى قــراءة المخططــات الهندســية  ذات الصلــة بالمهنــة والكتالوجــات  ذات الصلــة باجهــزة تســخين الميــاه 
وفهمهــا جيــدا والتعامــل علــى اأساســها وتنفيذها. 

ألبسة وال�أدوات اللازمة لضمان ال�أمن والسلامة المهنية لكل عمل .  معرفة ال�

 القدرة على فهم  واستعمال جميع اأنواع العدة وال�أجهزة الكهربائية الخاصة بالمهنة.

 معرفة نوعية العدة المطلوبة لكل عمل .

 المعرفة التامة بالقطع المطلوبة للعمل  وطلبها كما ونوعا وحسب المخطط الهندسي . 

 امتلاك المهارة الفنية اللازمة لتركيب اأجهزة تسخين المياه بطريقة صحيحة.

 ثانيًا: الكفايات ال�جتماعية والشخصية:
 التحلي بالسمعة وال�خلاق الحسنه في المجتمع .

 التعامل بصدق واأمانة مع الزبائن.
 يتبادل المشوره ويسمع الراي ال�خر .

 تحمل النقد من الطرف ال�خر والتجاأوب معه.
 القدرة على ادارة الحوار وال�قناع  والحصول على المعلومة من الزبون.

 القدرة على التواصل الفعال .
 الحرص على المظهر اللائق واللباس الحسن.

 الحفاظ على اسرار الزبون.
 القدرة على التامل الذاتي.

     القدرة على تقديم المساعده الفنية للزبون.
 تحمل الزبون والصبر عليه.

 الدقة في المواعيد.

 عدم تجاأوز حدودالعمل.

 تطوير الذات ومتابعة ال�أمور اإالفنية المستجدة على صعيد المهني.

 بناء جسور الثقه مع المهنيين ال�خرين والتجار اصحاب العلاقه بعمله.
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 ثالثًا:الكفايات المنهجية:

 التعلم التعاوني .

 العمل بروح الفريق.

 بال�تصال والتواصل مع اأصحاب الخبرة.

 ال�طلاع الدائم على كل ما هو جديد في السوق عبر التجار والتواصل معهم.

 استخدام المخططات الهندسية الميكانيكية ذات الصلة للمعرفة وال�طلاع والتنفيذ.

 استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات .

 تبادل الخبرات.

 قواعد ال�أمن والسلامة المهنية:

ألبسة وال�أدوات المستعملة الخاصة بال�أمن والسلامة المهني في العمل على مختلف اأنواعها واستعمال�تها.  معرفة اأسماء ال�

ألبسة وال�أدوات بطريقه علميه .  التدرب على استعمال هذه  ال�

 ال�نتباه والتركيز اأثناء العمل بما بين يدك ،نقطة هامه لضمان السلامة .

 الوقفة السليمة اأثناء العمل.

 ارتداء اللباس وال�أدوات المناسبة لما يتناسب مع كل عمل .

 عدم ال�ستهتار والحذر اأثناء تنفيذ العمل مهما كان حجمه.

 فحص ال�جهزة الكهربائية والتاأكد من جهوزيتها للعمل قبل ال�ستعمال.

 عدم استخدام اأي اداة كهربائية في حال عطل المفتاح.

 اختار الكوابل الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به .

 اختار الصواني المناسبة )مقص القرص الكهربائي( بما يتناسب مع طبيعة العمل .

 عدم استعمال الدسك )مقص القرص الكهربائي ( بدون الواقي الخاص به بصورة قطعيه 

شارات التحذيرية الدالة على وجود عمل .  وضع ال�إ

ألبسة العاكسة اإذا كان عملك اأثناء الليل .  لباس ال�

 ضرورة وجود طفايات حريق في الموقع.

 الوقوف على تخوت ثابتة اأو سقايل اأثناء العمل على اأماكن مرتفعه.

جراءاللازم .  اإخبار المسئول المباشر عن وقوع اأي اإصابة عمل ل�إ

صابات الخفيفة.  وجود خزانة اإسعاف اأولي في موقع العمل للاإ

 اشتراط وجود تامين للعمال عن اإصابات العمل
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 الموقف التعليمي ال�أول: تركيب سخان شمسي.

 خطوات العمل:

خطوات العمل 

الكامل

الموارد المنهجية الوصف

اجمع البيانات 

واحللها

القيام  بدراسة  المخططات • 
الهندسية والمواصفات الفنية 

ال�ستفسار من المهندس المشرف • 
عن ال�أمور الغير واضحة. 

جمع كافة البيانات المطلوبة  من • 
السوق المحلية وعبر شبكة ال�نترنت 

والكتالوجات عن اأجهزة تسخين 
المياه .

جمع كافة البيانات واإجراء حصرا • 
للكميات كما ونوعا بما يتطابق مع 
المخططات الهندسية والمواصفات 

الفنية المطلوبة.

مناقشة وتحليل • 
المخططات الهندسية 

والمواصفات الفنية.
العمل الجماعي .• 
الحوار والنقاش.• 
البحث والتحري.• 

ال�تصال والتواصل مع 
المهنيين والتجار.

المخططات .• 
المهندس المشرف،الزبون.• 
حاسوب.• 
شبكة ال�نترنت .• 
كتالوجا ت مطابقة • 

للمواصفات المطلوبة.
ال�تصال ل بتجار اأدوات • 

صحية.
ال�تصال بفنين مهره من • 

نفس التخصص.

وصف الموقف التعليمي: اتصل   زبون   وطلب  تركيب   سخان   شمسي، وذلك  حسب  المخطط  الهندسي  

المعد  لذلك  وتحت  اإشراف  هندسي.
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تحديد موعد معه لزيارة الموقع • اأخطط و اأقرر
شراف بحضور ال�إ

وتوقيع اتفاقية بين الطرفين حول • 
العمل وال�أجور والدفعات والوقت 

المطلوب لتسليم العمل للزبون.
اإعداد  خطه زمنيه • 
لتنفيذ العمل.• 
اإعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز • 

واأية اأمور اأخرى.
اإعداد التقارير اليومية لسير العمل .• 
كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل .• 
تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل .• 
ال�تصال بالتاجر من اجل تحضير • 

الطلبية المتفق عليها معها واإرسالها 
حين الطلب.

التواصل مع المهندس • 
المشرف والزبون عن 

طريق ال�تصال المباشر و 
الهاتف.

الزيارة الميدانية.• 

هاتف نقال .• 
سيارة .• 

الوصول اإلى موقع العمل.• اأنفذ
ألبسة وال�أدوات الواقية •  ارتداء ال�

لضمان السلامة وال�أمن المهني .
حضار •  ال�تصال بالتاجر ل�إ
الطلبية المتفق عليها.• 
اإزالة جميع العوائق الموجودة في • 

مكان العمل.
تفقد الطلبية قبل تركيبها والتاأكد من عدم • 

وجود كسور اأو اأي خلل مصنعي فيها.
توزيع القطع في اأماكنها .• 
وضع حمالة السخان الشمسي • 

مكان مناسب على سطح المنزل 
اخذين بعين ال�عتبار وصول الشمس 

لها ل�أطول وقت ممكن  باتجاه 
الجنوب مائل اإلى الشرق قليلا 
معتمدين على بوصله لتحديد 

ال�تجاه .
تركيب القطع اللازمة للسخان • 

الشمسي)خزان تجميع المياه 
ألواح  الشمسية وتنك  الساخنة( وال�

المياه البارد من اكواع وتييات 
ومحابس وما يلزم تهيئة لجمعها .

التعاون.• 
العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية .• 
العدة اللازمة للتنفيذ.• 
األبسة واأدوات ال�أمن • 

والسلامة المهني.
الخطة الزمنية .• 
التقارير اليومية وتقارير • 

التوثيق.
كميرا تصوير.• 
هاتف نقال.• 
سيارة.• 
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تثبيت السخان الشمسي )خزان • 
تجميع المياه الساخنة (مكانه على 

الحمالة .
ألواح الشمسية في المكان •  رفع ال�

المحدد لها على الحمالة اأمام السخان 
)خزان تجميع المياه الساخنة ( .

