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 الفصل األول

 السالمة والصحة المهنية

Occupational Safety and Health 

 

 

 :االول أهداف الفصل

 -:دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على أن االنتهاء منبعد 

 العمل الذي ٌإدٌه. ٌحدد معدات الوقاٌة الشخصٌة التً ٌحتاجها فً .1

 وطرٌقة حمل ونقل االجسام بطرٌقة امنه  تنظٌم وتخطٌط ورشة العمل  ٌتمكن من .2

 ٌلم بطرق الوقاٌة من االصابات فً العمل وأسباب حدوث الحرائق وكٌفٌة تشغٌل مطفؤة الحرٌق. .3

على القواعد االساسٌة  ٌستخدم العدد واالدوات بؤمان وكٌفٌة الحفاظ علٌها. إضافة الى انه ٌتعرف .4

 .لخزن العدد 

 ٌنفذ اجراءات السالمة المهنٌة داخل الورشة. .5

 

 

 

 



6 
  

 تمهٌد :1 -1

 فًالصحة والسالمة فً العمل من االمور المهمة وأن عدم االهتمام بها أو إهمال هذا الجانب 

العمل ٌتسبب عنه حدوث حوادث وإصابات قد تإدي الى الموت فً بعض االحٌان. وٌترتب على هذه 

 :ٌؤتًالحوادث ما 

 دفع تعوٌضات مالٌة للعمال المصابٌن وعوائلهم -1

 حدوث ضرر أو فقدان بالمنتج أو المواد الخام. -2

 مالٌة.صٌانةالمعدات المتضررة وتؤهٌلها إلعادتها للعمل وٌترتب على ذلك خسائر  -3

 توقف العمل وإضافة وقت عمل آخر. -4

 ضٌاع وقت فً دراسة أسباب الحوادث  -5

 

تقع مسإولٌة السٌطرة على الصحة والسالمة فً العمل على اإلدارة, وٌمكن تلخٌص واجبات 

 :ٌؤتًاالدارة فٌما ٌخص الصحة والسالمة بما 

 التخطٌط ووضع سٌاسة للصحة والسالمة فً العمل. -1

 واإلصابات وامكانٌة حدوثها وسبل تالفٌها.دراسة الحوادث  -2

 . توفٌر وتهٌئة مستلزمات منع حصول الحوادث -3

 

 Personal protective equipment         معدات الوقاٌة الشخصٌة   2-1

عدات وقائٌة الغاٌة من استخدامها هً حماٌة المتدربٌن من االضرار واالصابات التً مهً أدوات و

الغازات السامة وكٌمٌاوٌة المواد القد ٌتعرضون لها فً العمل أو الورشة, حٌث ٌتعرضون الى مخاطر 

ل هذه المعدات احدى الوسائ دحسب ظروف ونوع العمل. وتعبكهربائٌة وغٌرها من المخاطر واالجهزة ال

لحماٌة المتدربٌن من هذه المخاطر. ومن أجل تنظٌم الصحة والسالمة فً العمل ٌجب أن ٌجهز 

مع األعمال التً ٌإدونها لحماٌتهم من اإلصابات ومن أمثلة  تتالءمبمعدات وقاٌة شخصٌة  ونالمتدرب

الشخصٌة من واقٌة الوجه وغٌرها(. إن معدات الوقاٌة  , هذه المعدات )الكفوف,النظارات,خوذة الرأس

ات الوقاٌة معدمتعددة من ا ٌبٌن أنواع1-1شؤنها تقلٌل حوادث وإصابات العمل الى أقل ما ٌمكن, الشكل 

 .الشخصٌة
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 معدات الوقاٌة الشخصٌة (1-1رقم )الشكل 

      Types of personal protectiveانواع معدات الوقاٌة الشخصٌة 1-2-1
equipment                                                                                      

عتمد على تتوجد أنواع متعددة من معدات الوقاٌة الشخصٌة تضمن حماٌة كل أجزاء جسم المتدرب. و

 نوع العمل الذي ٌإدٌه والمخاطر التً ٌمكن أن ٌتعرض لها. ومن أهم أنواع معدات الوقاٌة الشخصٌة:

