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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 1منوذج ) 

 
 ومعدات كهربيةتركيبات التخصص :  األولالصف : 
 نظام اخلمس سنوات  -نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

سم  التيار املتناو التيار املرتدد  شمدته من  ، و هو نوع من أنواع التيار الكهربائي ويطلق عليه ا التعريف العلمي هو ذلك التيار الذي تتغري 

درجة الصمرر ىل  أصصمد درجة،    تهبإ ىل  الصمرر مرخ أ رال  الل نصمف دورخ، ويعكس ا اهه مرخ أ رال، وت داد شمدته من الصمرر ىل  

 .أصصد درجة، وهكذا يف كل دورخ أو دائرخ مير بها هذا التيار

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن : 

 التيار املرتدد   
 
 استخدام النقاط التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 

 .واستخدام كل منهامع ذكر  واصها املغناطيسية أنواع املواد  •

 رس  منوذج مبسإ للمولد الكهربد. •

 .توليد املوجة اجليبية •

 .الدورالال من و الرتدد العالصة بني •

 .الوجهاستنتاج زاوية  •

 ) أ تالف زاوية الوجه (  األ تالف الوجهد  •

 الرولتميرت االلكرتوند واستخدامه فد صياس اجلهد والتيار.  •

 منها.األحتياطات والوصاية  ، و اإلنسانجس  علد  و تأ ريها خماطر الكهرباء •

 السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك وألسرتك.كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و  •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني   
 قطاع التعليم الفني          
 التعليم الفني الصناعي        

 

 
 ( 2منوذج ) 

 
 تركيبات ومعدات كهربيةالتخصص :  األولالصف : 
 نظام اخلمس سنوات  -نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 
 :  موضوع البحث 

ضم المدائرخ التد امماممك  صملمة علد التوا دائرخ كهربيمة تتوال علد مقماوممة مماديمة تو حثد ممانعتمه احلثيمة معلوممة  زال مع ملفمعلوممة مت

 . (Vجهد )مبنبع  تغذالوالدائرخ 

 
 

 

 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 توصيل مقاومة وملف علد التوازال.

 استخدام النقاط التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 

 طرق توصيل عناصر داوائر التيار املرتدد واملقارنه بينهما. •

 .أجه خ لقياس اجلهد والتيار بالدائرخمع اضافة املوضحة بالشكل  الدائرخأعادخ رس   •

صيمة اجلهد والتيار املرتدد للموجه اجليبية ) القيمة اللحظية ، القيمة املتوسطة ، القيمة الرعالة ، القيمة العظمد ،  •
 معامل شكل املوجه( 

 ( فد دوائر التيار املرتدد. LR  , Xتأ ري العناصر )  •

 مثلث التيار و استنتاج التيار الكلد للدائرخ.رس   •

 لقدرخ الرعالة والظاهرية والغري فعالة.رس  مثلث القدرخ واستنتاج ا •

 استنتاج حالة الرنني فد الدائرخ املوضحة بالشكل.  •
 صم  دائرخ كهربية أو الكرتونية بسيطة فد ضوء دراستك موضحًا االدوات واخلامات املستخدمة و طوات •
 العمل والنتائج. •
 ا طار التيار الكهربد فد الدوائر الكهربية .وسائل االمن الصناعد والسالمة املهنية املستخدمة للوصاية من  •
 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني         
 التعليم الفني الصناعي       

1-  

 
 

 ( 3منوذج ) 

 
 تركيبات ومعدات كهربيةالتخصص :  األولالصف : 
 نظام اخلمس سنوات  -نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 :موضوع البحث

املغناطيسي الناشدء عند مرور تيار كهربي فد أسماسيات انندسة الكهربية ومبادئها وال  من بينها دراسة ااال   دراسمة ومعرفةالبد من 
سمتنتاج القوخ  شمدء حول امللف  ، وكذلك كيرية ا سمي النا سمة صاعدخ أمبري لليد اليممل ملعرفة ا اا ااال املغناطي صمل كهربي ، ودرا مو

 .الدافعة الكهربية املستحثة

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 طيسي منحمل التخلف املغنا

سمية  سمي ملادخ مغناطي ضم  منحمل التخلف املغناطي شمكل املقابل يو ال
 تستخدم كقلب مللف كهربي.

 استخدام النقاط التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 

 رس  منحمل التخلف املغناطيسي مع توضي  معمل الرموز املوجودا يف الشكل املقابل.  •

 .شرح منحمل التخلف املغناطيسي  •

 شرح منحمل املغنطة مع الرس .  •

 .الررق بني املواد الررومغناطيسية والبارا مغناطيسية والدايا مغناطيسية   •

 يف سلك يتحرك عرب جمال مغناطيسي. العوامل ال  تعتمد عليها القوخ الدافعة الكهربية املتولدخ  •

 ملاذا يكون التدفق املغناطيسي الكلي  الل أي سط  مغلق مساوي للصرر؟  •

 .شرح صاعدخ أمبري لليد اليممل •

 أجراءات االمن الصناعد والسالمة املهنية املستخدمة للوصاية من ا طار التيار الكهربد.  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 والتجهيزاتقطاع التعليم الفني    

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

 

 
 ( 1منوذج ) 

 
 كهرباء )أعداد مهند(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

هو الذي تتغري شدته من درجة الصرر ىل  أصصد درجة،    تهبإ ىل  الصرر مرخ أ رال  الل نصف دورخ، ويعكس ا اهه مرخ التيار املرتدد 

 .هذا التيار، أي ما يسمد بدوائر التيار املرتددأ رال، وت داد شدته من الصرر ىل  أصصد درجة، وهكذا يف كل دورخ أو دائرخ مير بها 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 فد دوائر التيار املرتدد }( Lامللف ) {تأ ري عنصر

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية لتنريذ الدائرخ املوضحه بالشكل التا :   ➢

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .املرتددكيرية احلصول علد التيار  •

  واص التيار املرتد.  •

 مكونات الدائرخ الكهربية املوضحة بالشكل. •

 التيار وجهاز فولتميرت لقياس اجلهد.رس  الدائرخ الكهربية املوضحة بالشكل مع وضع جهاز أميرت لقياس  •

 حسا  صيمة التيار املار بالدائرخ. •

 رس  متجهات اجلهد والتيار. •

 الكهربية. الدوائر مع األحتياطات الواجب مراعتها عند التعامل •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 2منوذج ) 

 
 كهرباء )أعداد مهند(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 
 :  موضوع البحث 

ىل  أصصد درجة،    تهبإ ىل  الصرر مرخ أ رال  الل نصف دورخ، ويعكس ا اهه مرخ هو الذي تتغري شدته من درجة الصرر التيار املرتدد 

 .أ رال، وت داد شدته من الصرر ىل  أصصد درجة، وهكذا يف كل دورخ أو دائرخ مير بها هذا التيار، أي ما يسمد بدوائر التيار املرتدد

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 فد دوائر التيار املرتدد } (Rقاومة )امل {تأ ري عنصر

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية لتنريذ الدائرخ املوضحه بالشكل التا :   ➢

 
 
 
 
 
 
 
 

 .املرتددكيرية احلصول علد التيار  •

  واص التيار املرتد.  •

 مكونات الدائرخ الكهربية املوضحة بالشكل. •

 املوضحة بالشكل مع وضع جهاز أميرت لقياس التيار وجهاز فولتميرت لقياس اجلهد.رس  الدائرخ الكهربية  •

 حسا  صيمة التيار املار بالدائرخ. •

  رس  متجهات اجلهد والتيار. •

 الكهربية. الدوائر مع األحتياطات الواجب مراعتها عند التعامل •

 السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لككيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و  •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 3منوذج ) 

 
 كهرباء )أعداد مهند(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

هو الذي تتغري شدته من درجة الصرر ىل  أصصد درجة،    تهبإ ىل  الصرر مرخ أ رال  الل نصف دورخ، ويعكس ا اهه مرخ التيار املرتدد 

 .أ رال، وت داد شدته من الصرر ىل  أصصد درجة، وهكذا يف كل دورخ أو دائرخ مير بها هذا التيار، أي ما يسمد بدوائر التيار املرتدد

 ق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :يف ضوء ما سب

 توصيل مقاومة وملف علد التوا 

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية لتنريذ الدائرخ املوضحه بالشكل التا :   ➢

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 طرق توصيل عناصر داوائر التيار املرتدد . •

 .اجلهد والتيار بالدائرخأجه خ لقياس مع اضافة املوضحة بالشكل  الدائرخأعادخ رس   •

 ( فد دوائر التيار املرتدد. LR  , Xتأ ري العناصر )  •

 مثلث اجلهود و استنتاج اجلهد الكلد للدائرخ.رس   •

 رس  مثلث القدرخ واستنتاج القدرخ الرعالة والظاهرية والغري فعالة. •

 استنتاج حالة الرنني فد الدائرخ املوضحة بالشكل.  •
 لسالمة املهنية املستخدمة للوصاية من ا طار التيار الكهربد فد الدوائر الكهربية .وسائل االمن الصناعد وا •
 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 والتجهيزات قطاع التعليم الفني     

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

 
 ( 1منوذج ) 

 
 + فند طاصة متجددخ )طاصة مشسية()تعلي  م دوج( التخصص : تركيب وصيانة طاصة مشسية الصف : األول

 نظام السنوات الثالث  الشعبة الكهربية
 
 

 : موضوع البحث 

املنبعثة من أشعة الشمس بشكٍل رئيسي علد شكل حرارخ وضوء وهي الطاصة ( solar energy )  الطاصة الّشمسية أو ما يسمد باإلشعاع الشمسي

ودخ علد وهي نتاج التراعالت النووية دا ل النج  األصر  ىللينا وهو الشمس، ونذا الطاصة أهمية كبريخ يف الكرخ األرضية والكائنات احلية املوج

ية يف العامل بشكل عام، وىلذا مت تسخريها واستغالنا بشكٍل مناسب سطحها وتعترب كمية هذا الطاصة النا ة تروق بكثري متطّلبات الطاصة احلال

 .فقد تليب مجيع احتياجات الطاصة املستقبلية

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 الطاصة الشمسية وتطبيقاتها 

 علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط التالية:  ➢

 
 بالشمس كمصدر للطاصات املختلرة. داملقصو •

 الطاصة الشمسية احلرارية وتطبيقاتها.  •

 تويل الطاصة الشمسية ا  طاصة كهربية. •

 .يةالكابالت املستخدمة يف الدوائر الكهربية واألجه خ املستخدمة للطاصة الكهربية النا ة من الطاصة الشمس •

 املخاطر وأجراءات السالمة وممارسات العمل االمنة للعمل مع دوائر للطاصة الكهربية النا ة من الطاصة الشمسية •

 رس  خمطإ لتقسي  اشعة الشمس ال  تصل ا  األرض. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 2منوذج ) 

 
 + فند طاصة متجددخ )طاصة مشسية()تعلي  م دوج( التخصص : تركيب وصيانة طاصة مشسية الصف : األول

 نظام السنوات الثالث  الشعبة الكهربية
 
 

 : موضوع البحث 

من املعلوم ، الشكل الذال امامك يوض  احدال صور الطاصة املتجددخ متمثاًل فد  لية للطاصة الشمسية وكيرية االسترادخ منها فد كافة جماالت احلياخ 

معًا علد ان اخلاليا الشمسية توجد ا  هيئة  اليا صغريخ تعطد جهد  ابت وللحصول علد جهود خمتلرة وتيارات ايضًا عالية يت  توصيل اخلاليا 

 التوا  للحصول علد جهود اعلالوعلد التوازال للحصول علد تيارات اعلد .

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 توصيل اخلاليا الشمسية

 علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط التالية:  ➢

 
 

 الشمسية .توضي  انواع املواد شبه املوصلة املستخدمة فد صنع اخلاليا  •

 تويل الطاصة الشمسية ا  طاصة كهربية بواسطة اخلاليا الشمسية. •

 شرح مبسإ للمكونات املوضحة بالشكل. •

 طرق توصيل اخلاليا الشمسية مع رس  توضيحد لكل طريقة . •

 كتابة القوانني املستخدمة فد حاالت التوصيل. •

 الكميات الكهربية.أ تيار األجه خ املناسبة وطريقة توصيلها لقياس  •

 مقارنه بني توصيل اخلاليا علد التوا  والتوازال والتضاعف. •

  ا تيار مقاطع املوصالت املناسبة  لتوصيل اخلاليا الشمسية باألمحال. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 التربية والتعليم والتعليم الفنيوزارة 
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 3منوذج ) 

 
 + فند طاصة متجددخ )طاصة مشسية()تعلي  م دوج( التخصص : تركيب وصيانة طاصة مشسية الصف : األول

 نظام السنوات الثالث  الشعبة الكهربية
 

 : موضوع البحث 

 يت  احلصول علد الطاصة الكهربية من  الل الطاصة الشمسية عن طريق استخدام ما يسمد باخلاليا الشمسية وغالبًا ما يكون استخدام الطاصة 

 الشمسية أصل تكلرة من املصادر األ رال.

