
 لَُ رم١ٕخ اٌّىبئٓ ٚاٌّؼلاد / فوع ا١ٌَبهاد / اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ 

 

 االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌؾَبٍبداالٌىزو١ٔٚخ ِٕٚظِٛخ اٌؾمٓ  ٚاألعٙيحاٌىٙوثبئ١خ  األعٙيحٌّؼوفخ اٍزقلاَ  ٚر١ٙئزٗ٘لف اٌّبكح رؼ١ٍُ اٌطبٌت 

  األػطبيٚرشق١ض  أٔٛاػٙبِىٛٔبد ثىبفخ  اٌىٙوثبئ١خ ٌزٍهلواءح اٌلٚائو  ِزؼّٕخاٌىٙوثبئ١خ ٚاالٌىزو١ٔٚخ ١ٌٍَبهاد 

 رفب١ًٕ اٌّفوكاد                        األٍجٛع 

اٌّٛطالد , ثٍٛهح اٌلا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌجٍٛهح اٌلا٠ٛك , رؼل٠ً ٔظف اٌّٛعخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك , وفبءح اٌزؼل٠ً ٌٕظف  أشجبٖ 1-2

ٚاٌنٞ ٠َّٝ ) اٌّأفن اٌٍٛطٟ ( , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌمٕطوح , وفبءح   2اٌّٛعخ , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك ػلك 

 اٌئو كا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌٍئو كا٠ٛك , اٌئو كا٠ٛك ِضجذ ٌٍفٌٛز١خاٌزؼل٠ً ثبٌمٕطوح , 

 األٔٛاع( , ٔظو٠خ اٌؼًّ , ِىٛٔبد اٌزوأيٍزٛه , اٌقظبئض , ِمبهٔخ ث١ٓ    N. P . N ٚٔٛع )   (   P.N.P اٌزؤيٍزٛه , ٔٛع )  3

(  CE ( ٚاٌّشغ اٌّشزون ) CBٟ٘ ) اٌمبػلح اٌّشزووخ ) أٔٛاعاالفوٜ , هِٛى اٌزوأيٍزٛه , اٌزوأيٍزٛه ٠ؼًّ وّىجو ٌضالصخ 

  (  CC ٚاٌغبِغ اٌّشزون )

ػًّ اٌزوأيٍزٛه  ِجلأ( ,   JFET  ( ٚ )MOSFET وً ِٓ ) إٌٝ( ٚاٌنٞ ٠مَُ  FET أٔٛاع اٌزوأيٍزٛه ٔٛع ) 4-5

(اٌلائوح اٌّىبفئخ   MOSFET ػًّ اٌزوأيٍزٛه ٔٛع ) ِجلأوّىجو فوط , فٛاص اٌزوأيٍزٛه ٚرطج١مبد ,   ( JFET)  ٔٛع

 ( SCR( , رطج١مبد روأيٍزٛه )  SCR ٌزوأيٍزٛه اٌملهح ٔٛع )

اٌم١بً , ِؾٛالد اٌطبلخ , اٌّٛاطفبد اٌؼبِخ , رظ١ٕف اٌّؾٛالد اٌطبلخ إٌشطخ ٚاٌٍَج١خ , ِؾٛالد اٌّمبَٚ ,  أعٙيح ِؾٛالد ٚ 6-7

( , ِؾٛالد اٌطبلخ اٌؾض١خ , ِؾٛالد ؽبلخ اٌزلفك , ِؾٛالد كهعخ   LVDT اٌزفبػ١ٍخ ) اإلفواطاٌغٙل , ل١بً اٌزؾ١ًّ , ِؾٛالد 

  -زواداٌؾواهح , اٌضوٍِٛزٛه اٌؾواهٞ , اٌج١وِٚ

   ا١ٌَبهاد -ٌٍؼ١ٍّبد , و١ف١خ رظ١ٕغ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ , ٚظ١فخ ِىجوICاٌلٚائو اٌّزىبٍِخ  8

( ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ ECUٚؽلح اٌزؾىُ )-اٌزٕبظو٠خ اإلشبهح-اٌول١ّخ اإلشبهح- ٌٛؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون األٍب١ٍخاٌؼ١ٍّبد  9-10

-اٌّشغالد( ٚٚظبئفٙب-ؽَبً-اٌزوأََزٛه اٌملهح-اٌناووح-اٌّب٠ىوٚثو١ٍَٛه -اٌّؼبٌغبد—ِىجواد–اٌّؾون)ِٕظُ اٌغٙل 

 ا١ٌَبهاد - كٚائو اٌزؾىُ اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ -ِشغالد ِٓ ٚؽلح اٌزؾىُ إٌٝاٌلافٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد ٚاٌقبهعخ  اإلشبهاد

-ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌٙٛاء-ٌٙٛاءؽَبً وزٍخ رلفك ا-ؽَبً اٌؼغؾ اٌّطٍك ثّغّغ اٌَؾت- أٔٛاػٗ-رؼو٠ف اٌؾَبً ٚظ١فزٗ  11-13

 اٌـ ---األٚوَغ١ٓؽَبٍخ  -ؽَبً اٌلق-ؽَبً ٍوػخ كٚهاْ اٌّؾون-ؽَبً ٚػغ طّبَ اٌقبٔك-ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌّؾون

طّبَ رظو٠ف -ل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَر إػبكحطّبَ -ٔظبَ ٍوػخ اٌالؽًّ-ثقبفبد اٌؾمٓ -اٌّشغالد ٚؽلح اٌزؾىُ-رؼو٠ف اٌّشغالد 14-15

 -اٌزؾىُ فٟ رشغ١ً ٔظبَ شؾٓ اٌٙٛاء اٌغجوٞ -ِؼقخ اٌٛلٛك-غبىاد اٌّؾون أثقوح

ىا٠ٚخ رمل٠ُ اٌشواهح( ٚػاللخ ػٍّٙب ِغ ثم١خ  -ؽو٠مخ ػٍّٙب وٙوثبئ١ب )ىا٠ٚخ اٌَىْٛ–ِىٛٔبرٙب  -االٌىزوٟٚٔ اإلشؼبيِٕظِٛخ  16

 ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ

ِٕظِٛخ -اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍؾ-اٌزؾىُ ثَوػخ اٌال ؽًّ-)اٌزشغ١ً اٌجبهك ؾىُ اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌز 17-19

 اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍؾ ػٕل اٌزؼغ١ً( -لطغ اٌٛلٛك ػٕل اٌَوع اٌؼب١ٌخ علا

فوائؾ -  Mmoronic -Monoٔظبَ  -Mmoronicٔظبَ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِٕظِٛبد اٌزشغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾون  20-22

 أفوٜ أٔظّخ٠ّٚىٓ كهاٍخ -PFI ٔظبَ اٌؾمٓ -اٌؾًّ ِغ ٍوػخ اٌّؾون ِغ ىا٠ٚخ اٌؾمٓ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌقوائؾ اٌىٙوثبئ١خ ِٚىٛٔبد ٌٛؽخ اٌؼلكاد  23

 اٌقٍف  إٌٝاٌزؼوف ػٍٝ ؽو٠مخ هثؾ ٚػًّ ؽَبٍبد اٌزٕج١ٗ ػٕل اٌوعٛع  24

 ٌّٕبمط ِٓ ا١ٌَبهاداٌزؼوف ٚلواءح اٌقوائؾ اٌىٙوثبئ١خ اٌّزىبٍِخ  25

 رل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَ . ِٕظِٛخ اٌّؾٛي اٌؾفبى .  إػبكح EGRاٌزؾىُ ثغبىاد اٌؼبكَ ِٕظِٛخ   26

 ( فىوح ػٓ ػٍّٙب ٚرطج١مٙب فٟ ا١ٌَبهاد اٌؾل٠ضخFuel cell technogy ف١ٍخ اٌٛلٛك) 27

 ا١ٌَبهاد اٌؾل٠ضخ -اٌّشبوً ٚ رٕظ١ف اٌناووح ِٓ وٛكاد اٌّقيٚٔخ ثٙب إطالػ ثٛاٍطخ ٔظبَ اٌىٛكاد ٚ األػطبيلواءح  28-30

 



 

 

 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

 اٌضب١ٔخ -اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ :                                              

       ١ٍ2بهاد  وٙوثبئ١خ -اٌّبكح :                                           

 (     2-1األٍجٛع )                                                

اٌّٛطالد , ثٍٛهح اٌلا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌجٍٛهح اٌلا٠ٛك , رؼل٠ً ٔظف اٌّٛعخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك ,  أشجبٖ -: اٌّٛٙٛع

ٚاٌنٞ ٠َّٝ ) اٌّأفن اٌٍٛطٟ ( , رؼل٠ً   2وفبءح اٌزؼل٠ً ٌٕظف اٌّٛعخ , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك ػلك 

ٔو كا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌٍئو كا٠ٛك , اٌئو كا٠ٛك ِضجذ ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌمٕطوح , وفبءح اٌزؼل٠ً ثبٌمٕطوح , اٌي

 اٌفٌٛز١خ
أشجبٖ اٌّٛطالد , ثٍٛهح اٌلا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌجٍٛهح اٌلا٠ٛك ,  ٠ؼوف وً ِٓ -)الفكرة المركزٌة(: -: الهدف العام

ٚاٌنٞ   2وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك ػلك رؼل٠ً ٔظف اٌّٛعخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك , وفبءح اٌزؼل٠ً ٌٕظف اٌّٛعخ , رؼل٠ً ِٛعخ 

٠َّٝ ) اٌّأفن اٌٍٛطٟ ( , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌمٕطوح , وفبءح اٌزؼل٠ً ثبٌمٕطوح , اٌئو كا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ 

 . ٌٍئو كا٠ٛك , اٌئو كا٠ٛك ِضجذ اٌفٌٛز١خ

  -األ٘لاف اٌقبٕخ:

, اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌجٍٛهح اٌلا٠ٛك , رؼل٠ً ٔظف اٌّٛعخ ثٛاٍطخ أشجبٖ اٌّٛطالد , ثٍٛهح اٌلا٠ٛك  وً ِٓ  ٠ؼوف – 1

ٚاٌنٞ ٠َّٝ ) اٌّأفن اٌٍٛطٟ ( ,   2اٌلا٠ٛك , وفبءح اٌزؼل٠ً ٌٕظف اٌّٛعخ , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك ػلك 

خ ٌٍئو كا٠ٛك , اٌئو كا٠ٛك رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌمٕطوح , وفبءح اٌزؼل٠ً ثبٌمٕطوح , اٌئو كا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئ

 .ِضجذ اٌفٌٛز١خ
أشجبٖ اٌّٛطالد , ثٍٛهح اٌلا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌجٍٛهح اٌلا٠ٛك , رؼل٠ً ٔظف اٌّٛعخ ثٛاٍطخ   ٠ؼوف وً ِٓ – 2 

,  ٚاٌنٞ ٠َّٝ ) اٌّأفن اٌٍٛطٟ (  2اٌلا٠ٛك , وفبءح اٌزؼل٠ً ٌٕظف اٌّٛعخ , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك ػلك 

رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌمٕطوح , وفبءح اٌزؼل٠ً ثبٌمٕطوح , اٌئو كا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌٍئو كا٠ٛك , اٌئو كا٠ٛك 

 .ِضجذ اٌفٌٛز١خ
أشجبٖ اٌّٛطالد , ثٍٛهح اٌلا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌجٍٛهح اٌلا٠ٛك , رؼل٠ً ٔظف اٌّٛعخ   ٠ؼوف وً ِٓ ١ّ٠ي -3 

ٚاٌنٞ ٠َّٝ ) اٌّأفن   2وفبءح اٌزؼل٠ً ٌٕظف اٌّٛعخ , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك ػلك ثٛاٍطخ اٌلا٠ٛك , 

اٌٍٛطٟ ( , رؼل٠ً ِٛعخ وبٍِخ ثٛاٍطخ اٌمٕطوح , وفبءح اٌزؼل٠ً ثبٌمٕطوح , اٌئو كا٠ٛك , اٌلائوح اٌّىبفئخ ٌٍئو كا٠ٛك , 

 .اٌئو كا٠ٛك ِضجذ اٌفٌٛز١خ
 ٍِقض ػٓ اٌّٛاػ١غ اٌَبثمخ ماد اٌؼاللخ  -اإلٌمبء  أٍٍٛة -رمل٠ُ اٌّٛػٛع :

 اإلعبثخ ِٓ لجً اٌطٍجخ اٌّٛػٛع ٚ  رٛع١ٗ األٍئٍخ اٌقبطخ  - 

  خاٌٍّٛٔ األلالَ صُ اٌزظؾ١ؼ ٚ اإلعبثخ ِٓ لجً اٌّلهً ثبٍزقلاَ اٌجٍٛزواد اٌؼبك٠خ ٚ أٌٍّٛٔٗ ٚاٌّقططبد ٚ –

 اإلعبثخ ػٍٝ أٍئٍخ اٌطٍجخ –األفالَ اٌؼ١ٍّخ  ثبٍزقلاَ اٌٍٛؽخ أٚ اٌغٙبى أٚ اٌؼلح ٌإل٠ؼبػػٍٝ 

 رٍق١ض  اٌّٛػٛع  – 

 . اٌٛاعت ؽٍٙباألٍئٍخ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                            التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                  حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     3األسبوع )                                 (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
( , ٔظو٠خ اٌؼًّ , ِىٛٔبد اٌزوأيٍزٛه ,    N. P . N ٚٔٛع )   (   P.N.P , ٔٛع ) اٌزوأيٍزٛه -: الموضوع

ٟ٘ ) اٌمبػلح  أٔٛاعاالفوٜ , هِٛى اٌزوأيٍزٛه , اٌزوأيٍزٛه ٠ؼًّ وّىجو ٌضالصخ  األٔٛاعاٌقٖبئٔ , ِمبهٔخ ث١ٓ 

  (  CC ( ٚاٌغبِغ اٌّْزون ) CE ( ٚاٌّْغ اٌّْزون ) CBاٌّْزووخ )
( , ٔظو٠خ اٌؼًّ ,    N. P . N ٚٔٛع )   (   P.N.P , ٔٛع ) اٌزوأيٍزٛهٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

االفوٜ , هِٛى اٌزوأيٍزٛه , اٌزوأيٍزٛه ٠ؼًّ وّىجو ٌضالصخ  األٔٛاعِىٛٔبد اٌزوأيٍزٛه , اٌقٖبئٔ , ِمبهٔخ ث١ٓ 

 .  (  CC ( ٚاٌغبِغ اٌّْزون ) CE اٌّْزون )( ٚاٌّْغ  CBٟ٘ ) اٌمبػلح اٌّْزووخ ) أٔٛاع
  -األهداف الخاصة:

( , ٔظو٠خ اٌؼًّ , ِىٛٔبد اٌزوأيٍزٛه , اٌقٖبئٔ    N. P . N ٚٔٛع )   (   P.N.P , ٔٛع ) اٌزوأيٍزٛهٌعرف  – 1

ٟ٘ ) اٌمبػلح اٌّْزووخ  أٔٛاعاالفوٜ , هِٛى اٌزوأيٍزٛه , اٌزوأيٍزٛه ٠ؼًّ وّىجو ٌضالصخ  األٔٛاع, ِمبهٔخ ث١ٓ 

(CB ( ٚاٌّْغ اٌّْزون ) CE ( ٚاٌغبِغ اٌّْزون ) CC  ) . 
( , ٔظو٠خ اٌؼًّ , ِىٛٔبد اٌزوأيٍزٛه , اٌقٖبئٔ    N. P . N ٚٔٛع )   (   P.N.P , ٔٛع ) اٌزوأيٍزٛهٌعدد  – 2 

ٟ٘ ) اٌمبػلح اٌّْزووخ  أٔٛاعٌضالصخ االفوٜ , هِٛى اٌزوأيٍزٛه , اٌزوأيٍزٛه ٠ؼًّ وّىجو  األٔٛاع, ِمبهٔخ ث١ٓ 

(CB ( ٚاٌّْغ اٌّْزون ) CE ( ٚاٌغبِغ اٌّْزون ) CC  ) . 
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات وثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس  –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2المادة .   استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح -الوسائل اإلٌضاحٌة :

  باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 



 

 

 
 

 



 

 
 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                    التقنً بعقوبة                           -أسم  المعهد :  
       2 وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد -المادة :                                        حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     5-4األسبوع )                                        (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :

ػًّ  ِجلأ( ,   JFET  ( ٚ )MOSFET وً ِٓ ) إٌٝ( ٚاٌنٞ ٠مَُ  FET أٔٛاع اٌزوأيٍزٛه ٔٛع ) -: اٌّٛٙٛع

ػًّ اٌزوأيٍزٛه ٔٛع  ِجلأوّىجو فوط , فٛآ اٌزوأيٍزٛه ٚرطج١مبد ,   ( JFET)  اٌزوأيٍزٛه ٔٛع

( MOSFET  ) 

( ٚ   JFET وً ِٓ ) إٌٝ( ٚاٌنٞ ٠مَُ  FET اٌزوأيٍزٛه ٔٛع )أٔٛاع ٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

(MOSFET   , )ػًّ اٌزوأيٍزٛه ٔٛع ِجلأ  (JFET )   , ػًّ  ِجلأوّىجو فوط , فٛآ اٌزوأيٍزٛه ٚرطج١مبد

  (  MOSFET اٌزوأيٍزٛه ٔٛع )

  -األهداف الخاصة:

ػًّ  ِجلأ( ,   JFET  ( ٚ )MOSFET وً ِٓ ) إٌٝ( ٚاٌنٞ ٠مَُ  FET أٔٛاع اٌزوأيٍزٛه ٔٛع )ٌعرف  – 1

ػًّ اٌزوأيٍزٛه ٔٛع  ِجلأوّىجو فوط , فٛآ اٌزوأيٍزٛه ٚرطج١مبد ,   ( JFET)  اٌزوأيٍزٛه ٔٛع

( MOSFET  ) 

( ٚاٌنٞ  FET أٔٛاع اٌزوأيٍزٛه ٔٛع )ٌمٌز  -3. طرق الفحص التً تواكب التقدم الحاصل فً تكنولوجٌاٌعدد  – 2. 