 س العمل: مالب -1

تستخدم المالبس الواقٌة فً حماٌة جسم المتدرب 

من األضرار المختلفة فً بٌئة العمل والتً ال 

توفرها المالبس العادٌة والتً قد تكون هً ذاتها 

 لوقوع اإلصابات . سببا  

تستخدم لحماٌة الجسم من تؤثٌر  مالبس العمل

المواد الكٌماوٌة ومن اإلشعاعات التً تصدر عن 

بعض المواد المستخدمة فً الصناعات. وتتناسب 

مواد صنع هذه المالبس مع طبٌعة العمل والمخاطر 

فمنها ما هو مصنوع من الجلد  ,التً قد تنجم عنه

غٌر ذلك من المواد أو  وساألسبستأو من مادة 

والتً تقدم وسائل الحماٌة المطلوبة من الخاصة 

 .مخاطر معٌنة ومحددة

 

 

 

 

معدات حماٌة الوجه  (2-1رقم )الشكل 

 التً تستخدم فً اللحام ننٌوالعٌ
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 ن:نٌحماٌة الوجه والعٌ. 2

غازات الو لمثل السوائالمواد هً أقنعة بالستٌكٌة أو معدنٌة تستخدم لحماٌة الوجه والعٌنٌن من تطاٌر 

ٌبٌن معدات حماٌة الوجه  (2-1)رقم الشكل وعند اللحام.  والحوامض واألبخرةٌة وكٌمٌاال

 .وٌجب أن تكون هذه المعدات:والعٌنٌن

  مرٌحة لدرجة مقبولة.أ .

 دون أن ُتتلف.  من قابلة للتنظٌفب.

 أن تكون بحالة جٌدة.ج .

 
 وسائل حماٌة الرأس:  .3

من األجساام السااقطة أو  بة لحماٌة رأس المتدرمعدهً 

اصااطدام الاارأس باااألجهزة والمااواد. وتصاانع ماان مااواد 

هااا. بعضااها مقاااوم إمختلفااة وحسااب المخاااطر المااراد در

ٌاة ومنهاا ماا ٌقاً ئللحرارة وبعضها مقاوم للماواد الكٌمٌا

 االجسااامالاارأس ماان الصاادمة الكهربائٌااة أو ماان سااقوط 

 .ٌبٌن واقٌة الرأس (3-1)رقم الشكل وعلى الرأس. 

 
 كفوف العمل: .4

ما ٌتعرض المتدرب فً بٌئة العمل الى أخطار  ا  كثٌر

وإصابات فً الٌدٌن مثل الحروق والجروح والصدمة 

الكهربائٌة والمواد الكٌمٌاوٌة. لذا تستخدم قفازات تالئم 

العمل الذي ٌإدٌه المتدرب لحماٌة الٌدٌن. وُتصنع 

حسب ظروف العمل. ومن بالقفازات من مواد مختلفة 

 أنواع القفازات:

لقفازات المصنوعة من القماش: تستخدم للوقاٌة من ا . أ

 .  (4-1)رقم األوساخ واألتربة.كما فً الشكل 

القفازات الجلدٌة: تحمً األٌدي من األطراف الحادة  . ب

 .  (5-1)رقم واألجسام الساخنة.كما فً الشكل 

                                                          

 

 قفازات جلدٌة (5-1رقم )الشكل                                                                       

 

 واقٌة الرأس (3-1رقم )الشكل 

 

 قفازات من القماش (4-1رقم )الشكل 
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 عند:  تستخدم للوقاٌة  القفازات البالستٌكٌة . ج

رقم . كما فً الشكل  مالمسة المواد الكٌمٌاوٌة

(1-6. ) 

 

   

 قفازات بالستٌكٌة (6-1)الشكل                                                                          

القفازات المطاطٌة: تستخدم للوقاٌة من الصدمة  . د

 . (7-1)رقم الكهربائٌة. كما فً الشكل 

 

 

 

                                                                  