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 أنواع الطاصة

 التالية: علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط  ➢

 

 صور الطاصة املختلرة. •

 احلصول علد الطاصة الكهربية من الطاصة الشمسية. •

 ممي ات وعيو  استخدام الطاصة الشمسية. •

 أهمية ترشيد استهالك الطاصة الكهربية . •

 ترشيد أستهالك الطاصة الكهربية فد أجه خ التسخني. •

 العمر ال مند( -مثن االستهالك  -الطاصة املستهلكة  -املقارنة بني املصباح العادال واملصباح املوفر من حيث )القدرخ  •

 أجراءات األمن والسالمة عند التعامل مع الكهرباء. •

 احمليطة لك.كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة  •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات  

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

 

 
 

 ( 1منوذج ) 

 
 الورديان( -فند صيانة كهربية )الرأس السوداء التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 

 : موضوع البحث 

 التقدم العلمد والتكنولوجد فد ااالني الكهربد و اإللكرتوند هو الوسيلة الضامنه لتقدم الدول . 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 عناصر ونظريات الدوائر الكهربية وااللكرتونية

 علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط التالية:  ➢

 

 دراسة  صائص عناصر الدوائر الكهربية و األلكرتونية ) املقاومة وامللف واملكثف(. •

 تبسيإ الدوائر الكهربية املعقدخ بأستخدام صانونا كريشوف ونظرية  رنن. •

 .لألجه خ األكثر أنشرًاأنواع األجه خ املستخدمة لقياس الكميات الكهربية مع رس  مبسإ  •

 عناصر الدوائر الكهربية واأللكرتونية. منها اخلامات التد تصنع  •

 أهداف األمن الصناعد ومتطلبات السالمة الكهربية عند التعامل مع الدوائر الكهربية واأللكرتونية. •

 دمة و طوات العملصم  دائرخ كهربية أو الكرتونية بسيطة فد ضوء دراستك موضحًا االدوات واخلامات املستخ •

   والنتائج. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 2منوذج ) 

 
 الورديان( -فند صيانة كهربية )الرأس السوداء التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 

 : موضوع البحث 

أساسيات انندسة الكهربية ومبادئها وال  من بينها رس  وتصمي  وتنريذ الدوائر الكهربية بأنواعها املختلرة مع مراعاخ  من الضروري دراسة ومعرفة

 .األدوات واملواد املستخدمة يف تنريذ الدائرخ الكهربية  الكميات واملهارات املتعلقة بالتجهي  لرس  الدائرخ الكهربية من عمل حصر 

 دراسته  اكتب حبثًا عن : يف ضوء ما سبق وما مت

 تصمي  دائرخ كهربية تقوم بتشغيل جمموعة مصابي  من مكانني خمتلرني

 علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط التالية:  ➢

 
 رس  الدائرخ اخلطية لتشغيل  ال ة مصابي  من مكانني خمتلرني. •

 خمتلرني.رس  الدائرخ التنريذية لتشغيل  ال ة مصابي  من مكانني  •

 وظيرة كل عنصر من العناصر املستخدمة لتنريذ الدائرخ •

 أنواع املراتي  الكهربية والررق بينه . •

 العدد واألدوات واملواد املطلوبة لتنريذ الدائرخ عمليا. •

 أجراءات صواعد السالمة والصحة املهنية ال  جيب أ ذها يف االعتبار عند تنريذ الدائرخ. •

 املصابي  املستخدمة علي التوالي وبني توصيلها علي التوازي الررق بني توصيل جمموعة •

 التاكد من سالمة املصابي  الكهربية وعملها بشكل سلي  صبل توصيلها مبصدر التيار الكهربي. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 التربية والتعليم والتعليم الفنيوزارة 
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 3منوذج ) 

 
 الورديان( -فند صيانة كهربية )الرأس السوداء التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 : موضوع البحث 

مع  التعرف علد أنواع املقاومات وطرق توصيلها فد الدائرخ الكهربيةأساسيات انندسة الكهربية ومبادئها وال  من بينها  من الضروري دراسة ومعرفة

 .يف تنريذ الدائرخ الكهربية املتعلقة مراعاخ املهارات 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 يةأنواع املقاومات وطرق توصيلها فد الدائرخ الكهرب

 علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط التالية:  ➢

 
 املقاومة الكهربية. •

 . أنواع املقاومات •

 العوامل التد تتوصف عليها مقاومة موصل. •

 العالصة بني مقاومة املوصل واملوصلية. •

 تأ ري درجة احلرارخ علد املقاومة. •

 القياس املناسبة.طرق توصيل املقاومات مع رس  هذا الطرق موضحًا عليها أجه خ  •

 حسا  املقاومة املكافئة الكلية. •

 املقارنة بني طرق توصيل املقاومات. •

 أجراءات األمن والسالمة الواجب مراعتها عند تنريذ الدوائر الكهربية. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات 

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

 

 
 ( 1منوذج ) 

 
 الشبكات الكهربيةالتخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 :  موضوع البحث 

أينما يوجد تيار كهربائي )عبارة عن شحنات كهربائية متحركة( يوجد المجال المغناطيسي، وأيضاً المجال المغناطيسي ينشأ 

   شحنات كهربائية متحركة أو بفعل مجال كهربائي متناوب.بفعل 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 
 التأ ري املغناطيسد للتيار الكهربد

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 
 ااال املغناطيسد للتيار الكهربد. •

 موضوع فد جمال مغناطيسد.القوخ الناشئة علد سلك مير به تيار  •

 صوخ اجلذ  والتنافر بني موصلني مير بينهما تيار كهربد. •

 مقارنة بني الدائرخ الكهربية والدائرخ املغناطيسية. •

 حسا  الدائرخ املغناطيسية لقلب حديدال. •

 تطبيقات علد التأ ري الكهرومغناطيسي. •

 أ ري الكهرومغناطيسد.أجراءات األمن والسالمة الواجب مراعتها فد تطبيقات علد الت •

 أعد رس  الشكل مع توضي  الريض املتسر  والريض املغناطيسد املار فد القلب احلديدال. •

 .كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 2منوذج ) 

 
 الشبكات الكهربية التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 :  موضوع البحث 

حتوي على مقاومة ومصدر تالكهربائيّة البسيطة    ، فالدائرة  أساسيات الهندسة الكهربية ومبادئها  دراسة ومعرفةمن الضرورى  

عن طريق التوالي أو التوازي، ويمكن تبسيط   توصيلهاجهد، قد تحتوي على مقاومة واحدة أو مجموعة من المقاومات التي يتّم  

  ، ويستخدم قانون أوم لحل مثل هذه الدوائر. جميع المقاومات الموجودة لتصبح مقاومة مكافئة واحدة 

 ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :يف ضوء 

 قانون أوم

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 
 مكونات الدائرخ الكهربية البسيطة. •

 املراهي  األساسية لقانون أوم. •

 صانون أوم. •

 تطبيقات علد صانون أوم. •

 العوامل املؤ رخ فد صانون أوم. •

 الدوائر الكهربية.استخدام صانون أوم فد تليل  •

 وسائل األمن والسالمة عند التعامل مع الدوائر الكهربية. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 3منوذج ) 

 
 الشبكات الكهربية التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 
 
 

 :  موضوع البحث 

كما نشعر باأل ر احلرارال للتيار الكهربد يظهر التأ ري احلرارال للتيار الكهربد عند مرور التيار الكهربد فد املوصالت حيث تنتج حرارخ ، 

 عندما نلمس مصباحًا كهربيًا مضيئًا .

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 التأ ري احلرارال للتيار الكهربد

 : بحث  استخدام النقاط التالية علد أن يتضمن ال  ➢

 
 كثري من الصناعات وض  ذلكتعترب احلرارخ من أه  أنواع الطاصات حيث تلعب دور كبري فد  •

 الطاصة الكهربية ووحدات صياسها. •

 تعريف صانون جول. •

 العوامل التد تتوصف عليها كمية احلرارخ املتولدخ فد موصل عند مرور تيار كهربد فيه. •

 ملدخ دصيقة واحدخ. Ω 12فد موصل مقاومته  A 4كمية احلرارخ النا ه عند مرور تيار كهربد مقدارخ  •

 صة بني الطاصة الكهربية والطاصة احلرارخ.استنتاج العال •

 أجراءات األمن والسالمة عند التعامل مع الدوائر الكهربية.  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك. •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 التعليم الفني والتجهيزات قطاع    

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

 

 
 

 ( 1منوذج ) 

 
 تركيبات كهربية )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 :  موضوع البحث 

 أينما يوجد تيار كهربائي يوجد ااال املغناطيسي، وأيضاً ااال املغناطيسي ينشأ برعل شحنات كهربائية متحركة أو برعل جمال كهربائي

 .  االساسيات ال  تبند عليها نظرية عمل العديد من االجه خ الكهربية  ، ااال املغناطيسي يعترب من متناو

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 التأ ري املغناطيسد للتيار الكهربد

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 
 ااال املغناطيسد للتيار الكهربد •

 تيار موضوع فد جمال مغناطيسد موضحًا ذلك بالرس .القوخ الناشئة علد سلك مير به  •

  واص ااال املغناطيسد •

 مقارنة بني الدائرخ الكهربية والدائرخ املغناطيسية. •

 .حسا  الدائرخ املغناطيسية لقلب حديدال •

 تطبيقات علد التأ ري الكهرومغناطيسي. •

لرة   100فإذا كان امللف املوجود حول املغناطيس حيتوال علد  6x10-6 webeصيمة الريض املغناطيسد دا ل مغناطيس كهربد  •

فما صيمة كل من القوخ الدافعة املغناطيسية وشدخ ااال املغناطيسي ىلذا علمت أن طول الدائرخ  (A 1)ومير فيه تيار مقدارخ 

 . 15cmاملغناطيسية 

 أجراءات األمن والسالمة عن التعامل مع تطبيقات التأ ري املغناطيسد. •

 يرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لكك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 2منوذج ) 
 

 
 )تعلي  م دوج(تركيبات كهربية التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

  ، ويعترب ااال املغناطيسي من االساسيات ال  ينشأ ااال املغناطيسي برعل شحنات كهربائية متحركة أو برعل جمال كهربائي متناو

 .  تبند عليها نظرية عمل العديد من االجه خ الكهربية

 سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :يف ضوء ما 

 الكهرومغناطيسية

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 
 توليد القوخ الدافعة الكهربية باحلث. •

 صانون فارادال للتأ ري الكهرومغناطيسد. •

 العوامل التد تتوصف عليها القوخ الدافعة الكهربية املستنتجه. •

 املتبادل.احلث الذاتد واحلث  •

 تطبيقات علد احلث الذاتد واحلث املتبادل. •

 أجراءات األمن والسالمة عن التعامل مع تطبيقات التأ ري املغناطيسد. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 الفنيوزارة التربية والتعليم والتعليم 
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 3منوذج ) 

 
 تركيبات كهربية )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 : موضوع البحث 

أساسيات انندسة الكهربية ومبادئها وال  من بينها رس  وتصمي  وتنريذ الدوائر الكهربية بأنواعها املختلرة مع مراعاخ  من الضروري دراسة ومعرفة

 .األدوات واملواد املستخدمة يف تنريذ الدائرخ الكهربية  الكميات واملهارات املتعلقة بالتجهي  لرس  الدائرخ الكهربية من عمل حصر 

 دراسته  اكتب حبثًا عن : يف ضوء ما سبق وما مت

 تصمي  دائرخ كهربية كما بالشكل تقوم بتشغيل مصباحني علد التوازال من مرتاح أنارخ عادال )مررد(

 علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط التالية:  ➢

 
 

 

لتشغيل للدائرخ املوضحة بالشكل رس  الدائرخ اخلطية  •

 مصباحني علد التوازال.

 املوضحة بالشكل. العناصر املستخدمة لتنريذ الدائرخوظيرة كل عنصر من  •

 أنواع املراتي  الكهربية والررق بينه . •

 عمليا.املوضحة بالشكل العدد واألدوات واملواد املطلوبة لتنريذ الدائرخ  •

 أجراءات صواعد السالمة والصحة املهنية ال  جيب أ ذها يف االعتبار عند تنريذ الدائرخ. •

 توصيل جمموعة املصابي  املستخدمة علي التوالي وبني توصيلها علي التوازيالررق بني  •

 التاكد من سالمة املصابي  الكهربية وعملها بشكل سلي  صبل توصيلها مبصدر التيار الكهربي. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •

 

 



26 
 

 

 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات   

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

 

 
 ( 1منوذج ) 

 
 تركيبات كهربية للمنشأت  )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

اليومية وتعتمد كثري من املنازل السكنية واملصانع والشركات واملستشريات وغريها تعد الطاصة الكهربية فد هذا العصر من الركائ  األساسية للحياخ 

لتمديدات علد نقل الطاصة وتوزيعها بشكل صحي  وبطرق علمية فنية صحيحة وأمنه ، ودوائر االنارخ املن لية واألجه خ الكهربية املتعددخ اخلاصة با

 مراتي  وضواغإ ووسائل محاية.الكهربية ذات الوجه الواحد يت  تشغيلها من  الل 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 توصيل مصباحني علد التوازال بأستخدام مرتاح م دوج.

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:  ➢

 
 
 استكمال الدائرخ املوضحة بالشكل. •

رس  الدائرخ اخلطية للشكل املوض  بعد  •

  الدائرخ.استكمال رس  

وظيرة كل عنصر من العناصر املستخدمة لتنريذ  •

 .الدائرخ

 الكهربية والررق بينه . املصابي أنواع  •

 العدد واألدوات واملواد املطلوبة لتنريذ الدائرخ عمليا. •

 أجراءات صواعد السالمة والصحة املهنية ال  جيب أ ذها يف االعتبار عند تنريذ الدائرخ. •

 جمموعة املصابي  املستخدمة علي التوالي وبني توصيلها علي التوازيالررق بني توصيل  •

 التاكد من سالمة املصابي  الكهربية وعملها بشكل سلي  صبل توصيلها مبصدر التيار الكهربي. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 التربية والتعليم والتعليم الفنيوزارة 
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 
 

 ( 2منوذج ) 

 
 تركيبات كهربية للمنشأت  )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

الركائ  األساسية للحياخ اليومية وتعتمد كثري من املنازل السكنية واملصانع والشركات واملستشريات وغريها تعد الطاصة الكهربية فد هذا العصر من 

لتمديدات علد نقل الطاصة وتوزيعها بشكل صحي  وبطرق علمية فنية صحيحة وأمنه ، ودوائر االنارخ املن لية واألجه خ الكهربية املتعددخ اخلاصة با

 احد يت  تشغيلها من  الل مراتي  وضواغإ ووسائل محاية.الكهربية ذات الوجه الو

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 توصيل مصباح مبرتاح مررد 

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:  ➢

 
 عناصر الدائرخ الكهربية ووظيرة كل عنصر. •

 تعريف التيار الكهربد. •

 والتيار فد الدائرخ الكهربية.العالصة بني اجلهد  •

 .توصيل مصباح مبرتاح مررد دائرخاألجه خ املستخدمة لقياس اجلهد والتيار فد  •

 رس  دائرخ  طية توض  تشغيل وفصل املصباح . •

 األعطال احملتملة لدائرخ املصباح و العالج املناسب نا. •

 W 400وصدرخ املصباح  V 200صيمة التيار أذا كان اجلهد املسلإ  •

 أجراءات صواعد السالمة والصحة املهنية ال  جيب أ ذها يف االعتبار عند تنريذ الدائرخ •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 3منوذج ) 

 
 تركيبات كهربية للمنشأت  )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 :  موضوع البحث 

حتوي على مقاومة ومصدر جهد، قد تحتوي على مقاومة واحدة أو مجموعة من المقاومات التي تالكهربائيّة البسيطة  الدائرة

، ويستخدم   عن طريق التوالي أو التوازي، ويمكن تبسيط جميع المقاومات الموجودة لتصبح مقاومة مكافئة واحدة    توصيلهايتّم  

  قانون أوم لحل مثل هذه الدوائر.