ألواح الشمسية مع •  جمع ال�
السخان)خزان تجميع المياه 

الساخنة ( بوصلتي التزويد اإلى 
ألواح الشمسية . ال�

ألواح •   ال�أولى: وصلة تزويد ال�
الشمسية من اأسفل )خزان تجميع 

المياه الساخنة ( وهي مياه باردة اإلى 
ألواح . اأسفل ال�

والثانية: وصلة المياه الساخنة وهي • 
ألواح اإلى فتحة دخول  من اأعلى ال�

المياه الساخنة )لخزان تجميع المياه 
الساخنة ( لتخزينها .

تزويد السخان )خزان تجميع المياه • 
الساخنة(بالمياه الباردة من التنك 
الموجود على اأعلى الحمالة فوق 

السخان مباشرة.
شبك خط المياه الساخن في • 

السخان )خزان تجميع المياه 
الساخنة ( اإلى المنزل .

اإجراءفحص للتاأكد من عدم .• 
تصوير العمل المنجز بالكاميرا كنوع • 

من التوثيق يمكن الرجوع اإليه وقت 
الحاجة.

تسليم العمل المنجز اإلى المهندس • 
المشرف واخذ موافقته الخطية. 
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التاأكد من ال�لتزام بقواعد ال�أمن • اتحقق
والسلامة المهني.

التاأكد من اأن جميع ما تم تركيبه • 
تم بطريقه سليمة وبالمكان والكيفية 

المطلوبة.
التاأكد من عدم وجود تسريب في • 

الوصلات التي تم تركيبها )لخزان 
ألواح  تجميع المياه الساخنة( وال�

الشمسية وخزان  المياه البارد قبل 
مغادرة الموقع .

بعد ال�نتهاء من العمل يجب • 
تفقد العدة المستعملة في التركيب 

وجمعها وتنظيفها ووضعها في 
الصندوق الخاص بالعدة.

التاأكد من ترك المكان خاليا من • 
تبعثر المواد غير المستعملة واإرسالها 

للمخزن.

المشاهدة والملاحظة.• 
استخدام اأدوات • 

القياس.

اأدوات الفحص والقياس.• 
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توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• اأوثق واأعرض 
يتم توثيق كيفيه استعمال ال�أدوات • 

ومواد العمل.
يتم توثيق كيفيه استعمال ال�أدوات • 

ومواد العمل.
يتم توثيق كل خطوات العمل • 

السابقة وتوثيق النتائج وتوثيق عملية 
التمديدات.

كتابة و توثيق جميع الملاحظات • 
الهامة عن العمل.

كتابة التقرير اليومي عن سير العمل • 
وعدد العمال والعمل المنجز .

تسليم المهندس اأو صاحب • 
العمل نسخه من الصور والتقارير 
التي تشمل ملاحظات عن العمل 

والتقارير اليومية .

تسليم العمل المنجز اإلى • 
المهندس  المشرف اأو صاحب 

العمل واخذ الموافقة الخطية 
على ال�ستلام .

استخدام نماذج خاصة • 
بالتوثيق

كتابة التقارير.• 

الدفاتر الخاصة بالتوثيق.• 
البرمجيات الخاصة با لعرض • 

والتقييم .

مقارنة الطلبة بين النتائج التي • اأقوم
حصلوا عليها بعد التنفيذ

تلخيص الطلبة النتائج التي تم • 
الحصول عليها 

تقديم المعلم التغذية الراجعة • 
الخاصة به.

قيام المعلم بتقييم عمل الطلاب من • 
خلال ملاحظاته ومتابعته لهم اأثناء 

التنفيذ.

مناقشة جماعية بين • 
الطلاب .

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتقييم .

ورقة العمل الخاصة بالتقييم • 
.
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 ال�أسئلة:

ألواح الشمسية لها وكيفية تحديدها ؟•  اذكر الجهة التي يتم توجيه ال�

ألواح الشمسية  اأطول وقت ممكن من النهار؟•  ما هي اأهمية وصول اأشعة الشمس اإلى ال�

اأهمية التقيد بال�أمن والسلامة المهنية؟• 

اذكر قطع الوصل المستخدمة لتركيب السخان الشمسي؟ • 

 نشاط: تحضير بحث علمي  عن اأنواع الحمامات الشمسية ومبداأ عملها .

 السخان الشمسي:

 اتعلم:

الســخان الشمســي يعــّد الســخان الشمســي مــن ال�أدوات وال�أجهــزة الغيــر كهربائّيــة المنتشــرة بشــكٍل كبيــر فــي كافــة اأنحــاء 

العالــم، وظيفتــه تســخين الميــاه بال�ســتفادة مــن الطاقــة الشمســية وتحويلهــا اإلــى طاقــة حراريــة مــع العلــم بوجــود مــكان 

لتركيــب مقاومــة كهربائيــة فــي خــزان تجميــع الميــاه الســاخنة التابــع للســخان الشمســي.

يصنع خزان تجميع المياه الساخنة التابع للسشخان الشمسي من الواح الحديد الفول�ذي .

ــه مــع  ــم وصل ــة اأو ملــف ,يت ــاه الســاخنة تابعــة للســخان الشمســي يحــوي اســطوانة داخلي ــع المي ــات لتجمي ــاك خزان هن

خطــوط التدفئــة المركزيــة ,لنقــل الحــرارة مــن مــاء التدفئــة اإلــى الميــاه الســاخنة للاســتخدام المباشــر ,ويســمى الســخان 

.)Double Jacket( المــزدوج

ــن ٧ اإلــى11  ــراوح عددهــا بي ــة اأو نحاســية مفرغــة ويت ــارة عــن ســلم مــن اأنابيــب فول�ذي ــواح الشمســية فهــي عب أل اأمــا ال�

أفقيــة بقيــاس 1اإنــش، تجمــع بواســطة لحــام القوس  أنابيــب العموديــة بقيــاس 1/2اإنــش وال� اأنابيــب فــي اللــوح الواحــد، اأمــا ال�

الكهربائــي اأو لحــام ال�أوكســي اســتيلين .
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ألواح الشمسية ,يوجد األواح شمسية مصنوعة من اأنابيب مفرغة. ومع تقدم تكنولوجيا تصنيع ال�

 اأجزاء اللوح الشمسي:

1 سلم اأنابيب .

2 العازل الحراري .

٣ الزجاج الشفاف .

4 موانع تسرب مطاطية .

٥ الغلاف الخارجي للوح ويصنع من الصاج المجلفن.

 اأجزاء ال��قط:

1 السلم.

2 العازل.

٣ الزجاج.

4 جلد مطاطية خاصة ) تركب بين الزجاج والصاج( لمنع تسرب المياه من خارج اللاقط اإلى داخله.

٥ الغــلاف الخارجــي لللاقــط وهــو مصنــوع مــن الصــاج المجلفــن  ,وهو على شــكل مســتطيل وبقياســات مختلفة 

بالطول والعرض تتناســب وقياس الســلم وبارتفاع من 10 اإلى 12 ســم تقريبا“.



112

 اأجزاء خزان تجميع المياه الساخنة للسخان الشمسي:

1 الغلاف الخارجي للسخان وهو مصنوع من الصاج.

2 مادة العزل الفيبر جلاس بين السخان الداخلي والغلاف الخارجي.

٣  السخان وهو مصنوع من الصاج السميك بسمك من ٣ اإلى ٦ملم.

ويوضع في داخله مادة المغنيزيوم 

اأنبوب تثبت داخل  على شكل 

الصاج  على  وتحافظ  السخان 

من  وتحميه  للسخان  الداخلي 

الداخل  من  مطلي  و  الصداأ، 

 Amile اإمايل  بمادة  اأيضا 

تحرق  ابوكسي  اأو  )سيراميك( 

بالفرن بدرجة حرارة عالية تحمي 

الصداأ  من  الداخلي  الصاج 

وتحافظ على المياه نظيفة.

ويوضع في داخله مادة المغنيزيوم 

اأنبوب تثبت داخل  على شكل 

الصاج  على  وتحافظ  السخان 

من  وتحميه  للسخان  الداخلي 

الداخل  من  مطلي  و 

Amile

تحرق  ابوكسي  اأو  )سيراميك( 

بالفرن بدرجة حرارة عالية تحمي 

الصداأ  من  الداخلي  الصاج 
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أنبــوب قطعــة  4 فتحــة لتزويــد الســخان بالمــاء البــارد وتكــون فــي اأســفل الســخان وبشــكل عمــودي  واأمــام فتحــة ال�

حديديــة مرتفعــة عنهــا قليــلا مــن اجــل عكــس اتجــاه الميــاه اإلــى اأســفل الســخان عنــد دخولهــا اإليــه  ويرمــز لهــا  

باللون ال�أزرق .