وّىجو فوط , فٛآ   ( JFET)  ػًّ اٌزوأيٍزٛه ٔٛع ِجلأ( ,   JFET  ( ٚ )MOSFET وً ِٓ ) إ٠ٌٝمَُ 

 . (  MOSFET ػًّ اٌزوأيٍزٛه ٔٛع ) ِجلأاٌزوأيٍزٛه ٚرطج١مبد , 

. 
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -لوسائل اإلٌضاحٌة :ا
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 
 
 
 
 



 

 



 



 

 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 



 

 

 

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                       التقنً بعقوبة                             -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                             حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     7-6األسبوع )                                           (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
اٌم١بً , ِؾٛالد اٌطبلخ , اٌّٛإفبد اٌؼبِخ , ر١ٕٖف اٌّؾٛالد اٌطبلخ إٌْطخ  أعٙيح ِؾٛالد ٚ -:  الموضوع

( , ِؾٛالد اٌطبلخ اٌؾض١خ ,   LVDT اٌزفب١ٍٙخ ) اإلفواطٚاٌٍَج١خ , ِؾٛالد اٌّمبَٚ , اٌغٙل , ل١بً اٌزؾ١ًّ , ِؾٛالد 

 زوادِؾٛالد ٛبلخ اٌزلفك , ِؾٛالد كهعخ اٌؾواهح , اٌضوٍِٛزٛه اٌؾواهٞ , اٌج١وِٚ
اٌم١بً , ِؾٛالد اٌطبلخ , اٌّٛإفبد اٌؼبِخ , ر١ٕٖف  أعٙيح ِؾٛالد ٌٚتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

( ,   LVDT اٌزفب١ٍٙخ ) اإلفواطاٌّؾٛالد اٌطبلخ إٌْطخ ٚاٌٍَج١خ , ِؾٛالد اٌّمبَٚ , اٌغٙل , ل١بً اٌزؾ١ًّ , ِؾٛالد 

 زلفك , ِؾٛالد كهعخ اٌؾواهح , اٌضوٍِٛزٛه اٌؾواهٞ , اٌج١وِٚزوادِؾٛالد اٌطبلخ اٌؾض١خ , ِؾٛالد ٛبلخ اٌ
 . 

  -األهداف الخاصة:
اٌم١بً , ِؾٛالد اٌطبلخ , اٌّٛإفبد اٌؼبِخ , ر١ٕٖف اٌّؾٛالد اٌطبلخ إٌْطخ ٚاٌٍَج١خ  أعٙيح ِؾٛالد ٌٚعرف  – 1

( , ِؾٛالد اٌطبلخ اٌؾض١خ , ِؾٛالد   LVDT اٌزفب١ٍٙخ ) اإلفواط, ِؾٛالد اٌّمبَٚ , اٌغٙل , ل١بً اٌزؾ١ًّ , ِؾٛالد 

 .ٛبلخ اٌزلفك , ِؾٛالد كهعخ اٌؾواهح , اٌضوٍِٛزٛه اٌؾواهٞ , اٌج١وِٚزواد
اٌم١بً , ِؾٛالد اٌطبلخ , اٌّٛإفبد اٌؼبِخ , ر١ٕٖف اٌّؾٛالد اٌطبلخ إٌْطخ  أعٙيح ِؾٛالد ٚ بٌن ٌمٌز -2 

( , ِؾٛالد اٌطبلخ اٌؾض١خ ,   LVDT اٌزفب١ٍٙخ ) اإلفواطل , ل١بً اٌزؾ١ًّ , ِؾٛالد ٚاٌٍَج١خ , ِؾٛالد اٌّمبَٚ , اٌغٙ

 تقدٌم  ِؾٛالد ٛبلخ اٌزلفك , ِؾٛالد كهعخ اٌؾواهح , اٌضوٍِٛزٛه اٌؾواهٞ , اٌج١وِٚزواد
اإلجابة الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -الموضوع :

 األقالم ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون

 . جب حلهاالوااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا
 

 
ي اٌىٙوثبئٟ ّٛ   (Transformer) اٌّؾ

 

اٌٍّفٛفخ ؽٛي لٚجبْ ؽل٠ل٠خ فمٜ ثَّبفخ ث١َطخ، عٙبى فٟ إٌٙلٍخ اٌىٙوثبئ١خ، ِؤٌف ِٓ ٍِف١ٓ ِٓ األٍالن إٌّفٍٖخ 

٠َّٝ اٌطوف اٌّورجٜ ثبٌٌّٛل اٌىٙوثٟ ثبٌٍّف االثزلائٟ ث١ّٕب ٠طٍك ػٍٝ اٌطوف اٌّورجٜ ثبٌؾًّ اٌٍّف اٌضبٔٛٞ ، ٚ 

٠ّىٓ أْ ٠َزقلَ اٌّؾٛي ٌزغ١١و ل١ّخ اٌغٙل اٌىٙوثٟ فٟ ٔظبَ ٔمً اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٝ اٌز١به اٌّزوكك ؽ١ش ال 

٠ؼًّ اٌّؾٛي فٟ أٔظّخ اٌز١به اٌَّزّو. فئما وبْ عٙل اٌطوف اٌضبٔٛٞ ألً ِٓ عٙل االثزلائٟ وبْ اٌّؾٛي فبفٚب ٌٍغٙل أِب 

 ٌٛ وبْ عٙل اٌضبٔٛٞ أػٍٝ ِٓ عٙل االثزلائٟ وبْ اٌّؾٛي هافؼب ٌٍغٙل

  اٌّجلأ

ل١ّخ اٌمٛح اٌّؾووخ  اٌنٞ ٠ٕٖٔ ػٍٝ أْ ٠مَٛ ِجلأ ػًّ اٌّؾٛي اٌىٙوثٟ ػٍٝ لبْٔٛ فوكاٞ ٌٍؾش اٌىٙوِٚغٕب١َٟٛ

ٚ ٌٙنا اٌَجت فئْ اٌّؾٛي ال ٠ؼًّ فٟ  اٌىٙوثبئ١خ )اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ( رزٕبٍت ٛوك٠ب ِغ ِؼلي رغ١و اٌزلفك اٌّغٕب١َٟٛ

أٔظّخ اٌز١به اٌَّزّو الْ اٌز١به اٌَّزّو ٠قٍك ِغبال ِغٕب١َ١ٛب صبثزب ِملاه رغ١وٖ ٠َبٚٞ اٌٖفو فال ٠ّىٓ فٍك عٙل 

ثٟ ؽ١ٕٙب ثطو٠مخ اٌؾش ٚ ٘نا أؽل األٍجبة اٌوئ١َ١خ ٌزف١ًٚ اٌز١به اٌّزوكك ػٍٝ اٌَّزّو وٙو  

٠ًٕٛ ٛوفب اٌٍّف االثزلائٟ ثّٖله اٌز١به اٌّزوكك ٠ًٕٚٛ اٌٍّف اٌضبٔٛٞ ثبٌؾًّ اٌَّزٍٙه ٌٍطبلخ اٌىٙوث١خ ػٕل غٍك 

ِغٕب١َ١ٛب ِزٕبٚثب فٟ اٌمٍت اٌؾل٠لٞ ٠ٌٛل فٟ وً ٌفخ كائوح اٌٍّف اٌضبٔٛٞ فبْ اٌز١به اٌّبه فٟ اٌٍّف االثزلائٟ ٠ؾلس ١ٍال 

ـ  2ـ ِٓ اٌٍفبد ٚفٟ اٌٍّف اٌضبٔٛٞ ػلك ـ ٚ 1ِٓ وال اٌٍّف١ٓ ق ـ ك ـ ن ـ ٚاؽلح ٌٍؾش فئما وبْ فٟ اٌٍّف االثزلائٟ ػلك ـ ٚ

ٍفبد ف١ّٙبِٓ اٌٍفبد فبْ اٌمٛح اٌلافؼخ اٌىٙوث١خ اٌزأص١و٠خ فٟ وال اٌٍّف١ٓ رىْٛ ِزٕبٍجخ ٛوك٠ب ِغ ػلك اٌ  

 ِالؽظخ

ػٕل فزؼ كائوح اٌٍّف اٌضبٔٛٞ فبْ ر١به اٌٍّف االثزلائٟ ٠ىبك ٠ٕؼلَ ؽ١ش أْ اٌؾش اٌنارٟ ٌٍٍّف االثزلائٟ ٠ؼًّ ػٍٝ ر١ٌٛل 

ر١به رأص١وٞ ػىَٟ ٠ىبك ٠ىْٛ َِب٠ٚب ِٚؼبوَب ٌٍز١به األٍٕٟ ف١ٕؼلَ اٌز١به فٟ االثزلائٟ ٚال ٠ؾلس اٍزٙالن ٌٍطبلخ ـ 



ّؾٛي ـاٌؼًّ اٌؼم١ُ ٌٍ  idling ـ 

 َٔزٕزظ ِٓ ٘نا أٔٗ أصٕبء اٌؼًّ اٌؼم١ُ ٌٍّؾٛي ٠ىْٛ اٌغٙل ػٍٝ اٌٍّف١ٓ ِزٕبٍت ٛوك٠ب ِغ ػلك ٌفبد اٌٍّف١ٓ

ػٕل غٍك كائوح اٌٍّف اٌضبٔٛٞ ) ر١ًٕٛ ؽًّ ـ عٙي اٌز١ٍفي٠ْٛ ِضال ـ ثبٌّؾٛي ( فبْ ر١به اٌٍّف اٌضبٔٛٞ ٠ٌٛل ِغبال 

٠ٚمَٛ إٙؼبف اٌف١٘ فٟ اٌمٍت ثزٖغ١و اٌمٛح اٌلافؼخ  االثزلائٟفٟ ِمبثٍخ ف١٘ اٌٍّف  ِغٕب١َ١ٛب فٟ اٌمٍت اٌؾل٠لٞ ِزغٙب

٠ٚمَٛ ف١ٙب ف١ٚٗ اٌّغٕب١َٟٛ ثبٌزؼ٠ٛ٘ ػٓ  1اٌم١ّخ د  إٌٝاٌىٙوث١خ اٌزأص١و٠خ فٟ اٌٍّف االثزلائٟ ٌٚنٌه ٠ّٕٛ اٌز١به ف١ٗ 

وّب وبْاٌف١٘ اٌّمبثً ٌٍٍّف اٌضبٔٛٞ ف١جمٝ اٌف١٘ إٌبرظ ِٓ مٌه فٟ اٌمٍت   

 اٌغوع ِٕٗ

 هفغ أٚ فف٘ اٌمٛح اٌلافؼخ اٌىٙوث١خ اٌّزوككح ٔمً اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ ِٓ أِبوٓ ر١ٌٛل٘ب اال أِبوٓ اٍزٙالوٙب

 :رظٕف اٌّؾٛالد ِٓ ؽ١ش اٌزوكك 

 Very low frequency Transformer ِؾٛالد روكك ّل٠ل االٔقفب1ٗ-

 Audio frequency Transformer ِؾٛالد روكك ٕٛر2ٟ-

 High frequency Transformer ِؾٛالد روكك ػب3ٌٟ-

 IF frequency transformer ِؾٛالد روكك ِز4ٍٜٛ-

 . إٌٛع األٚي ٠َزقلَ فٟ ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙوث١خ

 DC / DC ) أِب األٔٛاع اٌضالصخ األف١وح فٍٙب ػلح اٍزقلاِبد فٟ أعٙيح االرٖبالد ٚ كٚائو ِٖبكه اٌزغن٠خ اٌىٙوث١خ

converter ) ٌَّزقلِخ ِغ أعٙيح اٌٛلب٠خ فٟ ِؾطبد اٌزؾ٠ًٛا. 

 ر١ٕٖف اٌّؾٛالد ِٓ ؽ١ش َٔجخ اٌزؾ٠ًٛ

 Step-up ِؾٛالد هفغ1-

 Step-down ِؾٛالد فف2٘-

أٌّؾٛي ٠ّىٓ أْ ٠ؼًّ وّؾٛي فبف٘ أٚ ِؾٛي هافغ اػزّبكا ػٍٝ ارغبٖ اٌزغن٠خ ٚ ال ٠ٛعل ث١ٓ اٌّؾٛي اٌوافغ أٚ اٌّؾٛي 

 فٍٍٟ ثبٌه اٌّؾٛي اٌوافغ ٌٍغٙل فبف٘ ٌٍز١به ٚاٌؼىٌ ٕؾ١ؼ أٚ اٌز١ُّٖ اٌقبف٘ أٞ افزالف فٟ اٌزوو١ت

 ر١ٕٖف اٌّؾٛالد ِٓ ؽ١ش اٌٛظ١فخ اٌىٙوث١خ

ّجىبد إٌمً اٌىٙوث١خ ِٚؾطبد اٌز١ٌٛل  فٟٟٚ٘ اٌّؾٛالد اٌَّزقلِخ  ( Power Transformer ) ِؾٛالد للهح -1

 .اٌىٙوث١خ

 ّجىبد اٌزٛى٠غ اٌىٙوثبئ١خ فٟاٌّؾٛالد اٌَّزقلِخ  ٟ٘ٚ  ( Distribution Transformer ) ِؾٛالد رٛى٠غ 2- 

 ِؾٛالد ل١بً ٚرٕمَُ إٌٝ ٔٛػ3ٓ١-

 . Voltage Transformer ِؾٛالد عٙل -أ

 .Current Transformer ِؾٛالد اٌز١به -ة

 اٌزوو١ت

 Construction of Transformer روو١ت اٌّؾٛي ·

 :٠ٟ٘زووت اٌّؾٛي ِٓ صالصخ أعياء هئ١َ١خ 

  Primary Winding  اٌٍّف األثزلائٝ 1-

  Secondary Winding اٌٍّف اٌضبٔٛٞ  2-

 Core اٌمٍت اٌؾل٠لٞ 3- 

  ( Power Transformer ) اٌؼٕبٕو اٌضالصخ اٌّنوٛهح أػالٖ ٟ٘ أعياء اٌّؾٛي األٍب١ٍخ إِب فٟ ِؾٛالد اٌملهح

 ف١زُ إٙبفخ األعياء اٌزب١ٌخ

  

 

 

 

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                     التقنً بعقوبة                           -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                        حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     8األسبوع )                                      (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :

و١ف١خ ر١ٕٖغ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ , ٚظ١فخ  IC,  الموضوع 

 ٌٍؼ١ٍّبد ِىجو
 
, و١ف١خ ر١ٕٖغ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ , ٚظ١فخ ICاٌلٚائو اٌّزىبٍِخ مفهوم  ٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(: 

 .ٌٍؼ١ٍّبد ِىجو
  -األهداف الخاصة:

طرق الفحص التً ٌعدد  – 2. ٌٍؼ١ٍّبد , و١ف١خ ر١ٕٖغ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ , ٚظ١فخ ِىجوICاٌلٚائو اٌّزىبٍِخ ٌعرف  – 1
, و١ف١خ ر١ٕٖغ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ , ٚظ١فخ ICاٌلٚائو اٌّزىبٍِخ بٌن ٌمٌز  -3. التقدم الحاصل فً تكنولوجٌاتواكب 

 .ٌٍؼ١ٍّبد ِىجو
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات وثم التصحٌح و  –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
   استخدام البوسترات ألملونه -2الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .  استخدام الطباشٌر  -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا - 3
 

 ,IC  و١ف١خ ر١ٕٖغ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ , ٚظ١فخ

 ٌٍؼ١ٍّبد ِىجو

 

 
 



 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



 

 

 



 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                           التقنً بعقوبة                      -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                         حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (  10-9األسبوع )                                       (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
     

( ECUٚؽلح اٌزؾىُ )-اإلّبهح اٌزٕبظو٠خ-اإلّبهح اٌول١ّخ-اٌؼ١ٍّبد األٍب١ٍخ ٌٛؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون  -:  اٌّٛٙٛع

-اٌزوأََزٛه اٌملهح-اٌناووح-اٌّب٠ىوٚثو١ٍَٛه -اٌّؼبٌغبد—ِىجواد–ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون)ِٕظُ اٌغٙل 

كٚائو اٌزؾىُ  -اإلّبهاد اٌلافٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد ٚاٌقبهعخ إٌٝ ِْغالد ِٓ ٚؽلح اٌزؾىُ-اٌّْغالد( ٚٚظبئفٙب-ؽَبً

 اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ  

-اٌزٕبظو٠خ اإلّبهح-اٌول١ّخ اإلّبهح- ٌٛؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون األٍب١ٍخاٌؼ١ٍّبد ٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

-اٌناووح-اٌّب٠ىوٚثو١ٍَٛه -اٌّؼبٌغبد—ِىجواد–( ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون)ِٕظُ اٌغٙل ECUٚؽلح اٌزؾىُ )

ِْغالد ِٓ ٚؽلح  إٌٝاٌلافٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد ٚاٌقبهعخ  اإلّبهاد-اٌّْغالد( ٚٚظبئفٙب-ؽَبً-اٌزوأََزٛه اٌملهح

 . كٚائو اٌزؾىُ اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ -اٌزؾىُ
 . 

