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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 (   1بحث رقم )  

 (     صناعات خشبية   )             التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :

   نطــــــــــــام  :            السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

  

المطاعم والفنادق والمدارس  بالمنازل والتجهيزات الخاصة في منتجاته  تدخلالخشبية تخصص الصناعات  -

بمجموعة   ويتم تنفيذ هذه المنتجات  عنها, وال يمكن االستغناء  والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات االقتصادية 

اليدوية واألخشاب   بواسطة العدد  من التراكيب الصناعية المستخدمة في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها

 وفقا للمواصفات الفنية ألى منتج خشبي .ومن التعاشيق المستخدمة  الطبيعية بأنواعها

 

 

 

 

 

 ي الزاوية                                          نقر و لسان  بركبة عدلةخدش نصف على نصف عدل ف               

 

 

 اختار واحدة فقط من التعاشيق السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في    

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 الالزمة لتنفيذ التعشيقة  وسائل الوقاية الشخصية للعامل وفق إجراءات األمن الصناعي  ▪

 رسم   - ) مكان استخدامها  قم ببحث يتضمن  الرسم الموضح إلحدى تعاشيق الخدوش والنقر واللسان   ▪

 .   خطوات التنفيذ ( مدعما بالصور -  ي رسم المنظور الهندس  -  المساقط الثالثة                             

 ويتضمن البحث   التعشيقة األخشاب  المستوردة اللينة الشائعة في نجارة األثاث السابق دراستها لتنفيذ هذه  ▪

 وحدة البيع ( مدعما بالصور .  - االستعمال  -األلياف  - الوزن  - اللون  - ) األنواع                         

 مدعما بالصور  تجهيزها لالستعمال (  - مصادرها  - الالصقات الحيوانية ) أنواعها  ▪

 فقم بإعداد بحث يتضمن   التعشيقة لتنفيذ تستخدم  التي  العدد اليدوية  من   ) المسح و التصفية (  عدد  ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    - االستعمال  - الوصف  - ) األنواع                         

    يتضمن البحث  العدد اليدوية التي يمكن استخدامها لتنفيذ أشغال الحفر  ▪

 . االستعمال ( مدعما بالصور    -الوصف  -) األنواع                                          

 حماية من الكورونا ال كيفية ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (   2بحث رقم )  

 (     صناعات خشبية   )             التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :

   نطــــــــــــام  :            السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

المطاعم والفنادق والمدارس بالمنازل والتجهيزات الخاصة في منتجاته  تدخل الخشبية تخصص الصناعات  -  

بمجموعة   ويتم تنفيذ هذه المنتجات  عنها, وال يمكن االستغناء  والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات االقتصادية 

اليدوية واألخشاب   بواسطة العدد  من التراكيب الصناعية المستخدمة في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها

 وفقا للمواصفات الفنية ألى منتج خشبي .ومن التعاشيق المستخدمة  الطبيعية بأنواعها

 

 

 

 

 

     نقر و لسان شرح عدل ظاهر                                         Tخدش نصف على نصف حرف            

 اختار واحدة فقط من التعاشيق السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في     

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 الالزمة لتنفيذ التعشيقة  وسائل الوقاية الشخصية للعامل وفق إجراءات األمن الصناعي  ▪

 رسم   - ) مكان استخدامها  قم ببحث يتضمن  الرسم الموضح إلحدى تعاشيق الخدوش والنقر واللسان   ▪

 .   خطوات التنفيذ ( مدعما بالصور -  ي رسم المنظور الهندس  -  المساقط الثالثة                             

 ويتضمن البحث   التعشيقة الشائعة في نجارة األثاث السابق دراستها لتنفيذ هذه  الصلبةاألخشاب  المستوردة  ▪

 وحدة البيع ( مدعما بالصور .  - االستعمال  -األلياف  - الوزن  - اللون  - ) األنواع                         

 مدعما بالصور  تجهيزها لالستعمال (  - مصادرها  - واعها الالصقات الحيوانية ) أن ▪

 فقم بإعداد بحث يتضمن   التعشيقة لتنفيذ تستخدم  التي  العدد اليدوية  من  (  عدد ) القطع   ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    - االستعمال  - الوصف  - ) األنواع                         

 مكن استخدامها لتنفيذ أشغال الخرط  يتضمن البحث  العدد اليدوية التي ي ▪

 .   االستعمال ( مدعما بالصور   -الوصف   -) األنواع                             

 حماية من الكورونا الكيفية  ▪
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 الفنيوزارة التربية والتعليم والتعليم 
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 

 (   3بحث رقم )  

 

 (     صناعات خشبية   )             التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :

   نطــــــــــــام  :            السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

المطاعم والفنادق والمدارس بالمنازل والتجهيزات الخاصة في منتجاته  تدخل الخشبية تخصص الصناعات  - 

بمجموعة   ويتم تنفيذ هذه المنتجات  عنها, وال يمكن االستغناء  والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات االقتصادية 

اليدوية واألخشاب   بواسطة العدد  من التراكيب الصناعية المستخدمة في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها

 وفقا للمواصفات الفنية ألى منتج خشبي .ومن التعاشيق المستخدمة  الطبيعية بأنواعها

 

 

 

 

 نقر و لسان بركبة عدلة                                                          خدش نصف على نصف                       

                                        بالتقاطع في الوجه                                                                                 نافذ فى الزاوية                         

 اختار واحدة فقط من التعاشيق السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في   

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 

 الالزمة لتنفيذ التعشيقة  وسائل الوقاية الشخصية للعامل وفق إجراءات األمن الصناعي  ▪

 رسم   - ) مكان استخدامها  قم ببحث يتضمن  الرسم الموضح إلحدى تعاشيق الخدوش والنقر واللسان   ▪

 .   خطوات التنفيذ ( مدعما بالصور -  ي رسم المنظور الهندس  -  المساقط الثالثة                             

 ويتضمن البحث   التعشيقة األخشاب  المستوردة اللينة الشائعة في نجارة األثاث السابق دراستها لتنفيذ هذه  ▪

 وحدة البيع ( مدعما بالصور .  - االستعمال  -األلياف  - الوزن  - اللون  - ) األنواع                         

 مدعما بالصور  مال ( تجهيزها لالستع - مصادرها  - الالصقات الحيوانية ) أنواعها  ▪

 فقم بإعداد بحث يتضمن   التعشيقة لتنفيذ تستخدم   التي العدد اليدوية  من  (  عدد ) الثقب  ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    - االستعمال  - الوصف  - ) األنواع                         

 مكن استخدامها لتنفيذ أشغال التطعيم  يتضمن البحث  العدد اليدوية التي ي ▪

 . االستعمال ( مدعما بالصور   - الوصف  -) األنواع                                                              

 حماية من الكورونا الكيفية  ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 

 

 

 

 

      إعداد مهنى ( -نجارة األثاث )  

 األول  
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (   1بحث رقم )  

 

 مهنى (  إعداد  - ) نجارة األثاث         التخصــــص : األول                    الصــــــــف  :

 السنوات الثالث            نطــــــــــــام  :      الشــــــــعبة  :         ) صناعات خشبية ( 

 

ولذا يجب على المتدرب معرفة المجسمات البسيطة   في الحياة    هو أحد التخصصات الهامة ) نجارة األثاث (  تخصص    -

إلدراك الحجوم والفرق بينها وبين المساحات وذلك بتنفيذ بعض هذه المجسمات وكذلك اللحامات الخشبية المستخدمة  

والتي   ا , والتعرف على األقشطة وأنواعها واستخداماتهفى تجميع االجزاء الخشبية للحصول على مساحات عريضة 

وفقا للمواصفات الفنية ألى منتج خشبي , والرسم  بأنواعها  اليدوية  و األخشاب الطبيعية  العدد  بواسطةها يتم تنفيذ 

 يبين بعض اللحامات الخشبية واألقشطة . 

 

 

 

 

                                             

      بالكويلة خشبية                                                                                                                                

 اختار واحدة فقط من النوعيات السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في 

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 

   نماذج مدعمة بالصور  - تأثير الكهرباء على األنسان واالحتياطات الالزمة للوقاية من مخاطر الكهرباء   ▪

 وخطوات    - المساقط الثالثة والمناظير   -الكوايل الخشبية ) أنواعها من حيث الشكل واالستعمال    ▪

 التنفيذ  ( مدعمة بالصور .       

 ويتضمن البحث    التعشيقةاألخشاب المحلية  الشائعة في نجارة األثاث السابق دراستها لتنفيذ هذه  ▪

 وحدة البيع ( مدعما بالصور .  - االستعمال  -األلياف  - الوزن  -اللون  -) األنواع                          

 عما بالصور تجهيزها لالستعمال ( مد  - مصادرها  - الالصقات الحيوانية ) أنواعها  ▪

 االستخدامات ( نماذج مدعمة بالصور   -الوصف - )األقشطة ( على أن يتضمن البحث : ) األنواع ▪

 فقم بإعداد بحث يتضمن   التعشيقة عدد ) الثقب والبرد(  من العدد اليدوية  التي  تستخدم لتنفيذ  ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور     -االستعمال   - الوصف  - ) األنواع                         

 حماية من الكورونا الكيفية  ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 (   2بحث رقم )  

 مهنى (  إعداد  - ) نجارة األثاث         التخصــــص : األول                    الصــــــــف  :

 السنوات الثالث            نطــــــــــــام  :      الشــــــــعبة  :         ) صناعات خشبية ( 

 

ولذا يجب على المتدرب معرفة المجسمات البسيطة   في الحياة    هو أحد التخصصات الهامة ) نجارة األثاث (  تخصص    -

إلدراك الحجوم والفرق بينها وبين المساحات وذلك بتنفيذ بعض هذه المجسمات وكذلك اللحامات الخشبية المستخدمة  

والتي   ا , والتعرف على األقشطة وأنواعها واستخداماتهفى تجميع االجزاء الخشبية للحصول على مساحات عريضة 

وفقا للمواصفات الفنية ألى منتج خشبي , والرسم  بأنواعها  اليدوية  و األخشاب الطبيعية  العدد  بواسطةها يتم تنفيذ 

 يبين بعض اللحامات الخشبية واألقشطة . 

 

 

 

                                             

 لحام باإلفريز                                                                        

 اختار واحدة فقط من النوعيات السابق ذكرها ضوء ما سبق وما تم دراسته , في       

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 طرق اإلسعافات  الحروق والجروح  ( نماذج مدعمة بالصور   -اإلسعافات األولية ) أهميتها   ▪

 وخطوات    - المساقط الثالثة والمناظير   -الكوايل الخشبية ) أنواعها من حيث الشكل واالستعمال    ▪
 التنفيذ  ( مدعمة بالصور .       

 

 ويتضمن البحث   التعشيقة السابق دراستها لتنفيذ هذه  الشائعة في نجارة األثاث  األخشاب المستوردة اللينة  ▪
 وحدة البيع ( مدعما بالصور .  - االستعمال  -األلياف  -الوزن  -اللون  -) األنواع                                

 

 االستخدامات ( نماذج مدعمة بالصور   -الوصف - )األقشطة ( على أن يتضمن البحث : ) األنواع ▪

 لحام االفريز  ( على أن يتضمن البحث ب لحام المسطحات الخشبية)  ▪
 خطوات التنفيذ ( نماذج مدعمة بالصور   -االستخدامات   -) الوصف                                                

 

 فقم بإعداد بحث يتضمن   التعشيقة (  من العدد اليدوية  التي  تستخدم لتنفيذ ) القطععدد  ▪
 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    -االستعمال  - الوصف  -) األنواع                                

 

 حماية من الكورونا الكيفية  ▪

▪  
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (   3بحث رقم )  

 مهنى (  إعداد  - ) نجارة األثاث         التخصــــص : األول                    الصــــــــف  :

 السنوات الثالث            نطــــــــــــام  :      الشــــــــعبة  :         ) صناعات خشبية ( 

 

ولذا يجب على المتدرب معرفة المجسمات البسيطة   في الحياة    هو أحد التخصصات الهامة ) نجارة األثاث (  تخصص    -

إلدراك الحجوم والفرق بينها وبين المساحات وذلك بتنفيذ بعض هذه المجسمات وكذلك اللحامات الخشبية المستخدمة  

والتي   ا , والتعرف على األقشطة وأنواعها واستخداماتهفى تجميع االجزاء الخشبية للحصول على مساحات عريضة 

وفقا للمواصفات الفنية ألى منتج خشبي , والرسم  بأنواعها  اليدوية  و األخشاب الطبيعية  العدد  بواسطةيتم تنفيذها 

 يبين بعض اللحامات الخشبية واألقشطة . 

 

       

 لحام بالسمارة                                                                           لحام بالمسمار                       

 

        

 اختار واحدة فقط من النوعيات السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في 

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 

 أسباب عدم اإلقبال على استخدامها ( نماذج مدعمة بالصور -نوعياتها  -وسائل الوقاية الشخصية ) تعريفها  ▪

 على أن يتضمن البحث  لحام المسطحات الخشبية بلحام بالسمارة ولحام بالمسمار  ▪

 خطوات التنفيذ ( نماذج مدعمة بالصور  -االستخدامات  -) الوصف                                           

 على    معدل كمية الرطوبة (  - الكثافة -الرائحة  - صفاء اللون  - ) سالمة األلياف  خشاب المستوردة الصلبةاأل  ▪

 نماذج مدعمة بالصور  - االستخدامات  - الوصف  -أن يتضمن البحث: األنواع   

 مدعمة بالصور نماذج (  االستخدامات  -الوصف -األنواع )  ) الكوايل الخشبية ( على أن يتضمن البحث  ▪

 فقم بإعداد بحث يتضمن   التعشيقة (  من العدد اليدوية  التي  تستخدم لتنفيذ الصقل والتشكيل عدد )  ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    -االستعمال  -الوصف   -) األنواع                             

 ونا حماية من الكور الكيفية  ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 

 

 

      تعليم مزدوج (  -نجارة األثاث )  

 األول  
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 (   1بحث رقم )  

 تعليم مزدوج   - نجارة األثاث          التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :

   نطــــــــــــام  :            السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

  - 

وال يمكن  المطاعم والفنادق  وغيرها الكثير من النشاطات االقتصادية بالمنازل والتجهيزات الخاصة في منتجاته  تدخل الخشبية تخصص الصناعات  

  بواسطة العدد بمجموعة من التراكيب الصناعية المستخدمة في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها ويتم تنفيذ هذه المنتجات عنها,االستغناء 

 وفقا للمواصفات الفنية ألى منتج خشبي .ومن التعاشيق المستخدمة  الطبيعية بأنواعهااليدوية واألخشاب 

 

 

 

  

 

 

 رف للحائط بدون ظهر                                           Tخدش نصف على نصف غنفارى حرف                    

 اختار واحدة فقط من التعاشيق السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في    

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 
 

 الالزمة لتنفيذ التعشيقة   وسائل الوقاية الشخصية للعامل وفق إجراءات األمن الصناعي  ▪

 كيفية تحديد األبعاد عليه (  -طرق رسمه  - أنواعه  - مقياس الرسم االعتيادي البسيط ) تعريفه  ▪

يراد عمل مقايسة كمية تفصلية لمنتج خشبي بسيط مثل)رف للحائط بدون ظهر( تشمل المقايسة كشف   ▪

 المكعب الحصر والمخطط التفصيلي وإيجاد الكمية باللوح والمتر 

 يراد رسم المساقط الثالثة لقطع أثاث خشبية بسيطة مثل)رف للحائط بدون ظهر( باستخدام األدوات الهندسية  ▪

  ي رسم المنظور الهندس   -رسم المساقط الثالثة بمقياس رسم مناسب    -تعاشيق الخدوش  )  مكان استخدامها   ▪

 خطوات تنفيذها. ( مدعما بالصور  - لهذه التعشيقة   °  30/   °  30الوجهين على زاوية   المائل من

 م  بالصور  وحدة بيع ( مدع  - تحضير  - خواص   -مصادر   - الغراءات الحيوانية  يتضمن البحث ) شرح  ▪

فقم بإعداد بحث   التعشيقة من العدد اليدوية  التي  تستخدم لتنفيذ عدد  ) القطع  والثقب و البرد باألخشاب (  ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    - االستعمال  -الوصف  -) األنواع يتضمن 

 0أذكر كيف تستفيد من هذا المجال المهنى فى مواجهة تحديات فيرس كورونا ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 (   2بحث رقم )  

 تعليم مزدوج   - نجارة األثاث          التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :

   نطــــــــــــام  :            السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

وغيرها الكثير من  المطاعم والفنادق   بالمنازل والتجهيزات الخاصة  في  منتجاته    تدخلالخشبية  تخصص الصناعات   - 