 اكتب حبثًا عن :يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  

 تطبيقات علد صانون أوم

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 
 نص صانون أوم. •

 العوامل املؤ رخ فد صانون أوم. •

 استخدام صانون أوم فد تليل الدوائر الكهربية. •

 صانون أوم فد صورا الثال ة. •

 أنواع املقاومات.  •

 املقاومة.تأ ري درجة احلرارخ علد  •

 وسائل األمن والسالمة عند التعامل مع الدوائر الكهربية. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات 

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

 

 
 ( 1منوذج ) 

 
 الكرتونات صناعية  )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 
 
 

 :  موضوع البحث 

تلعب أجهزة القياس دوراً بالغ األهمية فى عصر التكنولوجيا الحديثة ، فبدونها ال يمكن لكثير من القطاعات أن تكون على 

أجهزة القياس الكهربية فنجدها الوجه األكمل التى هى علية األن ، فال يخلو اليوم قطاع من القطاعات من عشرات األنواع من 

 فى البيوت والسيارت والطائرات والمعامل .. وغيرها.

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 تستخدم اجه خ صياس االفوميرت فد تشخيص واكتشاف االعطال بالدوائر االلكرتونية 

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 

 عيوبه ( -م اياا   -تشغيلة  -األفوميرت ذو املؤشر ) تركيبه  •

 عيوبه ( -م اياا   -تشغيلة  -األفوميرت الرصمد ) تركيبه  •

 كيرية استخدام جهاز األفوميرت فد القياس. •

 بيان باملعادالت الرياضية املستخدمة فد حسا  القراءخ عند استخدام األفوميرت ذو املؤشر. •

 املقاومة( -التيار  -األفوميرت عند صياس )اجلهد رس  طرق توصيل جهاز  •

 أجراءات األمن والسالمة عند التعامل مع احملركات الكهربية •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 2منوذج ) 
 

 
 الكرتونات صناعية  )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

 

ب ، ويعتبر المجال المغناطيسي من كهربائي متناوينشأ المجال المغناطيسي بفعل شحنات كهربائية متحركة أو بفعل مجال 

 . االساسيات التي تبنى عليها نظرية عمل العديد من االجهزة الكهربية

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 التأ ري الكهرومغناطيسد للتيار الكهربد.

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 
 توليد القوخ الدافعة الكهربية باحلث. •

 صانون فارادال للتأ ري الكهرومغناطيسد. •

 العوامل التد تتوصف عليها القوخ الدافعة الكهربية املستنتجه. •

 احلث الذاتد واحلث املتبادل. •

 تطبيقات علد احلث الذاتد واحلث املتبادل. •

 ألمن والسالمة عن التعامل مع تطبيقات التأ ري املغناطيسد.أجراءات ا •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 3منوذج ) 

 
 الكرتونات صناعية  )تعلي  م دوج(التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 
 
 

 :  موضوع البحث 
 

القطاعات أن تكون على أجهزة القياس تلعب دوراً بالغ األهمية فى عصر التكنولوجيا الحديثة ، فبدونها ال يمكن لكثير من 

الوجه األكمل التى هى علية األن ، فال يخلو اليوم قطاع من القطاعات من عشرات األنواع من أجهزة القياس الكهربية فنجدها 

 فى البيوت والسيارت والطائرات والمعامل .. وغيرها.

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 القياسات الكهربية

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 

 خ القياس.وز واملصطلحات املستخدمة فد أجه الرم •

 تصنيف أجه خ القياس. •

 معرفة القراءخ الصحيحة ألجه خ القياس. •

 معرفة اخلطأ فد أجه خ القياس. •

 أنواع الع وم فد أجه خ القياس. •

 صياس اجلهد والتيار واملقاومة. •

 والسالمة عن التعامل مع تطبيقات التأ ري املغناطيسد.أجراءات األمن  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •

 

 



34 
 

 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات    

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

 

 
 ( 1منوذج ) 

 
 كابالت )تعلي  م دوج( -مكونات طاصة حموالت التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 
 

 :  موضوع البحث 

من التخصصات الحديثة والهامة في تصنيع المنتجات  -بقسميها كابالت كهربية ومحوالت كهربية  -يعد قسم مكونات طاقة   

الكهربائية التي تستخدم في تحويل الطاقة كالكابالت والمحوالت. لذلك فمن الضروري للطالب دراسة ومعرفةأساسيات الهندسة 

لمهارات المتعلقة الكهربية ومبادئها والتي من بينها رسم وتصميم وتنفيذ الدوائر الكهربية بأنواعها المختلفة مع مراعاة ا

بالتجهيز لرسم الدائرة الكهربية من عمل حصر لكميات األدوات والمواد المستخدمة في تنفيذ الدائرة الكهربية ومعرفة األكواد 

في دوائر التيار المتردد ، وكذلك بيان وظيفة ورمز كل عنصر من  -الفازات الكهربية  -واأللوان الخاصة باألوجه الكهربية 

لكهربية في الدوائر الكهربية الخطية منها والتنفيذية ، وعدم إغفال دور أجهزة الوقاية الكهربية ، وتطبيق قواعد المكونات ا

 السالمة والصحة المهنية حتي ال يحدث أية أضرار للعنصر البشري أو خسائر للمكونات المادية.

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 هربية تقوم بتشغيل جمموعة مصابي  من مكانني خمتلرنيكيرية تصمي  دائرخ ك

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:   ➢

 

 تصمي  الدائرخ اخلطية لتشغيل  ال ة مصابي  من مكانني خمتلرني •

 تصمي  الدائرخ التنريذية لتشغيل  ال ة مصابي  من مكانني خمتلرني •

 الدائرخشرح وظيرة كل عنصر مستخدم لتنريذ  •

 ذكر أنواع املراتي  الكهربية والررق بينه . •

 ذكر العدد واألدوات واملواد املطلوبة لتنريذ الدائرخ عمليا  •

 شرح صواعد السالمة والصحة املهنية ال  جيب أ ذها يف االعتبار عند تنريذ الدائرخ •

 علي التوازي شرح الررق بني توصيل جمموعة املصابي  املستخدمة علي التوالي وبني توصيلها •

 التاكد من سالمة املصابي  الكهربية وعملها بشكل سلي  صبل توصيلها مبصدر التيار الكهربي •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 
 ( 2منوذج ) 

 
 كابالت )تعلي  م دوج( -مكونات طاصة حموالت التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 : موضوع البحث 

من التخصصات الحديثة والهامة في تصنيع المنتجات  -بقسميها كابالت كهربية ومحوالت كهربية  -يعد قسم مكونات طاقة 

الكهربائية التي تستخدم في تحويل الطاقة كالكابالت والمحوالت. لذلك فمن الضروري للطالب دراسة ومعرفة أساسيات الهندسة 

ر الكهربية بأنواعها المختلفة مع مراعاة المهارات المتعلقة الكهربية ومبادئها والتي من بينها رسم وتصميم وتنفيذ الدوائ

بالتجهيز لرسم الدائرة الكهربية من عمل حصر لكميات األدوات والمواد المستخدمة في تنفيذ الدائرة الكهربية ومعرفة األكواد 

لك بيان وظيفة ورمز كل عنصر من في دوائر التيار المتردد ، وكذ -الفازات الكهربية  -واأللوان الخاصة باألوجه الكهربية 

المكونات الكهربية في الدوائر الكهربية الخطية منها والتنفيذية ، وعدم إغفال دور أجهزة الوقاية الكهربية ، وتطبيق قواعد 

 السالمة والصحة المهنية حتي ال يحدث أية أضرار للعنصر البشري أو خسائر للمكونات المادية.

 سته  اكتب حبثًا عن :يف ضوء ما سبق وما مت درا

 كيرية توصيل جمموعة مصابي  فلوروسنتية والتحك  به عن طريق مرتاح مررد

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:  ➢

 

 تصمي  الدائرخ اخلطية لتشغيل مصباحني فلوروسنتيني علي التوازي مبرتاح مررد. •

 تصمي  الدائرخ التنريذية لتشغيل مصباحني فلوروسنتيني علي التوازي مبرتاح مررد.  •

 شرح وظيرة كل عنصر مستخدم لتنريذ الدائرخ  •

 من  الل دراستك، اذكر وظيرة امللف اخلانق يف الدائرخ الكهربية •

 ذكر العدد واألدوات واملواد املطلوبة لتنريذ الدائرخ عمليًا. •

 والصحة املهنية ال  جيب أ ذها يف االعتبار عند تنريذ الدائرخ.شرح صواعد السالمة   •

 شرح الررق بني توصيل جمموعة املصابي  املستخدمة علي التوالي وبني توصيلها علي التوازي  •

 ما املمكن أن حيدث عند توصيل دائرخ املصباح الرلوروسن  بدون امللف اخلانق. •

 . (Starter)صباح الرلوروسن  بدون البادالء ما املمكن أن حيدث عند توصيل دائرخ امل  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 

 ( 3منوذج ) 

 
 كابالت )تعلي  م دوج( -مكونات طاصة حموالت التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات الثالث  الكهربيةالشعبة 

 : موضوع البحث 

من التخصصات الحديثة والهامة في تصنيع المنتجات  -بقسميها كابالت كهربية ومحوالت كهربية  -يعد قسم مكونات طاقة 

العمليات األساسية   الكهربائية التي تستخدم في تحويل الطاقة كالكابالت والمحوالت. لذلك فمن الضروري للطالب دراسة ومعرفة

بقواعد  فية االلتزامكيتخطيط خطوات العمل وتنفيذها وتقييمها بصورة ذاتية،  امبتنفيذ مه للتصنيع والتشكيل، كيفية القيام

بالتصنيع طبقا للقياسات المحددة مع اختيار األدوات والمعدات   كيفية القيامقراءة الرسومات ووكيفية    وتعليمات األمن الصناعي

 . المالئمة واآلالت

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 الطرق املناسبة لتصنيع الشكل املوض 

 علد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية:  ➢

 

 

 

 

 املساصإ الثال ة للشكل املوض  بالرس . رس  •

 وضع االبعاد بالطريقة الصحيحة. •

 األدوات املستخدمة( -ذكر  طوات التصنيع ومع كل  طوخ )املاكينة املستخدمة ان وجدت   •

 ذكر أدوات القياس املختلرة املستخدمة للتأكد من دصة االبعاد.  •

 شرح  طوات السالمة والصحة املهنية ا ناء عملية التصنيع.  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 الفنيوزارة التربية والتعليم والتعليم 
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات   

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

 

 
 ( 1منوذج ) 

 
 مبدرسة سلطان العويس+ صيانة املصاعد + صيانة األجه خ الطبيةانندسة الكهربية التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 

 
 
 

 :  موضوع البحث 

يظهر التأثير الحرارى للتيار الكهربى عند مرور التيار الكهربى فى الموصالت حيث تنتج حرارة ، كما نشعر باألثر الحرارى 

للتيار الكهربى عندما نلمس مصباحاً كهربياً مضيئاً ، ونتعرف علية أيضاً عند ارتفاع مستوى الزئبق فى ترمومتر متصل بدائرة 

الفرن  -المكيف الهوائى  -الحرارى للتيار الكهربى فى أستعمال بعض األجهزة مثل المكواة  كهربية ، ونستفيد من التأثير

 الكهربى .... الخ.

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 التأ ري احلرارال للتيار الكهربد

 : بحث  استخدام النقاط التالية علد أن يتضمن ال  ➢

 
 الكهربية.مصادر الطاصة  •

 تعترب احلرارخ من أه  أنواع الطاصات حيث تلعب دور كبري فد كثري من الصناعات وض  ذلك •

 الطاصة الكهربية ووحدات صياسها. •

 تعريف صانون جول. •

 العوامل التد تتوصف عليها كمية احلرارخ املتولدخ فد موصل عند مرور تيار كهربد فيه. •

 ملدخ دصيقة واحدخ. Ω 12فد موصل مقاومته  A 4ربد مقدارخ كمية احلرارخ النا ه عند مرور تيار كه •

 استنتاج العالصة بني الطاصة الكهربية والطاصة احلرارخ. •

 أجراءات األمن والسالمة للحماية من خماطر الكهرباء. •

 لك. احمليطةكيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة  •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 2منوذج ) 

 
 مبدرسة سلطان العويس+ صيانة املصاعد + صيانة األجه خ الطبيةانندسة الكهربية التخصص :  األولالصف : 
 اخلمسنظام السنوات  الكهربيةالشعبة 

 :موضوع البحث

البد من دراسة ومعرفة أساسيات الهندسة الكهربية ومبادئها والتي من بينها دراسة المجال المغناطيسي الناشىء عند مرور 

تيار كهربي فى موصل كهربي ، ودراسة قاعدة أمبير لليد اليمني لمعرفة اتجاه المجال المغناطيسي الناشىء حول الملف  ، 

 كيفية استنتاج القوة الدافعة الكهربية المستحثة.وكذلك 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 منحمل التخلف املغناطيسي 

 استخدام النقاط التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 

 رس  منحمل التخلف املغناطيسي مع كتابة الرموز علد الرس . •

 املغناطيسي.شرح منحمل التخلف  •

 شرح منحمل املغنطة مع الرس . •

 الررق بني املواد الررومغناطيسية والبارا مغناطيسية والدايا مغناطيسية •

 العوامل ال  تعتمد عليها القوخ الدافعة الكهربية املتولدخ يف سلك يتحرك عرب جمال مغناطيسي •

 شرح صاعدخ أمبري لليد اليممل •

 املهنية املستخدمة للوصاية من ا طار التيار الكهربد.االمن الصناعد والسالمة   أجراءات •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 3منوذج ) 

 
 مبدرسة سلطان العويس+ صيانة املصاعد + صيانة األجه خ الطبية انندسة الكهربية التخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 

 

 
 : موضوع البحث 

األجهزة التى تحول الطاقة الكيميائية مباشرة الى طاقة كهربية تعرف البطارية فى الكهرباء والكيمياء الكهربية أنها فئة من 

حيث تتكون من مجموعة من الخاليا القادرة على تحويل الطاقة ، وكل بطارية لها حجم محدد ولها قدرة معينة على تشغيل 

 األجهزة وسوف تصبح فى نهاية األمر مستنفذة.