٥ فتحــة لتزويــد اللــوح الشمســي  بالمــاء البــارد وبشــكل عمــودي  وتكــون فــي اأســفل الخــزان ويرمــز لهــا باللــون 

ــض .  أبي ال�

ألواح الشمسية  . دخال الماء الساخن القادم  من اأعلى ال� ٦ فتحة ل�إ

٧ فتحة لتزويد الوحدات الصحية ,ويرمز لها باللون ال�أحمر . 

 السخان الشمسي ذو ال�أنابيب المفرغة

أنابيــب الزجاجيــة المفرغــة علــى مبــادل�ت حراريــة والمســماة ”اأنابيب •  يتميــز هــذا النظــام بكفــاءة فائقــة نظــرا ل�حتــواء ال�

الحــرارة« والمصنوعــة مــن النحــاس، وتحتــوي هــذه المبــادل�ت الحراريــة على مادة ســائلة تتبخر عند تعرضها للشــمس 

وترتفــع اإلــى ال�أعلــى فيتــم تســخين المــاء الموجــود داخــل الخــزان ال�ســطواني )الســلندر(، ومــن ثــم تتكاثــف وتهبــط 

اإلــى ال�أســفل مــرة اأخــرى لتتكــرر العمليــة.

مكان ربطه مع خط الماء الرئيسي مباشرة •  يتحمل هذا النظام ضغوط تصل اإلى ٧ بار، وبال�إ
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تميــز هــذا النظــام باحتــواء خزانــه ال�ســطواني )الســيلندر( علــى مبــادل حــراري علــى شــكل ملــف حلزونــي مصنــوع من • 

النحــاس عالــي الجــودة، مــا يجعــل هــذا النظــام يتحمــل ضغطــا عاليــا يصــل اإلــى ٧ بــار.

يتــم تغذيــة الخــزان بالمــاء بشــكل مــزدوج، حيــث يدخــل المــاء المــراد تســخينه اإلــى الملــف الحلزونــي المغمــور بالماء • 

أنابيــب الزجاجيــة المفرغــة، ممــا يجعلــه نظامــا مثاليــا لتســخين المــاء النظيــف. الســاخن الصاعــد مــن ال�

يعتبــر هــذا النظــام مثاليــا فــي ال�ســتخدامات التــي تحتــاج اإلــى مــاء ســاخن نقــي كالمطاعــم والفنــادق والصناعــات • 

الغذائيــة وتطبيقــات اأخــرى.

يتم تزويد هذا النظام بمقاومة حرارية ل�ستخدامها عند الحاجة.• 

 مبداأ عمل السخان الشمسي:

يتكــون الســخان الشمســي مــن حمالــة وتنــك ميــاه بــاردة فــوق الســخان تغــذي الســخان بالميــاه البــاردة ويتــم تجميــع 

ألــواح الشمســية ويتكــون هنــا دائــرة تتمثــل مــا بيــن الخــط المغــذي للواقــط  بالميــاه البــاردة مــن  الســخان الشمســي مــع ال�

ألــواح الشمســية . اأســفلها وخــط تزويــد الســخان بالميــاه الســاخنة مــن اأعلــى ال�

ألــواح مــن  وتتــم عمليــة التســخين عندمــا تنتقــل الميــاه البــاردة ذات الكثافــة الكبيــرة رمــن الســخان الشمســي لتغــذي ال�

ألــواح  الممتصــة ل�أشــعة الشــمس لتولــد حــرارة داخــل اللــوح  تبــداأ عمليــة التســخين عنــد  اأســفلها وعنــد مــرور الميــاه بال�

مــرور الميــاه مــن داخــل اأنابيــب الســلم لتبــداأ بارتفــاع حرارتهــا ,وينتــج عــن ذلــك اأن كثافــة الميــاه تقــل وتصعــد اإلــى  اأعلــى 

ألــواح وتتجمــع فــي خــط واحــد هــو خــط تزويــد الخــزان بالميــاه الســاخنة . منطقــة فــي ال�

 خطوات تركيب الحمام الشمسي: 

1 ارتداء اللباس الواقي المناسب والتقيد بتعليمات السلامة وال�أمن المهني .
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2 التقيد بالمخططات الهندسية ذات الصلة بجميع مراحل التركيب.

٣ تنظيف الموقع وتحديد مكان مناسب للسخان الشمسي , من حيث تعرضه للاأشعة الشمس اأطول وقت 

ممكن خلال النهار.

4 تفقد المواد الواردة من التاجر وفحصها من اأي خلل اأو كسور اأو نقص.

٥ مراعاة اأن ل� تكون اأمام السخان اأية عوائق قد تحجب الشمس عنه لفترة طويلة.

ألواح  الشمسية باتجاه الجنوب مائلة اإلى الشرق قليلا مستعينين بذلك ببوصلة، كي  ٦ يجب اأن تكون ال�

نستفيد من اأشعة الشمس من بداية ساعات النهار ال�أولى.

ــى اللواقــط  ــع القطــع اللازمــة عل ــم تجمي ٧ يت

ــة وِســدات  ــات وشــدات وصــل ونبول مــن تيي

ــى ال�أرض. ــب وهــي عل ــى الجوان عل

علــى  اللازمــة  الوصــل  القطــع  تجميــع   ٨

الشمســي. الســخان 

 

ــط  ــى اللواق ــع القطــع اللازمــة عل ــم تجمي  يت

ــة وِســدات  ــات وشــدات وصــل ونبول مــن تيي

علــى  اللازمــة  الوصــل  القطــع  تجميــع 
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٩ تجميع القطع اللازمة على خزان  المياه الباردة .

10  وضع خزان تجميع المياه الساخنة على الحمالة. 

ألــواح  علــى الحمالــة وفــي المــكان المخصــص لهــا بحيــث تكــون علــى زاويــة مــا بيــن ٣0 و4٥ درجــة  11 رفــع ال�

ألــواح الشمســية.  وذلــك للاســتفادة مــن اأشــعة الشــمس وقــت الــذروة بحيــث تكــون الشــمس عموديــة علــى ســطح ال�
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12 توصيل  المياه الباردة من الخزان البارد اإلي خط تزويد المياه الباردة في السخان الشمسي.

ألــواح, واأيضــا شــبك خــط المياه  الســاخنة  12 شــبك الميــاه البــاردة مــن خــزان تجميــع الميــاه الســاخنة اإلــى اأســفل ال�

ألــواح.  مــن اأعلــى  ال�
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لضمان عدم اإعاقة سير المياه الساخنة في ال�أنابيب بسبب الهواء المتجمع نقوم بتركيب. 

          تنفيسه )هواية ( اأوتوماتيكية.                             تنفيسه)هواية( عادية ماسوه ترتفع20 سم  عن خزان

                                                                                المياه البارد على ال�أقل.
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 الموقف التعليمي الثاني: تركيب السخان ا لكهربائي.

وصــف الموقــف التعليمــي: اتصــل  زبــون  وطلــب  تركيــب ســخان كهربائــي، وذلــك  حســب  المخطط  الهندســي  

المعــد  لذلــك  وتحــت  اإشــراف  هندســي .

 خطوات العمل:

خطوات العمل 

الكامل

المواردالمنهجيةالوصف

اجمع البيانات 

واحللها

القيام  بدراسة  المخططات • 
الهندسية والمواصفات الفنية 

ال�ستفسار من المهندس المشرف • 
عن ال�أمور الغير واضحة. 

جمع كافة البيانات المطلوبة • 
من السوق المحلية وعبر شبكة 

ال�نترنت .
جمع كافة البيانات واإجراء حصرا • 

للكميات كما ونوعا بما يتطابق 
مع المخططات  الهندسية 

والمواصفات الفنية المطلوبة.

المخططات .• 
المهندس • 

المشرف،الزبون.
حاسوب.• 
شبكة ال�نترنت .• 
كتالوجا ت مطابقة • 

للمواصفات المطلوبة.
ال�تصال بتجار اأدوات • 

صحية.
ال�تصال بفنين مهره من • 

نفس التخصص.
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شراف.• اأخطط و اأقرر تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور ال�إ
توقيع اتفاقية بين • 
الطرفين حول العمل وال�أجور • 

والدفعات والوقت المطلوب لتسليم 
العمل للزبون.