بمجموعة من التراكيب الصناعية المستخدمة    ويتم تنفيذ هذه المنتجات   عنها, وال يمكن االستغناء    النشاطات االقتصادية

وفقا للمواصفات الفنية    الطبيعية بأنواعهااليدوية واألخشاب    بواسطة العدد   في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها 

 التعاشيق المستخدمة ألى منتج خشبي .ومن 

 

 

 

  

 

 خدش نصف على نصف                                                                          مكتبة بسيطة                

 بالتقاطع في السمك                                                                                              

 اختار واحدة فقط من التعاشيق السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في    

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 
 

 أسباب عدم اإلقبال على استخدامها ( نماذج مدعمة بالصور   -نوعياتها    -وسائل الوقاية الشخصية ) تعريفها      ▪

 بحثك بالصور   م شكل قطع ناقص بطريقة األشعة المتقاطعة مدع  ىكيف يمكنك رسم دلفة خشبية عل  ▪

يراد عمل مقايسة كمية تفصليه لمنتج خشبي بسيط مثل) مكتبة بسيطة( تشمل المقايسة كشف الحصر والمخطط     ▪

 التفصيلي وإيجاد الكمية باللوح والمتر المكعب 

 يراد رسم المساقط الثالثة لقطع أثاث خشبية بسيطة مثل) مكتبة بسيطة ( بإستخدام األدوات الهندسية     ▪

رسم المنظور    -رسم المساقط الثالثة بمقياس رسم مناسب  -) مكان استخدامها  تعاشيق النقر واللسان    ▪

 لهذه التعشيقة ( .  °  30/  °  30المائل من الوجهين على زاوية  يالهندس

 القالووظ ( مدعم بحثك بالصور    -البرمة  - المسامير فى نجارة االثاث  بأنوعها ) الشك   ▪

( مدعما  صناديق القطعية  -أدوات التغرية  -) السن و التجليخ   ث العدد واألدوات المساعدة ويتضمن البح  ▪

 بالصور 

 0أذكر كيف تستفيد من هذا المجال المهنى فى مواجهة تحديات فيرس كورونا ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (   3بحث رقم )  

 تعليم مزدوج   - نجارة األثاث          التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :

   نطــــــــــــام  :            السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

المطاعم والفنادق  وغيرها الكثير من  بالمنازل والتجهيزات الخاصة  في  منتجاته    تدخلالخشبية  تخصص الصناعات   - 

بمجموعة من التراكيب الصناعية المستخدمة    ويتم تنفيذ هذه المنتجات   عنها, وال يمكن االستغناء    النشاطات االقتصادية

وفقا للمواصفات الفنية    الطبيعية بأنواعهااليدوية واألخشاب    بواسطة العدد   في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها 

 ألى منتج خشبي .ومن التعاشيق المستخدمة 

 

 

 

  

 

 مكتبة بسيطة بظهر                               نقر و لسان  نافذ فى الوسط                                 

 اختار واحدة فقط من التعاشيق السابق ذكرها  ضوء ما سبق وما تم دراسته , في    

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 

 طرق اإلسعافات  الكسور واألختناق  ( نماذج مدعمة بالصور   -اإلسعافات األولية ) أهميتها   ▪

 كيفية تحديد األبعاد عليه (  -طرق رسمه  - أنواعه  - مقياس الرسم االعتيادي البسيط ) تعريفه  ▪

الحصر والمخطط     يراد عمل مقايسة كمية تفصليه لمنتج خشبي بسيط مثل )مكتبة بسيطة بظهر( تشمل المقايسة كشف ▪

 التفصيلي وإيجاد الكمية باللوح والمتر المكعب 

 يراد رسم المساقط الثالثة لقطع أثاث خشبية بسيطة مثل)مكتبة بسيطة بظهر( باستخدام األدوات الهندسية  ▪

من    المائل  ي رسم المنظور الهندس   - رسم المساقط الثالثة بمقياس رسم مناسب     - تعاشيق الكعوب )  مكان استخدامها   ▪

 لهذه التعشيقة . (  °  30/   °  30الوجهين على زاوية  

وحدة البيع ( مدعم   -استعماالتها  - مقاساتها  - درجاتها  -أنواعها  - الصنفرة بأنواعها  يتمن البحث ) كيفية صناعتها  ▪

 بحثك بالصور .  

 مما تم دراسته .  التعشيقة العدد اليدوية  ) والثقب و البرد باألخشاب ( التي يمكن استخدامها لتنفيذ  ▪

 0أذكر كيف تستفيد من هذا المجال المهنى فى مواجهة تحديات فيرس كورونا ▪

 

 . 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 (  الصم وضعاف السمع -نجارة األثاث )    

 األول  
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 (   1بحث رقم )  

 نجارة األثاث                   التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :
   الصم وضعاف السمع -  نطــــــــــــام  :     السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

المطاعم والفنادق والمدارس بالمنازل والتجهيزات الخاصة في منتجاته  تدخل الخشبية تخصص الصناعات  - 

بمجموعة من التراكيب الصناعية المستخدمة    ويتم تنفيذ هذه المنتجات   عنها,وال يمكن االستغناء  شفيات وغيرها  والمست

وفقا للمواصفات الفنية    الطبيعية بأنواعهااليدوية واألخشاب    بواسطة العدد   في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها 

 ومن هذه  التعاشيق المستخدمة ألى منتج خشبي . 

    

 

 

 

 

 خدش نصف على نصف عدل في الزاوية                                                          

 

 ضوء ما سبق وما تم دراسته  في 

 أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 الالزمة لتنفيذ التعشيقة  وسائل الوقاية الشخصية للعامل وفق إجراءات األمن الصناعي  ▪

 رسم المساقط الثالثة بمقياس رسم    - يتضمن البحث ) مكان استخدامها   2/ 1على   2/ 1تعشيقة خدش   ▪

 (  لهذه التعشيقة  °  30/   °  30المائل من الوجهين على زاوية   ي رسم المنظور الهندس  - مناسب        

   مدعما بالصور         

ويتضمن البحث   التعشيقة ق دراستها لتنفيذ هذه األخشاب  المستوردة اللينة الشائعة في نجارة األثاث الساب ▪

 وحدة البيع ( مدعما بالصور .   -االستعمال  - األلياف  -الوزن  - اللون  )  ثالثة أنواع من األخشاب الصلبة  من حيث 

على لوحه ورقية  ليمكن اإلستعانة  به فى رسم المساقط الثالثة لرف  خشبى معلق  10:  1إنشأ مقياس رسم   ▪

 دوات الهندسية. باستخدام اال

الوصف   -فقم بإعداد بحث يتضمن ) األنواع   التعشيقة لتنفيذ تستخدم  التي  العدد اليدوية  عدد ) القطع ( من   ▪

 . رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    -االستعمال   -

 .   حماية من الكورونا الكيفية   ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (   2بحث رقم )  

 نجارة األثاث                   التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :
   الصم وضعاف السمع -  نطــــــــــــام  :     السنوات الثالث   الشــــــــعبة  :        ) صناعات خشبية ( 

المطاعم والفنادق والمدارس بالمنازل والتجهيزات الخاصة في منتجاته  تدخل الخشبية تخصص الصناعات  - 

بمجموعة من التراكيب الصناعية المستخدمة    ويتم تنفيذ هذه المنتجات   عنها,وال يمكن االستغناء  ها  والمستشفيات وغير 

وفقا للمواصفات الفنية    الطبيعية بأنواعهااليدوية واألخشاب    بواسطة العدد   في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها 

 التعاشيق المستخدمة   هذه  ألى منتج خشبي .ومن 

 

 

 

 

 

      نقر و لسان شرح عدل ظاهر                                                     

 

   ضوء ما سبق وما تم دراسته  في   

 أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  :

 الالزمة فى مواقع العمل قم بعملوسائل الوقاية الشخصية للعامل وفق إجراءات األمن الصناعي  ▪

 بحث عن ) االختناق ( التى قد يحدث فى مكان العمل يتضمن البحث ) األسباب وطرق إسعافها (       

     - رسم المساقط الثالثة  -تعشيقة نقر ولسان شرح عدل ظاهر  يتضمن البحث ) مكان استخدامها   ▪

 قة (  لهذه التعشي ° 30/  °  30المائل من الوجهين على زاوية  يرسم المنظور الهندس        

ويتضمن البحث   التعشيقة األخشاب  المستوردة الصلبة الشائعة في نجارة األثاث السابق دراستها لتنفيذ هذه  ▪

 وحدة البيع ( مدعما بالصور .  -االستعمال   - األلياف  - الوزن  -اللون  ألخشاب الصلبة  من حيث ) ثالثة أنواع من ا

على لوحة ورقية   رسم المساقط الثالثة لرف  خشبي معلقليمكن اإلستعانة  به فى   5:  1إنشأ مقياس رسم   ▪

   باستخدام االدوات الهندسية . 

 فقم بإعداد   التعشيقة لتنفيذ تستخدم  التي  العدد اليدوية  من  ) البرد والتنعيم (  عدد    ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور     -االستعمال   - الوصف  - بحث يتضمن ) األنواع         

 .   حماية من الكورونا الية كيف   ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (   3بحث رقم )  

 

 نجارة األثاث                   التخصــــص : األول                  الصــــــــف  :
   الصم وضعاف السمع -  نطــــــــــــام  :     السنوات الثالث   صناعات خشبية ( الشــــــــعبة  :        )  

المطاعم والفنادق والمدارس بالمنازل والتجهيزات الخاصة في منتجاته  تدخل الخشبية تخصص الصناعات  - 

بمجموعة من التراكيب الصناعية المستخدمة    ويتم تنفيذ هذه المنتجات   عنها,وال يمكن االستغناء  ها  والمستشفيات وغير 

وفقا للمواصفات الفنية    الطبيعية بأنواعهااليدوية واألخشاب    بواسطة العدد   في تجميع أجزاء المنتج الخشبي ويتم تنفيذها 

 التعاشيق المستخدمة  هذه    ألى منتج خشبي .ومن 

 

 

 

 

 عدل فى الزاوية   2/ 1على   2/ 1تعشيقة خدش                                    

 

 

 

   ضوء ما سبق وما تم دراسته  في   

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

تعرفنا بطرق اإلسعافات األولية تساعد على وقاية األفراد بمواقع العمل وضح ذلك من خالل بحث  مدعما   ▪

 بالصور 

 رسم المساقط الثالثة   - يتضمن البحث ) مكان استخدامها عدل فى الزاوية   2/ 1على   2/ 1  خدش  تعشيقة ▪

 لهذه التعشيقة (   ° 30/  °  30المائل من الوجهين على زاوية  يرسم المنظور الهندس        

 ( مدعما بالصور .    - إستعماالتها  - أنواعها  - الصنفرة ) صناعتها  ▪

على لوحه ورقية  معلق  فى رسم المساقط الثالثة لبروازليمكن اإلستعانة  به  10:  1إنشأ مقياس رسم   ▪

 باستخدام االدوات الهندسية. 

الوصف   -بحث يتضمن ) األنواع  فقم بإعداد   التعشيقة لتنفيذ تستخدم  التي  العدد اليدوية  من (  الثقب ) عدد   ▪

 ( مدعما بالصور   رسم مبسط يوضح األجزاء  -االستعمال   -

 حماية من الكورونا الكيفية  ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 

      ( الصم و ضعاف السمع - خرط الخشب)  

 األول  
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (  1بحث رقم )       

 والسن واللدائنخرط الخشب          :التخصــــص   األول                    الصــــــــف  :

 الصم و ضعاف السمع  - نطــــــــــــام  :   السنوات الثالث  الشــــــــعبة  :         ) صناعات خشبية ( 

تخصص خرط الخشب والسن واللدائن بالشعبة الخشبية من التخصصات الهامة التى تضيف جماال للمشغوالت   -

الخشب  الخشبية وتزيد من قيمتها شكال وقيمة وسعراً ويتم ذلك من خالل الماكينات والعدد الموجودة فى ورشة خرط 

وأيضا توافر الخامات والتجهيزات وأتباع أجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية بجانب أتباع الخطوات السليمة  

 0لتطبيق وتنفيذ كل منتج حسب نوعيتة كلها عوامل تعمل على  أنجاز وسرعة تنفيذ المنتجات المخروطة

 

 وفى ضوء ماسبق وما تم دراسته أكتب بحثاعن :       

   

 (  )   المضلعات الهندسية                                        

    

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 

   مدعمة بالصور 0إجراءات السالمة والصحة المهنية التى يجب أن تراعى أثناء العمل ▪

      0المربع (   - رسم المضلعات ) المثلث  ▪

 0عملية القطع ( مدعما بالصور    -يتضمن البحث ) العدد المستخدمة فى القطع   دراسة قطع جذوع األشجار ▪

  - الوصف  -بحث يتضمن ) األنواع  فقم بإعداد   التعشيقة لتنفيذ تستخدم   التي العدد اليدوية  من (  الثقب ) عدد  ▪

 رسم مبسط يوضح األجزاء ( مدعما بالصور    -االستعمال 

رسم       - رسم المساقط الثالثة  -تعشيقة نقر ولسان شرح عدل ظاهر  يتضمن البحث ) مكان استخدامها   ▪

   رمدعما بالصو ( خطوات التنفيذ  - لهذه التعشيقة  °  30/    °  30المائل من الوجهين على زاوية   يالمنظور الهندس

 الكورونا حماية من الكيفية  ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 

 (   2بحث رقم )  

 

 والسن واللدائنخرط الخشب          :التخصــــص   األول                    الصــــــــف  :

 الصم و ضعاف السمع  - نطــــــــــــام  :   السنوات الثالث  الشــــــــعبة  :         ) صناعات خشبية ( 

 

تخصص خرط الخشب والسن واللدائن بالشعبة الخشبية من التخصصات الهامة التى تضيف جماال للمشغوالت   -

الخشب  الخشبية وتزيد من قيمتها شكال وقيمة وسعراً ويتم ذلك من خالل الماكينات والعدد الموجودة فى ورشة خرط 

وأيضا توافر الخامات والتجهيزات وأتباع أجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية بجانب أتباع الخطوات السليمة  

 0لتطبيق وتنفيذ كل منتج حسب نوعيتة كلها عوامل تعمل على  أنجاز وسرعة تنفيذ المنتجات المخروطة

 

 وفى ضوء ماسبق وما تم دراسته أكتب بحثاعن :       

   

 (  )   المضلعات الهندسية                                       

    

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 

 0إجراءات السالمة والصحة المهنية التى يجب أن تراعى أثناء العمل ▪

      0المربع (   - رسم المضلعات ) المثلث  ▪
 0دراسة نقل جذوع األشجار  ▪
 0دراسة أدوات والبرد والتنعيم ▪
 0شرح خطوات ورسم تعشيقة نقر ولسان بركبة عدلة فى الزاوية ▪
 0إستخدام المصطلحات االنجليزية  ▪
 0أذكر كيف تستفيد من هذا المجال المهنى فى مواجهة تحديات فيرس كورونا ▪
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (   3بحث رقم )  

 

 والسن واللدائنخرط الخشب          :التخصــــص   األول                    الصــــــــف  :

 الصم و ضعاف السمع  - نطــــــــــــام  :   السنوات الثالث  الشــــــــعبة  :         ) صناعات خشبية ( 

 

تخصص خرط الخشب والسن واللدائن بالشعبة الخشبية من التخصصات الهامة التى تضيف جماال للمشغوالت   -

الخشب  الخشبية وتزيد من قيمتها شكال وقيمة وسعراً ويتم ذلك من خالل الماكينات والعدد الموجودة فى ورشة خرط 

وأيضا توافر الخامات والتجهيزات وأتباع أجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية بجانب أتباع الخطوات السليمة  

 0لتطبيق وتنفيذ كل منتج حسب نوعيتة كلها عوامل تعمل على  أنجاز وسرعة تنفيذ المنتجات المخروطة

 

 وفى ضوء ماسبق وما تم دراسته أكتب بحثاعن :       

   

 (  )   المضلعات الهندسية                                       

    

 ثم أكتب بحثا عن أحد الموضوعات األتية  : 

 

   مدعمة بالصور 0إجراءات السالمة والصحة المهنية التى يجب أن تراعى أثناء العمل ▪

      0المربع (   - رسم المضلعات ) المثلث  ▪

 0كتل وألواحدراسة شق جذوع األشجار وتحويلها إلى  ▪

 0دراسة العددواألدوات المساعدة ▪

 T  0شرح خطوات ورسم تعشيقة نقر ولسان على شكل حرف  ▪

 0إستخدام المصطلحات االنجليزية  ▪

 كيفية الحماية من الكورونا  ▪
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  األول  

خاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  و املدارس 

سنواتالفنية املتقدمة الصناعية نظام اخلمس 

املعدات الثقيلة-اجلرارات واآلالت الزراعية  -التخصص : سيارات   
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 1منوذج حبث :رقم ) 

 املركبات:  الشعبة                                                                 الصف : األول
 ) ثالث و مخس سنوات ( املعدات الثقيلة-اجلرارات واآلالت الزراعية  -التخصص : سيارات 

  : موضوع البحث

هو آلة تقوم بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية أى أنه يستفاد من اشتعال الوقود والهواء والحرارة محرك السيارة 

 محرك -الناتجة عنه ويحولها إلى طاقة حركية ينقلها المكبس لزراع التوصيل و منه إلى عمود المرفق ولذلك يسمى 
يمده بالقدرة الالزمة, وتنتقل لى يغذى بالوقود السائل الذ (   Internal combustion engines)   اإلحتراق الداخلى

الى القابض ومنه صندوق تروس السرعات ودوره األساسى أعطاء السرعات المناسة للسيارة حسب الحركة من المحرك  
  متطلبات الطريق .