  -األهداف الخاصة:
( ECUٚؽلح اٌزؾىُ )-اإلّبهح اٌزٕبظو٠خ-اإلّبهح اٌول١ّخ-اٌؼ١ٍّبد األٍب١ٍخ ٌٛؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون ف ٌعر – 1

-اٌزوأََزٛه اٌملهح-اٌناووح-اٌّب٠ىوٚثو١ٍَٛه -اٌّؼبٌغبد—ىجوادِ–ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون)ِٕظُ اٌغٙل 

كٚائو اٌزؾىُ  -اإلّبهاد اٌلافٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد ٚاٌقبهعخ إٌٝ ِْغالد ِٓ ٚؽلح اٌزؾىُ-اٌّْغالد( ٚٚظبئفٙب-ؽَبً

 .اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ
 
( ECUٚؽلح اٌزؾىُ )-بهح اٌزٕبظو٠خاإلّ-اإلّبهح اٌول١ّخ-اٌؼ١ٍّبد األٍب١ٍخ ٌٛؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون  ٌمٌز بٌن -2

-اٌزوأََزٛه اٌملهح-اٌناووح-اٌّب٠ىوٚثو١ٍَٛه -اٌّؼبٌغبد—ِىجواد–ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون)ِٕظُ اٌغٙل 

كٚائو اٌزؾىُ  -اإلّبهاد اٌلافٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد ٚاٌقبهعخ إٌٝ ِْغالد ِٓ ٚؽلح اٌزؾىُ-اٌّْغالد( ٚٚظبئفٙب-ؽَبً

 .اٌّفزٛؽخ ٚاٌّغٍمخ
 

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  العدة لإلٌضاحاللوحة أو الجهاز أو على  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

( ِىٛٔبد ٚؽلح ECUٚؽلح اٌزؾىُ )-اٌزٕبظو٠خ اإلّبهح-اٌول١ّخ اإلّبهح- ٌٛؽلح اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون األٍب١ٍخاٌؼ١ٍّبد 

-ؽَبً-اٌزوأََزٛه اٌملهح-اٌناووح-اٌّب٠ىوٚثو١ٍَٛه -اٌّؼبٌغبد—ِىجواد–اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون)ِٕظُ اٌغٙل 

كٚائو اٌزؾىُ اٌّفزٛؽخ  -ِْغالد ِٓ ٚؽلح اٌزؾىُ إٌٝخ اٌلافٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد ٚاٌقبهع اإلّبهاد-اٌّْغالد( ٚٚظبئفٙب

   ٚاٌّغٍمخ
 

 ٚؽلٖ اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخ
 
األٍب١ٌت اٌزشغ١ٍ١خ  -٥ػاللزٙب ثبٌّشغالد  -٤ػاللزٙب ثبٌؾَبٍبد  -٣اٌٛظبئف اٌفوػ١خ  -٢اٌٛظبئف األٍب١ٍخ  -١

 (رشق١ض أػطبٌٙب ثبٌّؾّٛي )االٍىٕو - ٦ٌٍٛؽلح 

 
  ECU شىً اي

١ٔٚخ ٟ٘ اٌؼٕظو األٍبٍٟ فٟ واٍزٙالن اٌٛلٛك ٚرم١ًٍ ٍِٛصبد اٌؼبكَ ٚرؼزجو ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىز ٌزم١ًٍ  ECU اي األٍب١ٍخاٌٛظ١فخ  

 ِٕظِٛخ اٌزؾىُ فٟ اٌّؾون ٠ّٚىٓ رٍق١ض أُ٘ ٚظبئفٙب فٟ اٌزبٌٟ

                                                    .اٍزمجبي اٌّؼٍِٛبد اٌّوٍٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد اٌزٟ روالت اٚظبع اٌّؾون -١ : 

   .رؾ١ًٍ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد اٌمبكِخ ِٓ اٌؾَبٍبد ِٚمبهٔزٙب ثّؼٍِٛبد ِقئخ )ِؼوفٗ ( كافً ِؼبٌظ ٚؽلح اٌزؾىُ -2



 .                                       جخ ٚإهٍبي أِو اٌزؾ١َٓ إٌٝ اٌّشغالدالرؾل٠ل اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠غت أْ رىْٛ ػ١ٍٙب اٌّو -3

ٚرمَٛ ثزؾل٠ل اٌؼطً )اٌقبص ثبألعياء اٌّزؾىُ ثٙب ػٓ ؽو٠ك اٌٛؽلح( صُ رؼًّ ػٍٟ أػبءد اٌٍّجخ اٌزؾن٠و٠خ فٟ  -4

ثشفوح ِؼ١ٕخ ٠ٚزُ لواءرٙب  KAM وح وؽ١ذ ٠قيْ ٘نا اٌؼطً فٟ اٌنا  ك ػطً ِبٛثٛع جخالاٌّوإلشؼبه لبئل  اٌلشجٛي

 . ثٛاٍطخ عٙبى اٌفؾض
 

 
 

ٚؽلح اٌزؾىُ اإلٌىزو١ٔٚخ رؾزٛٞ ػٍٝ آالف ِٓ األعياء ٚاٌؼٕبطو اإلٌىزو١ٔٚخ ِضجزخ ػٍٝ  : اٌزؾىُٚؽلح  ِىٛٔبد

وثبئ١خ ِلِغخ ِظٕٛػخ ِٓ وٙشوائؼ شفبفخ ِظٕٛػخ ِٓ ِبكح أٌجَزه اٌّٛطٍخ ٌٍىٙوثبء ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ كٚائو 

ِٕؼب ٌٛطٛي  وجخوِّؼلٟٔ كافً ِمظٛهح اٌرُ ٚػغ ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ غالف  شوائؼ ا١ٌٍَىْٛ آِب فٟ اٌشىً اٌَبثك

  .اٌؾواهح أٚ اٌّبء إٌٝ كافٍٙب ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌظلِبد

١جٙب ػٍٝ اٌغالف وػٕبطو اٌٛؽلح اإلٌىزو١ٔٚخ ِطجٛػخ ػٍٝ ٌٛؽخ فبطخ ِٛطٌٛخ ِغ اٌطبلخ إِب اٌؼٕبطو األفوٜ رُ رو

 إٌٝ اٌّشغالد اٌّؼلٟٔ ٚ٘نا ٠َبػل ػٍٝ إشؼبع اٌؾواهح إٌٝ اٌقبهط ِٕٚٙب ِواؽً اٌقوط
 

 
 
 
 
 

 :ػٕبطو األٍب١ٍخ



 
 

ِى١ف اٌلفً ػجبهح ػٓ عٙبى ٠َزمجً اٌّؼٍِٛبد اٌّوٍٍخ ِٓ  -: (Input conditioners)اٌلفً ِى١ف  -1

اٌؼٕبطو  ٝ. ٠ٚؾزٛٞ ػٍ اٌظف١و ٌّؼبٌغزٙباٌؾَبٍبد ٠ٚوٍٍٙب إٌٝ اٌّؼبٌظ اٌظف١و ثبٌٍغخ اٌزٟ ٠زؼبًِ ثٙب اٌّؼبٌظ 

                    - :اٌزب١ٌخ

٠ؼًّ ػٍٝ رىج١و)رؼق١ُ( اإلشبهح اٌّوٍٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد أٌزٟ رظله إشبهح ِٕقفؼخ  :(AMP) ِىجو اإلشبهح ( -1 

  . َغ١ٓٚواألِضً ؽَبً 

ِؾٛي اإلشبهح ِغٙي ثظّبَ اٌىزوٟٚٔ ٠ؼًّ ػٍٝ رؾ٠ًٛ األهلبَ إٌَج١خ اٌّوٍٍخ ِٓ   -: (A\D) اإلشبهح ِؾٛي -2

  . أهلبَ هل١ّخ ٟٚ٘ أٌٍغخ اٌزٟ ٠زؼبًِ ثٙب اٌّؼبٌظ اٌظف١واٌؾَبٍبد إٌٝ 

 ٠ٍَٝزمجً اٌؾبٍت اٌظغ١و إشبهح هل١ّخ ِٓ ِى١ف اٌلافً ، ٚرؼًّ ػ Microcomputer اٌؾبٍت اٌظغ١و -2 

وح ِٚٓ صُ إطلاه األٚاِو وِمبهٔخ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد اٌلافٍخ ٚاٌّوٍٍخ ِٓ اٌؾَبٍبد ِغ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾئخ كافً اٌنا

  .   اٌزشغ١ٍ١خ

٘نٖ اٌٛؽلح ِٓ أُ٘ أعياء اٌؾبٍت اٌظغ١و فٟٙ رمَٛ ثزٛع١ٗ ِواؽً ثواِظ  CPU ي٠خوٚؽلح اٌّؼبٌغخ اٌّو -3 

ي٠خ رقزٍف ػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ. ثؾغُ رؼ١ٍّبرٙب ٚثَوػخ واٌؼًّ اٌّقزٍفخ ٚثئعواء ِؼبٌغخ اٌّؼط١بد . اٌٛؽلح اٌّو

   . األلظٝ ٌملهح االفزياْ اٌّّىٓ اٍزؼّبٌٗ فؼ١ٍبناٌه ٍؼخ اٌؾل ورؾ١ًٍ األٚاِو ٚرطج١مبد ٚ

 (Memory) وح واٌنا -4
وح ػٍٝ ِٛالغ ٚاٌّٛلغ رؾزٛٞ ػٍٝ آالف اٌؼٕب٠ٚٓ . وّخ ٚاٌّؤلزخ ٚرؾزٛٞ اٌناائ٠زُ ف١ٙب رقي٠ٓ ٚلواءح اٌّؼٍِٛبد اٌل

 .ٚاٌزٟ ١ٍزُ شوؽٙب الؽمب  RAM-PROM-KAM وحو٠ٚٛعل صالس أٔٛاع ِٓ اٌنا
 

ٚثٛاٍطخ إٌبلالد ٠زُ   رؼًّ إٌبلالد ػٍٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌم١بٍبد اٌوئ١َ١خ اٌلافٍخ  -(Bus)إٌبلٍخ -5

ري٠ٚل ع١ّغ اٌٛؽلاد كافً اٌّؼبٌظ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاإلشبهاد  ٚاٌؼٕب٠ٚٓ رؼًّ ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ ػلك ِٓ اٌّشغالد 

زت اٌظ١بٔخ ٌّؼوفخ اٌّشغالد اٌزٟ ٠زُ وٝ ٚرقزٍف ٘نٖ اٌّشغالد ٚػلك٘ب ؽَت ٔٛع اٌّؾون ٌنا ٠غت اٌوعٛع إٌ

 . ٠ك ٚؽلح اٌزؾىُواٌزؾىُ ثٙب ػٓ ؽ

 (Signals output) اٌقبهعخ اإلشبهاد -6

صُ رؼًّ ػٍٝ رٕف١ن  . جخ اٌزشغ١ٍ١خ اٌّطٍٛثخوؽٛي ؽبالد اٌّو األٚاِوثؼل ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد اٌلافٍخ. ٚؽلح اٌزؾىُ رموه 

ٙوثبئ١خ هل١ّخ ٘نٖ اإلشبهاد روًٍ إٌٝ ٚؽلح أٌقوٚط ِٚٓ صُ إٌٝ واالٚاِو ػٍٝ ١٘ئخ إشبهح  ثئطلاه٘نا اٌمواهاد 

 . اٌّشغالد

 ػ١ٍّبد ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزو١ٔٚخٚ ِؼبٌغخ اإلشبهح 
 



ِّب ٍجك ٠زؼؼ ٌٕب أْ اإلشبهاد ِٓ اٌؾَبٍبد اٌّقزٍفخ ٠زُ رؾ٠ٍٛٙب ِٓ إشبهاد ِمبٍٗ إٌٝ أهلبَ فٟ اٌّؾٛالد 

نٌه اإلشبهاد اٌمبكِخ ػٍٟ شىً ٔجؼبد ٠زُ رؾ٠ٍٛٙب فٟ اٌلٚائو رشىً ٔجؼخ ٚرغّغ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ِٓ واٌقبطخ ) ( ٚ

اٌؾَبٍبد اٌّقزٍفخ فٟ ٚؽلح اٌّلفالد رمَٛ ثلٚه٘ب ثزوؽ١ٍٙب فٟ طٛهح هل١ّخ إٌٟ ٔبلٍخ اٌّؼٍِٛبد ٚثٕبء ػٍٟ ٘نٖ 

صُ  (ROM) صُ رموءا٘ب ٚؽلح اٌمواءح (RAM)وح فٟواإلشبهاد اٌول١ّخ رمَٛ ٔبلٍخ اٌّؼٍِٛبد ثٕمً اٌّؼٍِٛبد إٌٟ اٌنا

 .اٌزٟ ثلٚه٘ب روًٍ إشبهح إٌٝ اٌّشغالد CPU إٌٝ

 

 

 

 
 

 ٙوثبئ١خ ) ٠َزشؼو ثبٌّزغ١واد اٌف١ي٠بئ١خ ِضًو١ّخ وٚ٘ٛ عٙبى ٠ؾٛي اٌى١ّخ اٌف١ي٠بئ١خ إٌٝ  :اٌؾَبٍبد

ؽَبً اإلىاؽخ  )5 -(اال٘زياىاد )اٌطوقؽَبً  RPM -4 - ؽَبً -3ؽَبً كهعخ اٌؾواهح  -2ؽَبً اٌؼغؾ  -1

 ؽَبً اٌيٚا٠ب - 6 )   )ِغ ِالؽظخ ػاللزٙب ثبٌَوػخ ٚ اٌزَبهع ػٓ ؽو٠ك االشزمبق ٚاٌزىبًِ
 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                      التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -:المادة                                             حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

      ( 13-11األسبوع )                                          (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
ؽَبً -ؽَبً وزٍخ رلفك اٌٙٛاء-ؽَبً اٌٚغٜ اٌّطٍك ثّغّغ اٌَؾت- أٔٛاػٗ-اٌؾَبً ٚظ١فزٗرؼو٠ف  -:  الموضوع

ؽَبً -ؽَبً ٍوػخ كٚهاْ اٌّؾون-ؽَبً ٚٙغ ّٕبَ اٌقبٔك-ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌّؾون-كهعخ ؽواهح اٌٙٛاء

 .اٌـ---األٚوَغ١ٓؽَبٍخ  -اٌلق
ؽَبً -ٌّطٍك ثّغّغ اٌَؾتؽَبً اٌٚغٜ ا- أٔٛاػٗ-رؼو٠ف اٌؾَبً ٚظ١فزٌٗتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

ؽَبً ٍوػخ -ؽَبً ٚٙغ ّٕبَ اٌقبٔك-ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌّؾون-ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌٙٛاء-وزٍخ رلفك اٌٙٛاء

 اٌـ---األٚوَغ١ٓؽَبٍخ  -ؽَبً اٌلق-كٚهاْ اٌّؾون
 . 

  -األهداف الخاصة:
ؽَبً -ؽَبً وزٍخ رلفك اٌٙٛاء-ؽَبً اٌٚغٜ اٌّطٍك ثّغّغ اٌَؾت- أٔٛاػٗ-رؼو٠ف اٌؾَبً ٚظ١فزٌٗعرف  – 1

ؽَبً -ؽَبً ٍوػخ كٚهاْ اٌّؾون-ؽَبً ٚٙغ ّٕبَ اٌقبٔك-ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌّؾون-كهعخ ؽواهح اٌٙٛاء

 . اٌـ---األٚوَغ١ٓؽَبٍخ  -اٌلق
ؽَبً كهعخ ؽواهح -ٙٛاءؽَبً وزٍخ رلفك اٌ-ؽَبً اٌٚغٜ اٌّطٍك ثّغّغ اٌَؾت- أٔٛاػٗ-اٌؾَبً ٚظ١فزٌٗمٌز  -2

ؽَبٍخ  -ؽَبً اٌلق-ؽَبً ٍوػخ كٚهاْ اٌّؾون-ؽَبً ٚٙغ ّٕبَ اٌقبٔك-ؽَبً كهعخ ؽواهح اٌّؾون-اٌٙٛاء

 ..اٌـ---األٚوَغ١ٓ
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2تخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .  اس -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا
 

 اٌزطج١مبد إٌّٛمع١خ ٌٍؾَبً

 ٕ٘بن ػلح اػزجبهاد ٠غت أْ رأفن ثبٌؾَجبْ ػٕلِب ٔقزبه ؽَبً ٌالٍزقلاَ فٟ رطج١ك ِؼ١ٓ ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ :

 اٌنٞ ١ٍزُ رؾََٗ .فٛآ اٌغَُ    -1

 اٌّبكح اٌّٖٕٛع ِٕٙب ثالٍز١ى١خ ، ِؼل١ٔخ ، ؽل٠ل٠خ .   -2

 ٕغ١و أَ وج١و اٌؾغُ .   -3

 ٍطؾٗ ػبوٌ .   -4

 َِبفخ اٌزؾٌَ اٌّوغٛثخ . ٚ َِبؽخ وبف١خ ٌز١ٖٕت اٌؾَبً رٛعل   -5

 ٙغ١ظ وٙوثبئٟ ىائل. ًٚ٘ ٕ٘بن ِْبوً رٍٛس    -6

 .ز١ٓاٌّطٍٛث خاٌللٚ  االٍزغبثخ َوػخٌِب ٟ٘    -7

 (رؼزّل ػٍٝ ٍؼو اٌؾَبً ٚوٍفزٗ )ٚاٌىٍفخ أُ٘ َِأٌخ فٟ اٌجالك إٌب١ِخ  ػ١ٍّخ االفز١به  -8
 ٛوق ر١ًٕٛ اٌؾَبٍبد

٠غت أْ ٠ؾلك ر١به اٌقوط فٟ ِؼظُ اٌؾَبٍبد  ٚإْ االفز١به األٍبٍٟ ٌٍؾَبً ٘ٛ رؾل٠ل ر١به اٌؾًّ   -: وٙوثبئ١ب   -1-

إما رلفك ر١به اٌؾًّ فٛق اٌؾل اٌنٞ ٠زؾٍّٗ  ١ٍِٟٚ أِج١و  200إٌٝ  50ثؾ١ش ٠ىْٛ ٕغ١و  ٠ٚىْٛ ر١به اٌقوط ِب ث١ٓ 

٠زٛعت ػ١ٍٕب أْ ٔؾلك ٌنا  إْ ِؼظُ اٌؾَبٍبد رؼطت ثَجت اٌز١ًٕٛ اٌقبٛئ ٌٙب .ٚ اٌؾَبً ػٕل٘ب ١ٍزٍف اٌؾَبً.