اإعداد  خطه زمنيه لتنفيذ العمل.• 
اإعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز  • 

واأية اأمور اأخرى.
اإعداد التقارير اليومية لسير العمل .• 

كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل .• 

تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل .• 

ال�تصال بالتاجر من اجل تحضير • 
الطلبية المتفق عليها معها واإرسالها 

حين الطلب.

التواصل مع المهندس المشرف • 
والزبون عن طريق ال�تصال 

المباشر و الهاتف.
الزيارة الميدانية.• 

هاتف نقال .• 
سيارة .• 

الوصول اإلى موقع العمل.• اأنفذ
ألبسة وال�أدوات الواقية •  ارتداء ال�

لضمان السلامة وال�أمن المهني .
حضار •  ال�تصال بالتاجر ل�إ
الطلبية المتفق عليها.• 
اإزالة جميع العوائق الموجودة في • 

مكان العمل.

معاينة السخان الكهربائي من عدم • 
وجود خلل مصنعي فيه .

تعيين موقع مناسب لتركيب • 
السخان ويفضل خارج المنزل 

كالشرفة مثلاً.
تنظيف مكان محابس المياه الباردة • 

والساخنة المغذية للسخان بالمياه 
الباردة والمزودة للبيت مياه ساخنة 
وتركيب المحابس والقطع اللازمة.

التعاون• 
العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية .• 
العدة اللازمة للتنفيذ.• 
األبسة واأدوات ال�أمن • 

والسلامة المهني.
الخطة الزمنية .• 
هاتف نقال.• 
سيارة.• 
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تعيين مكان البويلر وتثقيب مكان • 
براغي التعليق. 

تثبيت السخان مكانه وشد البراغي .• 
تركيب توصيلات المياه الساخنة • 

والباردة وصمام اأمان والقطع 
اللازمة.

تعبئة السخان بالمياه الباردة على • 
امتلاء الخزان والتاأكد من خروجها 
من فتحة المياه الساخنة وتشغيل 

الكهرباء . 
فحص للسخان والتاأكد من عدم • 

تسريب من الوصلات.
وفي نهاية العمل يتم تنظيف موقع • 

العمل جيدا وجمع المواد المتبقية 
واإرسالها اإلى المخزن .

وتسليم  العمل اإلى المهندس • 
المشرف اأو صاحب العمل.

التاأكد من ال�لتزام بقواعد وال�أمن • اتحقق
والسلامة المهني.

التاأكد من  عدم الكسر اأو السيلان • 
التاأكد من اأن جميع القياسات • 

صحيحة.
التاأكد من ترك المكان خاليا من • 

تبعثر القطع واإرسالها للمخزن في 
الموقع.

اإحصاء العد‘ التي تم العمل بها • 
في الموقع قبل مغادرته.

المشاهدة والملاحظة.• 
استخدام اأدوات القياس.• 

اأدوات الفحص والقياس.• 
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توثيق اأسماء العدة المطلوبة • اأوثق واأعرض
للعمل.

يتم توثيق كيفيه استعمال ال�أدوات • 
ومواد العمل.

يتم توثيق كل خطوات العمل • 
السابقة وتوثيق النتائج وتوثيق عملية • 

التركيب .
كتابة و توثيق جميع الملاحظات • 

الهامة عن العمل. 
كتابة التقرير اليومي عن سير العمل • 

وعدد العمال والعمل المنجز .
تسليم المهندس اأو صاحب العمل • 

,العمل المنجز ونسخه من الصور 
والتقارير التى تشمل الملاحظات 

واخذ الموافقة الخطية.

استخدام نماذج خاصة بالتوثيق• 
كتابة التقارير.• 

الدفاتر الخاصة قيثوتلاب.• 
البرمجيات الخاصة • 

التقارير اليومية وتقارير 
التوثيق.

كميرا تصوير.• 
بالعرض والتقييم .• 

مقارنة الطلبة بين النتائج التي • اأقوم
حصلوا عليها بعد التنفيذ

تلخيص الطلبة النتائج التي تم • 
الحصول عليها 

تقديم المعلم التغذية الراجعة • 
الخاصة به

قيام المعلم بتقييم عمل الطلاب • 
من خلال ملاحظاته ومتابعته لهم 

اأثناء التنفيذ.

مناقشة جماعية بين الطلاب .• 
تحليل ورقة العمل الخاصة • 

بالتقييم .

ورقة العمل الخاصة • 
بالتقييم .

 ال�أسئلة:

ما هو اأفضل مكان لتركيب السخان الكهربائي؟ • 

علل :يجب التاأكد من ملئ اسطوانة السخان الكهربائي بالماء قبل تشغيله ؟ • 

لماذا يتوجب تركيب صمام اأمان للسخان الكهربائي ؟• 
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 نشاط: عمل بحث علمي عن السخان الكهربائي من حيث الحجم والقدرة على التسخين ومصروف 

                      الكهرباء وكيفية حساب ال�ستهلاك  بالساعة الواحدة.

 اأتعلم: 

يعتبر السخان الكهربائي من اأجهزة تسخين المياه التي تعتمد على الطاقة الكهربائية في عملها .• 

يتوافر السخان الكهربائي باأحجام مختلفة حسب سعته للماء ,• 

20لتر ,٦0لتر ,٨0لتر ,100لتر ,120لتر .• 

 اجزاء السخان الكهربائي:

يتكون السخان الكهربائي من ث��ثة اجزاء وهي :

1 الغــلاف الخارجــي وهــو مصنــوع مــن الصــاج 1ملــم ويثبــت عليــه علاقــة لتثبيــت الســخان علــى الجــدار بواســطة 

البراغــي المناســبة ,وفــي بعــض الســخانات يركــب عليــة ســاعة حــرارة تبيــن درجــة حــرارة الميــا ه داخــل الســخان .

2 مادة العزل  الفيبر كلاس وهي بين الغلاف الخارجي والسخان الداخلي.

٣ الســخان الداخلــي وفــي داخلــه قضيــب مغنيســوم للمحافظــة علــى الســخان مــن التلــف والصــداأ وفتحــات تزويــد 

الميــاه البــاردة للســخان والســا خنــة للمنــزل  وفلنجــة يثبــت عليــه جهــاز التســخين . 
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4 فتحــة تزويــد الســخان الكهربائــي بالمــاء البــارد ويســتدل عليهــا باللــون ال�زرق ويركــب عليهــا محبــس مــع رداد و 

صمــام ، اأمااهميــة الــرداد الــذي يركــب علــى الخــط البــارد للســخان هــو الحفــاظ علــى بقــاء الميــاه موجــوده داخلــه 

كــون ان فتحتــة المــاء البــارد فــي اســفل الســخان, ولــو حصــل اأي نقــص منهــا عــن مســتوى جهــاز التســخين ســيؤدي 

اإلــى حرقــه فــورا .
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٥ فتحة تزويد المياه الساخنة اإلى المنزل وتصل اإلى اعلى نقطة في السخان الداخلي  ويستدل عليها باللون ال�حمر.

٦  فلنجة في اســفل الســخان الكهربائي وتســتعمل للتنظيف وتركيب جهاز تســخين المياه ويجب ان يكون مســتوى 

جهــاز التســخين مــن اعــلاه داخــل الســخان الكهربائــي اقــل مــن مســتوى فتحــة الميــاه الســا خنــه بــه ٥ســم علــى 

ال�قــل  للحفــاظ عليــه مــن ال�حتــراق .

 مبداأعمل السخان الكهربائي:

اأماعمليــة تســخين الميــاه فهــي تعتمــد علــى )جهــاز تســخين( مقاومــة حراريــة، تقــوم بتســخين المــاء ، وهــي عبــارة عــن 
ملــف حــراري معــزول ،فــي داخــل الســخان الكهربائــي ،وعنــد ملامســة المــاء للجهــاز يتــم نقــل الحــرارة للمــاء فتقــل كثافته 
ويرتفــع اإلــى اأعلــى الســخان الكهربائي,كمــا يحتــوي علــى منظــٍم لدرجــة لحرارة،)الثرموســتات( يتــم مــن خلالــه التحكــم 

بدرجــة حــرارة المــاء، بحيــث يقــوم بفصــل التيــار الكهربائــي عنــد وصــول درجــة الحــرارة اإلــى الدرجــة المطلوبــة.

 بحث: ابحث عن العوامل المؤثرة في كمية استهلاك الكهرباء في السخان الكهربائي .