 : فى كتابة حبث عن الذاتية أستعن مبا مت حتصيله من املعارف وقدراتك ومهاراتكيف ضوء ما سبق وما مت دراسته 

  (مركباتمحركات االحتراق الداخلى بال)

)رباعي األشواط( على أن يشمل  ديزل ممثاًل ذلك على حمرك وقودتناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء وال •
  -حبثك ما يلي:

 اهلندسى مع كتابة البيانات على الرسم. ادوات الرسم ًاستخدمم حمرك ديزلع يف اطرسم ختطيطى مبسط يبني ق -

 كيفية عمل حمرك االحرتاق الداخلى رباعى األشواط )ديزل( موضحًا ذلك بالرسومات التخطيطية. -
 .طغيف حمركات اإلشعال بالضبني طرق فتح وغلق صمامى السحب والعادم  -
رباعي الدورة العالقة بني حجم وضغط الشحنة داخل األسطوانة  الفعلي ألداء حمركات اإلشعال بالضغطاني العملي أو يالب  ىاملنحنوضح مع رسم  -

  منفذًاذلك على ورقة رسم بيانى مراعيًا الدقة فى التنفيذ. ملرفقلعمود اخالل دورة كاملة 
مع  وظيفة كل جزءمع ذكر  غة اإلجنليزية هلذه األجزاءباللغة العربية ثم باللرك االحرتاق الداخلى حملأجزاء  تسعةعمل جدول يضم أسم قم ب  -

 .وملاذا مت أختيار هذه املادة لتصنيعه )خامات التصنيع( تصنيعهحتديد مادة 
 أجزاء احملرك أثناء التشغيل . اإلجهادات امليكانيكية واحلرارية اليت يتعرض هلاأذكر  -
 موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على السيارات املالكى وملاذا.حمرك الديزل وحمرك البنزين قارن بني  -

ومن خالل  فهمك لفكرة  -علي ثالثة سرعات  أمامية وسرعة خلفية   تهطبواس ى وكيفية احلصول نزالقاإلسرعات ال ستركيب صتدوق ترو •
أوضاع  أنزالقى ميكن احلصول منه على مخسة سرعات أمامية وسرعة خلفية موضحًا العمل للصندوق قم بعمل تصميم مناسب لصندوق سرعات

 .دوقنصالللحصول علي كل سرعة من سرعات   راملرو
 جبوار السائق  مع الرسم  دوقنطاء الصغوع املركب علي نالسرعات من ال غيرييل رافعة تغتش طريقة تناول  -
ثم اذكر من وجهة  -الثالثة واخللفية وكيفية احلصول علي السرعة األول  وعشيق تالدائم ال رتوسدوق النصأستخدم الرسم  لتوضيح  فكرة عمل  -

 نظرك أيهما أفضل لألستعمال على السيارات اخلفيفة موضحًا سبب أختيارك.
 - ° ملنشور سداسي قائم قاعدته توازي املستوى األفقى30املنظور اهلندسي املساقط الثالثة و قم برسم  من خالل دراستك للرسم الفنى و مبادئه •

 مم 10مم ، و يبعد عن املستويات الثالثة  60مم و ارتفاعه  35طول ضلع القاعدة 
  -انطالقا من أن " السالمة العامة واملهنية مطلب وهدف" أحبث يف: •

 وسائل الوقاية الشخصية داخل ورش الصيانة و األصالح للمركبات. -
 أنواع وسائل الوقاية الشخصية املستخدمة فى العمليات الصناعية املختلفة .  -
أستخدم مصادر البحث املختلفة للوصول ألفضل األساليب و األجراءات املستخدمة من قبل الشركات املصنعة للروافع السيارات )التى تقوم  -

 بتحميل السيارة كاملة ورفعها ( للحفاظ على الفنيني من املخاطر )وسائل األمان(.

مع عرض لدورك حلماية نفسك و أسرتك و  -كثرية كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان ) Covid 19  -طرق الوقاية من الوباء املنتشر )كورونا   -
تار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع احلاىل ملقاومة أنتشار الوباء على اجملتمع و اجملتمع من ذلك الوباءـ األضرار التى قد تنجم عن األسته

 األقتصاد املصرى . 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 2منوذج حبث :رقم ) 

 املركبات:  الشعبة                                                                 لصف : األول
 املعدات الثقيلة-اجلرارات واآلالت الزراعية  -التخصص : سيارات 

 خاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  و املدارس الفنية املتقدمة الصناعية نظام اخلمس سنوات 
   : موضوع البحث

هو آلة تقوم بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية أى أنه يستفاد من اشتعال الوقود والهواء والحرارة محرك السيارة 

 محرك -الناتجة عنه ويحولها إلى طاقة حركية ينقلها المكبس لزراع التوصيل و منه إلى عمود المرفق ولذلك يسمى 
يمده بالقدرة الالزمة, وتنتقل لى يغذى بالوقود السائل الذ (   Internal combustion engines)   اإلحتراق الداخلى

الى القابض ومنه صندوق تروس السرعات ودوره األساسى أعطاء السرعات المناسة للسيارة حسب الحركة من المحرك  
  متطلبات الطريق .

 فى كتابة حبث عن : الذاتية أستعن مبا مت حتصيله من املعارف وقدراتك ومهاراتكيف ضوء ما سبق وما مت دراسته 

  مركبة(بال )المحرك وأجهزة نقل الحركة

  -)رباعي األشواط( على أن يشمل حبثك ما يلي: ديزل ممثاًل ذلك على حمرك وقودتناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء وال •

 اهلندسى مع كتابة البيانات على الرسم. ادوات الرسم ًاستخدمم حمرك ديزلع يف اطرسم ختطيطى مبسط يبني ق -

 كيفية عمل حمرك االحرتاق الداخلى رباعى األشواط )ديزل( موضحًا ذلك بالرسومات التخطيطية. -
 .يف حمركات اإلشعال بالضطبني طرق فتح وغلق صمامى السحب والعادم  -
رباعي الدورة العالقة بني حجم وضغط الشحنة داخل األسطوانة خالل دورة  الفعلي ألداء حمركات اإلشعال بالضغطاني العملي أو يالب  ىاملنحنوضح مع رسم  -

  منفذًاذلك على ورقة رسم بيانى مراعيًا الدقة فى التنفيذ. ملرفقلعمود اكاملة 
مع حتديد مادة  وظيفة كل جزءمع ذكر  للغة اإلجنليزية هلذه األجزاءباللغة العربية ثم بارك االحرتاق الداخلى حملأجزاء  مثانيةعمل جدول يضم أسم قم ب  -

 .وملاذا مت أختيار هذه املادة لتصنيعه )خامات التصنيع( تصنيعه
 النقل الصغرية موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على السيارات  والدورة الثنائيةالديزل  قارن بني الدورة الرباعية -

علي ثالثة سرعات  أمامية وسرعة   تهطبواس ى موضحًا كيف ميكن احلصول نزالقاإلسرعات ال سخطيطي تركيب صتدوق تروتبالرسم ال ًانعيتمس وضح •
 وبعد توضيح فهمك لذلك قم بعمل تصميم مناسب لصندوق سرعات أنزالقى ميكن احلصول منه على أربعة  سرعات أمامية وسرعة خلفيةموضحًا -خلفية 

 .دوقنصالللحصول علي كل سرعة من سرعات   رأوضاع املرو
 جبوار السائق  .  دوقنطاء الصغ وع املركب علينالسرعات من ال غيرييل رافعةة تغخطيطي تركيب ونظرية تشتإشرح مع الرسم ال -
ثم اذكر من وجهة  -واخللفية  نيةالثاوكيفية احلصول علي السرعة األول  وكيبه  رتعشيق مع شرح موجز لتالدائم ال رتوسدوق النلص أرسم رمسا ختطيطيًا -

 نظرك أيهما أفضل لألستعمال على السيارات اخلفيفة موضحًا سبب أختيارك.
°هلرم ثالثي منتظم  قاعدته املثلثية توازي املستوى 30من خالل دراستك ملبادئ الرسم أرسم املساقط الثالثة و املسقط املساعد و املنظور اهلندسي   •

 مم 10قاعدة اهلرم الثالثي القريبة من املستويات الثالثة تبعد عنهم مبقدار  مم 60ــاع = األرتفــــ  مم40طول الضلع = اجلانيب 
  -انطالقا من أن " السالمة العامة واملهنية مطلب وهدف" أحبث يف: •

 وسائل الوقاية الشخصية داخل ورش الصيانة و األصالح للمركبات. -
 أنواع وسائل الوقاية الشخصية املستخدمة فى العمليات الصناعية املختلفة .  -
 التجهيزات املوجودة بالورشة للوقاية من احلرائق فى حال نشوبها. -
ت املستخدمة من قبل الشركات املصنعة للروافع السيارات )التى تقوم بتحميل السيارة أستخدم مصادر البحث املختلفة للوصول ألفضل األساليب و األجراءا -

 كاملة ورفعها ( للحفاظ على الفنيني من املخاطر )وسائل األمان(.

مع عرض لدورك حلماية نفسك و أسرتك و اجملتمع من  -كثرية كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان ) Covid 19  -طرق الوقاية من الوباء املنتشر )كورونا   -
األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع احلاىل ملقاومة أنتشار الوباء على اجملتمع و األقتصاد  -ذلك الوباء 

 املصرى . 

-  
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 3منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 املعدات الثقيلة-اجلرارات واآلالت الزراعية  -التخصص : سيارات 
 املتقدمة الصناعية نظام اخلمس سنواتخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  و املدارس الفنية 

 

   : موضوع البحث

يعتبر محرك السيارة من التطبيقات العملية لعلم الديناميكا الحرارية حيث أن هذا العلم يركز على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة 
 Internal)   اإلحتراق الداخلى محرك هي السيارة فى القوى بتوليد المختصة الوحدةوبناًء على ذلك فان  - ميكانيكية

combustion engines   ) المحرك من الحركة وتنتقل, الالزمة بالقدرة فيمده  )الديزل أو نالبنزي( السائل بالوقود يغذى الذى  

او العجالت االربع . الخلفيتين العجلتين أوإلى  األماميتين العجلتين الى إما - المحركة العجالت لىا الحركة نقل مجموعات طريق عن

 ( فى السيارات رباعية الدفع

 لكتابة حبثًا عن : الذاتية أستعن مبا مت حتصيله من املعارف وقدراتك ومهاراتكيف ضوء ما سبق وما مت دراسته  

 وطرق نقل القدرة( محرك السيارات)

احلرارية باهلواء والبنزين ممثالً ذلك على حمرك )رباعي األشواط( على أن يشمل حبثك تناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة  •
  -ما يلي:

 .أشواط الدورة كيف تتم   -
 زوايا فتح وغلق الصمامات.   -
 .عالقة الضغط باحلجم خالل الدورة الكاملة  -
 . املناسبةوضح بالرسم  طبقًا للبنود السابقة وبأستخدام ادوات الرسم   -
)خامات  تصنيعهمع حتديد مادة  لكتابة املصطلحات بالغة اإلجنليزية هلذه األجزاء عمل جدول يضم أسم كل جزء تذكرهبعد تنفيذ الرسومات قم ب  -

 ،  عهيصنتوملاذا مت أختيار هذه املادة ل التصنيع(
 أجزاء احملرك أثناء التشغيل . اإلجهادات امليكانيكية واحلرارية اليت يتعرض هلاأستعرض  -
ملزايا قارن بني الدورة الرباعية و الدورة الثنائية حملرك البنزين موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على   حمركات السيارات من خالل ا -

 والعيوب.

أنظمة اجلر الرباعي  -أنظمة اجلر األمامي  -يتنوع ُتصمم أجهزة نقل احلركة وآليات نقل القدرة للمركبات ما بني ) أنظمة الدفع اخللفي  •
4WD) :أحبث يف ذلك على أن يشمل حبثك ما يلي- 

 مع التوضيح بالرسومات  مع أستخدام ادوات الرسم و مقياس رسم مناسب.املقصود بكل نوع من تلك التصاميم  أستعرض فى حبثك - 
 املركبات. فىومدى شيوع استخدامه  التصميم األفضل من وجهة نظرك وما هومميزات وعيوب كل تصميم  -
  -انطالقا من أن " السالمة العامة واملهنية مطلب وهدف" أحبث يف: •

 -وسائلها (  -التهوية المركزية ) أهميتها  -الوقاية داخل جو العمل  -الضوضاء ( -البرودة  -وسائل وأدوات الوقاية حيال ) الحرارة 

القواعد التى يجب مراعاتها فى استخدام  -وسائل التهوية العامة  -فوائدها  -التهوية العامة ) التهوية لتخفيف األبخرة واألتربة ( 

 .وسائل التهوية العامة

مع عرض لدورك حلماية نفسك و أسرتك و اجملتمع من ذلك الوباء ـ األضرار التى قد     -  ) Covid 19    -الوقاية من الوباء املنتشر )كورونا   -
 تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع احلاىل ملقاومة أنتشار الوباء على اجملتمع و األقتصاد املصرى .
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بية والتعليم والتعليم الفن   وزارة التر

ات          والتجهت  
 قطاع التعليم الفن 

  الصناع            
 التعليم الفن 

 

  األول  

 خاص بطالب املدارس الفنية املتقدمة الصناعية

)نوعى(نظام اخلمس سنوات 

وحدات نقل ورفع باملدرسة الفنية التجريبية  باحلديد والصلبالتخصص :  
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 التربية والتعليم والتعليم الفنيوزارة 
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 1منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة                                                                 الصف : األول

 وحدات النقل و الرفعالتخصص : 
 )نوعى(خاص بطالب املدارس الفنية املتقدمة الصناعية نظام اخلمس سنوات 

 

  : موضوع البحث

هو آلة تقوم بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية أى أنه يستفاد من اشتعال الوقود والهواء والحرارة محرك السيارة 

 محرك -الناتجة عنه ويحولها إلى طاقة حركية ينقلها المكبس لزراع التوصيل و منه إلى عمود المرفق ولذلك يسمى 
,  لعمله يمده بالقدرة الالزمةلالذى يغذى بالوقود السائل  (   Internal combustion engines)   اإلحتراق الداخلى

الى القابض ومنه صندوق تروس السرعات ودوره األساسى أعطاء السرعات المناسة للسيارة وتنتقل الحركة من المحرك  
  حسب متطلبات الطريق .