 اٌؾًّ اٌنٞ ٠ّىٓ ٌٍؾَبً أْ ٠زؼبًِ ِؼٗ .ثؾنه ر١به 

ٚاٌزٟ  Relay( اٌز١به إٌٝ َِزٜٛ ِمجٛي ٚثؼ٘ اٌؾَبٍبد رىْٛ فؼبٌخ ِغ فوط اٌـ  PLCػبكح رٚجٜ أعٙيح اٌـ ) 

 ٠ّىٕٙب اٌزؼبًِ ثْىً أوجو ِغ ر١به اٌؾًّ .

ٌؾَبً ِٓ ػلَ رٛلفٗ ػٓ إما رْىً عٙل وج١و ث١ٓ ٛوف وجً اٌؾَبً ، ف١غت ٚٙغ اٌىجً ّٙٓ أٔجٛة ِؼلٟٔ ١ٌّٕغ ا

( ٠زطٍت  PLCاٌزؾٌَ أٚ اٌٚوه . ٚاالػزجبه ا٢فو ٘ٛ أْ ْٔزوٞ ؽَبً مٚ لطج١خ فبٕخ . ٚ إما وبْ عٙبى اٌـ ) 

 أكٚاد رزؾًّ اٌز١بهاد اٌؼب١ٌخ رأول ِٓ أٔه رؾزبط ٌْواء ِضً ٘نٖ األكٚاد .



أفمٟ ، ٚ٘نا ٠ّٕغ اٌؾطبَ ٚريا٠ل ػلك اٌْوائؼ ٠غت أْ ٠ٛٙغ اٌؾَبً ثْىً   -: ٛوق ر١ًٕٛ اٌؾَبٍبد ١ِىب١ٔى١ب   -2

 ػخ فٛق اٌؾَبً ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رَجت لواءح فبٛئخ .ٛاٌّٛٙ

فٟ اٌٛٙغ اٌؼّٛكٞ ، لل رزغّغ ػٍٝ اٌَطؼ اٌقبهعٟ ٌٍؾَبً األٍٚبؿ اٌزٟ رغؼً اٌؾَبً غ١و فؼبي . أِب فٟ اٌٛٙغ    

، ف١غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رٕظ١ف كٚهٞ ٌٍْوائؼ ٚاألٍٚبؿ األفمٟ رىْٛ اٌْوائؼ ثؼ١لح . إما ٚٙغ اٌؾَبً ثْىً ػبِٛكٞ 

ػٍٝ اٌَطؼ اٌقبهعٟ ٌٍؾَبً ، ؽ١ش ٠ّىٓ أْ ٠َزقلَ ٔفش اٌٙٛاء أٚ أؽٛاٗ اٌي٠ذ ٌنٌه اٌغوٗ . ٠ٚغت أْ ٔأفن 

ثؼ١ٓ االػزجبه ثأال ٠زؾٌَ اٌؾَبً ٔفَٗ ثّٛٙؼٗ . ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ، إما ٖٔجذ اٌؾَبٍبد اٌزؾو١ٚ٠خ فٟ غالف 

ثٙنا اٌغالف . وّب أٔٗ ػ١ٍٕب اٌزأول ِٓ ػلَ ٚٙغ ؽَب١ٍٓ ثغبٔت ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ ،   ب ِٓ اٌّّىٓ أْ رزؾٌَِؼلٟٔ فئٔٙ

فئما رُ مٌه ٚ ثْىً لو٠ت فٙنا ١ٍؤكٞ رؾٌَ أؽلّ٘ب ثب٢فو ٚ٘نا ٠َجت رؾٌَ غ١و ِوغٛة ثٗ . ٚ ػ١ٍٕب أْ ٔىْٛ 

د ٠ىْٛ اٌؾَبً فٟ غالف ثالٍز١ىٟ ِٚٓ اٌّّىٓ أْ ؽنه٠ٓ فٟ ػلَ اٍزقلاَ اٌمٛح أصٕبء اٌزوو١ت ، ألٔٗ فٟ ثؼ٘ اٌؾبال

 ٠زؾطُ أٚ ٠زْٖٛ أصٕبء اٌزوو١ت

  :اٌؾبعخ إٌٝ اٌؾَبٍبد

 وبْ اٌؼبًِ ٠َزط١غ أْ ٠وٜ أٚ أْ ٠ْؼو ٚ ؽزٝ أْ ٠ىزْف اٌّْىالد ثٕفَٗ . ٍبثمب

( ٌٍزؾىُ ثؾووخ ٚ رزبثغ ا٢الد .  PLCٚا٢ْ رَزقلَ اٌؾٛا١ٍت فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّغبالد اٌٖٕبػ١خ اٌزٟ رَزقلَ ٔظبَ اٌـ ) 

ٚونٌه ٠مَٛ ػٍٝ اوزْبف ٚرفؾٔ ػ١ٍّبد  ،( أوضو ٍوػخ ٚ كلخ فٟ اٌؼًّ ٚإٔغبى اٌّٙبَ  PLCؽ١ش أْ ٔظبَ اٌـ ) 

  ( . PLCاٌّؼبٌغخ ثٕفَٗ . ٚرَزقلَ اٌؾَبٍبد اٌٖٕبػ١خ ٌزٕغي ٔفٌ للهاد ٔظبَ اٌـ ) 

 -ٌج١بْ : ( PLCاٌـ ) ٠ّىٓ أْ رَزقلَ اٌؾَبٍبد اٌج١َطخ ِٓ لجً ٔظبَ 

ٌٚزقزجو ف١ّب إما وبْ إٌّزظ فبهؽ   -3ٚونٌه ٌزم١ُ ؽغُ اٌؼٕبٕو  -2ف١ّب إما وبْ اٌؼٕٖو ِٛعٛكا  أٚ ِفمٛكا   و٠قزج -1

 -٠5ّىٓ أْ ٠فؼٍٗ األّقبٓ  ِّباٌؾَبٍبد فٟ اٌؾم١مخ ، رٕغي ِٙبَ ث١َطخ ٚثىفبءح ػب١ٌخ ٚثللخ أوجو  -4 أَ ِّزٍئ .

 األفطبء اٌّورىجخ ف١ٙب رىْٛ ل١ٍٍخ .  -6ػخ إْ اٌؾَبٍبد أوضو ٍوٚ

 أٔٛاع اٌؾَبٍبد

 
 

 

 عمل الحساسات في السيارة
 

 اإلشارات التً تدخل إلى عقل المحرك فً السٌارة:
 وتنقسم إلى قسمٌن:



 المتحسسات ذات اإلشارات المتغٌرة -:أوال
 المفاتٌح التً ترسل إشارة -:ثانٌا
 -المتحسسات ذات الشارات المتغٌرة : -:أوال

 air flow meterحساس تدفق كمٌة الهواء  -1 
للمحرك من حٌث الحجم  وٌوجد عادة فً مجرى دخول الهواء للمحرك وٌقوم بحساب كمٌة الهواء المتدفق

الوقود العقل الذي ٌستخدم هذه اإلشارة لحساب كمٌة  أو الكتلة وإرسال إشارة كهربائٌة متناسبة معه إلى
 األفضل المناسبة لتحقٌق األداء

 throttle position sensorحساس زاوٌة الخانق (ِغٌ ٚػؼ١خ طّبَ اٌقٕك  )  -:  2
ػجبهح ػٓ ِمبِٚخ ِزغ١وح رؼًّ ػٍٝ رغيأ اٌغٙل . ٠ووت -2 ػجبهح ػٓ ِفزبػ -1 ٕ٘بٌه ٔٛػ١ٓ ِٓ ٘نا اٌّغٌ 

 تبط معها مٌكانٌكٌا" وٌرسل إشارة كهربائٌة متناسبةوٌر ٘نا اٌّغٌ ػٍٝ مهاع اٌزؾىُ فٟ رؾو٠ه ّٕبَ اٌقٕك
التباطؤ وتقدٌم الشرارة  آو العقل الذي ٌستخدمها فً تحدٌد نظام العمل بالتسارع إلىمع تغٌر زاوٌة الخانق 

 ِغٌ ٚػؼ١خ طّبَ اٌقٕك  ٠ّضً  -1–شىً هلُ  و تأخٌرها حسب النظام أوالكهربائٌة للقدح 

 

 
 

 ٚػؼ١خ طّبَ اٌقٕكِغٌ ٠ّضً  -1–شىً هلُ 
 

 coolant temperature sensorؽَبً ؽواهح اٌّجوك فٟ اٌّؾون )ِغٌ ل١بً كهعخ ؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل(  - 3

٠ووت ٘نا اٌّغٌ فٟ ِغبهٞ ٍبئً  ,ػجبهح ػٓ ِمبِٚخ ؽواه٠خ رزأصو ثبهرفبع ٚأقفبٗ كهعخ ؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل 

قٌمتها تبعا" للتغٌر  عن مقاومة حرارٌة تتغٌر فً المحرك وهو عبارة(مجرى ماء المبرد (اٌزجو٠ل
ٌستخدمها العقل بتحدٌد نظام التشغٌل  كهربائٌة متناسبة مع حرارة المبرد إشارةالحراري وتتولد به 

الساخن وتغٌٌر كمٌة الوقود التً ٌدفعها العقل  أوالعمل البارد  الساخن وكذلك تحدٌد نظام أوالبارد 
 –شىً هلُ   ٚ للمحرك تبعا"لذلك وتغٌٌر زاوٌة قدح الشرارة الكهربائٌة للمحرك تقدما" وتأخٌرا" معها

 ٌٍّؾون ٠ّضً ِغٌ ل١بً كهعخ ؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل -2



 

 ٌٍّؾون ٠ّضً ِغٌ ل١بً كهعخ ؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل -2 –شىً هلُ 

 intake air temperatureساس حرارة الهواء الداخل للمحرك ح -:  4
عبارة عن مقاومة  وهو بعده مباشرة أوداخل فلتر الهواء أو  وٌوجد فً مجرى دخول هواء للمحرك

الداخل  كهربائٌة متناسبة مع حرارة الهواء إشارةقٌمتها تبعا لتغٌر الحرارة وبذلك تتولد  حرارٌة تتغٌر
كمٌة الوقود المجهزة للمحرك حسب  الذي ٌستخدمها فً تصحٌح كثافة الهواء وتحدٌدلمحرك ترسل للعقل 
 حساس حرارة الهواء الداخل للمحرك٠ّضً  -3 –شىً هلُ  و نوع البٌئة الحرارٌة

 

 حساس حرارة الهواء الداخل للمحرك٠ّضً  -3 –شىً هلُ 

 crankshaft position sensorحساس موقع عمود المرفق )الكرنك( (ِغٌ ٚػؼ١خ ػّٛك اٌىؤه) -5 

ػجبهح ػٓ ِغٕب١ٌٛ ٛج١ؼٟ ٠ٍف ؽٌٛٗ ٍِف ِٓ أٍالن إٌؾبً ٚٔز١غخ ٌلٚهاْ ػّٛك اٌّٛىع ٠زٌٛل فٟ اٌٍّف لٛح 

ٌوجد قرٌب من إحدى نهاٌات أٚ كافؼخ وٙوثبئ١خ ػٍٝ ّىً ٔجٚبد وٙوثبئ١خ . ٠ووت ٘نا اٌّغٌ كافً اٌّٛىع 
ضوئٌة مع قرص ذو فتحات أو أسنان معد لهذا  أو أو فً الوسط وٌتصل بطرٌقة مغناطٌسٌة الكرنك

متناسبة مع القرص ترسل للعقل ٌستخدمها فً حساب زواٌا القدح  الغرض وٌتولد به إشارة كهربائٌة
(  voltage generater) ِٓ أٔٛاع رٌٛل فوق عٙلٚ٘ٛ البخاخات وحساب دورات المحرك و للشرارة

 . رٌٛل فوق عٙل وٙوثبئٟ صُ رمَٛ  ثئهٍبٌٗ إٌٝ ٚؽلح اٌزؾىُ اإلٌىزوٟٚٔ ػٍٝ ّىً إّبهح وٙوثبئ١خ

 



 

 

إٌؾبً ٚٔز١غخ  أٍالنػجبهح ػٓ ِغٕبؽ١ٌ ؽج١ؼٟ ٠ٍف ؽٌٛٗ ٍِف ِٓ  (ِغٌ ٚػؼ١خ ػّٛك اٌىبِبد)  -:  6

٠ووت ٘نا اٌّغٌ كافً ٚ ٌلٚهاْ ػّٛك اٌّٛىع ٠زٌٛل فٟ اٌٍّف لٛح كافؼخ وٙوثبئ١خ ػٍٝ شىً ٔجؼبد وٙوثبئ١خ 

وٌوجد على إحدى نهاٌات الكام  camshaft position sensorموقع عمود الكامات  فًاٌّٛىع 
و فتحات معد لهذا ذ أووعن طرٌق قرص مسنن  ضوئٌة أوشفت وٌتصل معه بطرٌقة مغناطٌسٌة 

متناسبة مع القرص ترسل للعقل وٌستخدمها فً تصحٌح زواٌا  الغرض وتتولد به إشارة كهربائٌة
(  رٌٛل فوق عٙل  voltage generater) ِٓ أٔٛاع رٌٛل فوق عٙلٚ٘ٛ وللبخاخات القدح للشرارة

 -5 –شىً هلُ و  . وٙوثبئٟ صُ رمَٛ  ثئهٍبٌٗ إٌٝ ٚؽلح اٌزؾىُ اإلٌىزوٟٚٔ ػٍٝ ّىً إّبهح وٙوثبئ١خ

 ِغٌ ٚػؼ١خ ػّٛك اٌىبِبد٠ّضً 

  

   ِغٌ ٚػؼ١خ ػّٛك اٌىبِبد٠ّضً  -5 –شىً هلُ 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 
 

 
 



ػجبهح ػٓ ِغٌ  heated oxygen sensorحساس األوكسجٌن المسخن ( ِغٌ األٚوَغ١ٓ ) -:  7-

وهو عبارة  ٠ووت اٌّغٌ ػٍٝ ِقوط اٌؼبكَٚ ٠ؼًّ ػٍٝ ر١ٌٛل إّبهح وٙوثبئ١خ ٔز١غخ ٌزغ١و كهعبد ؽواهح اٌؼبكَ 
داخل أنبوب العادم واألخر خارجه وٌقٌس نسبة األوكسجٌن فً  عن حساس كٌمٌائً ذو جزأٌن احدهما

وتحسٌن  إشارة للعقل متناسبة معها ٌستخدمها العقل لتصحٌح كمٌة الوقود لتقلٌل التلوث العادم وٌرسل
(  رٌٛل فوق عٙل وٙوثبئٟ صُ رمَٛ   voltage generater) ِٓ أٔٛاع رٌٛل فوق عٙلٚ٘ٛ  األداء

 ِغٌ األٚوَغ١ٓ -6 –شىً هلُ  و .ثئهٍبٌٗ إٌٝ ٚؽلح اٌزؾىُ اإلٌىزوٟٚٔ ػٍٝ ّىً إّبهح وٙوثبئ١خ 

 

 ِغٌ األٚوَغ٠ٓ١ّضً  -6 –شىً هلُ 

 manifold absolute pressureؽَبً اٌٚغٜ اٌّطٍك ٌٍّلفً )ِغٌ اٌٚغٜ اٌّطٍك فٟ ِغبهٞ ٍؾت اٌٙٛاء( - 8
٠َزقلَ ٘نا اٌّغٌ ٌم١بً اٌٚغٜ اٌفؼٍٟ فٟ كافً  ِزًٖ ِغ اٌّلفً ثأٔجٛة ٘ٛاء أ٠ٚٚٛعل ػٍٝ ِلفً ٘ٛاء اٌّؾون 

ِغبهٞ ٍؾت اٌٙٛاء ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ ِغٌ ٠ٌٛل إّبهح وٙوثبئ١خ ٔز١غخ ٌؾلٚس اٌقٍقٍخ فٟ ِغبهٞ ٍؾت اٌٙٛاء ؽ١ش 

ىٙوثبئ١خ ِزٕبٍجخ ِغ ٙغٜ ٘ٛاء اٌّبهح اإلٚرزٌٛل ف١ٗ  ١بهح اٌلافٍٟرًٖ ثٛاٍطخ فوَٛٛ فٍقٍخ ٠ووت ػٍٝ عَُ اٌَ

اٌّلفً ٠َٚزقلِٙب اٌؼمً ٌؾَبة و١ّخ اٌٛلٛك اٌّغٙيح ٌٍّؾون ٚؽَبة االهرفبع ِٓ اعً رٖؾ١ؼ و١ّخ اٌٛلٛك رجؼب" 

وٙوثبئٟ صُ رمَٛ   ( رٌٛل فوق عٙل voltage generater) ِٓ أٔٛاع رٌٛل فوق عٙلٚ٘ٛ ٌالهرفبع ٌزغ١و وضبفخ اٌٙٛاء ِؼٙب

ِغٌ اٌؼغؾ اٌّطٍك فٟ ِغبهٞ  ٠ّضً -7 –شىً هلُ  ٚ ثئهٍبٌٗ إٌٝ ٚؽلح اٌزؾىُ اإلٌىزوٟٚٔ ػٍٝ ّىً إّبهح وٙوثبئ١خ

 ٍؾت اٌٙٛاء

 

 
 

 ِغٌ اٌؼغؾ اٌّطٍك فٟ ِغبهٞ ٍؾت اٌٙٛاء ٠ّضً -7 –شىً هلُ 
 



 
 
ِغٌ ٠ٌٛل إّبهح وٙوثبئ١خ ػٓ ػٓ  ٚ٘ٛ ػجبهح knock sensorؽَبً اٌطوق  (ِغٌ اٌلق ػٍٝ ٍطؼ اٌّىجٌ) - 9

ؽ١ش ٠زووت ِٓ ٕف١ؾز١ٓ ِقزٍفز١ٓ فٟ اٌزوو١ت اٌى١ّبٚٞ ؽ١ش ٠ؼًّ اٌٖٛد اٌؾبكس ػٍٝ  اهرغبعبد ٕٛر١خ رؾٌَ