 خطوات تركيب السخان الكهربائي:

أمــن المهنــي، والتقيــد بالمخططــات  وعنــد التنفيــذ يجــب المحافظــة علــى ارتــداء الملابــس الواقيــة لتوفيــر الســلامة وال�

الهندســية والمواصفــات الفنيــة وال�ستفســار عــن اأي نقطــة غامضــة مــن المهندس المشــرف.وفي حال وجــود اأي تغيير 

فــي المخطــط اأو المواصفــات يتوجــب حصولــك علــى كتــاب خطــي بنوعيــة التغييــر مــن قبــل المهنــدس المشــرف.

وعنــد وصــول البضاعــة مــن التاجــر يجــب تفقدهــا مــن اأي عطــل اأو كســر واأيضــا مــن حيــث العــدد المطلــوب واإخبــار 

التاجــر فــورا عــن اأي نقــص اأو زيــادة اأو خلــل فــي البضاعــة .
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1 اإزالة جميع العوائق الموجودة في مكان العمل.

2 معاينة السخان الكهربائي من عدم وجود خلل مصنعي فيه .

٣ تعييــن موقــع مناســب لتركيــب الســخان ويفضــل خــارج المنــزل كالشــرفة الختارجيــة ول� يجــوز تركيبــه داخــل المنــزل 

وفــي الحمامــات اأو المطبــخ قطعيــا.

4 ويمكــن تركيبــه خلــف الحمــام الشمســي مباشــره ,ويتــم تزويــده مــن الحمــام الشمســي مــن الخــط الســاخن اإلــى 

الخــط البــارد فــي الســخان الكهربائــي  ,علــى اأن يــزود البيــت مــن الخــط الســاخن للســخان الكهربائــي ,وبهــذا نســتفيد 

مــن الميــاه الفاتــرة داخــل الحمــام الشمســي فــي فصــل الشــتاء والربيــع وبذلــك يتــم التوفيــر فــي اســتهلاك الكهربــاء.

٥ تنظيــف مــكان محابــس الميــاه البــاردة 

والســاخنة المغذيــة للســخان بالميــاه البــاردة 

والمــزودة للبيــت بميــاه ســاخنة وتركيــب 

المحابــس والقطــع اللازمــة.

مــكان  وتثقيــب  البويلــر  مــكان  تعييــن   ٦

براغــي التعليــق وتثبيــت الســخان مكانــه 

وشــد البراغــي وتوصيلــه )ببرابيــش مســلكه( 

قــادرة علــى تحمــل حــرارة الميــاه الســاخنة 

، وكذلــك للخــط البــارد وصمــام اأمــان 

والقطــع اللازمــة. 

 تنظيــف مــكان محابــس الميــاه البــاردة 

والســاخنة المغذيــة للســخان بالميــاه البــاردة 

والمــزودة للبيــت بميــاه ســاخنة وتركيــب 

مــكان  وتثقيــب  البويلــر  مــكان  تعييــن   

براغــي التعليــق وتثبيــت الســخان مكانــه 

وشــد البراغــي وتوصيلــه )ببرابيــش مســلكه( 

قــادرة علــى تحمــل حــرارة الميــاه الســاخنة 

، وكذلــك للخــط البــارد وصمــام اأمــان 
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٦ توصيل الكهرباء للسخان الكهربائي وتعيير درجة الحرارة المطلوبة من الثرموستات .

٧ تعبئة السخان بالمياه الباردة حتى امتلاء الخزان والتاأكد من خروجها من فتحة المياه الساخنة وذلك حفاظا على 

جهاز التسخين )المقاومة الحرارية(من ال�حتراق  ,ومن ثم تشغيل الكهرباء على السخان  . 

٨ اإجراء فحص للسخان والتاأكد من عدم تسريب المياه  من الوصلات.
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 الموقف التعليمي الثالث: تركيب سخان غاز.

الموارد المنهجية الوصفخطوات العمل الكامل

اجمع البيانات 

واحللها

القيام  بدراسة  المخططات الهندسية • 
والمواصفات الفنية 

ال�ستفسار من المهندس المشرف عن • 
ال�أمور الغير واضحة. 

جمع كافة البيانات المطلوبة  من • 
السوق المحلية وعبر شبكة ال�نترنت .

جمع كافة البيانات واإجراء حصرا • 
للكميات كما ونوعا بما يتطابق مع 
المخططات  الهندسية والمواصفات 

الفنية المطلوبة.

مناقشة وتحليل • 
المخططات 

الهندسية 
والمواصفات الفنية.

العمل الجماعي .• 
الحوار والنقاش.• 
البحث والتحري.• 

ال�تصال والتواصل 
مع المهنيين 

والتجار.

المخططات.• 
المهندس • 

المشرف،الزبون.
حاسوب.• 
شبكة ال�نترنت .• 
كتالوجا ت مطابقة • 

للمواصفات المطلوبة.
ال�تصا ل بتجار اأدوات • 

صحية.
ال�تصال بفنين مهره من • 

نفس التخصص.

تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور • اأخطط و اقرر
شراف. ال�إ

توقيع اتفاقية بين• 
الطرفين حول العمل وال�أجور والدفعات • 

والوقت المطلوب لتسليم العمل 
للزبون.

عداد  خطه زمنيه. • 
لتنفيذ العمل.• 
اإعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز واأية • 

اأمور اأخرى.

التواصل مع • 
المهندس المشرف 
والزبون عن طريق 

ال�تصال.

هاتف نقال .• 
سيارة .• 

وصف الموقف التعليمي: اتصل زبون وطلب تركيب سخان غاز وذلك حسب المخطط الهندسي المعد لذلك 

وتحت اإشراف هندسي .

 خطوات العمل:
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اإعداد التقارير اليومية لسير العمل .• 
كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل .• 
تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل .• 
ال�تصال بالتاجر من اجل تحضير • 

الطلبية المتفق عليها معه واإرسالها 
حين الطلب.

المباشر و الهاتف.• 
الزيارة الميدانية.• 

الوصول اإلى موقع العمل• اأنفذ
ألبسة وال�أدوات الواقية لضمان •  ارتداء ال�

السلامة وال�أمن المهني .
حضار •  ال�تصال بالتاجر ل�إ
الطلبية المتفق عليها.• 
اإزالة جميع العوائق الموجودة في • 

مكان العمل.
تفقد سخان الغاز من حيث النوعية • 

والحجم المطلوب  ومطابقته للمواصفات 
الفنية المطلوبة والتاأكد من عدم وجود 

كسور اأو اأي خلل مصنعي فيه.
اختيار المكان المناسب للسخان اإن • 

لم يكن مؤسس له من ال�أصل بحيث 
يحصل على تهوية كافية وقريب من 

مجمع المياه وال�أدوات الصحية.
تنظيف فتحات المياه الساخنة والباردة • 

وتركيب محابس عليها وتركيب اأنبوب 
مرن للغاز ووضع المربط وشده. 

نقوم بوضع علامات على الجدار • 
لفتحات السخان التي يتم تثبيت 

براغي السخان فيها وذلك بعد اخذ 
القياس بين الفتحتين بدقه وباستعمال 
ميزان الماء للحصول على خط مستو 

بين الثقبين ,وتثقيب مكان البراغي 
بالمقدح الكهربائي وبريشة ٨ملم 

ووضع ال�سفين البلاستيكي .

التعاون• 
العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية .• 
العدة اللازمة للتنفيذ.• 
األبسة واأدوات ال�أمن • 

والسلامة المهني.
الخطة الزمنية .• 
هاتف نقال.• 
سيارة.• 
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تثبيت السخان مكانه مع وضع ميزان • 
المياه على ظهر السخان للحصول 

على ال�ستواء قبل شد البراغي ، ويثبت 
بالبراغي بمفتاح شق رنج مناسب اأو 
مفك كهربائي حسب نوع البرغي.

توصيل اأنبوب  الغاز للسخان. • 
توصيل اأنبوب المياه الساخنة ويتم • 

شدها بمفتاح سويدي اأو مفتاح 
شق رنج مناسب.

تشغيل المياه والغاز عليه والتاأكد من • 
عدم السيلان للمياه الداخلة والخارجة 

منه واليه , واأيضا التاأكد من عدم تسرب 
أنبوب المرن والمحبس  ويتم  الغاز من ال�

فحص الغاز عن طريق وضع الصابون 
السائل وفي حال ظهور فقاعات يعني 

هذا وجود تسريب يجب اإصلاحه, 
اأو جهاز فحص تسريب الغاز ,ويمنع 

استعمال النار في الفحص مطلقا.
تشغيل السخان وفحصه والتاأكد من • 

صلاحيته بتسخين المياه.
تنظيف السخان بعد التركيب وتسليمه • 

للمهندس اأو صاحب العمل واخذ 
الموافقة الخطية.