 أكتب حبثًا عن : الذاتية أستعن مبا مت حتصيله من املعارف وقدراتك ومهاراتكيف ضوء ما سبق وما مت دراسته 

  مركبة(محركات االحتراق الداخلى مصدر القدرة بال)

)رباعي األشواط( على أن بنزين  ممثاًل ذلك على حمرك وقودتناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء وال •
  -يشمل حبثك ما يلي:

 كيفية عمل حمرك االحرتاق الداخلى رباعى األشواط )بنزين( موضحًا ذلك بالرسومات التخطيطية.  -

 اهلندسى مع كتابة البيانات على الرسم. ادوات الرسم ًاستخدمم البنزينحمرك ع يف اطرسم ختطيطى مبسط يبني ق -
مع  وظيفة كل جزءمع ذكر  باللغة العربية ثم باللغة اإلجنليزية هلذه األجزاءرك االحرتاق الداخلى حملأجزاء  تسعةعمل جدول يضم أسم قم ب  -

 .وملاذا مت أختيار هذه املادة لتصنيعه )خامات التصنيع( تصنيعهحتديد مادة 
 كى وملاذا.موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على السيارات املالحمرك الديزل وحمرك البنزين قارن بني  -

ومن خالل  فهمك لفكرة  -ة  علي ثالثة سرعات  أمامية وسرعة خلفية تطبواس ى وكيفية احلصول نزالقاإلسرعات ال ستركيب صتدوق ترو •
أوضاع  سرعات أمامية وسرعة خلفية موضحًا أربعة العمل للصندوق قم بعمل تصميم مناسب لصندوق سرعات أنزالقى ميكن احلصول منه على 

 .دوقنصالللحصول علي كل سرعة من سرعات   راملرو

 من خالل دراستك ملبادئ الكهرباء قم بالبحث عن اآلتى: •

 التأثري املغناطيسي للتيار الكهربائي  وتطبيقات من احلياة العملية -التأثري الكيميائي للتيار الكهربائي  -التأثري احلراري للتيار الكهربائي  •

  (الزنك  -القصدير -االلومنيوم  -ن خواص املعادن اآلتية ) النحاس عتناول فى حبثك املعادن الغري حديدية   •

 :وضح فى حبثك العمليات اليت جترى داخل ورش السيارات و اجلرارات من خالل  •

 .   ( حبيث يشمل حبثك العدد املستخدمة لتنفيذ ذلك ومواصفتها واخلامات املصنوعة منهاو ختويش -ثقب عملية ) -
 - ملنشور سداسي قائم قاعدته توازي املستوى األفقى° 30املساقط الثالثة و املنظور اهلندسي قم برسم  من خالل دراستك للرسم الفنى و مبادئه -

 مم 10مم ، و يبعد عن املستويات الثالثة  60مم و ارتفاعه  35طول ضلع القاعدة 
  -انطالقا من أن " السالمة العامة واملهنية مطلب وهدف" أحبث يف: •

ئل الوقاية الشخصية املستخدمة فى العمليات الصناعية املختلفة أنواع وسا -  وسائل الوقاية الشخصية داخل ورش الصيانة و األصالح للمركبات. -
 .مكافحتها طرقطرق الوقاية من الحرائق و. 
مع عرض لدورك حلماية نفسك و أسرتك و  -كثرية كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان ) Covid 19  -طرق الوقاية من الوباء املنتشر )كورونا   -

األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع احلاىل ملقاومة أنتشار الوباء على اجملتمع و و -اجملتمع من ذلك الوباء 
 األقتصاد املصرى . 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 (2منوذج حبث :رقم )

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 وحدات النقل و الرفعالتخصص : 
 )نوعى(خاص بطالب املدارس الفنية املتقدمة الصناعية نظام اخلمس سنوات 

 

   : موضوع البحث

يعتبر محرك السيارة من التطبيقات العملية لعلم الديناميكا الحرارية حيث أن هذا العلم يركز على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة 
 Internal)   اإلحتراق الداخلى محرك هي السيارة فى القوى بتوليد المختصة الوحدةوبناًء على ذلك فان  - ميكانيكية

combustion engines   ) المحرك من الحركة وتنتقل, الالزمة بالقدرة فيمده  )الديزل أو نالبنزي( السائل بالوقود يغذى الذى  

او العجالت االربع . الخلفيتين العجلتين أوإلى  األماميتين العجلتين الى إما - المحركة العجالت لىا الحركة نقل مجموعات طريق عن

 ( فى السيارات رباعية الدفع

 أكتب حبثًا عن : الذاتية أستعن مبا مت حتصيله من املعارف وقدراتك ومهاراتكيف ضوء ما سبق وما مت دراسته  

 وطرق نقل القدرة( محرك السيارات)

الميكانيكي والقدرة من الطاقة الحرارية بالهواء والبنزين ممثالً ذلك على محرك )رباعي األشواط( على أن تناول مراحل إنتاج الشغل  •
  -يشمل بحثك ما يلي:

 .أشواط الدورة كيف تتم بين   -
محركات السيارات من  قارن بين الدورة الرباعية و الدورة الثنائية لمحرك البنزين موضحاً من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على   

 خالل المزايا والعيوب.
 عمود المرفق من األجزاء الرئيسية بمحرك السيارة تناول بالبحث  ما يلى: •

 كراسي عمود المرفق ونظم توزيعها  -إثقال التوازن  -معدنه  -أجزائه  -
 خلوص الكراسي القطري والجانبي . -سبائك الكراسي  -
 الحدافه . -حابكات الزيت    -

من أجزاء احملرك باللغة العربية ثم أضف عمل جدول يضم أسم كل جزء بعد تنفيذ الرسم قم ب  -ذ رسم ختطيطى بسيط يوضح أجزاء احملرك نف •
 ،  وملاذ ا مت أختيار هذه املادة لتصنيعه )خامات التصنيع( تصنيعهمع حتديد مادة خانة لكتابة أمساء األجزاء باللغة اإلجنليزية 

 تناول فى حبثك مايلى: النقل النهائيمن خالل دراستك جملموعة النقل النهائى  •

 واحللزونية (  -الرتوس املخروطية )املستقيمة  -تروس االداره  العمودية الغرض منها -

 ا والسفلي والفرق بينهماالرتوس املنخفضة املركز )اهليبويد( النقل بالرتوس الربمية العلي-
 المولد كمصدر للتيار -العمود البسيط كمصدر للتيار  -مصادره  -التيار الكهربى 

العالقة  -وحدة قياس كل منها  -ومقاومة التيار  والعالقة بينهما قانون اوم  -شدة التيار  -تعارف  ضغط التيار  -الدائرة الكهربية المغلقة 
 القدرة الكهربية -بين مقاومة موصل ومادة صنعه ومساحة مقطعه وطوله 

  (الزنك  -القصدير -االلومنيوم  -ن خواص املعادن اآلتية ) النحاس عتناول فى حبثك املعادن الغري حديدية   •

 :وضح فى حبثك العمليات اليت جترى داخل ورش السيارات و اجلرارات من خالل  •

 .   ( حبيث يشمل حبثك العدد املستخدمة لتنفيذ ذلك ومواصفتها واخلامات املصنوعة منهاو ختويش -ثقب عملية ) -
 من خالل درستك ألجهزة القياس قم بالبحث عن اآلتى : •
 التدريج الميكرومترات . -التركيب  -الميكرومترات الفكرة الرئيسية التي بني عليها الميكرومترات -
 ي دقة القياس . عل ةالعوامل المؤثر -

  -انطالقا من أن " السالمة العامة واملهنية مطلب وهدف" أحبث يف: •

مع عرض     -  ) Covid 19    -)كورونا   الوقاية من الوباء املنتشر.مكافحتها طرقطرق الوقاية من الحرائق ووسائل وأدوات الوقاية حيال 
واألضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع احلاىل . ذلك الوباء اجملتمع من  أسرتك و لدورك حلماية نفسك و

 املصرى .ملقاومة أنتشار الوباء على اجملتمع و األقتصاد 
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 زارة التربية والتعليم والتعليم الفني     
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 1منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 فنى صيانة واصالح السيارات : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

اال أن هناك بعد المشاكل ) السيارة (  نقل لقد نجح   العالم  االلماني نيكوالوس في  تسخير اختراعة للبشرية واستخدامها كوسيلة 

متأنية لحساب القوي  وحساب قوة ووزن السيارة اثناء السير  مما الزم الشركات  التنبية الصارم التي واجهته   فقام بعمل دراسة 

كل ما يخص الطريق وللسيارة وطريقة أتزانها على   األطارات المطاطيةوأهميتها  واتباع التعليمات قبل الشراء  للسيارات بالصيانة

 له . االجزاء الداخليةنظم التشغيل للمحرك و 

 ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:في 

 )تكنولوجيا السيارات(  

ممثاًل ذلك على حمرك )رباعي األشواط(  (دورة اوتو ) تناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء والبنزين •
  -على أن يشمل حبثك ما يلي:

 املصطلحات بالغة اإلجنليزية لعشرة مكونات من أجزاء احملرك.كتابة   -أشواط الدورة كيف تتم   -
محركات السيارات من خالل قارن بني الدورة الرباعية و الدورة الثنائية حملرك البنزين موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على    -

 المزايا والعيوب.
درست وكتابة القوانين ووضح تطبيق ذلك من خالل  تعتمد السيارات علي الشغل الميكانيكي تكلم عن ذلك في ضوء ما  -

 . ثالثة امثلة واالجابة عليهم لحساب الشغل الميكانيكي
  تحليل القوى -تركيب ) تجميع ( القوى  -حساب تأثير القوة  -
 .لكل منهم واالجابة عليهم وفي اتجاهين مختلفين مع وضع ثالث امثلة -ثم تكلم عن محصلة القوتين في اتجاة واحد  -
منحني العالقة بين  عادية : A4مم  أو ورقة 1/2على ورقة اسكتش مربعات في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم  -

 الحجم والضغط لالشواط االربعة للدورة الرباعية لمحرك بنزين ) اوتو (.
                          من اهم اعمال الصيانة للسيارة عملية التزيت والتشحيم ولذلك يجب االهتمام بها الطالة العمر االفتراضي                     -

 - تصميم أنظمة التزييت  -األنواع المختلفة -من حيث: تصنيف مواد التزييت وخواصها تناول هذا الموضوع بالبحث  هال
 لتغيير زيت محرك السيارة.خطة عمل 

  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:  -
يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة  أو المؤسسة التعليمية من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع -

التى يجب اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية 
 الشخصية و العامة داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -شر )كرونا  من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنت -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و      -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

لمقاومة األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى والمجتمع من ذلك الوباء 

 أنتشار الوباء على المجتمع و األقتصاد المصرى.

كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم  -
 الفنى.
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 زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو     
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 2منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 فنى صيانة واصالح السيارات : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

يعتبر محرك السيارة من التطبيقات العملية لعلم الديناميكا الحرارية حيث أن هذا العلم يركز على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة 

 Internalوبناًء على ذلك فان الوحدة المختصة بتوليد القوى فى السيارة هي محرك اإلحتراق الداخلى )   -ميكانيكية 

combustion engines    )لضمان عمل السيارة بالشكل أهميتها أظهرت و السيارات لصيانة بعمل كتيباتالشركات قامت  و قد

 له. االجزاء الداخليةما يخص نظم التشغيل للمحرك و اتباع تعليمات يجب و السليم و اآلمن.

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 السيارات(   اداء محرك )
ممثالً ذلك على حمرك )رباعي األشواط( على أن يشمل  دورة اوتو () الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء والبنزينتناول مراحل إنتاج  •

  -حبثك ما يلي:

 كتابة املصطلحات بالغة اإلجنليزية لعشرة مكونات من أجزاء احملرك.  -أشواط الدورة كيف تتم   -
محركات السيارات من خالل المزايا قارن بني الدورة الرباعية و الدورة الثنائية حملرك البنزين موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على    -

 والعيوب.
بالبحث  ذلك تناولتعد االطارات هي وسيلة تالمس السياره مع األرض فيجب ان تكون ذات امكانيات ومواصفات وشروط                -

 موضحا اهمية االطارات وانواعها والتركيب والشكل والحجم مع تفسير الرموز  الخاصة باألطارات.
  تحليل القوى -تركيب ) تجميع ( القوى  -حساب تأثير القوة  -
 .لكل منهم واالجابة عليهم وفي اتجاهين مختلفين مع وضع ثالث امثلة -ثم تكلم عن محصلة القوتين في اتجاة واحد  -
للمسمار النبضي مسقطين    عادية :  A4مم  أو ورقة  1/2في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم على ورقة اسكتش مربعات   -

 بمقياس رسم مناسب مع كتابة المقاسات علي الرسم . 
                من اهم اعمال الصيانة للسيارة عملية التزيت والتشحيم ولذلك يجب االهتمام بها الطالة العمر االفتراضي                               -

 خطة عمل   -تصميم أنظمة التزييت    -ألنواع المختلفة  ا  -من حيث: تصنيف مواد التزييت وخواصها  تناول هذا الموضوع بالبحث   هال
 لتغيير زيت محرك السيارة.

  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:  -
يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب  أو المؤسسة التعليمية من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع -

ألمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و العامة اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير ا
 داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنتشر )كرونا   -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع      -ا وزارة الصحة والسكانطرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنته -

 من ذلك الوباء . 

األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى لمقاومة أنتشار الوباء على المجتمع و األقتصاد  -

 المصرى.

 دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى.كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب  -
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 زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو     
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 3منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 صيانة واصالح السياراتفنى  : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

الي ذروتها فقامت الشركات الكبيرة  بالتنافس  لتنفيذ فى مجال السيارات وحتى اآلن  وصلت االختراعات    1893منذ عام 

المتطورة فى عالم السيارات و ترتكز الشركات و المتقدمة ةالتكنولوجي الوسائل من ها بما هو جديدتحديثتلك االختراعات و

اقل تلوث للبيئة + الجودة والتقنية العالية  تحقيق اجاتة + يالمصنعة للسيارات علي اربعة نقاط  ) راحة السائق  وتلبية احت

 + أطالة عمر السيارة ( .

 دراسته اكتب بحثاً عن:في ضوء ما سبق وما تم 

 السيارات( تطور مراحل)
تناول بالبحث عمليات التطوير للسيارات منذ تاريخ اختراع السيارة االولي  وحتي الوصول لتصنيع السيارات الحديثة مع  كتابة  •

 المصطلحات بالغة اإلنجليزية ألبرز المخترعين.
تعد االطارات هي وسيلة تالمس السياره مع األرض فيجب ان تكون ذات امكانيات ومواصفات وشروط تناول ذلك بالبحث موضحا   -

 اهمية االطارات وانواعها والتركيب والشكل والحجم مع تفسير الرموز  الخاصة باألطارات.
يقة حساب كل منهما مع ذكر أربعة امثلة توضح كيفيه حساب أستعرض بالبحث عن الشغل الميكانيكى و القدرة الميكانيكية موضحاً طر -

 غة اإلنجليزية.لالشغل وطريقة قياس القدرة الميكانيكية واالجابة عليها مع  كتابة المصطلحات العلمية  بال
تعتبر البطارية هى خزان الطاقة الرئيسى بالسيارة وتستخدم في ادارة محرك السيارة و مد جميع األجهزة و الدوائر بالطاقة الالزمة   -

اجراءات الوقاية عند التعامل مع  -الصيانة  -اشحن  -التفريغ  -االنواع   -للتشغيل . تكلم عن بطارية السيارات من حيث: الرموز 
 لمناولة و الشحن .البطارية أثنا ا

 االلومنيوم ( -تكلم عن كال من مقاومة الموصالت الكهربية للمعادن االتية ) النحاس  -
ارسم -مرفقة رسم مسقطين لقرص الفرامل ) الطنبوره ( مسقط راسي وافقي    في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم في لوحة -

 عادية A4مم  أو ورقة 1/2على ورقة اسكتش مربعات 
لها                  من اهم اعمال الصيانة للسيارة عملية التزيت والتشحيم ولذلك يجب االهتمام بها الطالة العمر االفتراضي                               -

لتغيير   خطة عمل  -تصميم أنظمة التزييت    -األنواع المختلفة    -تناول هذا الموضوع بالبحث من حيث: تصنيف مواد التزييت وخواصها  
 زيت محرك السيارة.

  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:  -
من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع أو المؤسسة التعليمية يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب  -

توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و العامة  اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و 
 داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -)كرونا   فيروس نتشريأغلب دول العالم حالياً  من خالل األحداث العامة و الجارية فى  -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع      -علنتها وزارة الصحة والسكانطرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أ -

األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى لمقاومة أنتشار الوباء على ومن ذلك الوباء 

 المجتمع و األقتصاد المصرى.

 المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى.كتابة المصادر العلمية  -
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 زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو     
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 1منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 سمكرة ودوكو : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

يعتبر محرك السيارة من التطبيقات العملية لعلم الديناميكا الحرارية حيث أن هذا العلم يركز على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة 

 Internalوبناًء على ذلك فان الوحدة المختصة بتوليد القوى فى السيارة هي محرك اإلحتراق الداخلى )   -ميكانيكية 

combustion engines    )لضمان عمل السيارة بالشكل أهميتها أظهرت و السيارات لصيانة بعمل كتيباتالشركات قامت  و قد

  السليم و اآلمن.