٠وثٜ ِجبّوح ِغ عَُ اٌّؾون ٠زؾٌَ رزبثغ االٔفغبهاد فٟ اٍطٛأبد اٌّؾون  ٚ  إؽلاس فوق فٟ اٌغٙل ث١ٓ اٌٖف١ؾز١ٓ

 .  اٌّزأفوح ٚرؾل٠ل ٕالؽ١خ ػًّ اٍطٛأبد اٌّؾون٠ٚوًٍ إّبهح ٌٍؼمً ٠َزقلِٙب فٟ رٖؾ١ؼ ىٚا٠ب اٌْواهح اٌّزملِخ ٚ

 

 
 ِغٌ اٌلق٠ّضً  -8–شىً هلُ 

 

 ِغٌ اٌلق٠ّضً  -8 –شىً هلُ 
 

وتتصل مع محور دوران اإلطارات وتتولد  vehicle speed sensorحساس سرعة المركبة  -:  10
صمام السرعة الحٌادٌة ترسل للعقل وٌستخدمها فً تحدٌد عمل  فٌها إشارة متناسبة مع سرعة المركبة

 عمل مراوح التبرٌد للمبرد وكذلك تحدٌد
 المفاتٌح المرسلة لإلشارة -: ثانٌا

 وٌوفر فولتٌة إٌقاظ العقل وتهٌئته لدورة عمل جدٌدة ignition switchمفتاح تشغٌل السٌارة  -:  1
ٌستخدمها العقل لتغٌٌر وٌوفر فولتٌه إشارة التدوٌر التً  start switchمفتاح تدوٌر المحرك  -:  2

 وتحدٌد نظام تجهٌز الوقود بنظام التدوٌر زاوٌة قدح الشرارة



وٌوفر إشارة طلب التبرٌد للعقل من اجل تحفٌز  a\c request switchمفتاح طلب التبرٌد  -:  3
 وتحدٌد أحمال المحرك ومن ثم إرسال إشارة تشغٌل ضاغط التبرٌد صمام السرعة الحٌادٌة للعمل

وٌرسل إشارة إلى العقل عند  power stern pressure switchمفتاح ضغط معزز المقود  -:  4
 على المحرك وتحفٌز صمام السرعة الحٌادٌة ارتفاع ضغط معزز المقود لتقلٌل األحمال األخرى

وٌرسل إشارة إغالق بوابة الخانق لتحفٌز  closed throttle switchمفتاح إغالق الخانق  -:  5
 وتحدٌد نظام عمل المحرك الحٌادي ة الحٌادٌة للعملصمام السرع

وتعمل مع مصابٌح اإلنارة العالٌة وتدفئة  lode signal switchمفاتٌح األحمال الكهربائٌة  -:  6
  وتحفز صمام السرعة الحٌادٌة للعمل وتحدد األحمال على المحرك الزجاج الخلفً الكهربائٌة

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                          التقنً بعقوبة                           -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                              حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 ( 15-14األسبوع )                                           (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
     

ل٠ٚو غبىاد ر إػبكحّٕبَ -ٔظبَ ٍوػخ اٌالؽًّ-ثقبفبد اٌؾمٓ -اٌّْغالد ٚؽلح اٌزؾىُ-رؼو٠ف اٌّْغالد -:  الموضوع

 اٌزؾىُ فٟ رْغ١ً ٔظبَ ّؾٓ اٌٙٛاء اٌغجوٞ-ِٚقخ اٌٛلٛك-غبىاد اٌّؾون أثقوحّٕبَ رٖو٠ف -اٌؼبكَ
و طرق الفحص التً تواكب  أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثة ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

 التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا
  -األهداف الخاصة:

طرق الفحص التً تواكب التقدم الحاصل فً ٌعدد  – 2. أجهزة فحص منظومات السٌارات الحدٌثة ٌعرف – 1
 .أجهزة فحص منظومات التً تواكب التقدم الحاصل فً تكنولوجٌا طرق الفحص وٌمٌز  -3. تكنولوجٌا

الموضوع و  ة الخاصة توجٌه األسئل –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهاسئلة األ -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 

 



 
 

 
 
 



 

 



 
 

 
 



 
 



 
 

 



 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الرحٌمبسم هللا الرحمن 

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                    التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                           حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     16األسبوع )                                            (              20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :

ىا٠ٚخ رمل٠ُ اٌْواهح(  -ٛو٠مخ ػٍّٙب وٙوثبئ١ب )ىا٠ٚخ اٌَىْٛ–ِىٛٔبرٙب  -االٌىزوٟٚٔ اإلّؼبيِٕظِٛخ  - : الموضوع

 .ٚػاللخ ػٍّٙب ِغ ثم١خ ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ 

 -ٛو٠مخ ػٍّٙب وٙوثبئ١ب )ىا٠ٚخ اٌَىْٛ–ِىٛٔبرٙب  -االٌىزوٟٚٔ اإلّؼبيِٕظِٛخ رؼو٠ف  الهدف العام )الفكرة المركزية

 ىا٠ٚخ رمل٠ُ اٌْواهح( ٚػاللخ ػٍّٙب ِغ ثم١خ ِىٛٔبد ٚؽلح اٌزؾىُ

  -. األهداف الخاصة:

 . رل٠ٚو غبىاد إػبكحّٕبَ -ؽًّٔظبَ ٍوػخ اٌال-ثقبفبد اٌؾمٓ -اٌّْغالد ٚؽلح اٌزؾىُ-اٌّْغالديعرف  – 1

 .رل٠ٚو غبىاد إػبكحّٕبَ -ٔظبَ ٍوػخ اٌالؽًّ-ثقبفبد اٌؾمٓ -اٌّْغالد ٚؽلح اٌزؾىُ-اٌّْغالديعدد  –2 

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات وثم  –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   استخدام -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                          التقنً بعقوبة                         -أسم  المعهد :  
       ١ٍ2بهاد  وٙوثبئ١خ -المادة :                                          حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     19-17األسبوع )                                      (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
اٌزؾىُ  فٟ -اٌزؾىُ ثَوػخ اٌال ؽًّ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌزؾىُ  )اٌزْغ١ً اٌجبهك -: الموضوع

 .اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍٜ ػٕل اٌزؼغ١ً( -اٌٛلٛك ػٕل اٌَوع اٌؼب١ٌخ علإِظِٛخ لطغ -اغٕبء اٌق١ٍٜ
اٌزؾىُ -اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌزؾىُ  )اٌزْغ١ً اٌجبهك -ٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍٜ ػٕل  -علإِظِٛخ لطغ اٌٛلٛك ػٕل اٌَوع اٌؼب١ٌخ -اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍٜ-ثَوػخ اٌال ؽًّ

 . .اٌزؼغ١ً(
  -األهداف الخاصة:

اٌزؾىُ  فٟ -اٌزؾىُ ثَوػخ اٌال ؽًّ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌزؾىُ  )اٌزْغ١ً اٌجبهك -ٌعرف  – 1

اٌلٚائو  -ٌعدد  – 2.زؼغ١ً(اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍٜ ػٕل اٌ -ِٕظِٛخ لطغ اٌٛلٛك ػٕل اٌَوع اٌؼب١ٌخ علا-اغٕبء اٌق١ٍٜ

ِٕظِٛخ -اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍٜ-اٌزؾىُ ثَوػخ اٌال ؽًّ-اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌزؾىُ  )اٌزْغ١ً اٌجبهك

 .اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍٜ ػٕل اٌزؼغ١ً( -لطغ اٌٛلٛك ػٕل اٌَوع اٌؼب١ٌخ علا
اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء -اٌزؾىُ ثَوػخ اٌال ؽًّ-زؾىُ  )اٌزْغ١ً اٌجبهكاٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌ --3 

 .اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍٜ ػٕل اٌزؼغ١ً( -ِٕظِٛخ لطغ اٌٛلٛك ػٕل اٌَوع اٌؼب١ٌخ علا-اٌق١ٍٜ
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -لوسائل اإلٌضاحٌة :ا
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 
 

اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء -اٌزؾىُ ثَوػخ اٌال ؽًّ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌزؾىُ  )اٌزشغ١ً اٌجبهك

 اٌزؾىُ  فٟ اغٕبء اٌق١ٍؾ ػٕل اٌزؼغ١ً( -ِٛخ لطغ اٌٛلٛك ػٕل اٌَوع اٌؼب١ٌخ علإِظ-اٌق١ٍؾ

 
 

 
 
 



 
 

 



 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 
 

 



 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                             التقنً بعقوبة                        -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                             حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     22-20األسبوع )                                          (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
- Mmoronicٔظبَ  -Mmoronicٔظبَ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِٕظِٛبد اٌزْغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾون -: الموضوع

Mono  -ٓٔظبَ اٌؾمٓ -فوائٜ اٌؾًّ ِغ ٍوػخ اٌّؾون ِغ ىا٠ٚخ اٌؾم PFI-.ٜ٠ّٚىٓ كهاٍخ أٔظّخ أفو 
-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِٕظِٛبد اٌزْغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾونٌتعلم  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

-PFI ٔظبَ اٌؾمٓ -فوائٜ اٌؾًّ ِغ ٍوػخ اٌّؾون ِغ ىا٠ٚخ اٌؾمٓ-  Mmoronic -Monoٔظبَ  -Mmoronicٔظبَ

 ٠ّٚىٓ كهاٍخ أٔظّخ أفوٜ.
 . 

  -األهداف الخاصة:
- Mmoronicٔظبَ  -Mmoronicٔظبَ-ٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِٕظِٛبد اٌزْغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾوناٌلٚائو اٌعرف  – 1

Mono  -ٓٔظبَ اٌؾمٓ -فوائٜ اٌؾًّ ِغ ٍوػخ اٌّؾون ِغ ىا٠ٚخ اٌؾم PFI-.ٜ٠ّٚىٓ كهاٍخ أٔظّخ أفو 
- Mmoronicٔظبَ  -Mmoronicٔظبَ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِٕظِٛبد اٌزْغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾونٌعدد  – 2

Mono  -ٓٔظبَ اٌؾمٓ -فوائٜ اٌؾًّ ِغ ٍوػخ اٌّؾون ِغ ىا٠ٚخ اٌؾم PFI-.ٜ٠ّٚىٓ كهاٍخ أٔظّخ أفو 
- Mmoronicٔظبَ  -Mmoronicٔظبَ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِٕظِٛبد اٌزْغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾونٌمٌز  -3

Mono  -ٓاٌؾمٓ ٔظب-فوائٜ اٌؾًّ ِغ ٍوػخ اٌّؾون ِغ ىا٠ٚخ اٌؾم َ PFI-.ٜد٠ّٚىٓ كهاٍخ أٔظّخ أفو 
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون ماألقال

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا
 

-  Mmoronic -Monoٔظبَ  -Mmoronicٔظبَ-اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ ٌّقزٍف ِٕظِٛبد اٌزْغ١ً االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾون

 ٠ّٚىٓ كهاٍخ أٔظّخ أفوٜ-PFI ٔظبَ اٌؾمٓ -فوائٜ اٌؾًّ ِغ ٍوػخ اٌّؾون ِغ ىا٠ٚخ اٌؾمٓ
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 

 

 



 
 

 

 
 



 

 
 

 



 
 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                 التقنً بعقوبة                             -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                    حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     23األسبوع )     (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ ِٚىٛٔبد ٌٛؽخ اٌؼلكاد . -: الموضوع

 زؼوف ػٍٝ اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ ِٚىٛٔبد ٌٛؽخ اٌؼلكاد .ٚ ٠ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

 
 . 

  -األهداف الخاصة:
 اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ ِٚىٛٔبد ٌٛؽخ اٌؼلكاد .ٌعرف  – 1
 اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ ِٚىٛٔبد ٌٛؽخ اٌؼلكاد .طرق ٌعدد  – 2
 اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ ِٚىٛٔبد ٌٛؽخ اٌؼلكاد .طرق ٌمٌز  -3

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –فالم العلمٌة باستخدام األ اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ ِٚىٛٔبد ٌٛؽخ اٌؼلكاد .

 

.
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                         التقنً بعقوبة                           -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                            حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     24األسبوع )                                         (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
 اٌقٍف إٌٝاٌزؼوف ػٍٝ ٛو٠مخ هثٜ ٚػًّ ؽَبٍبد اٌزٕج١ٗ ػٕل اٌوعٛع  -:الموضوع 

 . ػٍٝ ٛو٠مخ هثٜ ٚػًّ ؽَبٍبد اٌزٕج١ٗ ػٕل اٌوعٛع إٌٝ اٌقٍفٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

  -األهداف الخاصة:
 ٛو٠مخ هثٜ ٚػًّ ؽَبٍبد اٌزٕج١ٗ ػٕل اٌوعٛع إٌٝ اٌقٍف. ٌعرف  – 1

 ٛوق هثٜ ٚػًّ ؽَبٍبد اٌزٕج١ٗ ػٕل اٌوعٛع إٌٝ اٌقٍف. ٌعدد  – 2. 

 هثٜ ٚػًّ ؽَبٍبد اٌزٕج١ٗ ػٕل اٌوعٛع إٌٝ اٌقٍف. طرق ٌمٌز  -3. 

 
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 جابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات وثم التصحٌح و اإل –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2ملون واللوحة اإلٌضاح المادة .  استخدام الطباشٌر ال -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا
 

 اٌقٍف إٌٌٝزؼوف ػٍٝ ؽو٠مخ هثؾ ٚػًّ ؽَبٍبد اٌزٕج١ٗ ػٕل اٌوعٛع ا
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                          التقنً بعقوبة                           -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                             حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     25األسبوع )                                           (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
 اٌزؼوف ٚلواءح اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ اٌّزىبٍِخ ٌّٕبمط ِٓ ا١ٌَبهاد -:الموضوع 

 لواءح اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ اٌّزىبٍِخ ٌّٕبمط ِٓ ا١ٌَبهادػٍٝ  ؼوفٚ ٠زٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:
 . 

  -األهداف الخاصة:
 اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ اٌّزىبٍِخ ٌّٕبمط ِٓ ا١ٌَبهادٌعرف  – 1
 اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ اٌّزىبٍِخ ٌّٕبمط ِٓ ا١ٌَبهادٌعدد  – 2
 اداٌىٙوثبئ١خ اٌّزىبٍِخ ٌّٕبمط ِٓ ا١ٌَبه ٌقوائٜاث١ٓ ٌمٌز  -3. 
. 

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  العدة لإلٌضاح اللوحة أو الجهاز أوعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
  باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 
 ف ٚلواءح اٌقوائٜ اٌىٙوثبئ١خ اٌّزىبٍِخ ٌّٕبمط ِٓ ا١ٌَبهاداٌزؼو

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 



 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                     التقنً بعقوبة                             -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                           حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     26األسبوع )                                         (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
 ٕظِٛخ اٌّؾٛي اٌؾفبى .ِٚرل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَ  إػبكحٚ   EGR  اٌزؾىُ ثغبىاد اٌؼبكَ ِٕظِٛخ  -: الموضوع

 ٚرل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَ  إػبكحٚ EGR  اٌزؾىُ ثغبىاد اٌؼبكَ ِٕظِٛخ طرق ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

 ِٕظِٛخ اٌّؾٛي اٌؾفبى . 
. 