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 عمدخ االبتدائية والبطاريات الثانويةاال

 : بحث  استخدام النقاط التالية علد أن يتضمن ال  ➢

 
 التحليل الكهربد. •

 صانون فارادال للتحليل الكهربد. •

 البطارية الثانوية احلامضية. •

 صياس كثافة احمللول بواسطة انيدروميرت. •

 أعطال البطاريات وكيرية العالج. •

 صيانة البطاريات. •

 األعمدخ القلوية اجلافة ومقارنتها بالبطارية احلامضية. •

 التوازال مع االيضاح بالرس . -توصيل األعمدخ علد التوا  البطارية الضوئية الشمسية  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك. •
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 والتعليم والتعليم الفنيوزارة التربية  
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات   

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

 
 ( 1منوذج ) 

 
 الضبعهمبدرسة  كهرباء وتكنولوجيا نوويةالتخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 

 

 
 :  موضوع البحث 

 أو علد التوازي series التوالييف كثري من األحيان يتطلب توصيل عدخ مقاومات يف الدائرخ الكهربية ويكون توصيلها بطرق  الث ىلما علد 

parallel    أو خمتلإ توازي وتوالي. 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 طرق توصيل املقاومات وحسا  املقاومة املكافئة الكلية.

 
 استخدام النقاط التالية لتنريذأحد األشكال التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 
 
 
 

 
 

 
 رس  الدوائر املوضحة بالشكل مع توصيل وسيلة محاية وأجه خ لقياس الكميات الكهربية بالدائرخ. •

 الدوائر املوضحة بالشكل .ذكر  صائص  •

 .لألشكال املوضحةاستنتاج املقاومة املكافئة  •

 .لألشكال املوضحةاجياد العالصة بني اجلهد والتيار  •

 مقارنة بني الشكلني من حيث االستخدام موضحًا ايهما يرضل فد انارخ املنازل. •

 للشكلني.تديد االعطال وكيرية العالج  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك. •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 2منوذج ) 

 الضبعهمبدرسة  كهرباء وتكنولوجيا نوويةالتخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 

 

 :  موضوع البحث 

املسار الذي ينتقل فيه التيار الكهربائي، وتشمل: أسالك التوصيل أو  طوط نقل الكهرباء، واألجه خ ال  تولد  هد عبارخ عنالكهربائية  الدائرخ
لتيار الكهربائي، كالبطارية أو املولد الكهربائي، واألجه خ ال  تستهلك التيار الكهربائي، مثل: لائية للجسيمات املشحونة املكونة الطاصة الكهرب
 .الكهربائية لتوضيحنظرية عماللدائرخركات الكهربائية، واحلواسيب، ويستخدم صانوني أوم املصابي  أو احمل

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 الدائرخ الكهربية وأستخدامتها فد احلياا العملية.

 استخدام النقاط التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 

 باحلماية الكافية.رس  دائرخ كهربية بسيطة م ودخ  •

 شرح عناصر الدائرخ الكهربية. •

 ذكر نص صانون أوم. •

 تعريف وحدات صياس كاًل من اجلهد والتيار واملقاومة. •

 تديد األجه خ الالزمة لقياس الكميات الكهربية. •

 حسا  صيمة مقاومة جمهولة ومقارنتها بقيمة مقاومة معلومة.  •

 (.Iالتيار )( وشدخ vرس  العالصة بني اجلهد ) •

 . 220Aواجلهد علد طرفيه  440Ωاجياد صيمة شدخ التيار ملصباح مقاومته عند التشغيل  •

 تديد أعطال الدائرخ الكهربية وكيرية العالج. •

 استخدامات الدوائر الكهربية فد احلياا العملية. •

 االحتياطات الواجب مراعتها عند التعامل مع الدوائر الكهربية. •

 فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك.كيرية الوصاية من  •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 3منوذج ) 

 
 الضبعهمبدرسة  كهرباء وتكنولوجيا نوويةالتخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 

 

 :  موضوع البحث 

حركة فد قاومة الكهربية هد  اصية في يائية تعند أعرتاض املادخ ملرور الشحنات الكهربية عربها ، وتدث املقاومة عند تصادم اإللكرتونات املتامل
 الذرات ، وتطلق طاصة فد شكل حرارخ . 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 املقاومة الكهربية

 
 استخدام النقاط التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 

 تعريف املقاومة. •

 انواع املواد من حيث توصيلها للتيار الكهربد. •

 العوامل التد تتوصف عليها مقاومة موصل. •

 درجة مئوية. 20صي  املقاومة النوعية لبعض املعادن والسبائك عند درجة حرارخ  •

 . 2mm5ومساحة مقطعة  m200اجياد صيمة مقاومة سلك من احلديد الصلب طولة  •

 موا. 0.01العالصة بني املقاومة و املوصلية. واجياد صيمة مقاومة موصل ىلذا كانت موصليته  •

 أنواع املقاومات من حيث االستعمال. •

 تأ ري درجة احلرارخ علد املقاومة. •

 التعامل مع الدوائر الكهربية.االحتياطات الواجب مراعتها عند  •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك. •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات   

 التعليم الفني الصناعي       
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 1منوذج ) 

 
 اجه خ صياس وتك  كهربدالتخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 

 

 
 : موضوع البحث 

تعرف البطارية فى الكهرباء والكيمياء الكهربية أنها فئة من األجهزة التى تحول الطاقة الكيميائية مباشرة الى طاقة كهربية 

حيث تتكون من مجموعة من الخاليا القادرة على تحويل الطاقة ، وكل بطارية لها حجم محدد ولها قدرة معينة على تشغيل 

 مستنفذة. األجهزة وسوف تصبح فى نهاية األمر

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 االعمدخ االبتدائية والبطاريات الثانوية

 : بحث  استخدام النقاط التالية علد أن يتضمن ال  ➢

 
 التحليل الكهربد. •

 صانون فارادال للتحليل الكهربد. •

 البطارية الثانوية احلامضية. •

 انيدروميرت.صياس كثافة احمللول بواسطة  •

 أعطال البطاريات وكيرية العالج. •

 صيانة البطاريات. •

 األعمدخ القلوية اجلافة ومقارنتها بالبطارية احلامضية. •

 التوازال مع االيضاح بالرس . -توصيل األعمدخ علد التوا  البطارية الضوئية الشمسية  •

 السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك.كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و  •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 2منوذج ) 

 
 اجه خ صياس وتك  كهربدالتخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 

 

 

سم  التيار املتناو التيار املرتدد  شمدته من  ، و هو نوع من أنواع التيار الكهربائي ويطلق عليه ا التعريف العلمي هو ذلك التيار الذي تتغري 

درجة الصمرر ىل  أصصمد درجة،    تهبإ ىل  الصمرر مرخ أ رال  الل نصمف دورخ، ويعكس ا اهه مرخ أ رال، وت داد شمدته من الصمرر ىل  

 .، وهكذا يف كل دورخ أو دائرخ مير بها هذا التيارأصصد درجة

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن : 

 التيار املرتدد   
 
 استخدام النقاط التالية :  علد أن يتضمن البحث ➢
 

 .واستخدام كل منهامع ذكر  واصها املغناطيسية أنواع املواد  •

 رس  منوذج مبسإ للمولد الكهربد. •

 .توليد املوجة اجليبية •

 .ال من الدورالو الرتدد العالصة بني •

 .الوجهاستنتاج زاوية  •

 ) أ تالف زاوية الوجه (  األ تالف الوجهد  •

 الرولتميرت االلكرتوند واستخدامه فد صياس اجلهد والتيار.  •

 منها.األحتياطات والوصاية  ، و اإلنسانجس  علد  و تأ ريها خماطر الكهرباء •

 ية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك وألسرتك.كيرية الوصا •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 
 ( 3منوذج ) 

 
 اجه خ صياس وتك  كهربدالتخصص :  األولالصف : 
 نظام السنوات اخلمس الكهربيةالشعبة 
 

 : موضوع البحث 

 التقدم العلمد والتكنولوجد فد ااالني الكهربد و اإللكرتوند هو الوسيلة الضامنه لتقدم الدول . 

 يف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًا عن :

 عناصر ونظريات الدوائر الكهربية وااللكرتونية

 علد أن يتضمن البحث استخدام النقاط التالية:  ➢

 

 دراسة  صائص عناصر الدوائر الكهربية و األلكرتونية ) املقاومة وامللف واملكثف(. •

 تبسيإ الدوائر الكهربية املعقدخ بأستخدام صانونا كريشوف ونظرية  رنن. •

 .لألجه خ األكثر أنشرًاأنواع األجه خ املستخدمة لقياس الكميات الكهربية مع رس  مبسإ  •

 عناصر الدوائر الكهربية واأللكرتونية. منها اخلامات التد تصنع  •

 أهداف األمن الصناعد ومتطلبات السالمة الكهربية عند التعامل مع الدوائر الكهربية واأللكرتونية. •

 دمة و طوات العملصم  دائرخ كهربية أو الكرتونية بسيطة فد ضوء دراستك موضحًا االدوات واخلامات املستخ •

   والنتائج. •

 كيرية الوصاية من فريس الكورونا و احلراظ علي االمن و السالمة والصحة الشخصية وعلي البيئة احمليطة لك •
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني     
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 الصناعي التعليم الفني           
 
 
 
 

   األحباث التطبيقية لطالب التعليم الفني الصناعي  

 
 
 
 

  

 بالمدارس الفنية المتقدمة التجريبية لتكنولوجيا المعلومات
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 يم الفنيلوزارة التربية والتعليم والتع
 قطاع التعليم الفني              

 اإلدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي
 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي       

الصف األول ختصصات الربجميات ومنظومات احلاسب وشبكات املعلومات باملدارس  حبث تطبيقي )    ( 1)   منوذج
 ( نظام السنوات اخلمس   يبية املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات الفنية التجر 

 ختصص : )الربجمبات  /  منظومات احلاسب  / شبكات املعلومات ( األولالصف : 
 اخلمسنظام السنوات  اإللكرتونيةالشعبة 

 موضوع البحث:  
تندرج من الشعبة  يالتالمسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات و التخصصات  هممن أ يعد تخصص اإللكترونيات 

لكترونية، و يهدف التخصص  إلى إعداد فني مدرب تدريًبا عملًيا وعلمًيا مع ربط خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة اال
 العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار.

ت الهائلة في عالم اإللكترونيات والظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على كل دولة يجعل من  وفى ظل التحديا
كترونية تسهم في احداث تغيير في الضروري أكثر من أي وقت مضي إعادة التفكير بإسلوب إبداع  في عمل مشاريع ريادية للدوائر إال

يًقا جديًدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق العمل المحلي ، باإلضافة إلى دورها اإليجابي في تحسين هيكل سوق اإللكترونيات، وتمثل طر 
 النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية، وتحقيق المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة. 

 عن:وفي هذا السياق وفى ضوء ما تم دراسته؛ اكتب بحثا تطبيقًيا 

 المحول الكهربي ذو الوجه الواحد فى حالة الحمل والالحمل .

 يتضمن البحث الخطوات اآلتية ،،، 

 -عناصر البحث :

االجهزة االلكترونية تحتاج الى دائرة الكترونية داخلها تقوم  بعملية رفع او خفض الجهود المترددة لكي تقوم بوظيفتها تكلم عن هذه  .1

 التركيب ونظرية العمل.الدائرة الهامة من حيث  

 قمت بدراسة الدائرة الكهربائية للمحول فى حالة الالحمل في ضوء ضوابط وتعليمات الرسم الفني الصناعي اكتب في هذا الموضوع  .2

 األجهزة المستخدمة في الدائرة . .3

 تختلف المحوالت من حيث التركيب والوظيفة وضح أنواع المحوالت واستخداماتها  .4

نولوجي اصبحت الدوائر المتكاملة وتطويرها من اهم ما يقوم به الباحثين وضح كيفية تحديد أطراف الدائرة المتكاملة مع التطوير التك .5

 مع كر نماذج لها .

الدائرة الكهربائية للمحول في حالة الحمل لها ضوابط وضح زيادة أونقصان جهد الخرج لهذه الدائرة  في حالة استخدام حمل مادي أو  .6

 . حثي أو سعوي

 وسائل الوقاية الشخصية في األمن الصناعي من اهم التعليمات  التي يجب ان يتبعها بها العمل الماهروضح ذلك .  .7

حماية البيانات وااللتزامات األخالقية لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات من اهداف كل منشأة تستخدم تكنولوجيا المعلومات في نظامها  .8

 .ابث في ذلك

 المنظور الهندسي وإيجاد المساقط الثالثة له رسم  .9

الوقاية خير من العالج .ابحث في مواقع االنترنت المختلفة عن فيروس   -10
الكورونا لتحدد االجراءات التي يجب اتباعها  للحفاظ على نفسك واسرتك 

 والبيئة المحيطة بك من خطر هذا الفيروس . 
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 لفنيليم اعوزارة التربية والتعليم والت
 قطاع التعليم الفني              

 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي       

 
الفنية  الصف االول ختصصات الربجميات ومنظومات احلاسب وشبكات املعلومات باملدارس  حبث تطبيقي )    ( 2)   منوذج

 ( نظام السنوات اخلمس   التجريبية املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات 
 

 االولالصف :  الرتبية والتعلي  والتعلي  الرملوزارخ 
ختصص : )الربجمبات  /  منظومات احلاسب  / شبكات  صطاع التعلي  الرمل

 املعلومات (
 املدارس الرنية املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي

 اخلمسنظام السنوات  اإللكرتونيةالشعبة 
 موضوع البحث:  

تندرج من الشعبة  يالتالمسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات و التخصصات  هممن أ يعد تخصص اإللكترونيات 
المهنية بثقافة عامة تؤهله لكترونية، و يهدف التخصص  إلى إعداد فني إلكترونيات مدرب تدريًبا عملًيا وعلمًيا مع ربط خبرته اال

 لمواجهة الحياة العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار.