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 السيارات(   اداء محرك )
ممثاًل ذلك على حمرك )رباعي األشواط( على أن يشمل  اوتو ( دورة ) تناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء والبنزين •

  -حبثك ما يلي:

 كتابة املصطلحات بالغة اإلجنليزية لعشرة مكونات من أجزاء احملرك.  -أشواط الدورة كيف تتم   -
محركات السيارات من خالل المزايا ى   قارن بني الدورة الرباعية و الدورة الثنائية حملرك البنزين موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل عل -

 والعيوب.
موضحا بالبحث  ذلك تناولتعد االطارات هي وسيلة تالمس السياره مع األرض فيجب ان تكون ذات امكانيات ومواصفات وشروط   -

 اهمية االطارات وانواعها والتركيب والشكل والحجم مع تفسير الرموز  الخاصة باألطارات.
  تحليل القوى -تركيب ) تجميع ( القوى  -حساب تأثير القوة  -
 .لكل منهم واالجابة عليهم وفي اتجاهين مختلفين مع وضع ثالث امثلة -ثم تكلم عن محصلة القوتين في اتجاة واحد  -
للمسمار أرسم مسقطين  عادية : A4مم  أو ورقة 1/2في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم على ورقة اسكتش مربعات  -

 النبضي بمقياس رسم مناسب مع كتابة المقاسات علي الرسم . 
من تناول هذا الموضوع بالبحث  هالذلك يجب االهتمام بها الطالة العمر االفتراضي لومن اهم اعمال الصيانة للسيارة عملية التزيت   -

 خطة عمل لتغيير زيت محرك السيارة. -تصميم أنظمة التزييت  -ألنواع المختلفة ا -حيث: تصنيف مواد التزييت وخواصها 
  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:  -
م األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب يت أو المؤسسة التعليمية من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع -

اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و العامة  
 داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -)كرونا  من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنتشر  -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع      -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

لمقاومة أنتشار الوباء على األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى ومن ذلك الوباء 

 المجتمع و األقتصاد المصرى.

 كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى. -
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 زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو     
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 2منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 سمكرة ودوكو : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

 الي ذروتها فقامت الشركات الكبيرة  بالتنافس الكبير فى مجال السيارات اآلن  وصلت االختراعاتوحتى   1893منذ عام 

التكنولوجيا المتقدمة فى عالم السيارات و ترتكز الشركات المصنعة  يث بإستخدام وسائللتنفيذ تلك االختراعات والتحد

اقل تلوث للبيئة + الجودة والتقنية تحقيق +  هاجاتيللسيارات دائما" وابدا" علي اربعة نقاط  ) راحة السائق  وتلبية احت

 العالية  + أطالة عمر السيارة ( .

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 السيارات( تطور حلمرا)
تناول بالبحث عمليات التطوير للسيارات منذ تاريخ اختراع السيارة االولي  وحتي الوصول لتصنيع السيارات الحديثة مع   •

 كتابة المصطلحات بالغة اإلنجليزية ألبرز المخترعين.
تعد االطارات هي وسيلة تالمس السياره مع األرض فيجب ان تكون ذات امكانيات ومواصفات وشروط تناول ذلك بالبحث موضحا   -

 اهمية االطارات وانواعها والتركيب والشكل والحجم مع تفسير الرموز  الخاصة باألطارات.
يقة حساب كل منهما مع ذكر أربعة امثلة توضح كيفيه حساب أستعرض بالبحث عن الشغل الميكانيكى و القدرة الميكانيكية موضحاً طر -

 الشغل وطريقة قياس القدرة الميكانيكية واالجابة عليها مع  كتابة المصطلحات العلمية  بالغة اإلنجليزية.
تعتبر البطارية هى خزان الطاقة الرئيسى بالسيارة وتستخدم في ادارة محرك السيارة و مد جميع األجهزة و الدوائر بالطاقة الالزمة  -

اجراءات الوقاية عند التعامل مع  -الصيانة  -اشحن  -التفريغ  -االنواع   -للتشغيل . تكلم عن بطارية السيارات من حيث: الرموز 
 لمناولة و الشحن .البطارية أثنا ا

 االلومنيوم ( -تكلم عن كال من مقاومة الموصالت الكهربية للمعادن االتية ) النحاس  -
-مرفقة رسم مسقطين لقرص الفرامل ) الطنبوره ( مسقط راسي وافقي   في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم في لوحة -

 عادية A4مم  أو ورقة 1/2رسم على ورقة اسكتش مربعات ا
                من اهم اعمال الصيانة للسيارة عملية التزيت والتشحيم ولذلك يجب االهتمام بها الطالة العمر االفتراضي                              -

 خطة عمل   -تصميم أنظمة التزييت    -األنواع المختلفة    -لها تناول هذا الموضوع بالبحث من حيث: تصنيف مواد التزييت وخواصها  
 لتغيير زيت محرك السيارة.

  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:  -
من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع أو المؤسسة التعليمية يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب  -

ألمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و العامة اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير ا
 داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنتشر )كرونا   -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع      -أعلنتها وزارة الصحة والسكانطرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما  -

األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى لمقاومة أنتشار الوباء على ومن ذلك الوباء 

 المجتمع و األقتصاد المصرى.

 دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى. كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب -
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 زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو     
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 3منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 سمكرة ودوكو : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

المشاكل ض اال أن هناك بع) السيارة (  نقل لقد نجح   العالم  االلماني نيكوالوس في  تسخير اختراعة للبشرية واستخدامها كوسيلة 

بعمل دراسة متأنية لحساب القوي  وحساب قوة ووزن السيارة اثناء السير  مما الزم الشركات  التنبية الصارم التي واجهته   فقام 

كل ما يخص الطريق وللسيارة وطريقة أتزانها على   األطارات المطاطيةوأهميتها  واتباع التعليمات قبل الشراء  للسيارات بالصيانة

 له . ةاالجزاء الداخلينظم التشغيل للمحرك و 

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 )تكنولوجيا السيارات(  

ممثاًل ذلك على حمرك )رباعي األشواط(  ( دورة اوتو ) تناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء والبنزين •
  -على أن يشمل حبثك ما يلي:

 كتابة املصطلحات بالغة اإلجنليزية لعشرة مكونات من أجزاء احملرك.  -أشواط الدورة كيف تتم   -
محركات السيارات من خالل قارن بني الدورة الرباعية و الدورة الثنائية حملرك البنزين موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على    -

 المزايا والعيوب.
تعتمد السيارات علي الشغل الميكانيكي تكلم عن ذلك في ضوء ما درست وكتابة القوانين ووضح تطبيق ذلك من خالل   -

 . واالجابة عليهم لحساب الشغل الميكانيكيثالثة امثلة 
  تحليل القوى -تركيب ) تجميع ( القوى  -حساب تأثير القوة  -
 .لكل منهم واالجابة عليهم وفي اتجاهين مختلفين مع وضع ثالث امثلة -ثم تكلم عن محصلة القوتين في اتجاة واحد  -
منحني العالقة  عادية : A4مم  أو ورقة 1/2على ورقة اسكتش مربعات في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم  -

 بين الحجم والضغط لالشواط االربعة للدورة الرباعية لمحرك بنزين ) اوتو (.
                          لعمر االفتراضي                   من اهم اعمال الصيانة للسيارة عملية التزيت والتشحيم ولذلك يجب االهتمام بها الطالة ا  -

تصميم أنظمة التزييت  -األنواع المختلفة -من حيث: تصنيف مواد التزييت وخواصها تناول هذا الموضوع بالبحث  هال
 خطة عمل لتغيير زيت محرك السيارة. -

  -أبحث فيما يلى:انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف"   -
يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة   أو المؤسسة التعليمية  من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع -

التى يجب اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات 
 ة داخل مكان العمل.الوقاية الشخصية و العام

 أبحث فيما يلى:  )  Covid 19    -من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنتشر )كرونا    -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك      -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى لمقاومة وو المجتمع من ذلك الوباء 

 أنتشار الوباء على المجتمع و األقتصاد المصرى.

ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية   -
 الفنى.
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 زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو   
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 1منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 املعدات الثقيلة صيانة وإصالح : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

   : موضوع البحث

يعتبر تخصص صيانة وإصالح المعدات الثقيلة بشعبة المركبات من التخصصات الرئيسية والهامة في مجال التشييد والبناء  
 اللوجستية بالموانى و المطارات ...الخ  الطرق واالعتماد عليها فى كثير من المجاالتوتحريك التربة وتمهيد 

ومن خالل عمليات الصيانة المبدئية للمعدات الثقيلة كان الزما علينا ان يتعرف الطالب على بعص العمليات والمهارات اليدوية التى 
وماهو القالوظ القصير والقالوظ الطويل وماهي مميزات كل نوع   يجب ان يكون ملما بها مثل اعمال القالوظ  واشكاله المختلفة

 واعداد وتجهيز العدد واالدوات الالزمة لهذة العملية.     -متبعا في ذلك اجراءات االمن والسالمة والصحة المهنية 
 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 الثقب و القلوظة(  -)عمليات التشغيل األساسية
 هزة و األدوات و العدد المستخدمة إلجراء عمليات الثقب والتخويش والقلوظة.األج •

 كيفية عمل القالوظ و األجراءات التى يجب أتباعها الخاصة بالسالمة و الصحة المهنية أثناء التنفيذ. - 
 اشكال القالوظ المختلفة.  -
 الطويلة(. -مميزات القالوظ ذو الخطوة )القصيرة  - 

 يالت القالوظ . انواع توص  -

فييي الرسييم الموضييح وهييو  عبييارة عيين جييدول موضييح فيييةانواع  •
 الخارجى(-الداخلى الظاهر-القالوظ )الداخلى المختفى 

 والمطلوب اآلتي :
مم  1/2قم بإعادة رسم االشكال المبينة على ورقة اسكتش مربعات   -

 عادية إن امكن ذلك  . A4أو ورقة 
استخدم ادوات الرسم المناسبة والقوانين المعروفة فى رسم  -

 القالوظ 
 وضح بخطوط االسناد انواع القالوظ كما هومبين على الرسم.  -
يمكن االستعانة بالكتاب  -استخدم االبعاد المناسبة على الرسم -

 المدرسي فى تحديد االبعاد والمقاسات.
 من خالل دراستك للرياضة الفنيةاستعرض بالبحث ما يلى: •
 المقصود بالشغل الميكانيكي وعالقته بمهنتك.   -
 القوانين المستخدمة في حساب الشغل الميكانيكي.  -
 .وضح بمثاليين مجاب عليهما كيف يكمن حساب الشغل الميكانيكي -
 كلمة فقط15الى 10كتابة المصطلحات الفنية باللغة اإلنجليزية فيما بين  -

  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى: •

 يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب أو المؤسسة التعليمية من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع -

توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و العامة   اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و

 داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -رونا  والوباء المنتشر )كمن خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً  -
أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع من       -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى لمقاومة أنتشار الوباء على المجتمع و وذلك الوباء 
 األقتصاد المصرى.

 كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى. -
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زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو  

 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 2منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 املعدات الثقيلة صيانة وإصالح : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 
 :  موضوع البحث

يعتبر تخصص صيانة وإصالح المعدات الثقيلة بشعبة المركبات من التخصصات الرئيسية والهامة في مجال التشييد والبناء  
 عليها فى كثير من المجاالت( .وتحريك التربة  وتمهيد الطرق واالعتماد 

ومن خالل عمليات الصيانة المبدئية للمعدات الثقيلة كان الزما علينا التعرف على بعص العمليات والمهارات اليدوية من 
 .اللحاممجاالت استخدام -انواع وصالت اللحام-عمليات التشغيل األساسية الميكانيكية ومنها اساسيات اعمال اللحام المختلفة 

 
 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 ) عمليات التشغيل األساسية باللحام (
 
 . اللحام المختلفة األدوات المستخدمة إلجراء عملياتوالعدد  تناول بالبحث  •

 مجاالت استخدام اللحام. وأنواع وصالت اللحام  -
 . طريقة ضبط بورى اللحام  -

 والسالمة المطلوب اتباعها عند تنفيذ عمليات اللحام .اجراءات االمن  - •
انبهيييا الرميييز جالرسيييم الموضيييح اماميييك انيييواع وصيييالت اللحيييام موضيييح بيبيييين  •

 والتسمية لكل نوع من انواع اللحام .
 والمطلوب اآلتي :

 A4مم  أو ورقة 1/2قم بإعادة رسم االشكال المبينة على ورقة اسكتش مربعات  -
 عادية إن امكن ذلك  .

استخدم ادوات الرسم المناسبة والقوانين المعروفة فى رسم اشكال اللحام  -
 الموضحة.

 وضح ما هو الغرض من تعدد أنواع وصالت اللحام وفيما يستخدم.  -
 استخدم االبعاد المناسبة على الرسم -
 ما يلى:فى بحثك من خالل دراستك للرياضة الفنيةاستعرض  •
 ساب القدرة الميكانيكية وضح كيف يمكن ح -
 عرف القدرة الميكانيكية  -
اكتب القوانين المستخدمة في حساب القدرة الميكانيكية مع التوضيح بمثال مجاب  -

 .عليه
 .كلمة فقط15الى 10كتابة المصطلحات الفنية باللغة اإلنجليزية فيما بين  -
 
 -ذكر بعض انواع المعدات الثقيلة المعروفة والمتداولة فيما ال يقل عن سبع انواع   •

 .معدة توضيح استخدامات كل 
  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى: •

يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى  أو األقسام العملية بالمدرسة من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع -

توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و  يجب اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و

 العامة داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -رونا  والمنتشر )ك الفيرسل العالم حالياً من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دو -
أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع من       -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

 ذلك الوباء . 
 علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى.كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع  -
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 3منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 املعدات الثقيلة صيانة وإصالح : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

   : موضوع البحث

يعتبر تخصص صيانة وإصالح المعدات الثقيلة بشعبة المركبات من التخصصات الرئيسية والهامة في مجال التشييد والبناء  وتحريك 
 الطرق واالعتماد عليها فى كثير من المجاالت( .التربة وتمهيد 

 ومن خالل عمليات الصيانة المبدئية للمعدات الثقيلة كان الزما علينا ان يتعرف الطالب على بعص العمليات                 

 ى نقل الكهرباء والمهارات اليدوية التي يجب ان يكون ملما بها مثل معرفة بعض انواع المعادن وجودتها ف               

 والحرارة واستخداماتها في صناعة المكونات الكهربائية وااللكترونية داخل المركبة . 

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:
 )خواص خامات تصنيع المعدات(

 التالية: للمعادن   (الميكانيكية -الكيمائية  - الفيزيائية)  الخواص تناول بالبحث   -
 . باللغة اإلجنليزيةالمغنسيوم( مع كتابة المصطلحات الفنية  -االلومنيوم  - الزنك -القصدير - النحاس)     

 اماكن تواجد كل معدن وطريقة استخالصه  .  -
 المغنسيوم(. -االلومنيوم - الزنك -القصدير - النحاس)استخدامات كل معدن من المعادن التالية فى الصناعة  -
 الموصفات القياسية لمقاطع الفوالذ. -الرموز الدالة على نوع الصلب -الفوالذ القابل للتصليد -انواع الصلب أبحث عن  -
 .معدة توضيح استخدامات كل  معانواع المعدات الثقيلة المعروفة والمتداولة فيما ال يقل عن سبع انواع  تناول -
 . الكهربائية الصطلحاتبعض  يحتوى علىالجدول الذى امامك  •
 والمطلوب اآلتي:  -

الكهربى داخل الجدول على   الذى امامك برسم الرمزاكمل الجدول  -
 .عادية  A4مم  أو ورقة 1/2ورقة اسكتش مربعات 

 استخدم ادوات الرسم المناسبة . -
 بالجدول. ضحكهربي من المو مكونوظيفة كل  -
 استعن بالكتاب المدرسي او المراجع الخارجية. -
ية حساب مقاومة الموصالت الكهربائية )المقاومة النوع طريقة -

 للمعادن في توصيل الكهرباء(
 .الموصلية -المقاومة النوعية للمادة  -
احسب مقاومة سلك المارش المصنوع من النحاس في مقاومة سريان  -

 الكهرباء في مثال توضيحي باستخدام القوانين الخاصة بذلك .
وضح ما هي اجراءات االمن والسالمة المطلوب اتباعها عند اجراء  -

 وقياسات على األجزاء الكهربية الموضحة بالجدول .فحوصات 

  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى: •

من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع يتم  -

 األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و

من واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية توفير األ

 الشخصية و العامة داخل مكان العمل.

الوباء من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً  -

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -المنتشر )كرونا  
أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع من   منها معطرق الوقاية  -

 ذلك الوباء .
كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية ومواقع   -

 البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى.