 . 
  -األهداف الخاصة:

 ِٕظِٛخ اٌّؾٛي اٌؾفبى .  ٚرل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَ  إػبكحٚ EGR  اٌزؾىُ ثغبىاد اٌؼبكَ ِٕظِٛخ طرق  الطلبة ٌعرف – 1
 اٌزؾىُ ثغبىاد اٌؼبكَ ِٕظِٛخ طرق  الطلبةٌمٌز  -3. طرق الفحص التً تواكب التقدم الحاصل فً تكنولوجٌاٌعدد  – 2

 EGR ِٕٚظِٛخ اٌّؾٛي اٌؾفبى .  ٚرل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَ  إػبكح 
الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :

 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 
تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –باستخدام األفالم العلمٌة  اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم

 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 
 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :

 م العلمٌة .باستخدام األفال إلٌضاحا
 EGR- Exhaust Gas Recirculation-ّٕبَ رل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَ

 
اٌغوٗ ِٓ ٘نا اٌّٖبَ ٘ٛ ٌزم١ًٍ أجؼبصبد اوب١ٍل إٌزوٚع١ٓ اٌزٟ رَبُ٘ فٟ رٍٛس اٌغٛ , ثبإلٙبفخ إٌٝ كٚهٖ اٌفبػً فٟ 

ٛو٠ك إػبكح عيء ِٕٙب ِوح إْ رل٠ٚو غبىاد اٌؼبكَ ٚاٌزٟ رزُ ػٓ . رقف١٘ كهعبد ؽواهح غوف االؽزواق فٟ اٌّؾون

 .أفوٜ إٌٝ غوف االؽزواق , ٘نا ِٓ ّأٔٗ اٌزم١ًٍ ِٓ ِىٛٔبد اوب١ٍل إٌزوٚع١ٓ

% ِٓ ِغًّ ٔٛارظ االؽزواق , ٟٚ٘ وبف١خ ألكاء اٌغوٗ ٚرقف١ف ٚ 10إٌٝ  6َٔجخ اٌغبىاد اٌّؼبكح رىْٛ ثّؼلي ٚ 

اٌلافً اال غوف االؽزواق ثبإلٙبفخ إٌٝ ػ١ٍّخ رجو٠ل اٌّؾون ٚرقف١ف اٌؾواهح  اٌٛلٛك / اٌٙٛاء  إٙؼبف َٔجخ ف١ٍٜ 

 .( كهعخ ِئ٠ٛخ  1500إٌبرغخ ِٓ ػ١ٍّخ اؽزواق اٌق١ٍٜ , ٘نا اٌزجو٠ل ٠َبػل ػٍٝ اٌؾفبظ ػٍٝ كهعخ ؽواهح ثّملاه ) 

ؼً اٌؾبًٕ ِب ث١ٓ هك اٌف إٙؼبفإْ اٌّؾٍٖخ إٌٙبئ١خ ِٓ ػ١ٍّخ رقف١ف كهعخ ؽواهح اٌّؾون ٍٛف رَبػل ػٍٝ 

  . إٙؼبف ػ١ٍّخ االرؾبك ف١ّب ث١ّٕٙب ٚاٌنٞ ٠زٌٛل ثبرؾبكّ٘ب اوب١ٍل إٌزوٚع١ٓ اٌٚبهح ٚاٌَبِخ األٚوَغ١ٓ ٚ إٌزوٚع١ٓ ٚ

  . ػبًِ ِلِو ٌٍّؾون ثْىً ػبَ ٕٚ٘ٛٛد اٌطوق ٚاٌلق فٟ اٌّؾون  ٠مًٍإْ ػ١ٍّخ رقف١ف ؽواهح اٌّؾون 

  : ف االؽزواق فٟ اٌّؾون ٟٕٚ٘٘بٌه ٛو٠مز١ٓ ٌزم١ًٍ كهعخ ؽواهح غو

 . رم١ًٍ َٔجخ االٔٚغبٛ فٟ اٌّؾون , ٚ٘نا غ١و ِوغٛة ف١ٗ - -1

٘نٖ اٌّبكح ٟ٘  ٚ إٙبفخ ِبكح فبٍِخ ٚغ١و فؼبٌخ إٌٝ ّؾٕخ اٌٛلٛك ٚاٌٙٛاء , ٘نٖ اٌّبكح رىْٛ غ١و لبثٍخ ٌالّزؼبي -2 -

ثئكفبي غبىاد اٌؼبكَ ٚاٌزٟ رىْٛ كهعخ ؽواهرٙب الً ِٓ كهعخ ؽواهح غوف  EGR غبىاد اٌؼبكَ , ؽ١ش ٠مَٛ ّٕبَ

٘نٖ اٌغبىاد ال رؾزوق ٚؽواهرٙب ِٕقفٚخ ٔٛػّب فئٔٙب ٍٛف رمَٛ ثبِزٖبٓ اٌؾواهح ِٓ غوف  إْاالؽزواق , ٚثّب 

   . االؽزواق ٚرَبُ٘ فٟ رقف١ٚٙب
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  : بفٟ ؽبٌز١ٓ ّٚ٘ ػلَ االّزغبي  ٠جمٝ فٟ ٚٙغ اإلغالق أٞ EGR ّٕبَ

 .{ Idle Speed } ػٕل ثلا٠خ رْغ١ً اٌّؾون , ػٕل اٌَوػخ اٌقبٍِخ -1-

 . فزؼ وبًِ  أٞػٕل فزؼ ثٛاثخ اٌقبٔك إٌٝ ألٖٝ ؽل  -2-

 ٍك اٌّٖبَ غإْ فًْ ػًّ اٌّٖبَ إِب ٠ىْٛ فٟ ٚٙغ اٌغٍك اٌزبَ أٚ اٌفزؼ اٌزبَ ؽ١ّٕب ٠

  : أػواٗ االٍزؼٖبء ػٍٝ ٚٙغ اٌفزؼ اٌزبَ

     } ٚ٘نا ٠ؤكٞ إٌٝ فمل اإلّؼبي اٌٛلٛك / اٌٙٛاء  فمو فٟ ِي٠ظ   { Rough Idle } اٌقبٍِخفْٛٔخ فٟ اٌَوػخ 

Misfiring } ,  ٚ  ًّ٠ٛعل رَو٠ت هئ١َٟ ٌٙٛاء اٌفبو١َٛ ٚوأٔٗاٌؾبٌخ رْجٗ ؽبٌخ اٌّؾون ػٕلِب ٠زٖوف ٠ٚؼ { 

Vacuum Leak  

  : إػواٗ االٍزؼٖبء ػٍٝ ٚٙغ اٌغٍك اٌزبَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 >ِب ٠َّٝ  أِٚٚب ٠ٖبؽجٗ ِٓ ٕٛد فولؼخ ٚٛوق كافً اٌّؾون  { Pre- Ignition } ؽٖٛي ظب٘وح ٍجك االّزؼبي

 . ٘نٖ اٌؾبٌخ رؾًٖ ٔز١غخ اهرفبع كهعبد ؽواهح اٍطٛأبد اٌّؾون ٚاٌّؾون ثْىً ػبَ . (أكفبٌٔ )

 ٌّٖبَو١ف ٠ؼًّ ا

٠ٚؼًّ ٘ٛاء اٌزقٍقً فٟ ِلفً اٌّزْؼت اٌجبهك ػٍٝ  اٌّزْؼت اٌجبهك  إٌَٝٔجخ ِؾَٛثخ ِٓ غبىاد اٌؼبكَ اٌّلٚه  إػبكحرُ 

ٚثقالف مٌه فبٔٗ  ٚإؽىبَ٘نٖ اٌغبىاد ٠زُ ا١ٌَطوح ػ١ٍٙب ثؼٕب٠خ   . غوف االؽزواق إٌٝاِزٖبٓ ٘نٖ اٌغبىاد ٠ٚؼ١ل٘ب 

  : اٌزب١ٌخ األِٛهبد ٠ؤصو ػٍٝ عٛكح ِٚزطٍج أِْٓ اٌّّىٓ 

  اٌَوػخ اٌقبٍِخ ٌٍّؾون -1-

  اٌّؾون أكاء - -2

  للهح اٌّؾون -3- 

 . فب١ٕخ االِزٖبٓ إٌبرغخ ػٓ اٌزقٍقً  ١ٌٍَٚبهاد اٌمل٠ّخ رؼًّ ثٛاٍطخ ٘ٛاء اٌفبو١َٛ  EGR ِؼظُ ّٕبِبد

هف١غ ِزًٖ  ٌٟ   أٔجٛة ِزًٖ ثٙٛاء اٌفبو١َٛ ػٓ ٛو٠ك  األٔجٛةاٌّٖبَ ٚ٘نا  أػٍٝهف١غ ٌٍٙٛاء فٟ  أٔجٛةؽ١ش ٠ٛعل 

 ٌألٔجٛةموو ِالؽظخ ِّٙخ ػٓ اٌّٛلغ اٌٖؾ١ؼ  إٌِٝلفً اٌٙٛاء ٌٍّؾون ٍٚٛف ٔأرٟ  ٚٛوفٗ ا٢فو ثبٌّزْؼت اٌجبهك 

  .اٌقبٓ ثٙٛاء اٌفبو١َٛ اٌقبهط ِٓ اٌّزْؼت اٌجبهك

وٙوثبئٟ ِزًٖ ثبٌّٖبَ ٠ٚزُ ا١ٌَطوح ػ١ٍٗ ػٓ  ِْغً ثٛاٍطخ٠ؼًّ  EGR فٟ ِؼظُ ا١ٌَبهاد اٌؾل٠ضخ فبْ ّٕبَ

 ٜأفوٚٛوق  أٍب١ٌتٕ٘بٌه ٚ, EGR ٛوق أفوٜ َِبػلح رؼًّ وجل٠ً ٌّٖبَ ٚ ٛو٠ك ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ وّج١ٛرو ا١ٌَبهح

ٚفٟ ثؼ٘ األؽ١بْ رىْٛ ثل٠ٍخ ػٓ  EGR ِزجؼخ ٌزقف١ف ٚرم١ًٍ ِىٛٔبد اوب١ٍل إٌزوٚع١ٓ ٚرؼزجو وؼٛاًِ َِبػلح ٌّٖبَ

  : ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟاٌّٖبَ 

 : { Valve Overlap }اٌزواوت فٟ اٌّٖبِبد   أٚى٠بكح فب١ٕخ اٌزلافً  - -1

 اٌٙٛاء أٚكافً غوف االؽزواق , فبْ ّٕبَ اٌجٕي٠ٓ  إٌٝ كفٛي ّؾٕخ اٌٛلٛك ٚاٌٙٛاء  أِٞٓ اٌّؼٍَٛ أٗ فٟ ّٛٛ اٌَؾت 

خ اٌزلافً فبْ ّٕبَ اٌؼبكَ ٠ىْٛ ِفزٛػ ثْىً ٍٛف ٠ىْٛ ِفزٛػ ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ فبْ ّٕبَ اٌؼبكَ ٠ىْٛ ِغٍك ,, فٟ ؽبٌ

٠ؼ١ل عيء ث١َٜ ِٓ  أْٚ٘نا ِٓ ّأٔٗ  االٔغالق اٌزبَ إٌّٝٛٛ اٌَؾت ٌٚفزوح ِؼ١ٕخ صُ ٠ؼٛك  أصٕبءث١َٜ ِٚؾَٛة ثللخ 

 ٚثنٌه ٠ىْٛ ٘نا اٌؼًّ ثّضبثخ ػًّ ّٕبَ . األٍفً اال ٔٛارظ االؽزواق ثفؼً ؽبٌخ االِزٖبٓ إٌبرغخ ػٓ ٘جٛٛ اٌّىجٌ 

EGR ِْٚبثٗ ٌٗ ثبٌّؾٍٖخ إٌٙبئ١خ. 

 . اإلّؼبير١ُّٖ غوف االؽزواق ٚػًّ رؾ٠ٛو ٚرؼل٠ً ثّٕؾ١ٕبد ٚرٛل١زبد اٌْواهح اٌٖبكهح ِٓ ِٕظِٛخ  إػبكح -2-

ِٓ لطؼز١ٓ  اٌّؾٛي اٌؾفبى رزىْٛ ٘نٖ اٌؼٍجخ ٚ :  way catalytic convertersاٍزقلاَ ػٍجخ ث١ئخ فبٕخ رَّٝ  -3-

 . ٌغبىاد اٌؼبكَ األٚيزقف١ف : ٚ٘نا ٘ٛ اٌّّٖل ؽفبى اٌ -أ  : ّٚ٘ب

  .: ٚ٘ٛ اٌّّٖل اٌضبٟٔ ٌجبلٟ ٔٛارظ االؽزواق اٌقبهعخ ِٓ ؽفبى اٌزقف١ف األوَلحؽفبى  -ة 

  Reduction Catalyst : ؽفبى اٌزقف١ف

 . وَغ١ٓٚأ ٔزوٚع١ٓ ٚ إٌٝ, ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ رؾ٠ًٛ ٚفًٖ اوب١ٍل إٌزوٚع١ٓ  ٚاٌواك٠َٛ٠زىْٛ ِٓ ِؼلْ اٌجالر١ٓ 

  Oxidation Catalyst : ؽفبى األوَلح

 اٚو١َلصبٟٔ  إٌٝا١ٌٙلهٚوبهثٛٔبد  ٠زىْٛ ِٓ ِؼلْ اٌجالر١ٓ + اٌجالك٠َٛ , ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ رؾ٠ًٛ أٚي اٚو١َل اٌىوثْٛ ٚ

 . اٌىوثْٛ + ِبء

  : { VVT } اٌّؾووبد اٌزٟ رؼًّ ثٕظب4َ-

٠ٚؤكٞ ٔفٌ  EGR ٍٛف ٠ؾً ِؾً ػًّ ّٕبَ VVT ٔظبَ أْؽ١ش  , EGR فٟ ٘نٖ اٌّؾووبد ٍٛف ال رغل ّٕبَ

  .. اٌغوٗ

 : EGR اٌْبئؼخ ٌؼطً ّٕبَ ٚاإلػواٗاٌّْبوً 

أغالق ِٕبفن اٌّٖبَ  أٚٚإٌبرغخ ػٓ ػطً اٌّٖبَ  اإلّؼبيفٟ اٌّؾون ثَجت ٍجك  اٌلق  أٚؽٖٛي ظب٘وح اٌطوق  -1-



 . ثبٌىوثْٛ

غٍك اٌّٖبَ ٚرَوة  إؽىبَثَجت ػلَ  : { Misfiring } اإلّؼبيؽٖٛي ظب٘وح فمل  أٚفْٛٔخ فٟ ػًّ اٌّؾون  -2-

ٙجٜ َٔجخ اٌق١ٍٜ ٚػلَ ؽبعخ  إ٠ٌٝؾزبط ف١ٗ اٌّؾون  الغوف االؽزواق , فٟ اٌٛلذ  إٌٝغبىاد اٌؼبكَ ثْىً َِزّو 

غوف االؽزواق , ٚرؾًٖ ٘نٖ اٌؾبٌخ ػبكح ػٕلِب ٠ؼًّ اٌّؾون ػٍٝ  إٌَٝٔجخ ِٓ غبىاد اٌؼبكَ  إكفبي إٌٝاٌّؾون 

  . ػخ اٌقبٍِخاٌَو

  .رىزْف وٛك ػطً ػٕل فؾٔ ا١ٌَبهح ٌغوٗ ِؼوفخ ٍجت ا٘زياى اٌّؾون  أِْٚٓ اٌٛاهك علا 

فمل االّزؼبي اٌؼْٛائٟ كافً ٍٍٕلهاد اٌّؾون ٚثي٠بكح  إٌٝٚ٘نا اٌىٛك ١ْ٠و  ( P0300 ) رىزْف اٌىٛك أِْٓ اٌّّىٓ 

  : ِضً P0300 ػٍٝ اٌىٛك إٙبفًٟٖ ػٍٝ هلُ اٍطٛأخ ؽًٖ ف١ٙب فمل االّزؼبي ؽ١ّٕب ٔؾ أٞاٌفؾٔ ٍٛف رىزْف 

 p0301 =  ُ1ٍٍٕله هل  

p0302=  ُ2ٍٍٕله هل 

p0303=  ُٚ٘ىنا 3ٍٍٕله هل  

كافً  إٌٝؽٖٛي رَو٠ت ٌٍٙٛاء  االٕؼٛثخ فٟ ثلأ رْغ١ً اٌّؾون : ثَجت ػلَ االٔغالق اٌزبَ ٌٍّٖبَ , ٚ٘نا ٠ؤكٞ  -3 -

 إٌٝػ١ٍّخ ثلأ رْغ١ً اٌّؾون رؾزبط  أْؽ١ش  اٌٛلٛك ٚاٌٙٛاء  ثبٌَٕجخ اٌٖؾ١ؾخ ٌق١ٍٜ  إفاليغوف االؽزواق ٠ٚزٌّٛل ػٕٗ 

ف١ٍٜ غٕٟ ثبٌٛلٛك ٌز١ًَٙ ػ١ٍّخ اّزغبي  إٌٝثّؼٕٝ ٔؾزبط  أٞى٠بكح ث١َطخ فٟ َٔجخ اٌٛلٛك ػٍٝ ؽَبة َٔجخ اٌٙٛاء 

ٟ رٖؼت ػ١ٍّخ االّزؼبي ٠ٚؾًٖ اٌّؾون ٚاْ كفٛي ٘نا اٌٙٛاء اٌغ١و ِوغٛة ف١ٗ ٍٛف ٠غؼً اٌق١ٍٜ فم١و  ٚثبٌزبٌ

 . ٚاٌٖؼٛثخ فٟ اٌزْغ١ً اٌزأف١و

 ؽزواقالرىز١ُ فٟ اٌّؾون ٚصمً ثب - -4

 اٌىبًِ ؽزواقالثب ١ْ٠و إٌٝ ػلَ ٕٛد  -5

 RPM رنثنة ٛف١ف فٟ ػلاك 6-

 { Engine Management Light } اٌزؾن٠و إّبهحظٙٛه 7-

  فًْ فٟ افزجبهاد إٌفش ِٓ اٌؼبكَ -8

 .لل رُْ هائؾخ ل٠ٛخ ٌغبىاد اٌؼبكَ  أؽ١بٔب -9 -

  EGR ّٕبِبد ٔٛاعأ

1- Ported EGR valves  

2- Positive back pressure EGR valves 

3- Negative back pressure EGR valves 

4- Pluses - width modulated electronic EGR valves 

5- Digital electronic EGR valves 

  : وٛكاد ػطً اٌّٖبَ

P0400 : ٔبرظ ثَجت EGR Flow  

P0401 : ٔبرظ ثَجت EGR Flow Insufficient Detected 

P0402 : ٔبرظ ثَجت EGR Flow Excessive 

P0403 : ٔبرظ ثَجت EGR Control Circuit 

 EGR Control Circuit Range / Performance P0404 : ٔبرظ ثَجت   

P0405 : ٔبرظ ثَجت EGR Sensor A Circuit Low  

P0406 : ٔبرظ ثَجت EGR Sensor A Circuit High 

P0407 : ٔبرظ ثَجت EGR Sensor B Circuit Low  

P0408 : ٔبرظ ثَجت EGR Sensor B Circuit High  

P0409 : ٔبرظ ثَجت EGR Sensor A Circuit  

  : ِالؽظخ ماد ٍٕخ ثىٛكاد اٌؼطً

 أفوٌٜٚىٓ ثَجت لطؼخ  EGR علا اال ٠ىْٛ اٌقًٍ ثّٖبَ فّٓ اٌٛاهك -فٛهك  -ا١ٌَبهاد ِضً ١ٍبهح  أٔٛاعفٟ ثؼ٘ 

 Differential } { DPFE } آٚؽَبً اٌٚغٜ اٌزفبٍٟٙ  عٕت ِغ اٌّٖبَ ٚرَّٝ ٘نٖ اٌمطؼخ ثـ  إٌٝرؼًّ عٕجب 

Pressure Feedback Sensor } .  

رٟٚء ٚرظٙو اٌىٛكاد  ػٕلِب ٠ؾًٖ فًٍ فٟ ٘نا اٌؾَبً فبْ ٌّجخ اٌزؾن٠و ٍٛف , EGR ٚ٘ٛ ثّضبثخ عيء ِٓ ِٕظِٛخ

  : اٌزب١ٌخ

P0174+ P0171 ٚأ P0401 . 