وفى ظل التحديات الهائلة في عالم اإللكترونيات والظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على كل دولة يجعل من  
كترونية تسهم في احداث تغيير في في عمل مشاريع ريادية للدوائر إال   الضروري أكثر من أي وقت مضي إعادة التفكير بإسلوب إبداع

هيكل سوق اإللكترونيات، وتمثل طريًقا جديًدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق العمل المحلي ، باإلضافة إلى دورها اإليجابي في تحسين 
 جتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة. النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية، وتحقيق المزايا اال

 وفي هذا السياق وفى ضوء ما تم دراسته؛ اكتب بحثا تطبيقًيا عن:

 ) دائرة تحتوي على عنصرين على التوالي ( في االلكترونيات الصناعية  دوائر التيار المتردد 

 يتضمن البحث الخطوات اآلتية ،،،

 - عناصر البحث :

والسالمة في عملك من اهم المعايير التي يبحث عنها صاحب العمل في كل فني  اتباعك لتعليمات االمن   -1

يلتحق بالعمل في ائ منشأة صناعية . اكتب في ذلك موضحا التعليمات والقواعد التي يجب اتباعها داخل  

 مكان العمل . 

توالي من  الدائرة الكهربائية ومثلث الجهود ومثلث اإلعاقة لدائرة تحتوي على مقاومة وملف على ال -2

 المواضيع الهامة في تحديد قيم العناصر المستخدمة في دوائر االلكترونيات الصناعية .وضح ذلك. 

فهم القوانين الرياضية من الجدارات الهامة التي يمتلكها  فني المدارس الصناعية حيث  تكون لديه   -3

 ن االتي  اساسيات النظريات والمعارف الصحيحة وضح كيف يمكنك التاكد من صحة القانو 
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 ليم الفنيعوزارة التربية والتعليم والت   

 قطاع التعليم الفني              
 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي       

 
 الصف االول ( حبث تطبيقي )    ( 2)   منوذجتابع                                    

املعلومات باملدارس الفنية التجريبية املتقدمة لتكنولوجيا  ختصصات الربجميات ومنظومات احلاسب وشبكات  
 املعلومات نظام السنوات اخلمس( 

من اهم ما يتمتع به فني تكنولوجيا المعلومات حصوله على البيانات الصحيحة التي يمكن ان يقوم   -4

أن يتبعها  بمعالجتها الصدار القرار المناسب في الوقت المناسب . وضح الطرق المختلفة التي يجب 

 للحصول على هذه البيانات السليمة . 

 ابحث في هذا الموضوع.  على وسائل اإلعالمتؤثر تأثيرا مباشرا تكنولوجيا المعلومات   -5

  طرق اصبح اآلن من الطبيعي جدا استخدام الحاسب في عملية الكتابة واعداد التقارير اشرح ال -6
 . تستخدمهالذي   الكتابةلتشغيل برنامج  المختلفة

 كيفية استخدامها (  - تركيب وتشغيل الخلية الشمسية ) رسم الخلية الشمسية  -7

 ابحث في أسباب عدم إقبال العمال على استخدام مهمات الوقاية الشخصية في األمن الصناعي   -8

  A4على ورقة منشور خماسي  قم برسم   .  المنظور الهندسي  درست في مادة الرسم كيفية رسم   -9

 التي اخترتها . ثم ارسم المساقط المختلفة التي درستها . موضحا االبعاد 

الشكل الموجي ( لدائرة   - المتجهات  -من دوائر التيار المتردد التي درستها وضح بالرسم ) الدائرة   -10

 مكثف فقط  - ملف فقط  - تحتوي على مقاومة فقط  

وما ترتب عليه من عملية  م اليوم من انتشار لفيروس كرونا  الفي ظل الظروف التي يمر بها الع -11

. اكتب في هذا الموضوع  موضا كل ما تراه هاما  وقاية من فيرس الكورونا  الحظر وعدم الخروج لل

 للحفاظ عليك وعلى اسرتك وعلى مجتمعك . 
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 ليم الفنيعوزارة التربية والتعليم والت
 قطاع التعليم الفني              

 اإلدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي
 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي       

 

 الصف االول ( حبث تطبيقي )    ( 3)   منوذج
الفنية التجريبية املتقدمة لتكنولوجيا  ) ختصصات الربجميات ومنظومات احلاسب وشبكات املعلومات باملدارس    

 املعلومات( 
 االولالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل

ختصص : )الربجمبات  /  منظومات احلاسب  / شبكات  صطاع التعلي  الرمل
 املعلومات (

 املدارس الرنية املتقدمة لتكنولوجيا املعلومات العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعياالدارخ 
 اخلمسنظام السنوات  اإللكرتونيةالشعبة   

 
 موضوع البحث:  

تندرج من الشعبة  يالتالمسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات و التخصصات  هممن أ يعد تخصص اإللكترونيات 
لكترونية، و يهدف التخصص  إلى إعداد فني إلكترونيات مدرب تدريًبا عملًيا وعلمًيا مع ربط خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله اال

 لمواجهة الحياة العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار.

ظل التحديات الهائلة في عالم اإللكترونيات والظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على كل دولة يجعل من   وفى
كترونية تسهم في احداث تغيير في الضروري أكثر من أي وقت مضي إعادة التفكير بإسلوب إبداع  في عمل مشاريع ريادية للدوائر إال

ت، وتمثل طريًقا جديًدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق العمل المحلي ، باإلضافة إلى دورها اإليجابي في تحسين هيكل سوق اإللكترونيا
 النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية، وتحقيق المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة. 

 طبيقًيا عن:بحثا ت ى ضوء ما تم دراسته؛ اكتب وفي هذا السياق وف

انتاج  التيار المستمر من التيار المتغير عن طريق دائرة الكترونية بسيطة الستخدامها في االجهزة  

 البسيطة والعاب االطفال 

 يتضمن البحث الخطوات اآلتية ،،،

   -عناصر البحث :

لعمل في كل  اتباعك لتعليمات االمن والسالمة في عملك من اهم المعايير التي يبحث عنها صاحب ا -1

فني يلتحق بالعمل في ائ منشأة صناعية . اكتب في ذلك موضحا التعليمات والقواعد التي يجب  

 اتباعها داخل مكان العمل . 

هناك العديد من طرق توحيد التيار . وضح دائرة توحيد موجة كاملة باستخدام اكثر من طريقة   -2

 رات والجهود . موضحا العناصر وقيمها واالجهزة المستخدمة لقياس التيا

إشارة الخرج تختلف عن اشارة الدخل في دوائر التوحيد وضح كيف يمكن مشاهدة هذا االختالف   -3

 مع رسم شكل اشارة الدخل والخرج من خالل دائرة توحيد موجة كاملة 

 ال أهم اإلصابات الناتجة من استخدام العدد اليدوية.  -4
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 ليم الفنيعوزارة التربية والتعليم والت

 قطاع التعليم الفني              
 اإلدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي

 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي
 

 الصف االول حبث تطبيقي )    ( 3)   منوذج تابع         
الفنية التجريبية املتقدمة لتكنولوجيا  ختصصات الربجميات ومنظومات احلاسب وشبكات املعلومات باملدارس    

 املعلومات( 
 تأثير تكنولوجيا المعلومات على الوسائل العالجية  -5

 األقوال الشائعة التي أطلقت علي المعلومات  -6

 األسباب الرئيسية التي دعت إلى حماية البيانات   -7

 ) نسخ (  copy) قص ( و أمر   cutالفرق بين أمر توضيح  -8

 4Aعلى ورقة  والمساقط الثالثة السطوانة o30رسم المنظور الهندسي   -9

والبيئة  يفية الوقاية من فيروس الكورونا والحفاظ علي األمن والسالمة والصحة الشخصية وعلي ك -10

 المحيطة . 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني     
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 التعليم الفني الصناعي           

 

 

 

 

 

 

 

 

   : 

 بالمدرسة الفنية المتقدمة  لتكنولوجيا الصيانة 

 نظام السنوات الخمس
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 والتعليم والتعليم الفني                                                                  وزارة التربية 

 قطاع التعليم الفني                                                                 

 االدارة العامة للتنمية مواد التعليم الصناعي                                     

 االدارة العامة للتعليم الصناعي      

                 

 الصف األول( حبث تطبيقي )    ( 1)   منوذج
 ( ختصص الكرتونيات باملدرسة الفنية املتقدمة لتكنولوجيا الصيانة   

 

 األولالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 ختصص : الكرتونيات صطاع التعلي  الرمل

 باملدرسة الرنية املتقدمة لتكنولوجيا العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعياالدارخ 
 اخلمسنظام السنوات  الصيانة
 

 االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

 

 موضوع البحث : 

يعد تخصص االلكترونيات من اهم التخصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات والتي  

تندرج من الشعية االلكترونية ويهدف التخصص الى اعداد فني الكترونيات مدرب تدربيا عمليا وعلميا مع ربط  

 خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار . 

 

ر بها العالم نتيجة العزل المفروض على  وفي ظل التحديات الهائلة في عالم االلكترونيات والظروف الحالية التي يم

كل دولة يجعل من الضروري اكثر من اي وقت مضى اعادة التفكير باسلوب ابداعي  في عمل مشاريع ريادية  

للدوائر االلكترونية تسهم في احداث تغيير في هيكل سوق االلكترونيات وتمثل طريقا جديدا يربط بين العلم والمعرفة  

االضافة الى دورها االيجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية  وسوق العمل المحلي ب

 وتحقيق المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة . 

 

 وفي هذا السياق وفي ضوء ما تم دراسته ؛ اكتب بحثا تطبيقيا عن : 

 ) الترانزستور كمفتاح الكتروني (    

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية  

 عناصر البحث : 

  بين رسم الدائرةيعتبر الترانزستور من اهم العناصر االلكترونية التي تستخدم في الدوائر االلكترونية   -1

 .  موضحا البيانات وطريقة عمل الدائرة  لعناصر االلكترونية دراستك لمن خالل  موضوع البحث  

النظرية من اهم النقاط المتبعة قبل تنفيذ الدائرة العملية ارسم الدائرة النظرية  لكترونية رسم الدائرة اال  -2

 بمقياس رسم مناسب .  A4سم ( في ورقة  X 20 15داخل اطار ) موضوع البحث 

 . قم بتحديدهالتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  الالزمة   الدوات والعناصر االلكترونيةا -3

 . قم بتحديدها بدقة  الخامات ) قيم العناصر ( الالزمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  -4
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني                                                                  

 قطاع التعليم الفني                                                                

 االدارة العامة للتنمية مواد التعليم الصناعي                                     

 االدارة العامة للتعليم الصناعي      

                 

 ( األول ( حبث تطبيقي ) الصف  1منوذج ) تابع  
 ختصص الكرتونيات باملدرسة الفنية املتقدمة لتكنولوجيا الصيانة(   

 

اكتب في ذلك مستعينا بما درسته وما هو متوفر لديك   فكرة عمل الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  -5

 من مصادر تعليمية مختلفة وموثوق فيها. 

على احد اجهزة القياس . حدد الجهاز   للدائرة يمكن مشاهدتهاشكل اشارة الدخل وشكل اشارة الخرج   -6

 .   A4على ورقة الالزم وارسم هذه االشارات 

تحديد الجهود التي تعمل بها الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( مع توضيح نوع الجهاز المستخدم   -7

 وكيفية ضبطه وتوصيله بالدائرة لقياس جهد كل من ) الدخل / الخرج ( . 

معرفة مواصفات العناصر االلكترونية بالدائرة ) عن طريق ورقة  وضح    تور من خالل دراستك للترانزس   -8

 المواصفات الفنية ( ، استشهد بذلك من خالل الداتا شيت للعناصر كمثال فقط . 

 من خالل دراستك للعناصر اذكر وظيفة كل عنصر وطريقة فحصه واهميته في الدائرة االلكترونية   -9

كن تطوير او تعديل او تنفيذ هذه الدائرة الستخدامها في جهاز  من خالل دراستك للمواد الفنية يم -10

 الحاسب االلي او اجهزة الكترونية اخرى . 

 :  عن عبارة  يكون  على الدوائر االلكترونية   للحفاظ الزجاج  من  غالف  صمم -11

 . A4للمنظور وحدد االبعاد على اللوحة   الثالثة المساقط استنتج  ثم لمكعب ° 30 هندسى   منظور

          المهنية الواجب اتباعها لتنفيذ الدائرة االلكترونية    والصحة   ما هي اجراءات االمن والسالمة  -12

 ) موضوع البحث ( في مكان العمل . 

االجراءات  د يالوقاية خير من العالج .ابحث في مواقع االنترنت المختلفة عن فيروس الكورونا لتحد -13

 التي يجب اتباعها  للحفاظ على نفسك واسرتك والبيئة المحيطة بك من خطر هذا الفيروس . 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني                                                                   

                                   قطاع التعليم الفني                                 

 االدارة العامة للتنمية مواد التعليم الصناعي                                      

 االدارة العامة للتعليم الصناعي       

 الصف األول ( حبث تطبيقي )    ( 2)   منوذج
 ( ختصص الكرتونيات باملدرسة الفنية املتقدمة لتكنولوجيا الصيانة 

 

 األولالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 ختصص : الكرتونيات صطاع التعلي  الرمل

 املدرسة الرنية املتقدمة لتكنولوجيا الصيانة االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 اخلمسنظام السنوات  االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

 

 موضوع البحث : 

تخصص االلكترونيات من اهم التخصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات والتي  يعد 

تندرج من الشعية االلكترونية ويهدف التخصص الى اعداد فني الكترونيات مدرب تدربيا عمليا وعلميا مع ربط  

 رة على النمو واالبتكار . خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية وتعطيه قد 

 

وفي ظل التحديات الهائلة في عالم االلكترونيات والظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على  

كل دولة يجعل من الضروري اكثر من اي وقت مضى اعادة التفكير باسلوب ابداعي  في عمل مشاريع ريادية  

ث تغيير في هيكل سوق االلكترونيات وتمثل طريقا جديدا يربط بين العلم  للدوائر االلكترونية تسهم في احدا

والمعرفة وسوق العمل المحلي باالضافة الى دورها االيجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات  

 والمهارات البشرية وتحقيق المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة . 