  

اسم املكون  املكوناسم  م
باللغة 

 األجنليزية

 الرمز

   بطارية 1
   مكثف 2
   PNPترانزستور 3
   موحد 4
   مشعة اشتعال 5
تيار  -تيار متغري  6

 مستمر
  

   فيوز 7
   مفتاح 8
   األرضي العام 9
   فولتمري -امتري  10



39 
 

 

      
بية والتعليم والتعليم الفن   وزارة التر

ات          والتجهت  
 قطاع التعليم الفن 

  الصناع            
 التعليم الفن 

 
 
 
 
 

  األول  
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 والتعليم والتعليم الفنيزارة التربية و    
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 1منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

إن األنظمة الكهربائية المستخدمة فى السيارات اليوم يمكن أن تكون شديدة التعقيد, و مع ذلك من خالل استيعابنا للمبادئ األساسية او  

الدوائر الكهربائية يستطيع الفنيون أن يبسطوا عملهم لمشاكل تشخيص األعطال الكهربائية , و فى هذا الشأن يجب القوانين التى تحكم 

أن نعلم كيف تعمل الدوائر , الفرق بين الدوائر و كيفية تطبيق قانون )أوم( على كل نوع من الدوائر , و النظريات األساسية لبنية 

 ة  بين المغناطيسية و الكهربية .أنصاف النواقل , و العالقة الوثيق

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 السيارات(   )تكنولوجيا 

ممثاًل ذلك على حمرك )رباعي األشواط( على  (دورة اوتو  ) تناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء والبنزين •
  -أن يشمل حبثك ما يلي:

 كتابة املصطلحات بالغة اإلجنليزية لعشرة مكونات من أجزاء احملرك.  -الرباعية حملرك البنزينأشواط الدورة كيف تتم   -
 .المالكى ولماذا محركات السياراتموضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على    حمرك البنزين و حمرك الديزلقارن بني  -

تعتمد السيارات علي الشغل الميكانيكي تكلم عن ذلك في ضوء ما درست وكتابة القوانين ووضح تطبيق ذلك من خالل  ثالثة  -
 . امثلة واالجابة عليهم لحساب الشغل الميكانيكي

  تحليل القوى -تركيب ) تجميع ( القوى  -حساب تأثير القوة  -
 .لكل منهم واالجابة عليهم وفي اتجاهين مختلفين مع وضع ثالث امثلة -ثم تكلم عن محصلة القوتين في اتجاة واحد  -

 .(تركيب البطارية والتفاعالت الكيمائية يف البطارية - أنواع البطاريات  -وظيفة البطارية البطارية )أحبث عن  •
 ختزين البطاريات. - طرق شحن البطاريات -  سعة البطارية والعوامل اليت تؤثر عليها  -
 الطريقة اآلمنة و األجراءات الخاصة بالسالمة و الصحة المهنية عند التعامل مع البطارية.  -
 عادية : A4مم  أو ورقة 1/2في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم على ورقة اسكتش مربعات  -

 و األرتفاع  mm  ( 40ها ) طول ضلعملنشور سداسى منتظم  قاعدته توازي املستوى األفقى و  °30و املنظور اهلندسي  إرسم املساقط الثالثة -

  (mm 70    ) مبسافةو يبعد عن املستويات الثالثة (mm   ( 10 . 
  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:  -
يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة  أو المؤسسة التعليمية الشركات أو المصانعمن خالل تواجدك بمكان التدريب داخل  -

التى يجب اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية 
 الشخصية و العامة داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنتشر )كرونا   -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع      -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى لمقاومة أنتشار الوباء على األضرار التى ومن ذلك الوباء 

 المجتمع و األقتصاد المصرى.

 كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى. -
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 التربية والتعليم والتعليم الفنيزارة و     
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 2منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 

 : موضوع البحث

يعتبر محرك السيارة من التطبيقات العملية لعلم الديناميكا الحرارية حيث أن هذا العلم يركز على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة 

 Internalوبناًء على ذلك فان الوحدة المختصة بتوليد القوى فى السيارة هي محرك اإلحتراق الداخلى )   -ميكانيكية 

combustion engines    )لضمان عمل السيارة بالشكل أهميتها أظهرت و السيارات لصيانة بعمل كتيباتالشركات قامت  و قد

يجب اتباع التعليمات قبل الشراء كما  -له االجزاء الداخليةما يخص نظم التشغيل للمحرك و اتباع التعليمات يجب و السليم و اآلمن.

  السيارة .على  قبل تركيبهااألطارات المطاطية  للسيارة وطريقة أتزانها 

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 السيارات(   اداء محرك )
ممثاًل ذلك على حمرك )رباعي األشواط( على أن يشمل  دورة اوتو ( ) تناول مراحل إنتاج الشغل امليكانيكي والقدرة من الطاقة احلرارية باهلواء والبنزين •

  -حبثك ما يلي:

 كتابة املصطلحات بالغة اإلجنليزية لعشرة مكونات من أجزاء احملرك.  -أشواط الدورة كيف تتم   -
ركات السيارات من خالل المزايا محقارن بني الدورة الرباعية و الدورة الثنائية حملرك البنزين موضحًا من وجهة نظرك أيهما أفضل للعمل على    -

 والعيوب.
 تطبيقات  ( .  - قانون أوم   - المقاومة الكهربية  -المقصورة   -المفتوحة   -الدوائر الكهربائية) الدائرة الكهربائية البسيطة   -

 ة والمواد الموصلة والعازلة و تصنيفها للماد  الذري تركيبال -
 . (   تعاريف    -  الكهربائي أنواع التيار )  المفاهيم الكهربائية  -
   الضوئي ( الثنائي -ترانزستور تأثير المجال   - الترنزستور ثنائي القطب  - زينر   ثنائي - شبه الموصل ثنائيالموصالت ) أشباه  -
  تحليل القوى -تركيب ) تجميع ( القوى  -حساب تأثير القوة  -
 .لكل منهم واالجابة عليهم وفي اتجاهين مختلفين مع وضع ثالث امثلة -ثم تكلم عن محصلة القوتين في اتجاة واحد  -
 عادية : A4مم  أو ورقة 1/2في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم على ورقة اسكتش مربعات  -
لمنشور ثالثي منتظم  قاعدته المثلثية توازي المستوى الجانبي و  °30والمسقط المساعد و المنظور الهندسي  إرسم المساقط الثالثة -

    mmبمقدار )  قاعدة المنشور الثالثي القريبة من المستويات الثالثة تبعد عنهم( و    mm  60)    و األرتفاع    mm    ( 40ها )  طول ضلع
( 10. 

  -العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:انطالقا من أن " السالمة  -
يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب  أو المؤسسة التعليمية من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع -

اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير األمن واألمان للعمال من مخاطر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و العامة  
 داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -شر )كرونا  من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنت -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع      -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

لمقاومة أنتشار الوباء على األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى ومن ذلك الوباء 

 المجتمع و األقتصاد المصرى.

 كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى. -

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 ( 3منوذج حبث :رقم ) 

 
 املركبات:  الشعبة  الصف : األول

 فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات : هنةامل
 للتعليم و التدريب املزدوجخاص بطالب املدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث  

 : موضوع البحث

وأعوام اخري وحتى اآلن  وصلت االختراعات الي ذروتها فقامت الشركات الكبيرة  بالتنافس الكبير لتنفيذ   1893منذ عام 

التكنولوجيا المتقدمة وقاموا بعمل عروض سينمائية و معارض دولية تلك االختراعات والتحديث الهائل بكم كبير من 

لتوضيح  النتائج العلمية و التكنولوجية المتطورة فى عالم السيارات و ترتكز الشركات المصنعة للسيارات دائما" وابدا" 

تقنية العالية  + أطالة عمر اقل تلوث للبيئة + الجودة والتحقيق اجاتة + يعلي اربعة نقاط  ) راحة السائق  وتلبية احت

 السيارة ( .

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته اكتب بحثاً عن:

 السيارات( تطور مراحل)
تناول بالبحث عمليات التطوير للسيارات منذ تاريخ اختراع السيارة االولي  وحتي الوصول لتصنيع السيارات الحديثة مع  كتابة  •

 خترعين.المصطلحات بالغة اإلنجليزية ألبرز الم
أستعرض بالبحث عن الشغل الميكانيكى و القدرة الميكانيكية موضحاً طريقة حساب كل منهما مع ذكر أربعة امثلة توضح كيفيه حساب  -

 الشغل وطريقة قياس القدرة الميكانيكية واالجابة عليها مع  كتابة المصطلحات العلمية  بالغة اإلنجليزية.
رئيسى بالسيارة وتستخدم في ادارة محرك السيارة و مد جميع األجهزة و الدوائر بالطاقة الالزمة  تعتبر البطارية هى خزان الطاقة ال -

اجراءات الوقاية عند التعامل مع  -الصيانة  -شحن لا -التفريغ  -االنواع   -للتشغيل . تكلم عن بطارية السيارات من حيث: الرموز 
 المناولة و الشحن . ءالبطارية أثنا

 االلومنيوم ( -تكلم عن كال من مقاومة الموصالت الكهربية للمعادن االتية ) النحاس  -
 عادية : A4مم  أو ورقة 1/2في ضوء ما درست في مادة الرسم الفني ارسم على ورقة اسكتش مربعات  -
( يوازي المستوى   x20  mm 40إذا كان سطحه  )  mm    ( 40x20x 30أبعاده )  متوازى مستطيالت لجسم على شكل إرسم المساقط الثالثة  -

(    x40  mm 30و سطحه ) mm    ( 10)  يوازي المستوى الجانبي و يبعد عنه)  mm  20x30)   و سطحه   mm    ( 20الرأسي و يبعد عنه ) 
 لهذا الجسم.  °30 ثم أرسم المنظور الهندسي  ،mm   ( 10) يوازي المستوى األفقي و يبعد عنه 

 تطبيقات  ( .  - قانون أوم   - المقاومة الكهربية  -المقصورة   -المفتوحة   -الدوائر الكهربائية) الدائرة الكهربائية البسيطة   -

 ة والمواد الموصلة والعازلة و تصنيفها للماد  الذري تركيبال -
 . (   تعاريف    -  التيار الكهربائي أنواع )  المفاهيم الكهربائية  -
   الضوئي ( الثنائي -ترانزستور تأثير المجال   - الترنزستور ثنائي القطب  - زينر   ثنائي - شبه الموصل ثنائيالموصالت ) أشباه  -
  -انطالقا من أن " السالمة العامة والمهنية مطلب وهدف" أبحث فيما يلى:  -
من خالل تواجدك بمكان التدريب داخل الشركات أو المصانع أو المؤسسة التعليمية يتم األلتزام بإجراءات االمن والسالمة التى يجب  -

طر المهنة قم بالبحث عن مهمات الوقاية الشخصية و العامة  اتباعها و الخاصة بحماية األفراد و توفير األمن واألمان للعمال من مخا
 داخل مكان العمل.

 أبحث فيما يلى: ) Covid 19    -من خالل األحداث العامة و الجارية فى أغلب دول العالم حالياً الوباء المنتشر )كرونا   -

أستعرض دورك لحماية نفسك و أسرتك و المجتمع      -طرق الوقاية من الوباء المنتشر كثيرة كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان -

األضرار التى قد تنجم عن األستهتار من تنفيذ أجراءات الوقاية فى الوضع الحالى لمقاومة أنتشار الوباء على ومن ذلك الوباء 

 المجتمع و األقتصاد المصرى.

 ومواقع البحث على األنترنت والمواقع الخاصة بالتعليم الفنى.كتابة المصادر العلمية المستخدمة من كتب دراسية ومراجع علمية  -

 

 . 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني    

 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 التعليم الفني الصناعي           

 

 

 

 

 

   األحباث التطبيقية لطالب التعليم الفني الصناعي  

 مالحة( -سفن -)محركات 

 االول  
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى        
 قطاع التعليم الفنى                   
 التعليم الفنى الصناعى                 

 (   1)   رقم   نموذج بحث 

 التخصص المحركات البحرية و بناء السفن و المالحة و الفنون البحرية   الصف االول عام

 نظام الثالث سنوات و الخمس سنوات  الشعبة الصناعات البحرية 

يعتبر محرك البنزين من محركات االحتراق الداخلى وهى عبارة عن آلة تقوم بتحويل الطاقة    - :موضوع البحث 
الكيميائية الناتجة من احتراق الوقود داخل حيز مغلق إلى طاقة ميكانيكية ويتم احتراق الوقود المستخدم داخل  

تراق الداخلى الى عدة أنواع  اسطوانة المحرك لذلك سميت بمحركات االحتراق الداخلى ويتم تصنيف محركات االح
وطبقا لوضع   - طبقا لنظام االشتعال  -طبقا لسرعة المحرك   - طبقا لدورة التشغيل  - طبقا ل ) لنوع الوقود 

 االسطوانات . 
   -وفى ضوء ما سبق دراسته اكتب بحثا عن :

وما هى الشروط الواجب توافرها فى محركات االحتراق   -األجزاء الرئيسية لمحركات االحتراق الداخلى  -1
 الداخلى البحرية   

 ثم وضح نظرية عمل محرك بنزين رباعى الدورة .  -2
 مشوار المكبس (   -النقطة الميتة السفلى  ن.م.س   - عرف كل من ) النقطة الميتة العليا   ن.م.ع   -3

   -أن يتضمن البحث اآلتى :على          
مم  والقاعدة توازى المستوى    75مم  وارتفاعه    40رسم المساقط الثالثة لمنشور ثالثى  طول قاعدته  -4

 األفقى  
 واحد  أضالعة يوزاى المستوى الرأسى   

 
 

 - المصنوع من الصلب وضح : الهندسى للمنشور الثالثى  ومن الرسم السابق للمنظور
 الغرض من المعالجة الحرارية للصلب .  تكلم عن  -5
 مع شرح عمليات المعالجة الحرارية للصلب .  -6
 الصلب فوق اليوتكتويدى (   - الصلب تحت اليوتكتويدى  -كل من ) الصلب اليوتكتويدى   وتعريف  -7
 مع توضيح  البنيان الداخلى للصلب .  -8
 الحرارة  فى المواد . و أسس قياس درجة  -9

االزدواج الحرارى ( مع   -على ان يشمل البحث اجهزة قياس درجة الحرارة األتية ) الترمومتر الزئبقى  -10
 الشرح 

تحتل السالمه على متن السفن مكانه كبيرة ال تخفى علي احد و كون السفينه مكان عمل ملئ بالمخاطر   -11
لسفينه في ضوء ذلك ابحث في قوارب النجاه و الروافع  فالبد من تحقيق اعلي مستوى من االمان علي متن ا

 المستخدمة معها. 
رونا و الحفاظ علي االمن و  في ضوء المستجدات التي تمر بها البالد تكلم عن كيفية الوقاية من فيرس الك -12

 . السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة المحيطة لك 
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  

 قطاع التعليم الفنى                 
 التعليم الفنى الصناعى               

 (   2)   رقم   نموذج بحث 

 التخصص المحركات البحرية و بناء السفن و المالحة و الفنون البحرية   الصف االول عام

 م الثالث سنوات و الخمس سنوات نظا الشعبة الصناعات البحرية 

 
يعتبر محرك الديزل من محركات االحتراق الداخلى حيث يتم إشعال الوقود داخل االسطوانة    - :موضوع البحث 

ذاتيا عن طريق ضغط شحنة الهواء حتى تصل درجة الحرارة إلى درجة كافية الشعال الوقود المستخدم وهو وقود  
 الديزل أو السوالر . 

   -وفى ضوء ما سبق دراسته اكتب بحثا عن :
و الشروط الواجب توافرها فى محركات االحتراق الداخلى  -األجزاء الرئيسية لمحركات االحتراق الداخلى  -1

 البحرية   
 ما هى األشواط األربعة لمحرك ديزل رباعى الدورة  مع شرح كل شوط .  -2
 وضح دورة تشغيل لمحرك ديزل ثنائى الدورة .  -3

   - تضمن البحث اآلتى :على أن ي
توازى المستوى  وقاعدته مم    80مم  وارتفاعه   50قاعدته  قطر طول  لمخروط قائم رسم المساقط الثالثة  -4

 . مم على الترتيب   35مم  و   40مم ومركزها يبعد عن المستوى الجانبى والرأسى بمقدار  10وتبعد عنه  األفقى 

 

 - المصنوع من الصلب وضح :للمخروط القائم    للمنظورالهندسى ومن الرسم السابق 

 ما الغرض من المعالجة الحرارية للصلب .  -5
 وضح الفرق بين التلدين ) التخمير ( التام للصلب والتلدين ) التخمير ( الغير تام .  -6
 تتوقف عملية  تصليد الصلب على نسبة الكربون بالصلب ومعدل التبريد وضح ذلك .  -7
من المواد الغير معدنيه التي تدخل في الصناعات البحرية علي العاملين في هذا المجال التعرف    هناك العديد -8

عليها منها االخشاب و المواد البالستيكية ابحث في خصائص و استخدامات هذه المواد و كيف يتم تصنيعها و  
 اهميتها في المجال البحرى. 