 قفازات مطاطٌة (7-1رقم )الشكل                                                                        

 أحذٌة العمل: .5

وهااً أحذٌااة تحمااً األقاادام ماان اصااطدام أو سااقوط 

ثقٌلة أو أدوات على القدم, ُتصنع هذه األحذٌة  أجسام

بمواصاافات خاصااة تالئاام المخاااطر المحتماال التعاارض 

لها. وتصنع من الجلد المقوى بمقدمة فوالذٌة لزٌاادة 

والمواد وللحماٌة من  جسامحماٌة القدم من سقوط األ

. وتكون هذه االحذٌة مانعاة العملاألجزاء الحادة عند 

 . الى حدوث اصاباتلالنزالق حتى ال تإدي 

وبعااض هااذه األحذٌااة تصاانع ماان المطاااط المقاااوم 

للتآكااال واألحمااااض وعااادم امتصاصاااها للساااوائل. 

وفً بعض أماكن العمل ٌستوجب علاى المتادربٌن 

هرباائً ارتداء أحذٌة مطاطٌة مقاومة للتوصٌل الك

. كماا مباٌن فاً الشاكل اوخالٌة من المسامٌر تمام

 (.8-1)رقم 

            

                                         

 

 

 

 حذاء ذو مقدمة فوالذٌة

 

 

 أحذٌة وقاٌة االقدام (8-1) لالشك
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 صداري العمل   6.

من األضرار التً قد ٌتعرض لها فً العمل  بتإمن حماٌة جسم المتدر

والتً ال تإمنها المالبس العادٌة. وُتصنع بدلة العمل من مواد مختلفة 

 ومنها:حسب ظروف العمل. بو

وهً تحمً من األتربة واألوساخ وٌستخدمها  بدلة القماش: . أ

 المتدرب فً مختلف الورش.

تستخدم لوقاٌة الجسم من الحرارة, وٌستخدمها  :صداري الجلد . ب

 المتدرب فً صهر المعادن واللحام.

تقً جسم المتدرب فً الصناعات الكٌمٌاوٌة  :البدلة البالستٌكٌة . ج

 من تؤثٌر السوائل والمواد الكٌمٌاوٌة.

 
 

 :أدوات حماٌة السمع. 7

كون فٌها ضوضاء عالٌة تإثر على تبعض أماكن العمل 

طوٌلة قد ٌسبب فقدان  مدةوالعمل فً هكذا أجواء ل السمع

المتدربٌن بؤدوات حماٌة السمع لذا على إدارة العمل تجهٌز 

المالئمة للعمل وعلى المتدربٌن استخدامها لتقلٌل  السمع

تعرض الى ضوضاء الالضوضاء للحفاظ على سمعهم. أن 

ساعات ٌومٌا  ٌإثر على  ًدٌسبل ( لمدة ثمان 90)  شدتها

العمل فً  األذن عندسمعهم لذا علٌهم ارتداء واقٌة 

 . (10-1)رقم. وكما مبٌن فً الشكل ضوضاء شدٌدة

 

 الجهاز التنفسً: حماٌةأدوات .8

هواء ملوث باألتربة والغازات واألبخرة مما  استنشاققد ٌتعرض المتدربون فً بعض الصناعات الى 

 التنفسً. الجهازحماٌة فً الجهاز التنفسً, لذا ٌجب تجهٌز المتدربٌن بوسائل  اٌسبب أمراض

 

(     9-1رقم )الشكل 

 عملصداري ال

 

 السمع أدوات حماٌة (10-1رقم )الشكل 
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 معدات حماٌة الجهاز التنفسً (11-1رقم )الشكل  

حسب بتكون هذه الوسائل على هٌئة كمامات وأقنعة توضع على الوجه وتختلف هذه األقنعة والواقٌات 

 نوع وطبٌعة العمل والتلّوث. ومن هذه األنواع:

عندما ٌكون الجو فً مكان العمل فٌه كثٌر من األتربة والغبار وغٌرها كما فً  ٌستعملقناع األتربة:  . أ

وهو ٌمنع  , وٌتكون القناع من مرِشح قطنً أو اسفنجً ٌمكن تغٌٌره عند الحاجة . معامل االسمنت

 . (11-1)رقم كما فً الشكل   وصول ذرات الغبار الى الجهاز التنفسً

ٌستخدم لوقاٌة الجهاز التنفسً من الغازات واألبخرة  الكٌمٌاوٌة:الكمامات الواقٌة من المواد  . ب

 الضارة. واذا كانت كمٌة الملّوثات كبٌرة ٌمكن أن تزّود الكمامة بقناع لحماٌة الوجه والعٌنٌن.