 

 ضوء ما تم دراسته ؛ اكتب بحثا تطبيقيا عن :  وفي هذا السياق وفي

 

 شارة المترددة الستخدامها في االنظمة االلكترونية ( كمكبر لال)الترانزستور 

 

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية  

 عناصر البحث :

الترازستور من العناصر الهامة والذي يعتبر من مكبرات  االشارة التي تستخدم في انظمة االرسال واالستقبال   -1

 من خالل العناصر االلكترونية . موضوع البحث  بين رسم الدائرة وغيرها من االنظمة االلكترونية 

  X 15موضوع البحث ( داخل اطار )   رسم الدائرة االلكترونية ) من دراستك للرسم الفني للدوائر االلكترونية ا -2

 بمقياس رسم مناسب .  A4سم ( في ورقة  20

 . حددهالتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  الالزمة  االدوات والعناصر االلكترونية -3
 . اابحث في القيم السليمة لهالخامات ) قيم العناصر ( الالزمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  -4

 وضح فكرة عملها .  من الدوائر االساسية   الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  -5
يجب مشاهدتهما للتاكد من عملية التكبيرما هو الجهاز الي يقوم بذلك  شكل اشارة الدخل وشكل اشارة الخرج  -6

 . شكل هذه االشارات المتوقعة   A4على ورقة وارسم 

الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( مع توضيح نوع الجهاز المستخدم وكيفية  تحديد الجهود التي تعمل بها  -7

 ضبطه وتوصيله بالدائرة لقياس جهد كل من ) الدخل / الخرج ( . 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني                                                                   

 ليم الفني                                                      قطاع التع            

 االدارة العامة للتنمية مواد التعليم الصناعي                                      

 االدارة العامة للتعليم الصناعي       

 قدمة لتكنولوجيا الصيانة( ( حبث تطبيقي ) الصف األول ختصص الكرتونيات باملدرسة الفنية املت 2تابع منوذج ) 

بين من خالل دراستك للترانزستور معرفة مواصفات العناصر االلكترونية بالدائرة ) عن طريق ورقة   -8

 المواصفات الفنية ( ، استشهد بذلك من خالل الداتا شيت للعناصر كمثال فقط . 
 من خالل دراستك للعناصر اذكر وظيفة كل عنصر وطريقة فحصه واهميته في الدائرة االلكترونية   -9

من خالل دراستك للمواد الفنية يمكن تطوير او تعديل او تنفيذ هذه الدائرة الستخدامها في جهاز الحاسب   -10

 االلي او اجهزة الكترونية اخرى . 

 :  عن عبارة  يكون  فيذيةالدائرة التن على للحفاظ الزجاج  من  غالف  صمم -11
 ه . ل الثالثة  المساقط استنتج ثم  سداسى لمنشور ، °30 هندسى   منظور

موضوع البحث ( في  لدائرة االلكترونية  )ما هي اجراءات االمن والسالمة المهنية الواجب اتباعها لتنفيذ ا -12

 مكان العمل . 

 .  االجراءات الممكن اتباعها لمحاربة الفيروس كيف تحمي نفسك والمجتمع من فيروس الكورونا وما  -13
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني                                                                   

 قطاع التعليم الفني                                                                  

              االدارة العامة للتنمية مواد التعليم الصناعي                          

 االدارة العامة للتعليم الصناعي      

 الصف األول ( حبث تطبيقي )    ( 3)   منوذج           
 ( ختصص الكرتونيات باملدرسة الفنية املتقدمة لتكنولوجيا الصيانة 

 

 األولالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 ختصص : الكرتونيات صطاع التعلي  الرمل

 باملدرسة الرنية املتقدمة لتكنولوجيا الصيانة     االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 اخلمسنظام السنوات          االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

 
 

 موضوع البحث : 

الصناعات والتي  يعد تخصص االلكترونيات من اهم التخصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع 

تندرج من الشعية االلكترونية ويهدف التخصص الى اعداد فني الكترونيات مدرب تدربيا عمليا وعلميا مع ربط  

 خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار . 

 

الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على  وفي ظل التحديات الهائلة في عالم االلكترونيات والظروف 

كل دولة يجعل من الضروري اكثر من اي وقت مضى اعادة التفكير باسلوب ابداعي  في عمل مشاريع ريادية  

للدوائر االلكترونية تسهم في احداث تغيير في هيكل سوق االلكترونيات وتمثل طريقا جديدا يربط بين العلم والمعرفة  

العمل المحلي باالضافة الى دورها االيجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية    وسوق 

 . وتحقيق المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة 

 وفي هذا السياق وفي ضوء ما تم دراسته ؛ اكتب بحثا تطبيقيا عن : 

 (  لالشارة في االنظمة االلكترونية الترانزستور كمكبر )

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية  

 عناصر البحث :

ابحث في مصادرك المختلفة  لرسم الرمز االلكتروني لترانزستور ثنائي القطبية مع رسم التركيب والدائرة   -1

 المكافئة له  . 
  15لدائرة المكافئة  ) موضوع البحث ( داخل اطار )  من دراستك لمادة الرسم الفني ارسم الرمز والتركيب وا -2

X 20   سم ( في ورقةA4   . بمقياس رسم مناسب 

 . ابحث في القيم السليمة لهاالخامات ) قيم العناصر ( الالزمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  -3
 توضيح فكرة عمل الترانزستور من منحني الخواص ) موضوع البحث (  -4

 .  وكذلك انحيازات الترانزستورارسم انواعها طرق توصيل الترانزستور ثنائي القطبية  هناك العديد من   -5
توصيل االساسية للترانزستور  ) موضوع البحث ( مع رسم جدول  الاهم الخواص المميزة لطرق ابحث في  -6

كسب القدرة   -كسب التيار   - كسب الجهد  -زاوية الوجة بين الدخل والخرج    -مقاومة الخرج   -)مقاومة الدخل

 االستخدام (  -
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني                                                                   

 قطاع التعليم الفني                                                                  

 االدارة العامة للتنمية مواد التعليم الصناعي                                      

 االدارة العامة للتعليم الصناعي      

 ( ( حبث تطبيقي ) الصف األول  3منوذج ) تابع                
 ختصص الكرتونيات باملدرسة الفنية املتقدمة لتكنولوجيا الصيانة( 

 

 بين االستفادة من الترانزستور في دراسة الهندسة الكهربية  .   -7
لمادة الحاسب االلي وضح فيما يستخدم الترانزستور في وحدات الدخل اووحدات الخرج او   من خالل دراستك  -8

 . العرض وضح اجابتك بدوائر خاصة بالتراتزسنور   ةشاش

 يوازى االكبر  وجهه المستطيالت لمتوازى° 30 هندسى من دراستك لمادة الرسم الهندسي ارسم منظور  -9

 يوازى ( مم150× 70) أبعاده أوجهه أحد و ( مم150×100) أبعاده و مم 10 يبعدعنه و الرأسى المستوى

  10  عنه  يبعد  و  الجانبى  المستوى  يوازى(  مم100×70)   األصغر  الوجه  و  مم  20  عنه   يبعد  و  األفقى   المستوى

 .   للمنظور  الثالثة المساقط استنتج  ثم   مم

) موضوع    ذ الدائرة االلكترونية  المهنية الواجب اتباعها لتنفيوالصحة ما هي اجراءات االمن والسالمة  -10

 البحث ( في مكان العمل . 

حماية نفسك من االصابة    ية كيفمع الظروف الحالية التي تمر بها مصر من تداعيات فيروس كرونا اكتب عن   -11

بهذا الفيروس وحماية االخرين وما يتوجب على من يشعر باعراض المرض ان يفعله لعالج نفسه وحماية من 

 المحيط به .  يختلط معهم من افراد االسرة والمجتمع 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       
 التعليم الفني الصناعي           

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 (  الكترونيات  /  الحاسبات االلكترونية) 
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          وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 قطاع التعليم الفني            

 االدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي  

 االدارة العامة للتعليم الصناعي     

 ) الصف االول ( (حبث تطبيقي  1منوذج )        
 (    الفنية املتقدمة  نظام السنوات اخلمس   االلكرتونيات واحلاسبات االلكرتونية مبدرسة سلطان العويس )  

 األولالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 ختصص : الكرتونيات وختصص احلاسبات االلكرتونية صطاع التعلي  الرمل

 املدرسة الرنية املتقدمة بسلطان العويس           الصناعياالدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  
 

 اخلمسنظام السنوات    االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  
 

 ث :  موضوع البح

يعد تخصص االلكترونيات من أهم التخلصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات والتي    

 تندرج من الشعبة االلكترونية  ويهدف التخصص الي اعداد فني الكترونيات مدرب  

وتعطيه قدرة علي النمو  تدريبا عمليا وعلميا مع ربط خبرته المهنيه بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية 

 واالبتكار .  

وفي ظل التحديات الهائلة في عالم االلكترونيات والظروف الحالية التي يمر  بها العالم نتيجة العزل المفروض علي   

كل دولة يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضي اعادة التفكير باسلوب ابداع في عمل مشاؤيع ريادية للدوائر  

في احداث تغيير في هيكل سوق اااللكترونيات وتمثل طريقا جديدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق    االكترونية تسهم 

العمل المحلي ،باالضافة الي دورها االيجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية  

 وتحقق المزايا االجتماعية االرتباطهما بالتنمية المستدامة . 

 لسياق وفي ضوء ماتم دراسته ، اكتب بحثا تطبيقيا عن:  وفي هذا ا

 الدوائر االلكترونية البسيطة في المنزل االلكتروني الحديث

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية  

 عناصر البحث : 

لديك مجموعة من االجهزة المنزلية التي تعمل بصفة دورية واردت ان تستغل مصدر جهد مستمر واحد يقوم   -1

بتقسيم الجهود على هذه االجهزة ابحث في دائرة مجزئ جهد باستخدام عدة مقاومات يتم التبديل بينهم بمفتاح  

(  فولت لالحمال )      60-40-20فولت وجهود الخرج مع االحمال كما يلي )    100علي أن يكون جهد الدخل  

في    A4( أوم ..ارسم الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( بالطريقة النظرية علي ورقة  500 -100-250

 سم في ضوء ضوابط وتعليمات الرسم الصناعي .  15X20اطار 

في   A4علي ورق  رسم الدائرة االلكترونية) موضوع البحث ( بالطريقة التنفيذية بنظام الشرائح النحاسية  -2

 سم في ضوء ضوابط وتعليمات الرسم الفني الصناعي    15x20اطار 
 تحديد االدوات وأجهزة القياس المستخدمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (   -3

 تحديد الخامات ) قيم العناصر ( الالزمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  -4

 



65 
 

          وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 قطاع التعليم الفني           

 االدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي  

 االدارة العامة للتعليم الصناعي     

 ) الصسف االول ( (حبث تطبيقي  1منوذج )   تابع      
 نظام السنوات اخلمس  ( ) االلكرتونيات واحلاسبات االلكرتونية مبدرسة سلطان العويس  

 

 توضيح فكرة عمل الدئرة االكترونية ) موضوع البحث (   -5

مع توضيح نوع الجهاز المستخدم وكيفية    A4ارسم شكل اشارة الدخل وشكل اشارة الخرج علي ورقة  -6

 ضبطه وتوصيله بالدائرة لمشاهدة شكل اشارتي الدخل والخرج .  

  المستخدم الجهاز نوع  توضيح مع تحديد الجهود التي تعمل بها الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث(   -7

 لقياس جهد كل من ) الدخل / الخرج (   بالدائرة وتوصيله  ضبطه  وكيفية

 ماهي اجراءات االمن والسالمة المهنية الواجب اتباعها لتنفيذ الدائرة االلكترونية  في مكان العمل .   -8
من وجهة نظرك كيف يمكن تطوير تصميم الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( لتعمل بمصادر طاقة   -9

 اخري بديلة للطاقة الكهربية .  
 ع معلمك عملية شحن وتفريغ المكثف اكتب في هذا الموضوع موضحا هذه العملية . درست م -10

كيفية الوقاية من فيروس كورونا وفقًا إلجراءات األمن والسالمة المهنية الواجب إتباعها لتنفيذ الدائرة   -11

 اإللكتورنية ) موضوع البحث( في مكان العمل. 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  

 قطاع التعليم الفني                                              

 االدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي  

 االدارة العامة للتعليم الصناعي     

 ) الصف االول ( (حبث تطبيقي  2منوذج ) 
 (   نظام السنوات اخلمسدرسة سلطان العويس  ) االلكرتونيات واحلاسبات االلكرتونية مب   

 األولالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 ختصص : الكرتونيات وختصص احلاسبات االلكرتونية صطاع التعلي  الرمل

 املدرسة الرنية املتقدمة بسلطان العويس          االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 

 اخلمسنظام السنوات  االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  
 

 موضوع البحث :  

يعد تخصص االلكترونيات من أهم التخلصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات والتي    

 تندرج من الشعبة االلكترونية  ويهدف التخصص الي اعداد فني الكترونيات مدرب  

وتعطيه قدرة علي النمو  تدريبا عمليا وعلميا مع ربط خبرته المهنيه بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية 

 واالبتكار .  