ي على احد و كون السفينه مكان عمل مليئا بالمخاطر  تحتل السالمه على متن السفن مكانه كبيرة ال تخف  -9
 فابحث عن معدات و انظمه اكتشاف الحرائق و معدات االطفاء علي متن السفينة. 

 (    الثرمستور  - وضح مع الشرح اجهزة قياس درجة الحرارة األتية ) الترمومتر الزئبقى  -10
 ما هى طرق تسخين الثرموستورات .  -11
رونا و الحفاظ علي االمن و  بها البالد تكلم عن كيفية الوقاية من فيرس الكفي ضوء المستجدات التي تمر  -12

 . السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة المحيطة لك 
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  
 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 (   3)   رقم   نموذج بحث 

 التخصص المحركات البحرية و بناء السفن و المالحة و الفنون البحرية   الصف االول عام

 نظام الثالث سنوات و الخمس سنوات  الشعبة الصناعات البحرية 

 موضوع البحث :

مالحة وفنون بحرية (    - بناء سفن   -صناعات البحرية  يتضمن بالصف االول ) المحركات البحرية  لان تخصص ا

التى تهتم بها الدولة المصرية نتيجة ازدياد االهتمام بالنقل البحرى على مستوى العالم   اتيعد من اهم الصناع

مر ويجب على الطالب تعلم  ومصر تمتلك قناة السويس اهم مجرى مالحى والبحرين االبيض المتوسط واالح 

 مهارات الصناعات البحرية 

   :مت دراسته اكتب حبثاً عنتضوء ما سبق وما  فى

 ركمع رسم اجزاء المح -شرح دورة التشغيل لمحرك ديزل رباعى الدورة  •

 وضح تركيبة وطريقة عملة وانواعة -االزدواج الحرارى احد طرق قياس الحرارة المرتفعة  •

درـجة فهرنهـيت الى درـجة   176درـجات الحرارة لـها انظـمة قـياس مختلـفة وضـــــح ذـلك وكيف يتم تحوـيل  •

 حرارة مطلقة ) كلفن (

 الثرمستور يستخدم لقياس درجة الحرارة المنخفضة وضح انواعة وطرق استخدامه •

ســتخدم على ي  الفيبر جالس له خواص تجعله •

 ى الصناعات البحريةنطاق واسع ف

ــتخدم فى التيارات يالمحول الكهربى جهاز   • سـ

ــه  المتغيرة مــا هو الغرض منــه ونظريــة عمل

 وانواعه

ارســم المنطور الهندســى مع رســم المســاقط  •

 الثالثة له

 

السـالمة المهنية واالمن الصـناعى يعتبر هما  •

 .لشخصية ووظيفة كل وسيلهاالمان للعاملين بالمجال البحرى وضح ذلك بأستخدام وسائل الوقاية ا

 في ظل ازمة فيروس كورونا كيف تجنب نفسك و المحطيين بك خطر هذا الفيروس . •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني    

 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 التعليم الفني الصناعي           

 

 

 

 

 

 

 االول  
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  
 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 (   1)   رقم   نموذج بحث 

 التخصص فنى لوجيستيات  الصف االول عام

 نظام الثالث سنوات   الشعبة الصناعات البحرية 

 موضوع البحث :

 
 
 
 
 
 

 
 



49 
 

                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  
 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 (   2)   رقم   نموذج بحث 

 التخصص فنى لوجيستيات  الصف االول عام

 نظام الثالث سنوات   الشعبة الصناعات البحرية 

 موضوع البحث:
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  
 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 
 

 (   3)   رقم   نموذج بحث 

 التخصص فنى لوجيستيات  الصف االول عام

 نظام الثالث سنوات   الشعبة الصناعات البحرية 

 موضوع البحث:
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني    

 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 التعليم الفني الصناعي           

 

 

 

 

 

 

 االول  
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  

 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 (   1)   رقم   نموذج بحث 

 مـزدوج ناء سـفنـبالتخصص :   ول  الصف : اال
 ( مزدوج  )نظام السنوات الثالث  البحرية    / الشعبة

 موضوع البحث :
اللحام والقطع  بغاز االكسى أستلين  هو نوع من انواع اللحام والقطع بالوقود الغازى وينتمى الى أنواع يعتبر 

اللحام بالصهر وباستخدام حرارة اللهب الناتجة من احتراق غاز االكسجين وغاز االستلين وعند القطع نستخدم  
بمعدن ملىء   دون معدن ملىء او غير ذاتى تيار من االكسجين النقى لالكسدة ويمكن  أن يكون اللحام  ذاتى ب

 . على اسس ومعايير الهيئة العالمية للجودة ويجب ان يكون تنفيذ عملية الفطع او اللحام 

 ) اللحام بالغاز االكسى استلين (       :مت دراسته اكتب حبثاً عنتضوء ما سبق وما  فى
الرسم الموضح امامك نموذج مكون من جزئين تم تجميعها فى ورشة اللحام بأستخدام اللحام بغاز االكسى أستلين    

 ( (St 33وهو مصنع من الصلب االنشائى 

 
 المطلوب االتى        

 . A3ارسم المنظور الهندسى والمساقط الثالثة للنموذج الموضج امامك  على لوحة  •

 اهم المعدات المستخدمة فى القطع واللحام باالكسى استيلين ومواصفاتها الفنية  تقرير عن •
 يتوقف نجاح اللحام على اختيار سلك اللحام المناسب ونوعه  وضح ذلك •
 اللحام اليمينى    وايهما افضل عند لحام الصلب الطرى  -ليسارى تصميم الرسم التوضيحى السلوب اللحام ا •
 ما المقصود بعملية القلفطة والغرض منها والخامات المستخدمة •
 وانواعة     -    وحداتة استنتج الصيغة الرياضية  لالجهاد   وما هى   •
     St 33اجهاد القص لمعدن التوصيف القياسى لة استنتج  •

 تصميم المخطط البيانى للعالقة بين اجهاد الشد والتمدد   •
 حدد خطوات انشاء الجدول العلوى الموضح اعلى الصفحة وعمل حدود للجدول فى برنامج معالج الكلمات ) ورد ( •
 من مخاطر اللحام  بالغاز االكسى استلينقاية ادوات الوقاية الشخصية المستخدمة  داخل ورشة التشغيل للو •
  وعلى البيئة االجراءات  التى يمكن  أتباعها للوقاية من فيرس كورونا والحفاظ على نفسك وأسرتك  واالخرين  •
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  
 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 ( 2)   رقم   نموذج بحث 

 مـزدوج ناء سـفنـبالتخصص :   ول  الصف : اال
 ( مزدوج  )نظام السنوات الثالث  البحرية    / الشعبة

 موضوع البحث :
ان تخصص بناء السفن يحتل مكانة  كبرى على مستوى الدول المتقدمه ويبرز اهميته فى حركة التجارة ونقل  

البضائع عبر المحيطات واالنهار ويحتاج الى مجموعة كبيرة من المهارات  والخبرات المتنوعة  لذلك نقوم  
ذ عمليات التصميم والشنكرة والضبط  بأنشاء اجزاء السفينة او القارب الحديدى على معايير من الجودة وتنفي

 واللحام والتجميع  باسلوب يحقق االمن والسالمه المهنية داخل ترسانة بناء السفن وورش بناء السفن .  

 اللحام بالقوس الكهربى (  )      :مت دراسته اكتب حبثاً عنتضوء ما سبق وما  فى
فى الرسم الموضح امامك نموذج مكون من عددة اجزاء تم تجميعها فى ورشة اللحام بأستخدام اللحام بالقوس  

 ( (St 35الكهربى وهو مصنع من صلب االنشاءات 

 
 المطلوب االتى        

 استنتج المساقط الثالث  مع نقل المسقطين الرأسى والجانبى  للشكل الموضح . •
 ومراحل اشعال القوس -عمل دراسة حول نظرية اللحام بالقوس الكهربى  •
 تصنيف انواع التيارات المستخدمه فى اللحام بالقوس الكهربى وما المعدات االساسية للتيار المستمر •
 تحديد اهم وظائف الغالف االلكترود ) سيخ اللحام (  لرفع كفاءة عملية اللحام بالقوس الكهربى •
 دائرة اللحام بالتيار المتغيرمميزات  •
 عرف  القلفطة وما هى الخامات  واالدوات المستخدمة فى عملية  القلفطة  •
 اجهاد القص -اجهاد السحق  -ما المقصود بمعامل االمان  •
     St 35استنتج اجهاد القص لمعدن التوصيف القياسى لة  •

 دود للجدول فى برنامج معالج الكلمات )ورد(حدد خطوات انشاء الجدول العلوى الموضح اعلى الصفحة وعمل ح •
 حدد ادوات الوقاية الشخصية المستخدمة  داخل ورشة التشغيل للوقاية من مخاطر اللحام  بالقوس الكهرباء •
 االجراءات  التى يمكن  أتباعها للوقاية من فيرس كورونا والحفاظ على نفسك وأسرتك  واالخرين وعلى البيئة   •
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  

 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 ( 3)   رقم   نموذج بحث 

 مـزدوج ناء سـفنـبالتخصص :   ول  الصف : اال
 ( مزدوج  )نظام السنوات الثالث  البحرية    / الشعبة

 موضوع البحث :
اللحام والقطع  بغاز االكسى أستلين  هو نوع من انواع اللحام والقطع بالوقود الغازى وينتمى الى أنواع يعتبر 

اللحام بالصهر وباستخدام حرارة اللهب الناتجة من احتراق غاز االكسجين وغاز االستلين وعند القطع نستخدم  
بمعدن ملىء   دون معدن ملىء او غير ذاتى تيار من االكسجين النقى لالكسدة ويمكن  أن يكون اللحام  ذاتى ب

 . على اسس ومعايير الهيئة العالمية للجودة  ويجب ان يكون 

 اللحام بالغاز االكسى استلين (  )       :مت دراسته اكتب حبثاً عنتضوء ما سبق وما  فى
فى الرسم الموضح امامك نموذج  تم تجميعها فى ورشة اللحام بأستخدام اللحام بغاز االكسى أستلين  وهو مصنع  

 ( (St 30من صلب االنشاءات 

 
 المطلوب االتى        

 .  A3ارسم المنظور الهندسى والمساقط الثالثة للشكل الموضح فى لوحة  •

 اللحام بالغاز االكسى استلين  -فسر نظرية القطع بالغاز  االكسى استلين  •
 تحديد انواع وصالت اللحام بالغاز االكسى استلين مع الشرح المبسط لكل نوع  •
 تنفيذ تصميم  لبورى او مشعل اللحام بالغاز يوضح مكوناتة وطريقة عملة •
 الخامات المستخدمة فى عملية  القلفطة و االدوات المستخدمة   •
 تصميم المخطط البيانى للعالقة بين اجهاد الشد والتمدد   •
 ( (St 30جهاد القص لمعدن التوصيف القياسى له استنتج ا •

 اذكر خطوات طباعة الملف وخطوات عمل تنسيق على برنامج معالج الكلمات  ) الورد ( •
 الغازحدد ادوات الوقاية الشخصية المستخدمة  داخل ورشة التشغيل للوقاية من مخاطر اللحام  ب •
 االجراءات  التى يمكن  أتباعها للوقاية من فيرس كورونا والحفاظ على نفسك وأسرتك  واالخرين وعلى البيئة   •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني    

 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 التعليم الفني الصناعي           

 

 

 

 

 

 

 االول  
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                  زارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  و
 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 

 ( 1)   رقم   نموذج بحث 

 تكنولوجيا صيد االسماكالتخصص :   ول الصف : اال
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                  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  

 قطاع التعليم الفنى          
 التعليم الفنى الصناعى        

 

 ( 2)   رقم   نموذج بحث 

 تكنولوجيا صيد االسماكالتخصص :   ول الصف : اال
 نظام السنوات الثالث  البحرية    / الشعبة

   :موضوع البحث

يعتبر تخصص تكنولوجيا صيد االسماك من التخصصات الهامة التى تتيح لنا التعرف على االسماك  و       
 انواعها و العوامل التى تؤثر على عمليات الصيد كما نتعرف من خالل هذا التخصص على انوع السفن  

لية الصيد وكذلك معرفة  وكيفية التعامل معها باالضافة الى التعرف على كيفية اختيار انسب المواد فى عم
 المخاطر التى يمكن مواجهتها فى عملية االبحار.  

بحثا  فى ضوء ما سبق و ما تم دراسته و من خالل اطالعك عل مصادر المعرفة المختلفة  اكتب
  -على ان يتضمن البحث استخدام النقاط االتية:

  

  طبيعتهااختار مثال لبحيرة ولتكن بحيرة ناصر واشرح خصائصها و  •

  مدى تاثر البحيرات ببعض العوامل مثل درجة الحرارة و العكارة والتيارات  •

  الصفات العامة للزواحف التى تعيش فى بحيرة ناصر •

  ردود االفعال لالحتكاك على الروافع المستخدمة لرفع الشباك •

  انواع الحركة وتاثيرها على السفن  •

  العالقة بين الكتلة و القوة و العجلة  •

  لمخاطر التى قد تحدث اثناء رحالت االبحار ا •

  الشروط االساسية لحدوث الحريق للسفن البحرية و كيفية اطفائها  •

  معايير اختيار المعادن و السبائك المناسبة لرحلة الصيد •

  دعم البحث بالصور و الرسوم التوضيحية  •

  اكتب افكارك لتحسين عملية الصيد و تطويرها •

  االستفادة من مجال تخصصك فى مواجهة تحديات فيروس كوروناكيفية  •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني    

 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 التعليم الفني الصناعي           

 

 

 

 

 

المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و الكهربية   

 لوسائل النقل النهرى 
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني           
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (   1)   رقم   نموذج بحث 

 

 الصف االول 
المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و الكهربية لوسائل النقل  التخصص 

 النهرى

 نظام الخمس سنوات  البحرية الشعبة الصناعات 

 -تمهيداً :

يعتيير النقييل النهييري ميين أقييدم وسييائل النهييل الييداخلي المسييتخدم فييي مصيير حيييث قييام المصييري 

القييديم باسييتخدام نهيير النيييل فييي نقييل األفييراد والبضييائع بييين المييدن المختلفيية علييي ضييفاف نهيير 

 النيل .

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته أكتب بحثاُ عن 

                   
 المييييالحة فيييي نهييير النيل 

 
 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

 أنواع السفن البحرية في نهر النيل . -

 رسم السفينة مع توضيح األجزاء ومكونات كل جزء بها . -

 باللغة االنجليزية .كتابة مصطلحات ألجزاء السفينة  -

 طرق الدفع والتسيير للسفينة . -

 أعمال الرسو والمغادرة ) أعمال الرباط للسفينة ( . -

 أتزان السفينة وتحديد مركز الثقل ومركز الطفو ) الدفع ( . -

 سبل تنظيم خطط طواري السفن  -

 مواد بناء السفن . -

 عمليات الدهان للسفن . -

 صال بين السفن ( .قوانين إستخدام الراديو ) وسيلة االت -

 الحد من مخاطر الحريق علي ظهر السفينة . -

 كيفية تامين السفينة لمواجهة تحديات فيرس كورونا . -
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني           
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (   2)  رقم  نموذج بحث               

 

 الصف االول 
المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و الكهربية  التخصص 

 لوسائل النقل النهرى 

 نظام الخمس سنوات  الصناعات البحرية الشعبة 

 -تمهيداً :

العنصيير األساسييي لنظييام السييالمة الجيييد هييو االلتييزام ميين اعلييي مرتبيية فييي المؤسسيية إلييي  -

اقييل رتبيية فيهييا وفييي مسييائل السييالمة و الحفيياظ علييى األرواح و منييع التلييوث البيئييي فييان ألتييزام 

األفييراد و كفييائهم و طييريقهم فييي التعامييل مييع المواقييف و دوافعهييم ميين خييالل التييدريب و معرفييه 

مسييئوليته تمامييا خييالل األزمييات فهييو ميين العوامييل األساسييية التييي ترسييم  كييل فييرد بييدوره و

 النتائج النهائية  

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته أكتب بحثاُ عن 
                   

 السالمة علي ظهر السفينة

 

 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

 الحفاظ علي الحياة (.األمان والنجاة يتوافر بتواجد أدوات اإلنقاذ )  -

 أجهزة انقاد األفراد والتطبيقات اآلمنة للعمل . -

 تنظيم مكافحه الحرائق علة متن السفينة . -

 اإلسعافات األولية . -

 التحكم في التصدي لحاالت الطوارئ . -

 نظم الدفع و التوجيه . -

 كيفية عمل األهوسة مع الرسم . -

 أنواع المخاطيف مع رسم المخطاف بدون الزراع . -

 إلبحار في القنوات و تحت الجسور و المرور من األهوسة .ا -

 . خدمه الهاتف أالسلكي في القنوات المائية -

 االتصاالت الضرورية خالل الطوارئ و السالمة . -

 التآكل في بدن السفينة و مضادات االتساخ . -

 أعداد غرقه المحركات للمغادرة و خالل الرحلة و بعد الو صول . -

 وصف و شرح النظام الكهربائية و مكوناتها .   IWWالنظم الكهربائية على السفن  -

 أكتب في سالمه األرواح على ظهر السفينة من خطر فيروس كورونا .  -
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني           
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (   1)   رقم   نموذج بحث 

 

 الصف الثانى 
المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و الكهربية  التخصص 

 لوسائل النقل النهرى 

 نظام الخمس سنوات  الشعبة الصناعات البحرية 

 -تمهيداً :

مدار قرون عديدة منذ القدم ؛ المحور األساسي للنقل بين مختلف  لقد كان نهر النيل وروافده علي  -

أنحياء البالد شييييمياال وجنوبيا حييث كيان يوجيد أسييييطول في حيالية جييدة وتحمليت اليدولية التكياليف  

 الرأسمالية له وكانت البضائع المنقولة متواجدة وأسعار النقل محدودة وبتكلفة أقل  .