التاأكد من ال�لتزام بقواعد وال�أمن • اأتحقق
والسلامة المهني.

التاأكد من دقة القياس وعدم تسريب في • 
الوصلات والغاز .

التاأكد من ترك المكان خاليا من تبعثر • 
القطع واإرسالها للمخزن في الموقع.

اإحصاء العدة التي تم العمل بها في • 
الموقع قبل مغادرته.

المشاهدة • 
والملاحظة.

استخدام اأدوات • 
القياس.

اأدوات الفحص والقياس.• 
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توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• اأوثق واأعرض 
يتم توثيق كيفيه استعمال ال�أدوات ومواد • 

العمل.
يتم توثيق كل خطوات العمل • 
السابقة وتوثيق النتائج وتوثيق عملية • 

التمديدات .
كتابة و توثيق جميع الملاحظات • 

الهامة عن العمل. 
كتابة التقرير اليومي عن سير العمل • 

وعدد العمال والعمل المنجز .
تسليم المهندس اأو صاحب • 

العمل,العمل المنجز ونسخه من الصور 
والتقارير التي تشمل ملاحظات عن 

العمل والتقارير األيوميه واخذ الموافقة 
الخطية.

استخدام نماذج • 
خاصة بالتوثيق

كتابة التقارير.• 

الدفاتر الخاصة بالتوثيق.• 
البرمجيات الخاصة • 

التقارير األيوميه وتقارير 
التوثيق.

كميرا تصوير.• 
بالعرض والتقييم.• 

مقارنة الطلبة بين النتائج التي حصلوا • اأقوم
عليها بعد التنفيذ

تلخيص الطلبة النتائج التي تم الحصول • 
عليها 

تقديم المعلم التغذية الراجعة الخاصة • 
به.

قيام المعلم بتقييم عمل الطلاب من • 
خلال ملاحظاته ومتابعته لهم اأثناء 

التنفيذ.

مناقشة جماعية بين • 
الطلاب .

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتقييم .

ورقة العمل الخاصة • 
بالتقييم.

 ال�أسئلة:

اذكر كيفية فحص وصلات الغاز؟• 

ما اأهمية استعمال البربيش المسلك للخط الساخن في سخان الغاز؟ • 

ما اأهمية استعمال ميزن الماء عند تركيب السخان وتثقيب مكان البراغي؟• 
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 نشاط: عمل بحث عن سخانات الغاز من حيث تطورها وحجمها وكيفية عملها ؟

 اأتعلم:

سخان المياه  الغازي ، احد اجهزة تسخين المياه المستخدمة والتي تعتمد على الوقود الغازي في العمل.• 

ويمكــن اعتبــاره ســخان فــوري ، لكــون المــاء البــارد يمــر فــي ملفــات نحاســية يحيــط بهــا لهــب الحارقــة ليخــرج • 

ســاخنا لتزويــد الوحــدات الصحيــة.

يتوافر باإحجام مختلفة، تتراوح بين ٦- 14 لتر في الدقيقة، كمعدل تدفق للماء الساخن .• 

 انواع سخانات المياه بالوقود الغازي حسب ضغط التشغيل:

 اأول�ً:سخانات الوقود الغازي تعمل على الضغط المنخفض .

 ثانياً:سخانات الوقود الغازي تعمل على ضغط عالي .

  تطور صناعة سخانات الوقود الغازي :

قبــل الخــوض فــي ال�نــواع وال�حجــام ل� بــد لنــا ان نتطــرق اإلــى تطور 

ســخان الغــاز بلمحــة موجــزة فقــد بــداأ عاديــا جــدا يخلــو مــن جميــع 

التقنيــات الحديثــه مثــل المجــس الحــراري وســاعة الحــرارة والشــرارة 

ال�لكترونيــة حيــث كان يشــعل بواســطة القداحــة اأو عــود الثقــاب .

السخان البدائي 
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وبعــد ذلــك تطــور ليصبــح نصــف  اأوتوماتيــك تــم اضافــة المجــس الحــراري وبطاريــة جافــة ولكــن هــو بحاجــة اإلــى تشــغيل 

الشــراره ال�لكترونيــة عــن طريــق كســبة خاصــة يتــم الضغــط عليهــا يدويــا .

 

أوتوماتيكــي  حيــث تعمــل الشــراره ال�لكترونيــه مــع  وفــي اخــر تطــور  لصناعــة ســخان الغــاز حيــث ذســمي ســخان الغــاز ال�

فتحــة الغــاز للفــرن  فــي وقــت واحــد ,وذلــك عنــد مــرور المــاء البــارد مــن خــلال الصمــام كمــا ذكــر ســابقا .وتــم تزويــده 

بالمجــس الحــراري وســاعة تعييــر درجــة الميــاه المطلوبــة مبينــة علــى الشاشــة فــي الغــلاف الخارجــي للســخان وشــراره 

الكترونيــة اأوتوماتيكيــه .

اأمابخصــوص النوعيــات فهــي كثيــرة ومتعــددة تعــد د البلدان المنتجة لهذا الســخان ,وذات اشــكال والــوان واحجام مختلفة 

,فــلا نريــد التطــرق اإلــى اأي اســم معيــن ل�ي ســخان غــاز لكــن نــود التركيــز علــى اســتعمال�ته فهــي اأيضــا كثيــره ولكــن 

يمكــن ذكــر مــا يلــي:
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1 سخان غاز منزلي .

2 سخان غاز منزلي يستعمل لغايتين معا وهي التدفئة المركزية وتزويد المنزل بالمياه الساخنة في نفس الوقت .

وهنــاك مراجــل كبيــرة تســتعمل للتدفئــة المركزيــه واخــرى لتســخين الميــاه لســكنات الطــلاب الداخليــه  والمستشــفيات 

والفنادق.

اأمااحجــام ســخانات الغــاز المنزليــه وهــذا مــا يهمنــا فــي هــذا الموقــف التعليمــي تتــراأوح مــا بيــن ٦ -14لترمــاء ســاخن  فــي 

الدقيقــة الواحدة.

 اأجزاء سخان الوقود الغازي :

1 الغلاف الخارجي ويركب عليه ساعة تبين الحرارةواأيدي مفاتيح التشغيل وعلبة البطارية الجافة.

2 الســخان الداخــي ويتكــون مــن حجــرة احتــراق وشــرارةالكترونيه واأنابيــب نحاســية مثبــت في اعلى نقطــة منها )مجس 

حــراري( يعمــل علــى فصــل الغــاز عــن الســخان فــي حــال ارتفــاع درجــة حرارةعــن الحــد المعيــرة عليها,ويوجــد اأيضــا 

مدخنــة لخــروج غــازات ال�حتراق .

٣ فتحــة ميــاه بــارده وتكــون متصلــه مــع صمــام يعمــل علــى فتــح الغــاز للســخان واأيضــا اعطــاء شــرارة الكترونية ل�شــعال 

الفــرن فــور دخــول المــاء البــارد  منــه للســخان وهــذا النوع يســمى ســخان اأوتوماتيــك كامل .

4 فتحة مياه ساخنة ويتثبت على اعلاها المجس الحرراي لفصل الغاز عند ارتفاع درجة الحراة فوق المطلوب.
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٥  فتحة الغاز وهي متصلة مع صمام الغاز الرئيسي للسخان المتصل بخط المياه البارد.

 خطوات تركيب سخان الغاز:

1 اإزالة جميع العوائق الموجودة في مكان العمل.

2 تفقــد ســخان الغــاز مــن حيــث النوعيــة والحجــم المطلــوب  ومطابقتــه للمواصفــات الفنيــة المطلوبــة والتاأكد من عدم 

وجــود كســور اأو اأي خلــل مصنعــي فيه .

٣ اختيــار المــكان المناســب للســخان اإن لــم يكــن مؤســس لــه مــن ال�أســاس بحيــث يحصــل علــى تهويــة كافيــة وقريــب 

مــن مجمــع الميــاه وال�أدوات الصحيــة .