ٌستخدم لوقاٌة الجهاز التنفسً من الغازات واألبخرة ومختلف الملوثات وباألخص  :الكمامة الشاملة . ج

 الغازات السامة.

, ٌمنع وصول  ت والنسٌجءاٌستخدم فً الصناعات الخشبٌة وأعمال اإلنشا :الكمام الورقً القطنً . د

 األتربة والغبار الى الجهاز التنفسً للعامل.

تستخدم فً أعمال تنظٌف المعادن بالرمال لمنع تعرض المتدربٌن لتؤثٌر الرمال  : هـ. الخوذة والقناع

 . (12-1)رقم كما فً الشكل والمتطاٌرة. 
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 خوذة وقناع (12-1رقم )الشكل 

 

 أحزمة العمل : .6

من الحوادث  دللعمل فً أماكن مرتفعة والسقوط من األماكن المرتفعة ٌعنضطر فً حاالت معٌنة 

, لذا على جمٌع المتدربٌن فً االماكن المرتفعة ارتداء  الشائعة وٌسبب إصابات قد تإدي الى الموت

فً منطقة الصدر واخرى ٌرتدٌها فً  رتدٌهٌأحزمة األمان. وهذه األحزمة بؤشكال مختلفة منها ما 

التؤكد من صالحٌة  علٌنامنطقة الحوض وٌربط الطرف اآلخر للحزام فً مكان ثابت من البناٌة وٌجب 

 . (13-1)رقم فٌه قبل ارتدائه. كما فً الشكل  الحزام للعمل وعدم وجود عٌوب

 

 أحزمة العمل    (13-1رقم )الشكل 

 The requirements of Workshop       متطلبات الورشة  1-3

 : التهوٌة .1

باستخدام مفرغات الهواء  صناعٌةتكون تهوٌة الورش إما طبٌعٌة باالستفادة من النوافذ واالبواب أو 

 لطرد الغازات واالبخرة الى خارج الورشة وادخال هواء نقً الى داخلها.
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وٌستحسن تزوٌد مناطق اللحام بالمفرغات لسحب الغازات المتولدة نتٌجة اللحام ودفعها الى خارج 

 الورشة.

 اإلضاءة فً الورشة:  .2

زع هذه المصابٌح فً جمٌع أنحاء الورشة. تستخدم مصابٌح كهربائٌة كبٌرة إلنارة ورشة العمل. تو

 . وٌمكن االستفادة من االضاءة الطبٌعٌة فً االنارة. وقد تجهز الورش بمصابٌح طوارئ

 Planning rules of the workplace                         قواعد تخطٌط مكان العمل 1-3-1

 ٌجب أن تحتوي الورشة على ما ٌؤتً:      

 حركة االشخاص.جب ان الٌعٌق لمنضدة العمل. وٌجب أن تكون دائما  نظٌفة ومرمكان مالئم  .1

الماكنات تثبت فً الورشة فً موقع مناسب. وٌجب تحدٌد مكان للمعدات الخاصة مثل وسائل الرفع  .2

 وغٌرها.

 مخزن الورشة: وتكون مساحته مناسبة الحتٌاجات الورشة .3

 ولٌة.أدوات ومعدات االمان الصناعً واالسعافات اال .4

 دوالٌب لحفظ مالبس المتدربٌن. .5

 حٌز ادارة الورشة. .6

 وادناه مخطط لورشة عمل صغٌرة.