 اُ عن في ضوء ما سبق وما تم دراسته أكتب بحث

                  

 نقيييييييل البضيييييييائع                                                       

 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

 معرفة وفهم خطط التنسيق ) التخزين (   -

 ترقيم وتقسيم عبارة ) مخازن ( السفن والبضائع الخاصة . -

 البضائع الخطرة .علي ADN رسم عالمات -

 باللغة االنجليزية . ADNكتابة الرموز الموجودة علي عالمات  -

أو نظام االتصييال الداخلي أو   VHFالتواصييل مع غرفة القيادة من مقدمة السييفينة أو باسييتخدام  -

 إشارات اليد أو الرايات .

ما في ذلك أثار  معرفة تأثير حركة المياه حول السيفن وتأثير أحوال السيفينة علي ظروف اإلبحار ب -

 تساوي غاطس السفينة في المقدمة والمؤخرة مستوي المياه الضحلة مقارنة بغاطس السفينة .

 توجيه دفة السفينة إمتثاآل ألوامر القبطان باستخدام معدات توجيه الدفة بشكل صحيح ومناسب . -

 القدرة علي الحفاظ وتخزين أدوات ومعدات الصيانة بشكل صحيح . -

 اء أعمال الصيانة وفقا لقواعد السالمة في العمل والقواعد البيئية .القدرة علي إجر -

 تطبيق المعرفة بأعطال الماكينات وتصحيح األخطاء لمنع أي ضرر . -

 المعرفة والقدرة علي اتخاذ التدابير المناسبة في حالة األعطال . -

ة بيالطريقية  المعرفية والقيدرة علي تنظيف األجزاء الخيارجيية ؛ بيدن السييييفينية ؛ سييييطح السييييفيني  -

الصيحيحة باسيتخدام المواد المناسيبة وفقا للقواعد البيئية مع ذكر أهمية ذلك لمواجهة فيرس كورونا  

. 
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني           
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (    2)   رقم    نموذج بحث          

 

 الصف الثانى 
المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و الكهربية  التخصص 

 لوسائل النقل النهرى 

 نظام الخمس سنوات  الصناعات البحرية الشعبة 

 -تمهيداً :

تتعرض السفن أثناء أبحارها إلى العديد من حاالت الطوارئ و التي تستدعي التصرف السريع للمحافظة   -

على السيفينة و عمل االحتياطات و المناورات ألالزمة لتفادي التصيادم أو الجنوح أو الغرق أو للحفاظ على  

 أرواح من على السفينة من طاقم أو ركاب . 

 أكتب بحثاُ عن في ضوء ما سبق وما تم دراسته 
                   

           

 حاالت مناورة السفينة                                                                      

                   

 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

 معرفه أثار حركه المياه و تأثيرها حول السفينة خالل المناورة . -

 التأثير المتبادل عند مرور سفينتين و تجاوز كل كنهما لألخرى أو في حاله التقابل مع الرسم . -

 القدرة على المساعدة في عمليات المناورة الخاصة باإلرساء . -

 المعرفة بتأثير الرياح و التيارات المائية على عمليات اإلبحار و المناورات .  -

، البوصلة ، مؤشر معدل االنعطاف ، النظارة المعظمة ، مؤشر   VHF  استخدام معلومات األدوات المالحية مثل -

 سرعه اإلبحار .

 المعرفة و القدرة على استخدام  اللوازم المالحية مثل الرسومات البيانية . -

 أعداد المحركات الرئيسية و المعدات المساعدة في عمليات المناورة . -

 و أنظمه النزح و أنظمه الصابوره .تشغيل اآلالت بما يشمل المضخات و أنظمه أنابيب  -

 أعداد و تشغيل و ربط و تغير المولدات الكهربائية و تحكم  في أنظمتها . -

 رصد التستيف و تأمين البضائع . -

 تطبيق المعرفة لمختلف أنواع البضائع و خصائصها . -

 لمواجهة فيروس كورونا.تطبيق المعرفة مستخدما أدوات النظافة  -
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني           
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (   1)   رقم   نموذج بحث 

 

 الصف الثالث
الكهربية  المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و التخصص 

 لوسائل النقل النهرى 

 نظام الخمس سنوات  الشعبة الصناعات البحرية 

 -تمهيداً :

المصييدر المييائي ) المميير المالحييي ( هييو أي مجييري مالحييي مييائي صييالح للمالحيية حيييث أن النقييل النهييري  -

أرخيييص وسييييلة للنقيييل حييييث أنهيييا اقتصيييادية فيييي اسيييتهالك الوقيييود وصيييديقة للبيئييية وهيييي تشيييمل األنهيييار 

 والبحيرات والبحار والمحيطات والقنوات 

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته أكتب بحثاُ عن 

                  

 الممرات المائية الصالحة للمالحة 

 

 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

معرفية الجيانيب البيئيية عنيد اإلبحيار في الممرات الميائيية علي سييييبييل المثيال أثنياء التموين والوعي بمسييييتوييات  -

 إنبعاثات المحركات.

كباري  -المائية وأعمال الحفاظ علي المالحة ) أهوسية  معرفة تأثير الهياكل الهندسيية والصيور الجانبية للمرات -

 جسور ( . -

 العمل بالرسومات البيانية والخرائط الحديثة والمطبوعات االخري حتي نتمكن من تحديد موقع السفينة بدقة . -

 معرفة المساعدات المالحية األساسية وإمكانية استخدامها في تحددي موقع السفينة واإلرشاد . -

 إمكانية جمع المعلومات الالزمة لسالمة المالحة في أجزاء خاصة من األنهار ومياه المد والجزر والقنوات . -

الخرائط االلكترونية   DGPSإسيييتخدام أجهزة االسيييتقبال البحرية والمؤشيييرات مع توافر المعلومات المالحية  -

ECDIS تيار والرياح ومستويات المياه .الداخلي والرادار ..... الخ واألخذ في االعتبار تأثيرات ال 

 تنظيم االستخدام األمني وتطبيق وصيانة وإصالح أجهزة السفينة الكهربائية التقنية . -

 كيفية عمل األهوسة مع الرسم . -

السييطرة علي السيلوك األمن لألفراد الطاقم فيما يتعلق بخصيائص واسيتخدام المواد والمواد المضيافة لمنع تلوث  -

 البحرية .البيئة 

 تطبيق المعرفة الفنية بشأن تقييم إداء المحركات . -

 القوي واالجهادات التي تتعرض لها السفينة أثناء السير في الممر المائي . -

 االتزان العرضي والطولي للسفينة وتأثير عمليات الشحن والتفريغ علي االتزان . -

 ري المالحية .كيفية مكافحة فيرس كرونا وعدم نشرة أثناء السير في المجا -
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني           
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (   2)   رقم   نموذج بحث 

 

 الصف الثالث
الميكانيكية و الكهربية  المالحة النهرية و الهندسة التخصص 

 لوسائل النقل النهرى 

 نظام الخمس سنوات  الشعبة الصناعات البحرية 

 -تمهيداً :

اعمييال الشييحن والتفريييغ هييى جميييع األعمييال التييى تقييوم بهييا الشييركة المييرخص لهييا بهييذا النشيياط والتييى 

البضييائع المختلفيية علييى الرصيييف ) تشييمل تشييغيل العماليية والمعييدات المناسييبة لتفريييغ شييحنة السييفينة ميين 

او الصيييندل او سيييفينة اخيييرى ( او شيييحن عنيييابر السيييفينة بيييأنواع البضيييائع المختلفييية وكيييذلك النقيييل اليييى 

 الساحات والمخازن , وتنقسم البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل .

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته أكتب بحثاُ عن 
                   

 الشحن والتفريغ 
 

 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

 نبذة عن انواع السفن من حيث الخصائص والمميزات -

 السالمة واحتياطات الواجب مراعاتها اثناء عمليتى الشحن والتفريغ  -

 القوة واالجهادات التى تتعرض لها السفينة -

 االتزان العرضى والطولى للسفينة وتاثير هعمليات الشحن والتفريغ على االتزان  -

تحديد ورصد ومراقبة اوامر العمل حتى يصبح افراد الطاقم قادرين على القيام باجراء الصيانة واالصالح بشكل  -

 مستقل 

 التنظيف  طلب وشراء مواد وادوات تحكم تراعى الصحة وحماية البيئة مثل مواد الحفظ اومواد  -

 تطبيق المعرفة المحلية عند مباشرة المالحة .  -

 توفير وصول السفينة للسلطات المختصة فى حاالت مختلفة .  -

تطبيق المعرفة والقدرة على اسييييتخدام الرادار فى المالحة بناء على القواعد المطبقة على الممرات المائية مع  -

 رسم شاشة الرادار بالبيانات الخاصة بها . 

معرفية تيأثير التييار على االبحيار وعلى المنياورة ةتثبييت السييييفن فى الممرات الميائيية التى تسييييتخيدمهيا المالحية  -

 الداخلية . 

 خدام االشارات والمسارات المالحية الداخلية لسالمة المالحة والشحنة . است -

استخدام ادوات الرقابة على حركة المرور وامكانية تطبيق واستخدام العالمات النهارية والليلية ونظام التعريف  -

 AISاالوتوماتيكى للنقل الداخلى 

ائع خالل االبحار والمناورة والتثبيت وعالقتها معرفة تأثير التعامل مع مناولة البضييائع وظروف تسييتيف البضيي  -

 باالستقرار وتوازن السفينة 

 تنظيم االستخدام األمن وتطبيق وصيانة واصالح اجهزة السفينة الكهربائية التقنية  -

 ما هى رؤيتك فى مواجهة فيرس كورونا اثناء الشحن والتفريغ لعدم انتشار الوباء . -
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                                                             تعليم الفني        وزارة التربية والتعليم وال   
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (   1)   رقم   نموذج بحث 

 

 الصف الرابع 
المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و الكهربية  التخصص 

 لوسائل النقل النهرى 

 نظام الخمس سنوات  الشعبة الصناعات البحرية 

 -تمهيداً :

في المقام األول علي التنسيييييق أفراد طاقم عمل السييييفينة  فيما بينهم في ميناء ألخر يعتمد نقل البضييييائع من  -

مختلف العمليات وبين طاقم السييييفينة وطواقم عمل الميناء ويعتبر التخطيط للرحلة جزاء ال يتجزآ من عملية النقل 

ي االعتبار النهري ووسيييلة لضييمان تغيير السييفينة بالمسييارات المطلوبة للوصييول إلي ميناء الوجهة مع األخذ ف

 القوانين والقواعد المحلية  

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته أكتب بحثاُ عن 

                  

 التخطيط لرحلة السفينة 

 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

المعياهيدات التنقيل عبر الممرات الميائيية اليداخليية المحليية واليدوليية بميا في ذليك األهوسييييية والكبياري بنياء علي  -

 المالحية مع الوكيل .

المعرفة بالممرات المائية المحلية والدولية المسيييتخدمة بالمالحة الداخلية والموقع الجغرافي لألنهار والقنوات  -

 والمواني البحرية والمواني الداخلية والعالقة مع تدفق البضائع .

 ن سطح الماء وحتي أعلي نقطة بالسفينة.معرفة وإمكانية حساب مستويات المياه والعمق وارتفاع السفينة م -

معرفة وإمكانية حسياب المسيافات وأوقات اإلبحار باسيتخدام مصيادر المعلومات بخصيوص المسيافات واألهوسية  -

 والقيود وسرعة ووقت اإلبحار .

الطياقم معرفية إمكيانيية اآلخيذ في االعتبيار متطلبيات التطقيم القيابلية للتطبيق والمؤهالت المهنيية الالزمية ألفراد  -

 متضمنا الحاجة إلي المؤهالت اإلضافية مثل الربان .

 معرفة المسئولية والتامين . -

 تخطيط وضمان أمان التحميل والتنسيق وتامين وتفريغ شحنات البضاعة والرعاية إثناء الرحلة . -

 تخطيط وضمان النقل األمن للركاب ورعايتهم أثناء الرحلة . -

 طر وترك السفينة لسالمة األرواح .رسم عالمة نقط التجمع ف بحالة الخ -

 كيفية مراجعة المحركات الرئيسية والمعدات المساعدة. -

السييطرة علي ورصيد جميع تدابير السيالمة الالزمة لنظافة األماكن المغلقة قبل قيام األشيخاص بفتحها وخلوها  -

 وتأثير ذلك في مواجهة فيرس كورونا .
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                                                             وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني           
 قطاع التعليم الفني             

 التعليم الفني الصناعي       
 (   2)   رقم   نموذج بحث 

 

 الصف الرابع 
الكهربية  المالحة النهرية و الهندسة الميكانيكية و التخصص 

 لوسائل النقل النهرى 

 نظام الخمس سنوات  الشعبة الصناعات البحرية 

 -تمهيداً :

المياه الداخلية تضيم كل االشيكال المائية المتصيلة بالبحر وتقع فوق يابس الدوله وتشيمل البحيرات   -

السيياحلية ومصييبات االنهار والخلجان محدودة المسيياحة وتعتبر جزء من ارض الدولة ألنها محاطة  

موجودة بيابس الدولة , جزء من المياه االقليمية وتمارس الدولة سيييادتها كاملة وتخضييع السييفن ال

 داخل هذه المياه لقوانين الدولة وتشريعاتها  

 في ضوء ما سبق وما تم دراسته أكتب بحثاُ عن 
                   

 تمييز األنواع المختلفة لسفن المياه الداخلية

 

 -علي أن يتضمن البحث النقاط التالية :

 تطبيق المعرفة ببناء وتشييد سفن المياه الداخلية ) السفن النهرية (  -

 تمييز اساليب بناء السفن وتعاملها فى الماء وخاصة من حيث االتزان والقوة  -

 تطبيق بالمكونات التركيبية للسفين وتحديدها والتعرف عليها وذلك الحتواء وتحليل الضرر  -

 ( مع االسترشاد بالرسم .  wattertight integrityتطبيق المعرفة باكتمال المانعية للماء )  -

 ضبط ومراقبة المعدات االلزامية كما ورد فى شهادة فحص السفينة  -

 مرور المطبقة على المالحة فى الممرات المائية الداخلية لتجنب الضرر احترام وتطبيق قواعد حركة ال -

 اعتبار الجوانب االقتصادية والبيئية لتشغيل السفينة على اساس كفاءة استخدام السفينة واحترام البيئة  -

 مراقبة الهياكل التقنية وحاالت الممرات المائية واستخدام االجراءات الوقائية  -

 بيانية والخرائط الحديثة والمطبوعات االخرى حتى يتمكن من تحديد موقع السفينة بدقة العمل بالرسومات ال -

 تطبيق المعرفة بعلوم المواد باالضافة للخواص الفيزيائية والكميائية للزيوت ومواد التشحيم االخرى  -

 تنظيم االستخدام االمن وتطبيق وصيانة واصالح اجهزة السفينة الكهربائية التقنية  -

اسيييتخدام جداول المعايرة لتقدير الحمولة الفعالة واسيييتخدام الرسيييوم البيانية الخاصييية باالسيييتواء واالتزان  -

 واستخدام اجهزة حساب االجهاد 

 تخطيط وضمان النقل االمن للركاب ورعايتهم اثناء الرحلة  -

 لسفينة . مراقبة ورصد صالحية شهادة السفينة والوثائق االخرى التى يتعين وجودها على متن ا -

المعرفة والقدرة على تنظيم الرقابة على السالمة ومراقبة اجراءات السالمة عند دخول افراد الطاقم  ةكتاب -

 وغيرهم من االشخاص لمنع انتشار فيرس كورونا .
 

 