4 تنظيف فتحات المياه الساخنة والباردة وتركيب محابس عليها وتركيب بربيش الغاز ووضع المربط وشده.  
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٥ نقــوم بوضــع علامــات علــى الجــدار لفتحــات الســخان التــي يتــم تثبيــت براغــي الســخان فيهــا وذلــك بعــد اخــذ 

القيــاس بيــن الفتحتيــن بدقــه وباســتعمال ميــزان المــاء للحصــول علــى خــط مســتو بيــن الثقبيــن ,وتثقيــب مــكان البراغــي 

بالمقــدح الكهربائــي وبريشــة ٨ملــم ووضــع اإســفين بلاســتيكي.

٦ تثبيــت الســخان مكانــه مــع وضــع ميــزان الميــاه علــى ظهــر الســخان للحصــول علــى ال�ســتواء قبــل شــد البراغــي، 

ويثبــت بالبراغــي بمفتــاح شــك رنــج مناســب اأو مفــك كهربائــي حســب نــوع البرغــي .

                                   تركيب اأنبوب الغاز المرن  على السخان                                   تركيب اأنبوب الغاز المرن  على السخان                                   تركيب اأنبوب الغاز المرن  على السخان                                   تركيب اأنبوب الغاز المرن  على السخان
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٧ تركيب برابيش المياه على السخان )وخاصة الخط الساخن ( ويتم شدها بمفتاح سويدي اأو مفتاح شك رنج مناسب .

٨ تشــغيل الميــاه والغــاز عليــه والتاأكــد مــن عــدم الســيلان للميــاه الداخلــة والخارجــة منــه واليــه , واأيضــا التاأكــد مــن عدم 

أنبــوب المــرن للغــاز والمحبــس  ويتــم فحــص الغــاز عــن طريــق وضــع الصابــون الســائل والمــاء وفــي  تســريب الغــاز مــن ال�

حــال ظهــور فقاعــات يعنــي هــذا وجــود تســريب يجــب اإصلاحــه, ويتــم فحصــه اأيضــا عــن طريــق جهــاز فحص تســريب 

الغــاز ,ويمنــع اســتعمال النــار فــي الفحــص مطلقــا.

ــاه الســاخنة مــن الحمــام  ــرة المي ــاه ,مــع ضــرورة اإغــلاق دائ ٩ تشــغيل الســخان وفحصــه والتاأكــد مــن تســخين المي

ــح. ــدة والعكــس صحي ــة جي ــاز لضمــان عمــل الســخان بطريق ــاء عمــل ســخان الغ الشمســي اأثن
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 الموقف التعليمي الرابع :تركيب جهاز تسخين مياه كهربائي فوري.

الموارد المنهجية الوصفخطوات العمل الكامل

القيام  بدراسة  المخططات الهندسية • اأجمع البيانات واأحللها
والمواصفات الفنية 

ال�ستفسار من المهندس المشرف • 
عن ال�أمور الغير واضحة. 

جمع كافة البيانات المطلوبة  من • 
السوق المحلية وعبر شبكة ال�نترنت.

جمع كافة البيانات واإجراء حصرا • 
للكميات كما ونوعا بما يتطابق مع 
المخططات  الهندسية والمواصفات 

الفنية المطلوبة.

مناقشة وتحليل • 
المخططات الهندسية 

والمواصفات الفنية.
العمل الجماعي .• 
الحوار والنقاش.• 
البحث والتحري.• 

ال�تصال والتواصل مع 
المهنيين والتجار.

المخططات.• 
المهندس المشرف، • 

الزبون.
حاسوب.• 
شبكة ال�نترنت.• 
كتالوجا ت مطابقة • 

للمواصفات المطلوبة.
ال�تصال بتجار اأدوات • 

صحية.
ال�تصال بفنين مهره من • 

نفس التخصص.

تحديد موعد لزيارة الموقع بحضور • اأخطط واقرر
شراف. ال�إ

توقيع اتفاقية بين الطرفين حول العمل • 
وال�أجور والدفعات والوقت المطلوب 

لتسليم العمل للزبون.
اإعداد  خطه زمنيه لتنفيذ العمل.• 
اإعداد تقارير لتوثيق العمل المنجز واأية • 

اأمور اأخرى.
اإعداد التقارير اليومية لسير العمل .• 

التواصل مع المهندس • 
المشرف والزبون عن • 

طريق ال�تصال المباشر 
و الهاتف.

الزيارة الميدانية.• 

هاتف نقال .• 
سيارة .• 
هاتف نقال.• 

وصــف الموقــف التعليمــي: اتصــل  زبــون  وطلــب  تركيــب  جهــاز تســخين كهربائــي فــوري ، وذلــك حســب 

ــك وتحــت اإشــراف هندســي. ــد لذل المخطــط الهندســي المع

 المرجعية والمنهجية:
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كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل .• 
تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل .• 
ال�تصال بالتاجر من اجل تحضير • 

الطلبية المتفق عليها معه واإرسالها 
حين الطلب.

الوصول اإلى موقع العمل• اأنفذ
ألبسة وال�أدوات الواقية لضمان •  ارتداء ال�

السلامة وال�أمن المهني .
حضار •  ال�تصال بالتاجر ل�إ
الطلبية المتفق عليها.• 
اإزالة جميع العوائق الموجودة في • 

مكان العمل.
تفقد السخان الكهربائي الفوري  قبل • 

تركيبه والتاأكد من عدم وجود كسور 
اأو اأي خلل مصنعي فيها وانه ضمن 

المواصفات الفنية المطلوبة.
تنظيف الموقع من العوائق .• 
تنظيف المكان الذي سيتم تثبيت • 

السخان الكهربائي الفوري .
اخذ القياسات المطلوبة لتثبيت • 

السخان الكهربائي الفوري وتثقيب 
سفين  مكان البراغي ووضع ال�إ
البلاستيكي وتثبيته بالبراغي .

تركيب محبس الزاوية على خط البارد الذي • 
سيغذي السخان الكهربائي الفوري .

شبك خط المياه على فتحة المياه • 
الباردة في السخان الكهربائي الفوري  
)مدخل المياه( ببربيش نياكرة وحسب 

تعليمات المنتج .
شبك السخان الكهربائي الفوري • 

بالتيار الكهربائي .

التعاون• 
العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية .• 
العدة اللازمة للتنفيذ.• 
األبسة واأدوات ال�أمن • 

والسلامة المهني.
الخطة الزمنية .• 
هاتف نقال.• 
سيارة.• 
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تنظيف موقع العمل من المواد الباقية • 
واإرسالها اإلى المخزن وترك المكان نظيفا.

تشغيل السخان الكهربائي الفوري • 
والتاأكد من عمله بتسخين المياه 

وتفقده من السيلان .
تنظيف السخان الكهربائي الفوري بعد • 

التركيب وتسليمه للمهندس اأو صاحب 
العمل واخذ الموافقة الخطية.

التاأكد من ال�لتزام بقواعد وال�أمن • اأتحقق
والسلامة المهني.

التاأكد من تركيب السخان الكهربائي • 
الفوري مكانه جيدا وعدم سيلان 

وعدم وجود سيلان في الوصلات .
التاأكد من ترك المكان خاليا من تبعثر • 

القطع واإرسالها للمخزن في الموقع.
اإحصاء العدة التي تم العمل بها في • 

الموقع قبل مغادرته.

المشاهدة والملاحظة.• 
استخدام اأدوات • 

القياس.

اأدوات الفحص والقياس.• 

توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• اأوثق واأعرض 
يتم توثيق كيفيه استعمال ال�أدوات • 

ومواد العمل.
يتم توثيق كل خطوات العمل • 
السابقة وتوثيق النتائج وتوثيق عملية • 

التمديدات .
كتابة و توثيق جميع الملاحظات • 

الهامة عن العمل. 
كتابة التقرير اليومي عن سير العمل • 

وعدد العمال والعمل المنجز .
تسليم المهندس اأو صاحب • 

العمل,العمل المنجز ونسخه من 
الصور والتقارير التي تشمل ملاحظات 

عن العمل والتقارير األيوميه واخذ 
الموافقة الخطية.

استخدام نماذج • 
خاصة بالتوثيق

كتابة التقارير.• 

الدفاتر الخاصة بالتوثيق.• 
البرمجيات الخاصة • 

التقارير األيوميه وتقارير 
التوثيق.

كميرا تصوير.• 
بالعرض والتقييم .• 
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مقارنة الطلبة بين النتائج التي حصلوا • اقوم
عليها بعد التنفيذ

تلخيص الطلبة النتائج التي تم • 
الحصول عليها.

تقديم المعلم التغذية الراجعة الخاصة • 
به.