وفي ظل التحديات الهائلة في عالم االلكترونيات والظروف الحالية التي يمر  بها العالم نتيجة العزل المفروض علي   

كل دولة يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضي اعادة التفكير باسلوب ابداع في عمل مشاؤيع ريادية للدوائر  

في احداث تغيير في هيكل سوق اااللكترونيات وتمثل طريقا جديدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق    االكترونية تسهم 

العمل المحلي ،باالضافة الي دورها االيجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية  

 وتحقق المزايا االجتماعية االرتباطهما بالتنمية المستدامة . 

 وفي هذا السياق وفي ضوء ماتم دراسته ، اكتب بحثا تطبيقيا عن:  

 دوائر مجزئ الجهد البسيطة لتوزيع الجهد على دوائر صغيرة  

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية 

 : عناصر البحث

لديك مجموعة من االجهزة المنزلية التي تعمل بصفة دورية واردت ان تستغل مصدر جهد مستمر واحد يقوم بتقسيم  

علي أن   مقاومه واحده تقوم بدور مجزئ الجهد الجهود على هذه االجهزة ابحث في دائرة مجزئ جهد باستخدام 

 -250-100(  فولت لالحمال )      60-40-20فولت وجهود الخرج مع االحمال كما يلي )    100يكون جهد الدخل  

 ( أوم .  500

سم في ضوء   15X20في اطار   A4ارسم الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( بالطريقة النظرية علي ورقة  -1

 ضوابط وتعليمات الرسم الصناعي . 

               في  A4ورق    رسم الدائرة االلكترونية) موضوع البحث ( بالطريقة التنفيذية بنظام الشرائح النحاسية علي -2

 سم في ضوء ضوابط وتعليمات الرسم الفني الصناعي    15x20اطار 
 تحديد االدوات وأجهزة القياس المستخدمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (   -3
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  

 قطاع التعليم الفني                                              

 االدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي  

 االدارة العامة للتعليم الصناعي     

 
 (حبث تطبيقي ) االلكرتونيات واحلاسبات االلكرتونية مبدرسة سلطان العويس نظام السنوات اخلمس ( 2منوذج ) تابع  

 الخامات ) قيم العناصر ( الالزمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( تحديد  -4
 توضيح فكرة عمل الدئرة االكترونية ) موضوع البحث (   -5

مع توضيح نوع الجهاز المستخدم وكيفية ضبطه    A4ارسم شكل اشارة الدخل وشكل اشارة الخرج علي ورقة  -6

 ل والخرج .  وتوصيله بالدائرة لمشاهدة شكل اشارتي الدخ

  الجهازالمستخدم نوع  توضيح مع تحديد الجهود التي تعمل بها الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث(   -7

 لقياس جهد كل من ) الدخل / الخرج (   بالدائرة  وتوصيله وكيفيةضبطه

 ماهي اجراءات االمن والسالمة المهنية الواجب اتباعها لتنفيذ الدائرة االلكترونية  في مكان العمل .   -8

من وجهة نظرك كيف يمكن تطوير تصميم الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( لتعمل بمصادر طاقة اخري   -9

 بديلة للطاقة الكهربية . 
 المصطلحات االجنبية الموجودة بالبحث  -10

وقاية من فيروس كورونا وفقًا إلجراءات األمن والسالمة المهنية الواجب إتباعها لتنفيذ الدائرة  كيفية ال -11

 اإللكتورنية ) موضوع البحث( في مكان العمل. 
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                          وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 قطاع التعليم الفني            

 االدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي  

 االدارة العامة للتعليم الصناعي     

 
 

 الصف االول   (حبث تطبيقي 3منوذج ) 
 ) االلكرتونيات واحلاسبات االلكرتونية مبدرسة سلطان العويس  (   

 األولالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 ختصص : الكرتونيات وختصص احلاسبات االلكرتونية صطاع التعلي  الرمل

 املدرسة الرنية املتقدمة بسلطان العويس           االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 

 اخلمسنظام السنوات  االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  
 

 موضوع البجث :  

يعد تخصص االلكترونيات من أهم التخلصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات والتي    

 تندرج من الشعبة االلكترونية  ويهدف التخصص الي اعداد فني الكترونيات مدرب  

وتعطيه قدرة علي النمو  تدريبا عمليا وعلميا مع ربط خبرته المهنيه بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية 

 واالبتكار .  

وفي ظل التحديات الهائلة في عالم االلكترونيات والظروف الحالية التي يمر  بها العالم نتيجة العزل المفروض علي   

كل دولة يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضي اعادة التفكير باسلوب ابداع في عمل مشاؤيع ريادية للدوائر  

في احداث تغيير في هيكل سوق اااللكترونيات وتمثل طريقا جديدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق    االكترونية تسهم 

العمل المحلي ،باالضافة الي دورها االيجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية  

 وتحقق المزايا االجتماعية االرتباطهما بالتنمية المستدامة . 

 وفي هذا السياق وفي ضوء ماتم دراسته ، اكتب بحثا تطبيقيا عن:                

 المكثف فى عمليتى الشحن والتفريغ ودور ذلك فى الدوائر االلكترونيه                 

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية  

 عناصر البحث : 

 المكثف اكتب في هذا الموضوع موضحا فى هذه العملية . درست مع معلمك عملية شحن وتفريغ  -1

سلوك المكثف مع الجهد المستمر وكيفية االستفاده من الصفات االستاتيكيه لعمليتى الشحن والتفريغ فى الددوائر  

 االلكترونيه المستخدمه فى حياتنا العمليه 

سم في ضوء    15X20في اطار    A4رقة  ارسم الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( بالطريقة النظرية علي و  -2

 ضوابط وتعليمات الرسم الصناعي . 

في   A4رسم الدائرة االلكترونية) موضوع البحث ( بالطريقة التنفيذية بنظام الشرائح النحاسية علي ورق   -3

 سم في ضوء ضوابط وتعليمات الرسم الفني الصناعي    15x20اطار 
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                          وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 قطاع التعليم الفني            

 االدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي  

 االدارة العامة للتعليم الصناعي     

 
 

 االلكرتونيات واحلاسبات االلكرتونية مبدرسة سلطان العويس  ( (حبث تطبيقي )  3تابع منوذج ) 

 تحديد االدوات وأجهزة القياس المستخدمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (   -4

 تحديد الخامات ) قيم العناصر ( الالزمة لتنفيذ الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث (  -5
 موضوع البحث (  توضيح فكرة عمل الدئرة االكترونية )   -6

مع توضيح نوع الجهاز المستخدم وكيفية    A4ارسم شكل اشارة الدخل وشكل اشارة الخرج علي ورقة  -7

 ضبطه وتوصيله بالدائرة لمشاهدة شكل اشارتي الدخل والخرج .  

  الجهازالمستخدم نوع  توضيح مع تحديد الجهود التي تعمل بها الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث(   -8

 لقياس جهد كل من ) الدخل / الخرج (   بالدائرة  وتوصيله وكيفيةضبطه

 المهنية الواجب اتباعها لتنفيذ الدائرة االلكترونية  في مكان العمل   والصحة ماهي اجراءات االمن والسالمة  -9
مصادر طاقة  من وجهة نظرك كيف يمكن تطوير تصميم الدائرة االلكترونية ) موضوع البحث ( لتعمل ب -10

 اخري بديلة للطاقة الكهربية . 

كيفية الوقاية من فيروس كورونا وفقًا إلجراءات األمن والسالمة المهنية الواجب إتباعها لتنفيذ الدائرة   -11

 اإللكتورنية ) موضوع البحث( في مكان العمل. 
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

 التعليم الفني الصناعى           

 

 

 

 

 

 

 

   : 

 نظام الثالث سنوات                             
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                      والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم  
 قطاع التعليم الفني 

 اإلدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي
 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي 

 ( حبث تطبيقي الصف االول 1منوذج ) 
 ختصص الكرتونيات صناعية وختصص حتكم  نظام الثالث سنوات   

 الصف : االول وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 لكرتونيةشعبة : اال صطاع التعلي  الرمل

 و تك  ختصص :الكرتونات صناعية  االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 نظام الثالث سنوات االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

 موضوع البحث:  
من أهم التخصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات و التي  يعد تخصص اإللكترونيات 

عمليًا وعلميًا مع ربط  تندرج من الشعبة االلكترونية، و يهدف التخصص  إلى إعداد فني إلكترونيات مدرب تدريبًا 
 خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار. 

وفى ظل التحديات الهائلة في عالم اإللكترونيات والظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على كل  
ي إعادة التفكير بإسلوب إبداع  في عمل مشاريع ريادية للدوائر  دولة يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مض

إالكترونية تسهم في احداث تغيير في هيكل سوق اإللكترونيات، وتمثل طريقًا جديًدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق  
ت البشرية، وتحقيق  العمل المحلي ، باإلضافة إلى دورها اإليجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارا

 المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة. 
 وفي هذا السياق وفى ضوء ما تم دراسته؛ اكتب بحثا تتطبيقيًا عن: 

 العناصر االلكترونية اساس النظم االلكترونية 

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية  
 عناصر البحث : 

درجات الطالب في الترم  اكتب برنامج اليجاد مجموع  (  BASIC)  غة البيزيكدراستك للبرمجة بلمن خالل   -  -1
 من المواد الدراسية . التاني لمجموعة  

من حيث  قارن بينهما الخلية الشمسية والخلية الضوپئة للعناصر االلكترونية تعرفت على  من خالل دراستك  -2
 واالستخدام والرسم التركيب ونظرية العمل 

 هم انواع البراجل المستخدمة في عمليات القياس وفيما تستخدم ا االدوات القياس م من خالل دراستك  -3

مم اذا كان موازي لكل من  55ارسم المساقط الثالثة للمستقيم اب الذي طولة للمناظير  من خالل دراستك  -4
مم و االمستوي االفقي   30المستوي الجانبي ويبعد عن المستوي الراسيالمستوي الراسي و االفقي و عمودي علي 

 مم  10مم و طرفة أ يبعد عن المستوي الجانبي   20

درجة في االتجاة الموجب لمحور  30 سم ويصنع زاوية  5 من خالل دراستك للهندسة التحليلية مستقيم طولة   -  -5
 ور الصادات السينات فما هو طول المستقيم علي محور السينات و مح

 من دراستك لالمن الصناعي تحدث عن أهداف كالً من التخزين المستمر والتخزين المؤقت   -6

 كيفية الوقاية من فيروس كورونا وفقًا إلجراءات األمن والسالمة المهنية الواجب إتباعها في مكان العمل.  -7
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                      وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
 قطاع التعليم الفني 

 اإلدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي
 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي 

 الصف االول  ( حبث تطبيقي  2منوذج ) 
 ختصص الكرتونيات صناعية وختصص حتكم  نظام الثالث سنوات 

 الصف : االول وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 االلكرتونيةشعبة :  صطاع التعلي  الرمل

 تك   وات صناعية يختصص :الكرتون االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 نظام الثالث سنوات االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

 موضوع البحث:  
التكنولوجي الهائل في جميع الصناعات و التي تندرج من الشعبة  من أهم التخصصات المسئولة عن التقدم يعد تخصص اإللكترونيات 

هة  االلكترونية، و يهدف التخصص  إلى إعداد فني إلكترونيات مدرب تدريًبا عمليًا وعلميًا مع ربط خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله لمواج
 الحياة العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار.

ة في عالم اإللكترونيات والظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على كل دولة يجعل من وفى ظل التحديات الهائل
الضروري أكثر من أي وقت مضي إعادة التفكير بإسلوب إبداع  في عمل مشاريع ريادية للدوائر إالكترونية تسهم في احداث تغيير في 

ًدا يربط بين العلم والمعرفة وسوق العمل المحلي ، باإلضافة إلى دورها اإليجابي في تحسين هيكل سوق اإللكترونيات، وتمثل طريًقا جدي
 النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية، وتحقيق المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة. 

 وفي هذا السياق وفى ضوء ما تم دراسته؛ اكتب بحثا تتطبيقيًا عن: 

 اه الموصالت ودورها في الدوائر االلكترونية اشب

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية 
 عناصر البحث :

 من خالل مصادر بحثك المختلفة اكتب ما تعرفه   عن أشباه الموصالت الضوئية للعناصر االتية  -1

 الثنائي الضوئي.  -ثنائي الليزر د  -الثايرستور الضوئي ج   - الترانزستور الضوئي ب-أ

 من حيث تركيبه ونظرية العمل واالستخدام والرمز النظري  

مع ذكر تعليمات االمن    اكتب عن المعدات واالدوات التي تعرفت عليها بالورشة في الترم الثاني من الدراسة -2

 والسالمة والصحة المهنية التي تتبعها داخل مكان العمل. 

بتقسيم مستقيم من الداخل بعدة احداثيات و لتعيين احداثيات النقطة التي   ل دراستك للهندسة التحليلية قم من خال -3

 3:2 ( من الداخل بنسة 1,3( و ) 5,2-تقسم المسافة بين النقطتين علي مستقيم هما )

مم موضوع في الفراغ و موازي المستوي الراسي و   25مم وعرضة   40ساقط الثالثة لمستطيل طولة  الم ارسم -4

من   مم علي الترتيب 20مم و 25مم و تبعد حافة المستطيل عن المستوي االفقي و الجانبي بمقدار   40يبعد عنة 

 اليجاد المتوسط الحسابي ثالثة متغرات عددية  خالل دراستك للبرمجة بالغة البيزيك اكتب برنامج

 الصناعي تحدث عن أهداف كالً من التخزين المستمر والتخزين المؤقت من دراستك لالمن  -5

 اكتب برنامج اليجاد حاصل ضرب  ثالثة متغرات عددية   (  BASIC) من خالل دراستك للبرمجة بالغة البيزيك  -6

 لتحمي نفسك واسرتك ومجتمعك من االصابة به . كيفية الوقاية من فيروس كورونا تكلم عن   -7
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 التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة    

 قطاع التعليم الفني           
 اإلدارة العامة للتعليم الصناعي       

 الصف االول  ( حبث تطبيقي  3منوذج ) 
 ختصص الكرتونيات صناعية وختصص حتكم نظام الثالث سنوات 

 الصف : االول وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 االلكرتونيةشعبة :  الرملصطاع التعلي  

 تك   وات صناعية يختصص :الكرتون االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 نظام الثالث سنوات االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

 موضوع البحث:  
الصناعات و التي  من أهم التخصصات المسئولة عن التقدم التكنولوجي الهائل في جميع يعد تخصص اإللكترونيات 

تندرج من الشعبة االلكترونية، و يهدف التخصص  إلى إعداد فني إلكترونيات مدرب تدريبًا عمليًا وعلميًا مع ربط  
 خبرته المهنية بثقافة عامة تؤهله لمواجهة الحياة العملية وتعطيه قدرة على النمو واالبتكار. 

ظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة العزل المفروض على كل  وفى ظل التحديات الهائلة في عالم اإللكترونيات وال
دولة يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضي إعادة التفكير بإسلوب إبداع  في عمل مشاريع ريادية للدوائر  

ة وسوق  إالكترونية تسهم في احداث تغيير في هيكل سوق اإللكترونيات، وتمثل طريقًا جديًدا يربط بين العلم والمعرف
العمل المحلي ، باإلضافة إلى دورها اإليجابي في تحسين النمو االقتصادي وتطوير القدرات والمهارات البشرية، وتحقيق  

 المزايا االجتماعية الرتباطهما بالتنمية المستدامة. 
 وفي هذا السياق وفى ضوء ما تم دراسته؛ اكتب بحثا تتطبيقيًا عن: 

 دوائر االنظمة االلكترونية  الدوائر المتكاملة واهميتها في 

 على ان يتضمن البحث الخطوات واالجراءات التالية 
 عناصر البحث :

 تكلم عن ارشادات االمن والسالمة والصحة المهنية الموجودة داخل ورشة العمل .  -1
 برنامج العمليات الحسابية وكيف يستفاد منه اكتب   (  BASIC) من خالل دراستك للبرمجة بالغة البيزيك  -2
  وضح ثم     المتكاملة ةالدائر عرف من الغناصر التي اثرت بشكل كبير في االنظمة االلكترونية . لدوائر المتكاملة  ا تعد -3

   مميزاتها وعيوبها

 ه واستخداماتهالدقيق وضح بالرسم مكونات رلميكروميتلمن خالل دراستك  -4

 . نقطتين  ب معادلة المستقيم المار   وضح امثلةاليجاة من دراستك للهندسة التحليلية   -5

سم موضوع في الفراغ بحيث  5( لمجسم علي شكل مكعب طول ضلعه 30,30ارسم المنظور الهندسي ) -6

سم و 1سم و عن المستوي االفقي 2توازي اوجهه مستويات االسقاط الثالثة ويبعد عن المستوي الراسي 

 سم ثم ارسم المساقط الثالثة لهذا المجسم 1,5عن المستوي الجانبي 

 ان العملداخل مك العوامل التى تسبب إشتعال الحرائق لالمن الصناعي تحدث  من مصادرك المتعددة   -7

 من دراستك لالمن الصناعي تحدث عن أهداف كالً من التخزين المستمر والتخزين المؤقت  -8

 كيفية الوقاية من فيروس كورونا وفقًا إلجراءات األمن والسالمة المهنية الواجب إتباعها في مكان العمل.  -9
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                                                                                           زارة التربية والتعليم والتعليم الفنيو
 قطاع التعليم الفني والتجهيزات       

   التعليم الفني الصناعي           
 

 

 

 

 

 

 

   : 

 نظام الثالث سنوات
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 قطاع التعليم الفني        

 التعليم الفني الصناعي       
 

 الصف االول   ( 1)  حبث تطبيقي )
 الكرتونية   حاسبات  ) ختصص 

 ( مدارس االمل للصم وضعاف السمع 

 األول الصف :  والتعلي  والتعلي  الرملوزارخ الرتبية 
 مدارس األمل للص  وضعاف السمع صطاع التعلي  الرمل

 حاسبات الكرتونيةالتخصص :  االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 نظام الثالث سنوات  االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

 

وصيانةالدوائر االلكرتونية لألجه خ اااللكرتونية  من التخصصات الرئيسية وانامة يف تصنيع احلاسباتيعترب ختصص   :موضوع البحث 
 املختلرة ومنها احلاسبات الشخصية واحملمولة.

 موحد سيلكوني .. ذات جهد  ابت .. 2باستخدام عدد  ومن  الل عملية تصنيع دائرخ تغذية
صمر  سمتخدام اوما يتبع ذلك من معرفة  واص مجيع العنا سمبة للتحقق من عمل الدائرخ وكذلك جه خ القياس بالدائرخ وا اتباع اجراءات املنا

 مرحلة.األمن والسالمة والصحة املهنية . جبانب اتباع اخلطوات السليمة لتطبيق وتنريذ كل 
 :ويف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًاعن

 دائرخ عملية مطبوعة بتحديد اخلامات املستعملة و طوات العمل . تنريذكيرية                         
 -:بالرس   ةاملوضح الدائرخ املطبوعة وذلك للدائرخ النظريةعلد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية إلنتاج  ➢

 
 

 

 
 
 
 
 
 موحد سيلكوني .. ذات جهد  ابت  2دائرخ نظرية لدائرخ تغذية باستخدام عدد املوض  الرس   يف
 : اآلتي مطلوبو
 فولت ، 6اذا كان جهد اخلرج املطلو  هو  .1

..... اخل ( لتحديد  - study.ekb.egص  بالبحث  الل املراجع العلمية أو مواصع االنرتنت )مثل املكتبة الرصمية املصرية  
 صي  اخلامات املستعملة ) املطلوبة ( .

 .للحصول علد املنتج النهائي يف هيئة دائرخ مطبوعة وض   طوات العمل املطلوبة .2

ياس العناصر بالدائرخ والتأكد من تشغيل الدائرخ بشكل صحي  ، احبث عن ذلك مع ميكن استخدام أجه خ صياس خمتلرة لق .3
 التوضي .

 .( له دور مه  بالدائرخ ... احبث ووض  هذا الدور Zener – Z1ال ينر )  .4
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

                
 الصف االول (  1)حبث تطبيقي )تابع  

 ) ختصص حاسبات الكرتونية 
 مدارس االمل للصم وضعاف السمع(                  

 

 ذلك.السابقة وض  اخلطوات عند تنريذ ضرورية املطلو  اتباعها  والسالمة اجراءات االمن .5

 متنوعة ، ص  بالبحث عن أنواع وحدات اإل راج املختلرة علد مدال تطور احلاسب.وحدات اال راج للحاسب  .6

م  و  35م  اذا كان هذا السط  يوازي املستوال االفقي ويبعد عنه  25ارس  املساصإ الثال ة لسط  علد شكل دائرخ نصف صطرها  .7

 م  .  40مرك ا ) م( يبعد عن املستوال الرأسي و املستوال اجلانيب 

 ات االمن والسالمة املهنية الواجب اتباعها لتنريذ الدائرخ االلكرتونية  يف مكان العمل . ماهي اجراء .8

 املصطلحات االجنبية املوجودخ بالبحث  .9

كيرية الوصاية من فريوس كورونا وفًقا إلجراءات األمن والسالمة املهنية الواجب ىلتباعها لتنريذ الدائرخ اإللكتورنية ) موضوع  .10

 لعمل.البحث( يف مكان ا
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 الصف االول   تطبيقي (  2) حبث  )
 ( مبدارس االمل للصم وضعاف السمع   حاسبات الكرتونية ) ختصص 

 األول الصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 مدارس األمل للص  وضعاف السمع صطاع التعلي  الرمل

 حاسبات الكرتونيةالتخصص :  االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 نظام الثالث سنوات  االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

وصيانةالدوائر االلكرتونية لألجه خ االلكرتونية  من التخصصات الرئيسية وانامة يف تصنيع احلاسباتيعترب ختصص   :موضوع البحث 

 املختلرة ومنها احلاسبات الشخصية واحملمولة.

 توحيد نصف موجة باستخدام موحد سيلكوني ومكثف كيميائيعملية تصنيع دائرخ تغذية ومن  الل 

سمتخدام اوما يتبع ذلك من معرفة  واص مجيع  صمر بالدائرخ وا سمبة للتحقق من عمل الدائرخ وكذلك جه خ القياس العنا اتباع اجراءات املنا

 مرحلة.األمن والسالمة والصحة املهنية . جبانب اتباع اخلطوات السليمة لتطبيق وتنريذ كل 

 :ويف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًاعن

 بتحديد اخلامات املستعملة و طوات العمل .كيرية صنع دائرخ عملية مطبوعة 

 -:بالرس   ةاملوضح الدائرخ املطبوعة وذلك للدائرخ النظريةعلد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية إلنتاج  ➢
 

 

 

 

 دائرخ نظرية توحيد نصف موجة باستخدام موحد سيلكوني ومكثف كيميائياملوض  الرس   يف

 :   اآلتي   مطلوب و 

فولت ، ص  بالبحث  الل املراجع العلمية أو مواصع االنرتنت )مثل املكتبة الرصمية املصرية  9اذا كان جهد اخلرج املطلو  هو  -1

study.ekb.eg - . ) اخل ( لتحديد صي  اخلامات املستعملة ) املطلوبة ..... 

 بة.للحصول علد املنتج النهائي يف هيئة دائرخ مطبوعة وض   طوات العمل املطلو -2

 كيرية صياس كل املقاومة و نائي الوصلة وكذلك جهد الد ل واخلرج. -3

 احبث عن اال تالفات بينهما.  -املكثف الكيميائي خيتلف عن مكثف السرياميك  -4
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

                
 الصف االول ( تطبيقي  2)حبث ) تابع  

 رس الصم وضعاف السمع( ) ختصص حاسبات الكرتونية مبدا 

 

 ذلك.السابقة وض  اخلطوات عند تنريذ ضرورية املطلو  اتباعها  والسالمة اجراءات االمن -5

 أنواع وحدات الد ل علد مدال تطور احلاسب.وحدات االد ال للحاسب متنوعة ، ص  بالبحث عن  -6

م  وطوله  35م ( اذا كان يوازي املستوال اجلانيب ويبعد عنه  35*45ارس  املساصإ الثال ة لسط  علد شكل مستطيل أبعادا)  -7

 م 10م  وعرضه يبعد عن املستوال األفقي مبقدار 20يوازي املستوال الرأسي ويبعد عنه 

 ملهنية الواجب اتباعها لتنريذ الدائرخ االلكرتونية  يف مكان العمل . ماهي اجراءات االمن والسالمة ا -8

نية ) موضوع ىلتباعها لتنريذ الدائرخ اإللكرتو كيرية الوصاية من فريوس كورونا وفًقا إلجراءات األمن والسالمة املهنية الواجب  -9

 البحث( يف مكان العمل.
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 والتعليم الفنيوزارة التربية والتعليم 
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

 الصف االول   تطبيقي (  3) حبث  )
 ( ملدارس الصم وضعاف السمع   حاسبات الكرتونية ) ختصص 

 األول الثانويالصف :  وزارخ الرتبية والتعلي  والتعلي  الرمل
 السمعمدارس األمل للص  وضعاف  صطاع التعلي  الرمل

 حاسبات الكرتونيةالتخصص :  االدارخ العامة لتنمية مواد التعلي  الصناعي
 نظام الثالث سنوات االدارخ العامة للتعلي  الصناعي  

وصيانةالدوائر االلكرتونية لألجه خ االلكرتونية  من التخصصات الرئيسية وانامة يف تصنيع احلاسبات يعترب ختصص : موضوع البحث 

 املختلرة ومنها احلاسبات الشخصية واحملمولة.

صمر بالدائرخ ومن  الل  سمتمر ) دائرخ توحيد موجة كاملة ( وما يتبع ذلك من معرفة  واص مجيع العنا صمنيع دائرخ تغذية بالتيار امل عملية ت

سمتخدام ا سمبة للتحقق من عمل الدائرخ وكذلك جه خ القياس وا صمحة املهنية . جبانب اتباع اخلطوات املنا سمالمة وال اتباع اجراءات األمن وال

 مرحلة.السليمة لتطبيق وتنريذ كل 

 :ويف ضوء ما سبق وما مت دراسته  اكتب حبثًاعن

 تنريذ دائرخ عملية مطبوعة بتحديد اخلامات املستعملة و طوات العمل .

 -:بالرس   ةاملوضح الدائرخ املطبوعة وذلك للدائرخ النظريةعلد أن يتضمن البحث  استخدام النقاط التالية إلنتاج  ➢
 

 

 

 

 فولت ( 6دائرخ نظرية للحصول علد تيار مستمر مقدارا ) جهد اخلرج املوض  الرس   يف
 فولت ( . 220وذلك من د ل تيار متغري مقدارا ) جهد الد ل  

 :   اآلتي   مطلوب و 
 ذكر وتديد صي  اخلامات املستعملة ) املطلوبة ( . -1

 شرح  طوات العمل بالتوصيتات حتد احلصول علد املنتج النهائي. -2

 كيرية صياس كل املقاومة و نائي الوصلة وكذلك جهد الد ل واخلرج. -3

  نائي الوصلة يف حال  التوصيل االمامي والعكسي.شرح  عمل  -4

 اذكر با تصار أه  وحدات االد ال واإل راج للحاسب. -5
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 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
 قطاع التعليم الفني        
 التعليم الفني الصناعي       

 

               
 الكرتونية ( ( تطبيقي ) ختصص حاسبات  3تابع )حبث ) 

 

م  وطوله  35م ( اذا كان يوازي املستوال اجلانيب ويبعد عنه  35*45ارس  املساصإ الثال ة لسط  علد شكل مستطيل أبعادا)  -6

 م 10م  وعرضه يبعد عن املستوال األفقي مبقدار 20يوازي املستوال الرأسي ويبعد عنه 

 ماهي اجراءات االمن والسالمة املهنية الواجب اتباعها لتنريذ الدائرخ االلكرتونية  يف مكان العمل .  -7

كيرية الوصاية من فريوس كورونا وفًقا إلجراءات األمن والسالمة املهنية الواجب ىلتباعها لتنريذ الدائرخ اإللكتورنية ) موضوع  -8

 البحث( يف مكان العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