 

 ( مخطط لورشة عمل صغٌرة14-1رقم )الشكل 
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 Cleaning the workplace تنظٌف مكان العمل 1-3-2

 ا  ان نظافة مكان العمل عامل اساسً من عوامل االمان فً الورشة ولكً ٌكون مكان العمل نظٌف         

ٌجب تنظٌفه ٌومٌا  بعد العمل وٌشمل التنظٌف رفع جمٌع مخلفات العمل من منضدة العمل وارضٌة الورشة 

ورفع الُعدد التً  .نةامباستخدام مذٌبات المسكوبة علٌه من الزٌوت والشحوم  منضدة العملتنظٌف و

استخدمت بالعمل عن المنضدة واعادتها الى مكانها المخصص . وعند استخدام مكائن الورشة فعلٌنا تنظٌف 

 . منضدة الماكنة ) مثقب مثال  ( من مخلفات العمل وتزٌٌت المنضدة حفاظا علٌها من التؤكسد

باستخدام الماء والصابون وعدم استخدام أما ارضٌة الورشة فٌجب تنظٌفها من بقع الزٌت بشكل كامل 

  مشتقات البترول ) مثل النفط االبٌض او البنزٌن ( لخطورة استخدامها . ورفع االجسام عن ارضٌة الورشة

 . النفاٌات بعد التنظٌف فً االماكن المخصصة لها خارج الورشة وعلٌنا قبل ترك الورشة افراغ سلة

 First aid  اإلسعافات األولٌة 1-4

هً الخطوات التً ٌمكن إتباعها إلنقاذ حٌاة شخص ما تعّرض لجرح أو حرق أو نوبة قلبٌة وبسرعة لحٌن 

 . وصول سٌارة اإلسعاف أو اٌصال المصاب الى مركز طبً أو مستشفى

 فكرة عامة عن االسعافات االولٌة 1-4-1

ة المإقتة التً ٌجب أن ٌتلقاها ٌمكن تعرٌف اإلسعافات االولٌة بؤنها الرعاٌة والعناٌة األولٌة والفورٌ

تعرضه المفاجئ لحالة صحٌة طارئة أدت الى النزٌف أو الجروح أو الكسور أو االغماء إلنقاذ دى االنسان ل

 والحفاظ علٌها وعدم تدهور حالته نحو االسوأ لحٌن نقله الى المستشفى أو المركز الصحً. حٌاته

ٌكون عامال   فً مجال الطب وإنما ٌشترط أن تكون لدٌه أن  بالذي ٌقوم باإلسعافات االولٌةال ٌشترط 

 تتحدد مسإولٌة المسعف بما ٌؤتً:و إنقاذ حٌاة المصاب. من معلومات كافٌة تمّكنه

تقٌٌم وتشخٌص سرٌع لإلصابة أو الحالة وتحدٌد نوع المرض أو اإلصابة من األعراض أو العالمات  .1

 المشاهدة.

 ا كانت صغٌرة.فحص المصاب واالهتمام باإلصابة مهم .2

 حسب اإلصابة أو المرض.بتقدٌم العالج المناسب  .3

 نقل المصاب الى المستشفى او اقرب مركز صحً. .4
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 صندوق اإلسعافات األولٌة 

عمل. ٌحوي الصندوق )وقد ٌكون  فٌههو صندوق ٌجب وجوده فً المعمل والمنزل والسٌارة وفً أي مكان 

ٌجب أن ٌكون مكان صندوق  (15-1)رقم حقٌبة ٌمكن نقلها ( وسائل اإلسعافات األولٌة. كما فً الشكل 

لجمٌع المتدربٌن فً المكان وٌمكن الوصول الٌه بسهولة. وٌجب أن ٌحوي  ا  اإلسعافات األولٌة معلوم

 ما ٌؤتً: على الصندوق

 كتٌب اإلسعافات األولٌة. .1

 ضمادات الصقة بؤحجام مختلفة. .2

 قطن معقم و شاش معقم. .3

 مطهرات ومعقمات. .4

 غسول للعٌن. .5

وٌجب تدرٌب المتدربٌن على طرٌقة إجراء اإلسعافات األولٌة وعلٌنا التؤكد من تارٌخ صالحٌة المواد 

 الموجودة فً صندوق اإلسعافات األولٌة بٌن فترة وأخرى واستبدال التالف منها.