قيام المعلم بتقييم عمل الطلاب من • 
خلال ملاحظاته ومتابعته لهم اأثناء 

التنفيذ.

مناقشة جماعية بين • 
الطلاب .

تحليل ورقة العمل • 
الخاصة بالتقييم .

ورقة العمل الخاصة • 
بالتقييم .

 ال�أسئلة:

علل :يسمى جهاز تسخين المياه الكهربائي الفوري بهذا ال�سم ؟• 

اذكر اأجزاء  سخان المياه الكهربائي الفوري ؟• 

ما اأهمية وجود مفتاح التدفق على مجرى دخول الماء البارد في السخان الكهربائي الفوري ؟ • 

 نشاط: عمل بحث عن ال�أضرار والمخاطر التي قد تنجم في حال تركيب السخان الكهربائي
                       الفوري مخالفا للمواصفات الفنية  وتعليمات المنتج .

 اتعلم:

جهــاز  فــي  التســخين  عمليــة  تتــم 
الســخان الكهربائــي الفــوري مــن خــلال 
تدفــق الميــاه اإليــه )مــن فتحــة التغذيــة( 

ويعتمــد فــي عملــه علــى تســخين الميــاه 

بمقاومــة كهربائيــة تتــراوح قدرتهــا بيــن 

)٣-٧ ( كيلــو واط .

جهــاز  فــي  التســخين  عمليــة  تتــم 
الســخان الكهربائــي الفــوري مــن خــلال 
تدفــق الميــاه اإليــه )مــن فتحــة التغذيــة( 

فــي عملــه علــى تســخين الميــاه 

بمقاومــة كهربائيــة تتــراوح قدرتهــا بيــن 
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اأشكال السخان الكهربائي الفوري: 

 اأجزاء السخان الكهربائي الفوري :

1 الغلاف الخارجي ويركب علية مفاتيح التشغيل ولمبة تضيء وقت ال�ستعمال. 

2 الجهــاز الداخلــي ويتكــون مــن اســطوانة نحاســية اأو بلاســتيكية مقويــه تتحمــل درجــة حــرارة عاليــة، وفلنجــة عليهــا 

مقاومــة حراريــة اإلــى داخــل ال�ســطوانة متصلــة باأســلاك كهربائيــة مــع مفاتيــح التشــغيل .

ــة  ــى المقاوم ــاء اإل ــر لتشــغيل الكهرب ــوم باإعطــاء اأم ــذي يق ــذي يمــر مــن خــلال الصمــام وال ــاردة ال ــاه الب ٣ خــط المي

ــى ال�ســطوانة لتســخينها.  ــه اإل ــي الفــوري ومن للســخان الكهربائ
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 خطوات تركيب السخان الكهربائي الفوري :

1 تنظيــف المــكان الــذي ســيتم تثبيــت الســخان الكهربائــي الفــوري واخــذ القياســات المطلوبــة لتثبيتــه وتثقيــب مــكان 

ســفين البلاســتيكي وتثبيتــه بالبراغــي. البراغــي ووضــع ال�إ

                      تركيب محبس الزاوية                           شبك السخان بالتيار الكهربائي 

تثبيت السخان الكهربائي الفوري.
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شبك خطي المياه الباردة والساخنة وتنظيف الجهاز وتشغيله وفحصه

ــي الفــوري )الخــط الســاخن(    م��حظــة هامــة: ومــن الضــروري اأن تبقــى فتحــة المخــرج للســخان الكهربائ

أنــه يعتبــر بمثابــة تهويــة للســخان ,وفــي حالــة اإغلاقهــا قــد يــودي ذلــك اإلــى حــرق المقاومــة اأو انفجــاره. مفتوحــة باســتمرار ل�
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اأسئلة 
الوحدة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:   السؤال ال�أول: اختر ال�إ

1 حدد نقطة سحب المياه الساخنة في خزان تجميع المياه للسخان الشمسي؟        

ب- في وسطه             اأ- في اأعلى نقطة منه  

د- )د+ج(.            جـ- في اأسفل نقطة  

2 اأهمية عزل ال�أسطوانة الداخلية عن الغلاف الخارجي للسخان الكهربائي ؟      

       اأ- يحافظ على درجة حرارة المياه داخل السخان           ب-يمنع تسرب المياه خارج السخان 

       جـ- يحافظ على الغلاف الخارجي من التلف والصداأ       د- عزل صوت الماء.

٣ حدد اتجاه تركيب األواح السخان الشمسي؟       

              اأ-باتجاه الجنوب مائل اإلى الشرق قليلا«                  ب- باتجاه الغرب مائل اإلى الجنوب قليلا«   
             جـ-باتجاه الغرب                                          د- باتجاه الشمال .

4 ما اأهمية تركيب صمام ال�أمان على فتحة دخول الماء البارد للسخان الكهربائي؟        

             اأ- يمنع رجوع الماء الساخن من السخان.

           ب- تصريف الضغط الزائد لحمايته من ال�نفجار.

            جـ- يعمل على زيادة ضغط المياه في الشبكة.

           د- اإخراج الهواء المتجمع في السخان الكهربائي.
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٥ ما اأهمية منظم درجة حرارة الماء داخل السخان الكهربائي؟        

             اأ- الحفاظ على ضغط ثابت للماء داخل السخان الكهربائي . 

            ب- يمنع تراكم التكلسات على المقاومة الحرارية.

            جـ- فصل التيار الكهربائي عن المقاومة الكهربائية عند وصول درجة الحرارة الماء للدرجة المعيرة عليها  .

            د- قياس درجة حرارة الماء الساخن .

٦ كيف يتم فحص تسريب الغاز من سخان الوقود الغازي ووصلاته ؟       

            اأ- بواسطة الماء والصابون السائل

           ب- بواسطة النار      

           جـ- بواسطة جهاز فحص تسريب الغاز .

جابة الصحيحة.            د- )ا+ج( ال�إ

أوتوماتكي« عن سخان الوقود الغازي ذو الشعلة الدائمة العادية ؟   ٧ بماذا يمتاز سخان الوقود الغازي »ال�      

            اأ- زيادة معدل تدفق  المياه الساخنة.                          ب- وجود محول شرارة الكترونية .         

            جـ- مادة صنع ملفات التسخين .                             د- وجود صمام غاز .

٨ ما اأهمية تركيب المجس الحراري في سخان الوقود الغازي ؟      

     اأ- الحفاظ على درجة حرارة معينة للماء داخل سخان الوقود الغازي.

     ب- قياس درجة حرارة الماء الساخن في سخان الوقود الغازي.

     جـ- فصل الغاز عن سخان الوقود الغازي عند ارتفاع درجة حرارة الماء عن الحد المطلوب.

     د- التحكم في درجة حرارة الماء داخل سخان الوقود الغازي.                                          

٩ ما قدرة المقاومات الكهربائية المركبة على السخان الكهربائي الفوري ؟      

ب-٣-٧ كيلو واط.            اأ-  1-2كيلو واط.  

د- تزيد عن ٧ كيلو واط.            جـ- ٨-10 كيلو واط.  
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أنابيب المفرغة لسخانات المياه الشمسية ؟ 10 ما مادة صنع زجاج ال�      

ب- التفلون.            اأ- السيلكون.   

د- الزجاج المزدوج.            جـ- البروسيلكيت.  

 السؤال الثاني: ما اأهمية قراءة المخططات الهندسية والمواصفات الفنية قبل البدء بالعمل؟ 

ألواح الشمسية لها  وكيفية تحديدها   السؤال الثالث: اذكر الجهة التي يتم توجيه ال�

 السؤال الرابع: اذكر العوامل التي تساعد على توفير استهلاك الكهرباء في السخان الكهربائي؟

 السؤال الخامس: عدد اأسماء ال�أدوات وال�أجهزة المستعملة في تركيب بويلر الغاز؟

 السؤال السادس: لماذا ل� يجوز تركيب محبس على فتحة الخط الساخن للسخان الكهربائي الفوري؟
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اأسماء المشاركون في ورشة العمل لكتاب التمديدات الصحية والتدفئة المركزية:

م. معاذ اأبو سليقة                    م. ماهر يعقوب                م. اأسامة حمادنة  اأ. ابراهيم قدح )منسقاً(       

م. طارق حمادنة             م. اأحمد صعابنه                     م. اأيمن معالي          م. راأفت دعيس        

لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم

د. سمية النّخالة

د. بصري صالح 

م. وسام نخلة

اأ. ثروت زيد