٠َزفبك ِٓ ٘نا اٌؾَبً ونٌه ػٕل فؾٔ إِىب١ٔخ ٚعٛك أَلاك فٟ ِٕظِٛخ اٌؼبكَ ثٛاٍطخ عٙبى فؾٔ اٌفبو١َٛ ٚ٘نٖ 

  : ٕٛهح ٌٍؾَبً

 
 : P0400 : اٌىٛك

٠ؼ١ك رلفك ٚعو٠بْ غبىاد اٌؼبكَ , ٌٚٛ ؽٖٛي أَلاك فٟ ِغوٜ اٌّٖبَ أٚ األٔجٛة اٌّزًٖ ثبٌّٖبَ ثؾ١ش  إ١ْ٠ٌٝو 

 أٔجٛةرالؽع أفٟ اٌىو٠ُ فٟ اٌف١ل٠ٛ اٌّوفك ١ٌَبهح ١َٔبْ ٚعٛك ؽَبً ٌم١بً كهعخ ؽواهح اٌغبىاد اٌّزلفمخ ِٓ فالي 

فبئلح ٘نا اٌؾَبً ٘ٛ ل١بً كهعخ ؽواهح اٌغبىاد ٚاْ وّج١ٛرو ا١ٌَبهح ٠مَٛ  , EGR اٌؼبكَ اٌفوػٟ اٌّزًٖ ثّٖبَ

ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌمبكِخ ِٓ اٌؾَبً اٌقبٕخ ثزغ١و كهعبد  EGR اٌؾَبً ٌّوالجخ ػًّ ّٕبَ ثبٍزقلاَ ٘نا

فبْ رلفك  EGR ّٕبَ إٌٝاٌفوػٟ اٌّزًٖ ثٗ اٌؾَبً ٚاٌنا٘ت  ثبألٔجٛةاٌؾواهح , ؽ١ّٕب ٠ؾًٖ أَلاك ثَجت اٌىوثْٛ 

قفبٗ فٟ لواءح ؽَبً اٌؾواهح ٕٚ٘ب رؼوف ثْىً ربَ ٚ٘نا ٠ؤكٞ أ أٚغبىاد اٌؼبكَ رىْٛ ِؼلِٚخ ثْىً ّجٗ وبًِ 

 أِْٚٓ اٌٛاهك علا  EGR ّٕبَ إٌٝاٌؼبكَ اٌفوػ١خ اٌّؤك٠خ  أٔبث١توّج١ٛرو ا١ٌَبهح ثبْ ٕ٘بٌه أَلاك فٟ ِغوٜ 

 : P0401 : اٌىٛك رٕغٍك

  :. كٚ٘ٛ رمو٠جب ِْبثٗ ٌٍىٛك اٌَبثEGR اوزْبف ػغي ٕٚؼٛثخ فٟ عو٠بْ غبىاد اٌؼبكَ فٟ ِٕظِٛخ ّٕبَ إ١ْ٠ٌٝو 

 : P0402: اٌىٛك 

غٍك اٌّٖبَ ثَجت رواوُ ِقٍفبد  إؽىبَكافً اٌّؾون ٔز١غخ ػلَ  إٌٝؽٖٛي رلفك ِفوٛ ٌغبىاد اٌؼبكَ  إ١ْ٠ٌٝو 

لل ٠ىْٛ اٌَجت ونٌه ّٕٚبَ ػبٌك ػٍٝ ٚٙغ اٌفزؼ ٚفزؼ اٌّٖبَ ٚػلَ أغاللٗ  إٌٝاٌىوثْٛ ػٍٝ ٍبق اٌّٖبَ ِّب ٠ؤكٞ 

 ِوفك ِغ ِٕظِٛخ { DPFE } فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ؽَبً  ِْغً اٌّٖبَ اٌىٙوثبئٟ ػطً أٚٔبرظ ػٓ ػطً اٌّٖبَ ٔفَٗ 

EGR فبْ اؽزّبي ؽٖٛي اٌقًٍ ف١ٗ اؽزّبي وج١و . 

 : P0403 : اٌىٛك

 أِّْىٓ  األٍجبة , PCM ؽٖٛي فًٍ فٟ اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌّْغً اٌّٖبَ اٌىٙوثبئٟ ٚاٌّغٙي ِٓ لجً ٚؽلح إ١ْ٠ٌٝو 

  . ػطً اٌّْغً ٔفَٗ أٚ  )ا٠ٌٍَٛٔٛل  )اٌّْغً  ف١ْٗ آٚ األٍالنرىْٛ لطغ فٟ 

  : P0404 : اٌىٛك 

اٌنٞ ٠ؼًّ  اإلٙبفٟاٌّٖبَ  ٚ٘نا اٌّْغً  { EGR volume control solenoid valve } ؽٖٛي فًٍ فٟ إ١ْ٠ٌٝو 

رْغ١ٍٗ , ٌغوٗ  EGR ّٕبَ إ٠ٌٚٝمَٛ ثز١ًٕٛ ٘ٛاء اٌفبو١َٛ  EGR ٠ىْٛ ومطؼخ ِٕفٍٖخ ػٓ ّٕبَ EGR ِغ ّٕبَ

  ::  ٕٛهح ٘نا اٌّْغً
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 ( فىوح ػٓ ػٍّٙب ٚرطج١مٙب فٟ ا١ٌَبهاد اٌؾل٠ضخcell technogy uelF ف١ٍخ اٌٛلٛك)
ٌل٠ٙب اٌملهح ػٍٝ اٌؾل ثْىً وج١و ِٓ اػزّبكٔب ػٍٝ إٌفٜ ٚفف٘ أجؼبصبد  (FCVs) اٌّووجبد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك

ػٍٝ غبى ا١ٌٙلهٚع١ٓ ثلال ِٓ اٌجٕي٠ٓ ٚرٕجؼش ِٕٙب أٞ أجؼبصبد   FCVsرْغ١ً. اٌٚبهح اٌزٟ رَبُ٘ فٟ رغ١و إٌّبؿ

 .اٌزغٍت ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌزؾل٠بد ثبٌَٕجخ ٌُٙ ٌزىْٛ لبكهح ػٍٝ إٌّبفَخ ِغ ا١ٌَبهاد اٌزم١ٍل٠خ، ٠غت.   ػٛاكَ ٙبهح

 ٔظوح فٟ اٌلافً

 

 

 
 
 

١ٌٙلهٚع١ٓ ربٔه ا

ػغؾ اٌغبى  اٌزقي٠ٓ

ِقبىْ ا١ٌٙلهٚع١ٓ رؾذ 

ػغؾ ػبي ٌٍغب٠خ ٌي٠بكح 

 ٔطبق اٌم١بك

 

اهرفبع إٌبرظ 

اٌجطبه٠خ ٌٚلد ِقبىْ 
اٌطبلخ ِٓ اٌزغلك اٌىجؼ 

٠ٚٛفو ؽبلخ إػبف١خ 

 ٌّؾون وٙوثبئٟ

 

 

  ف١ٍخ ٚلٛك اٌّىلً
رؾ٠ًٛ غبى ا١ٌٙلهٚع١ٓ 

ٚاألوَغ١ٓ إٌٝ ؽبلخ 

  وٙوثبئ١خ ٌزشغ١ً
 

 

ِؾون وٙوثبئٟ  ٠لفغ 
ا١ٌَبهح ثٙلٚء أوجو، ػٍٝ ٔؾٛ 

 ٌٍٍ، ٚوفبءح ِٓ ِؾون
اؽزواق اٌلافٍٟ ٚرزطٍت ط١بٔخ 

  ألً

 

ٚؽلح اٌزؾىُ فٟ 

اٌطبلخ ٠ؾىُ رلفك 
 اٌىٙوثبء

 

 

 



 
 

 How Do Hydrogen Fuel Cell Vehicles Work و١ف اٌؼًّ ِووجبد ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚفال٠ب اٌٛلٛك

ػٍٝ ػىٌ ا١ٌَبهاد اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ  .ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٌزْغ١ً ِؾون وٙوثبئ١ٍٟبهاد فال٠ب اٌٛلٛك رَزقلَ غبى 

اٌجٕي٠ٓ أٚ اٌل٠يي، ٚا١ٌَبهاد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ٚاٌْبؽٕبد اٌغّغ ث١ٓ ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚاألوَغ١ٓ إلٔزبط اٌىٙوثبء، 

زٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ا١ٌَبهاد اٌىٙوثبئ١خ ) ِٕن أُٙ ِلػَٛ ثبٌىبًِ ِٓ اٌىٙوثبء، ٚرؼزجو اٌّووجبد اٌ .اٌزٟ رل٠و اٌّؾون

ٌٚىٓ ػٍٝ ػىٌ اٌّووجبد اٌىٙوثبئ١خ األفوٜ، ٚاٌؼ١ٍّبد ٔطبق ٚاٌزيٚك ثبٌٛلٛك ُ٘ ِمبهٔخ ِغ  -"ا١ٌَبهاد اٌىٙوثبئ١خ"( 

نا ٠ؼٕٟ رؾ٠ًٛ غبى ا١ٌٙلهٚع١ٓ إٌٝ وٙوثبء رٕزظ ا١ٌّبٖ ٚاٌؾواهح فمٜ وّٕزظ صبٔٛٞ، ٚ٘ .ا١ٌَبهاد اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌْبؽٕبد

إٔزبط ا١ٌٙلهٚع١ٓ فٟ ؽل مارٗ ٠ّىٓ أْ رؤكٞ  .اٌّووجبد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ال رقٍك رٍٛس ػٛاكَ ػٕلِب وٕذ ِلفٛػخ

إٌٝ اٌزٍٛس، ثّب فٟ مٌه أجؼبصبد اٌغبىاد اٌَّججخ ٌالؽزجبً اٌؾواهٞ، ٌٚىٓ ؽزٝ ػٕلِب ٠أرٟ اٌٛلٛك ِٓ ٚاؽلح ِٓ ألنه 

فف٘  ج١ؼٟ، ٠ّٚىٓ فٟ ٚلذ ِجىو ا١ٌَبهاد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ا١ٌَٛ ٚاٌْبؽٕبدِٖبكه ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚاٌغبى اٌط

ِؼب١٠و ِضً اٌٛلٛك اٌّزغلكح فٟ  .ِٓ ٔظ١وارٙب اٌزٟ رؼًّ ثبٌجٕي٠ٓثبٌّمبهٔخ ِغ  فٟ اٌّئخ 30االٔجؼبصبد ثَٕجخ أوضو ِٓ 

ألْ اٌّووجبد  .عؼً ا١ٌٙلهٚع١ٓ ؽزٝ أٔظف could- ؽب١ٌب فٟ ٚال٠خ وب١ٌفٛه١ٔب ِزطٍجبد اٌّؼّٛي ثٙب اٌَّزمجً ثبػزجبه٘ب

اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ١ٌَذ ٍٜٛ ثلا٠خ ٌلفٛي ٍٛق اٌٛال٠بد اٌّزؾلح، ٠غت أْ اٌَبئم١ٓ اٌّٙزّخ رأول ِٓ أٔٙب رؼ١ِ 

 . ِؾطبد اٌزيٚك ثبٌٛلٛك ا١ٌٙلهٚع١ٓ لوة

 ا١ٌٙلهٚع١ٓ ا١ٌّياد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك

\\\\\ 

ِغ اٌفٛائل ا١ٌٙلهٚع١ٓ اٌّووجبد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك اٌغّغ ث١ٓ ِغّٛػخ ٚاٌزيٚك ثبٌٛلٛك ِٓ ا١ٌَبهاد اٌزم١ٍل٠خ 

اٌزيٚك ثبٌٛلٛك ١ٍبهح فال٠ب اٌٛلٛك رؼبكي اٌزيٚك ثبٌٛلٛك ١ٍبهح رم١ٍل٠خ أٚ  .اٌزوف١ٙ١خ ٚاٌج١ئ١خ اٌم١بكح ػٍٝ اٌىٙوثبء

كلبئك ًٌّء إٌّبمط  ٠10جبع ا١ٌٙلهٚع١ٓ اٌّٚغٛٛ فٟ ِؾطبد اٌزيٚك ثبٌٛلٛك ا١ٌٙلهٚع١ٓ، ِغ ألً ِٓ  .ّبؽٕخ

ِوح ٚاؽلح ١ٌٌٚ ٕؾ١ؾب، ٠زواٚػ ٠مٛك ١ٍبهح فال٠ب  .ٚرىب١ٌف اٌزيٚك ثبٌٛلٛك رّبِب لل رغطٟ ثؼ٘ ػمٛك اإل٠غبه .اٌؾب١ٌخ

ِمبهٔخ ِغ ثطبه٠خ ا١ٌَبهاد  .(١ًِ 300-200اٌٛلٛك رقزٍف، ٌٚىٓ ِْبثٙخ ٌٕطبلبد اٌجٕي٠ٓ أٚ ِووجبد اٌل٠يي فمٜ )

ك ثبٌٛلٛك ِووي٠خ ٚٔطبلبد ل١بكح اٌىٙوثبئ١خ ٚاٌزٟ إػبكح ّؾٓ ثطبه٠برٙب ػٓ ٛو٠ك ر١ًٕٛ فٟ اٌغّغ ث١ٓ ٍو٠غ، ٌٍزيٚ

أٛٛي عؼً فال٠ب اٌٛلٛك ِٕبٍجخ ثٖفخ فبٕخ ٌٍّووجبد اٌىج١وح ِغ ِزطٍجبد َِبفبد ٠ٍٛٛخ، أٚ ٌٍَبئم١ٓ اٌن٠ٓ ٠فزموْٚ 

ِضً اٌّووجبد اٌىٙوثبئ١خ األفوٜ، ٠ّىٓ أْ ا١ٌَبهاد اٌزٟ رؼًّ  .إٌٝ اٌّىٛٔبد فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌٖفؾخ اٌوئ١َ١خ

فٟ  .، اٌزٟ رغٍك ف١ٍخ اٌٛلٛك فٟ ػالِبد اٌزٛلف أٚ فٟ ؽووخ اٌّوٚه اٌقّٛي ؽبال اٌْبؽٕبد رٛظ١فثقال٠ب اٌٛلٛك ٚ

 .٠َزقلَ الٌزمبٛ اٌطبلخ اٌّفمٛكح ّٚؾٓ اٌجطبه٠خ اٌزغلك اٌىجؼ ثؼ٘ أّٔبٛ اٌم١بكح،

 االفزالفبد ث١ٓ ا١ٌَبهاد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ٚاٌّووجبد اٌىٙوثبئ١خ األفوٜ

٘نا ٠ز١ؼ ٌُٙ ى٠بكح اٌىفبءح ٚ، ِضً اٌّووجبد اٌزٟ رؼًّ  .رؼًّ ِٓ ِؾون وٙوثبئٟ ٚثطبه٠خ ىٙوثبئ١خ ثطبه٠خا١ٌَبهاد اٌ

ػٍٝ ػىٌ  .ثقال٠ب اٌٛلٛك، ٠َّٚؼ ٌُٙ ٌم١بكح فب١ٌخ ِٓ االٔجؼبصبد ػٕلِب ٠ؾ١ٓ اٌىٙوثبء ِٓ ِٖبكه اٌطبلخ اٌّزغلكح

ٍجطبه٠خ ا١ٌَبهاد اٌىٙوثبئ١خ اٍزقلاَ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌمبئّخ إلػبكح ا١ٌَبهاد اٌزٟ رؼًّ ثقال٠ب اٌٛلٛك ٚاٌْبؽٕبد، ٠ّٚىٓ ٌ

 ثطبه٠خو١ف١خ ػًّ اٌىٙوثبئ١خ   رؼوف ػٍٝ اٌّي٠ل ؽٛي  .ّؾٓ، ٌٚىٓ ٠غت أْ ٠ىْٛ فٟ َٕٛ ٌفزواد ٠ٍٛٛخ ِٓ اٌيِٓ

رْجٗ ا١ٌَبهاد اٌىٙوثبئ١خ اٌجطبه٠خ ٌٚىٓ ٌٙب أ٠ٚب ِؾون اٌجٕي٠ٓ أٚ اٌل٠يي  اٌّىٛٔبد فٟ ا١ٌَبهاد اٌىٙوثبئ١خ اٌٙغ١ٕخ

ٚإْ ٌُ  .ٚ٘نا ٠ز١ؼ ٌُٙ ٌلفغ َِبفبد ل١ٖوح ػٍٝ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ فمٜ، ٚاٌزؾٛي إٌٝ ٚلٛك ٍبئً ٌٍوؽالد اٌط٠ٍٛخ.اٌزم١ٍلٞ

ألً ثىض١و  ف١ٙب ٌىٙوثبئ١خ أٚ فال٠ب اٌٛلٛك اٌّووجبد، ٚاٌّىٛٔبد فٟ ا١ٌَبهاد اٌٙغ١ٓ إٔزبط اٌزٍٛس٠ىٓ ٔظ١فخ وّب اٌجطبه٠خ ا

  ِٓ ٔظ١وارٙب اٌزم١ٍل٠خ
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http://www.arb.ca.gov/msprog/hydprod/sb_1505_bill_20060930_chaptered.pdf
http://blog.ucsusa.org/california-hydrogen-fuel-cell-station-513
http://blog.ucsusa.org/california-hydrogen-fuel-cell-station-513
http://www.ucsusa.org/node/2678#idleoff
http://www.ucsusa.org/node/2678#idleoff
http://www.ucsusa.org/node/2678#regenerativebraking
http://www.ucsusa.org/node/2678#regenerativebraking
http://www.ucsusa.org/node/5444
http://www.ucsusa.org/node/5444
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/animation/animation-of-how-a-fuel-cell.swf


 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الثانٌة -المرحلة الدراسٌة :                                         التقنً بعقوبة                              -أسم  المعهد :  
       2وٙوثبئ١خ ١ٍبهاد  -المادة :                                              حاتم عبد حسن                     -سم  التدرٌسً :

 (     30- 28األسبوع )                                             (                  20117 - 2016\ \)   -التارٌخ :
 .لواءح األػطبي ثٛاٍطخ ٔظبَ اٌىٛكاد ٚ إٕالػ اٌّْبوً ٚ رٕظ١ف اٌناووح ِٓ وٛكاد اٌّقيٚٔخ ثٙب -: الموضوع

لواءح األػطبي ثٛاٍطخ ٔظبَ اٌىٛكاد ٚ إٕالػ اٌّْبوً ٚ رٕظ١ف اٌناووح ٌتعلم الطلبة  -الهدف العام )الفكرة المركزٌة(:

 ِٓ وٛكاد اٌّقيٚٔخ ثٙب.

  -األهداف الخاصة:
 . لواءح األػطبي ثٛاٍطخ ٔظبَ اٌىٛكاد ٚ إٕالػ اٌّْبوً ٚ رٕظ١ف اٌناووح ِٓ وٛكاد اٌّقيٚٔخ ثٙبالطلبة ٌعرف  – 1
 لواءح األػطبي ثٛاٍطخ ٔظبَ اٌىٛكاد ٚ إٕالػ اٌّْبوً ٚ رٕظ١ف اٌناووح ِٓ وٛكاد اٌّقيٚٔخ ثٙب.الطلبة ٌمٌز  -3

الموضوع و  توجٌه األسئلة الخاصة  –ملخص عن المواضٌع السابقة ذات العالقة  -اإللقاء  أسلوب -تقدٌم الموضوع :
 ثم التصحٌح و اإلجابة من قبل المدرس باستخدام البوسترات العادٌة و ألملونه والمخططات و –اإلجابة من قبل الطلبة 

تلخٌص   –اإلجابة على أسئلة الطلبة  –فالم العلمٌة باستخدام األ اللوحة أو الجهاز أو العدة لإلٌضاحعلى  ةالملون األقالم
 . الواجب حلهااألسئلة  -الموضوع 

 - 3.  استخدام البوسترات ألملونه -2استخدام الطباشٌر الملون واللوحة اإلٌضاح المادة .   -الوسائل اإلٌضاحٌة :
 باستخدام األفالم العلمٌة . إلٌضاحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لواءح األػطبي ثٛاٍطخ ٔظبَ اٌىٛكاد ٚ إٕالػ اٌّْبوً ٚ رٕظ١ف اٌناووح ِٓ وٛكاد اٌّقيٚٔخ ثٙب.

 



 

 



 

 



ٕ٘بن اوٛاك ٌٍّٛك٠الد االفوٜ ٚفٝ ؽبٌٗ  أَا١ٌَبهاد  فِٟٛؽل  tps اٍزقلِزٗ ٌجوِغٗ اٌنًٞ٘ اٌىٛك  اٌجوِغخ إػبكح فٟ

  ألفواٌجوِغخ رقزٍف ِٓ عٙبى ا١ٌَبهح  ٚ وبْ ٕ٘بن اوٛاك ِقزٍفخ ؽَت ِٛك٠ً  أْ

 ا١ٌَبهاد اٌؾل٠ضخ أٔٛاع ألغٍتاٌّؼوٚفخ اٌوئ١َ١خ  األػطبي

 

P0010 ٌٝإ P0099اٌٙٛاء ٚاٌٛلٛك فِٟٚشبوً  أػطبي  

P0100 ًِلفً اٌٙٛا ء ثٗ ػط 

P0101 ػبٌٟػغؾ اٌٙٛاء 

 ػغؾ اٌٙٛاء ػؼ١ف )فٍزو ٘ٛاء 0102

 (اٌٙٛاء غ١و ٔمٝ )ثؼل اٌفٍزو 0103

 اٌٙٛاء اٌلافٍخ ِزمطؼخكائوح  0104

 ِؾون ػغؾ اٌٙٛاء فٟػطً  0105

 ػبٌِٟؾون ػغؾ اٌٙٛاء  0106

 ػؼ١ف ِؾون ػغؾ اٌٙٛاء 0107

 ِؾون ػغؾ اٌٙٛاء فٟاٌزّبً  0108

 ػطً ؽَبً ػغؾ اٌٙٛاء 0109

 ػطً ؽَبً ػغؾ اٌٙٛاء 0110

 ػطً ؽَبً ػغؾ اٌٙٛاء 0111

 فٌٛز١خ ؽَبً كهعخ ػغؾ اٌٙٛاء ػؼ١فخ 0112

 ١خ ؽَبً كهعخ ػغؾ اٌٙٛاء ػب١ٌخفٌٛز 0113

 ػطً ؽَبً ػغؾ اٌٙٛاء 0114

 ػ١ٍّخ رجو٠ل اٌّؾون فٟػطً  0115

 ػ١ٍّخ رجو٠ل اٌّؾون فٟػطً  0116

 فٌٛز١خ ؽَبً اٌجٛوٌ)اٌو١َ٠فو( ػؼ١فخ 0117

 فٌٛز١خ ؽَبً اٌجٛوٌ)اٌو١َ٠فو( ػب١ٌخ 0118

 ػ١ٍّخ رجو٠ل اٌّؾون فٟػطً 0119

 (ػب١ٌخ)ػبؽٍخ ؽَبً كٚاٍخ اٌجٕي٠ٓ إشبهح 0121

  فٌٛز١خ ػؼ١فخ ٌؾَبً كٚاٍخ اٌجٕي٠ٓ 0122

 فٌٛز١خ اٌزّبً ٌؾَبً كٚاٍخ اٌجٕي٠ٓ 0123

  علااٌّؾون ثبهك  0125

 ػلَ وفب٠خ رجو٠ل اٌؾواهح 0126

 الً ِٓ كهعخ اٌؾواهح اٌّطٍٛثخ داٌزوٍِٛزب 0128

  ػبِٛك اٌلٚهاْ فٟػطً  0130

 فٌٛز١خ ؽَبً اٌٍّجووُ ِٕقفؼخ 0131

 فٌٛز١خ ؽَبً اٌٍّجووُ ػب١ٌخ 0132

 ؽَبً اٌٍّجووُ ثطٟء االٍزغبثخ 0133

  ٠ىشف ػٍٝ ػبِٛك اٌلٚهاْ اٌؾَبً ال 0134

 ػطً ؽَبً اٌزَق١ٓ 0135

 د اٌؼبِٛكبؽَبٍ أػطبي 0167 إٌٝ 0136

 ؽواهح ػب١ٌخ ٌّؼقخ اٌٛلٛك 0168

 ٔظبَ اٌٛلٛك فٟػطً 0175 إٌٝ 0170

 فٌٛز١خ ؽَبً ػغؾ اٌٛلٛك ػؼ١فخ 0177

 ؽَبً ثقبؿ اٌٛلٛك فٟاٌزّبً  0179

 ِؼقخ اٌٛلٛك ػبؽٍخ 0180

  ِؼقخ اٌٛلٛك ػبؽٍخ 0181

 ِؼقخ اٌٛلٛك فٟػؼف  0182

 كائوح ِؼقخ اٌٛلٛك فٟاٌزّبً  0183

 كائوح ثقبؿ اٌٛلٛك فٟأمطبع  0189

 ػطً ؽَبً ٙغٜ ثقبؿ اٌٛلٛك 0190

 ؽَبً ٙغٜ ثقبؿ اٌٛلٛك ٙؼ١ف 0191

 ٙؼف فٌٛز١خ ؽَبً ٙغٜ اٌجقبؿ 0192

 اهرفبع فٌٛز١خ ؽَبً ٙغٜ اٌجقبؿ 0193

 رمطغ فٌٛز١خ ؽَبً ٙغٜ اٌجقبؿ 0194

 ؽَبً ى٠ذ اٌّؾون ػطً 0195

 ٙؼف ؽَبً ى٠ذ اٌّؾون 0196

 فٌٛز١خ ؽَبً ى٠ذ اٌّؾون ٙؼ١فخ 0197

 فٌٛز١خ ؽَبً ى٠ذ اٌّؾون ػب١ٌخ 0198

 فٌٛز١خ ؽَبً ى٠ذ اٌّؾون ِزمطؼخ 0199

 (ػطً ع١ّغ اٌؾبلٕبد )اٌوّبُ 0200

 1اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ  فئػطً  0201

 2اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0202

 3ؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُاٌ فئػطً  0203

 4اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0204

 5اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0205

 6اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0206

 7اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0207

 8اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0208

 9اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0209

 10اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0210

 11اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0211

 12اٌؾبلٓ )اٌوّبُ(هلُ فئػطً  0212

 االٚي ءاٌؾبلٓ اٌغي فئثوٚكح  0213

 ثوٚكح فٝ اٌؾبلٓ اٌغيء اٌزبٔٝ 0214

 كائوح اٌىٙوثبء ٌّٚقخ اٌٛلٛك فٟػطً  0215

 (اٌؾبلٓ )اٌوّبُ فٟػطً رٛل١ذ  0216

 اٌلٚهاْ اٌّؾون ثَجت ؽواهح ػبِٛك أكاء فٟٔمٔ  0217

 Overtemp ؽواهح اٌؼبِٛك ى٠بكح  0218

 ؽَبً ؽووخ اٌؼبِٛك 0219

 ػبِٛك اٌلٚهاْ وواٍٟؽَبٍبد  0229 إٌٝ 0220

  فٌٛذ ٌؾَب5ًفٌٛز١خ فٛق 0223

 ٌّٚقخ اٌجٕي٠ٓ األٌٚٝاٌلائوح  فٟػطً  0230

 ٌّٚقخ اٌجٕي٠ٓ اٌضب١ٔخاٌلائوح  فٟػطً  0231

ٌّٚقخ  اٌضب١ٔخاٌلائوح  فٟاٌزّبً ٚى٠بكح فٌٛز١خ  0232

 اٌجٕي٠ٓ

 ٌّٚقخ اٌجٕي٠ٓ اٌضب١ٔخاٌلائوح  فٟأمطبع  0233

 اٌؼبِٛك اٌلٚهاْ 0234

 اٌزوث١ٓاٌْبؽٓ  فٟػطً 0250 إٌٝ 0235

 ّٕبَ ِٚقخ اٌٛلٛك فٟػطً 0260 إٌٝ 0251

 ٙـ اٌجٕي٠ٓ فٟى٠بكح  0254



 كائوح ِؼقخ اٌٛلٛك فٟرمطغ)روكك( 0184

 0186  ػطً ؽَبً ثقبؿ اٌٛلٛك 0185

 ثقبؿ اٌٛلٛك ػؼ١ف 

 ػلَ رٛافك ػـ ثقبفبد اٌٛلٛك 0187

 كائوح ثقبؿ اٌٛلٛك فٟاٌزّبً  0188

 

  اٌشّؼخ فٟ إشبهحرٛعل  ال 0322

 اٌشّؼخ إشؼبي فٟرمطغ  0323

 ِزجزبد )اٌؼبِٛك0334اٌٝ 0325

 اٌّضجزبدؽَبٍبد  فٟػطً 0339 إٌٝ 335

 ؽَبٍبد اٌؼبِٛك0344 إٌٝ 0340

 ""اٌى٠ًٛ اإلشؼبيٍِف  فٟػطً  0362اٌٝ 0350

 اٌجٛوٌ إشبهادػطً  0379 إٌٝ 0370

 ا١ٌَبهاد اٌقبطخ ثبٌغبى 0382ٝ اٌ 0380

 ؽَبٍبد اٌؼّٛك اٌّوفمٝ 0389اي 0383

 فبص ثبٌغبى 0459اٌٝ 0400

ػطً ػـ اٌغبى اٚ اٌجٕي٠ٓ ٚى٠بكح فٝ  0479اٌٝ 0460

 اٌفٌٛز١خ

 ِوٚؽخ اٌزجو٠ل فٟػطً  0485 إٌٝ 0480

 ػطً ؽَبً ػلاك ٍوػخ ا١ٌَبهح0503 إٌٝ 0500

ٍوػخ اٌّؾون )اٌغ١و  فٟػطً  0507اٌٝ 0505

 (ِبرٛهٜ

 ٚفزؼ اٌقبٔك إغالق فٟاٌزؾىُ  0510

  ػغؾ اٌي٠ذ فٟػطً  0520

 اٌي٠ذ ػغؾلواءح ؽَبً  فٟػطً  0521

 فٌٛز١خ ؽَبً ػغؾ اٌي٠ذ ػؼ١فخ 0522

 فٌٛز١خ ؽَبً ػغؾ اٌي٠ذ ػب١ٌخ 0523

 (ؽَبً ػغؾ ِؾون اٌزجو٠ل )اٌىّجوٍٚٛهٜ 0530

ل فٌٛز١خ ؽَبً ػغؾ ِؾون اٌزجو٠ 0531

 )اٌىّجوٍٚٛهٜ(ػبٌٝ

فٌٛز١خ ؽَبً ػغؾ ِؾون اٌزجو٠ل  0532

 )اٌىّجوٍٚٛهٜ(ػؼ١فخ

 كائوح ؽَبً ِؾون اٌزجو٠ل ػبؽٍخ 0533

 رَو٠ت فٝ غبى اٌزى١١ف 0534

 (ؽَبً اٌٌّٛل ػبؽً )اٌل٠ّٕٛ 0550

 (اػطبي فٝ اٌٌّٛل )اٌل٠ّٕٛ 0554اٌٝ  0551

  ػطً فٝ فٌٛز١خ اٌٌّٛل ٚاٌجطبه٠خ 0560

 ٌٌّٛل ٚاٌجطبه٠خ غ١و َِزموحفٌٛز١خ ا 0561

 فٌٛز١خ اٌٌّٛل ٚاٌجطبه٠خ ػؼ١فخ 0562

 فٌٛز١خ اٌٌّٛل ٚاٌجطبه٠خ ػب١ٌخ 0563

 اػطبي فٝ االشبهاد ٚاٌّظبث١ؼ0580اٌٝ  0565

 ػطً فٝ اٌٛطٍخ ث١ٓ اٌجٛوٌ ٚاٌٛطالد 0600

 ١ِّٛهٜ اٌجٛوٌ ٠ىزشف افطبء 0601

 فطب فٝ ثوِغخ اٌجٛوٌ 0602

 ىبَ(فٝ اٌجٛوٌػطً فٝ اٌناووح )اٌ 0603

 ػطً فٝ اٌناووح )اٌواَ(فٝ اٌجٛوٌ 0604

 

 ٔبه-)٘ٛاء فٟػطً  0296 إٌٝ 0261

 ثبٌزًٍََ اإلّؼبيّّؼخ  فٟػطً 0312 إٌٝ 0300

 اٌّْؼخ إّؼبيٍوػخ  فٟػطً  0320

 اٌشّؼخ فٟػؼف  0321
 

 ػطً فٝ اال٠َٝ اٌّلِظ )اٌّؼبٌظ(فٝ اٌجٛوٌ 0605

 فطب فٝ اال٠َٝ اٌّلِظ )اٌّؼبٌظ(فٝ اٌجٛوٌ 0606

 (ػلاك اٌَوػخ)VSS ػطً فٝ ٚؽلح ِوالجخ 0608

 (ػلاك اٌَوػخ)VSS(2 ػطً فٝ ٚؽلح ِوالجخ 0609

 اٌؼلاكػطً ِؤشواد اٌّظبث١ؼ فٝ 0650اٌٝ 0620

ػطً فٝ كائوح ِؤ شو ٍوػخ اٌّؾون )اٌغ١و  0654

 (ِبرٛهٜ

 ػطً فٝ كائوح ِؤ شو اٌؾواهح 0655

 ػطً فٝ كائوح ِؤ شو اٌٛلٛك 0656

 ػطً فٝ ا١ٌَطوح ػٍٝ ٔظبَ اٌزؾىُ 0700

 ى٠ذ اٌىّج0714ٛ١اٌٝ  0710

 اٌزٛهث١ٕبد أػطبي 0718اٌٝ 0715

 ِؾٛي ػيَ اٌلٚهاْ 0719

 فًٟ ٍوػخ اٌزؼش١ك ٚاٌفه اػطبي ؽَب0728اٌٝ  0720

 االٚرِٛبر١ه اٌىّج١ٛرو

  ػبؽً اٌىّج١ٛرو 0730

 ثبٌز5ًٍََا1ٌٝػطً َٔت اٌَوػخ ِٓ 0735 إ0731ٌٝ

 اٌقٍف إٌَٝٔجخ اٌوعٛع  فٟػطً  0736

اٌلٚائو اٌىٙوثبئ١خ  فٟ أػطبي 0774اٌٝ 0740

 اٌىّج١ٛرو فٟٚا١ٌّىب١ٔى١خ 

 اٌىّج١ٛرواػطبي اٌزؼش١ك ٚاالٔزمبي فٝ 0804اٌٝ 0780



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



٠ّٚىـٓ أْ رىـْٛ ػٍـٝ  former إٛبه ِٓ ِبكح ػبىٌخ   ت اٌٍّـف ِـٓ ٍـٍه ِؼـيٚي ٍِفـٛف ػٍـٝو١ت اٌٍّف : ٠زوورو

 ػـلح أّـىبي ِٕٙب

 ػٍٝ ّىً أٍطٛأخ أٚ ِىؼت أٚ ِزٛاىٞ َِزط١الد -١ : 

ِغـٛف ٚفـبهؽ ، ٠ّٚىـٓ أْ ٠ىـْٛ لٍـت اإلٛبه ِْغٛال  ثْوائؼ ؽل٠ل٠خ أٚ َِؾٛق ؽل٠ل أٚ ِـبكح ػٍٝ ّـىً لٍـت  -٢ . 

 أٚ أْ ٠ىْٛ اٌٙٛاء ferrite اٌف١و٠ذ

٠ّىٓ أْ ٠غٍف اٌٍّف ثغالف ِٓ اٌؾل٠ل ٚمٌه ػٕل اٌوغجـخ فٟ أال ٠زأصو اٌٍّف ثبٌّغبالد اٌّغٕب١َ١ٛخ اٌقبهع١خ ٚلـل  -٣ . 

 . ٍـز١ه ٌؾّب٠زـٗ، ٚلـل ٠زـون ثـلْٚ رغ١ٍف٠غٍـف ثغـالف ِـٓ اٌجال