 

 صندوق اإلسعافات االولٌة (15-1رقم )الشكل 

 حروق بالمواد الكٌمٌاوٌة والماء الساخنال 1-4-2

Burns with chemicals and hot water 

ك ٌفعل وكذلعندما تالمس جسم االنسان  اتسبب بعض المواد الكٌمٌاوٌة كالحوامض والقواعد حروق        

       إتباع ما وإلجراء اإلسعافات االولٌة لشخص مصاب بحروق كٌمٌاوٌة علٌنا الماء الساخن والبخار 

وضع مواد كٌمٌاوٌة معادلة للمواد عدم  :عدم وضع المراهم والكرٌمات الطبٌة على المنطقة المصابة. ٌؤتً
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مواد حروق بالال: (16-1رقم )المسببة للحروق ألن ذلك قد ٌسبب زٌادة فً شدة االصابة. وٌبٌن الشكل 

 . الكٌمٌاوٌة

 

 حروق بالمواد الكٌمٌاوٌة(ال16-1رقم )الشكل 

 الوقاٌة من االصابات والجروح  1-4-3

The prevention of injuriesand wounds 

للحد من الحوادث وإصابات العمل واالمراض التً تسببها المهنة وحماٌة المتدربٌن من الحوادث          

وخفض عدد ساعات العمل المفقودة نتٌجة للغٌاب بسبب المرض وتقلٌل تكالٌف العالج علٌنا توفٌر بٌئة 

 عمل آمنة ورفع مستوى الكفاءة ووسائل الوقاٌة وهذا ٌإدي الى زٌادة اإلنتاج. 

إصابات العمل: هً اإلصابة التً ٌتعرض لها المتدرب فً مكان عمله أو بسبب العمل وقد تكون إصابات 

وللحد من االصابات اثناء العمل ٌجب إتباع القواعد  العمل من الخطورة بحٌث تسبب الموت أو العجز.

 :االتٌة

 الى الجدران. امربوطة جٌد قنانً الغاز ٌجب أن تكون .1

 وتعلٌمات السالمة على جدران الورشة.وضع إرشادات  .2

 وجود عالمات على أوعٌة المواد تبٌن ما تحتوٌه هذه األوعٌة. .3

 األسالك الكهربائٌة ٌجب أن تكون غٌر متدلٌة وتكون مثبتة. .4

 مستوى األرض. بارتفاعالحفر وفتحات المجاري ٌجب أن تغطى بؤغطٌة  .5

 وجود أسٌجة أمان تحٌط بالماكنات. .6

 .ب طوارئ تكون مفتوحة دائما اتجهز الورش بؤبو .7

 على المتدربٌن اتباع التعلٌمات الخاصة بقواعد السالمة واالمان فً العمل. .8

  Safety rules regarding firesقواعد السالمة المتعلقة بالحرائق  1-5

 فكرة عامة 1-5-1

ٌجب ودرجة الحرارة. الحرائق ظاهرة كٌمٌاوٌة تحدث نتٌجة تفاعل المادة المشتعلة بؤوكسجٌن الجو بتؤثٌر

فكرة عن التصرفات الواجب اتخاذها للوقاٌة من حدوث الحرائق وكٌفٌة التصرف  بان ٌكون لدى المتدر
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عند حدوث حرٌق, وقواعد اإلخالء وتدابٌر مكافحة الحرٌق األولٌة لحٌن وصول فرقة اإلطفاء. وٌجب 

 تدرٌب جمٌع المتدربٌن فً المكان على هذه الترتٌبات.

 :االحتٌاطات الواجب اتخاذها للحد من حدوث الحرائق

 لغرض تقلٌل حوادث الحرٌق علٌنا اتباع ما ٌؤتً:   

 منع التدخٌن فً مكان العمل. .1

 ٌجب ان تكون أرضٌة الورشة نظٌفة دائما . .2

 العناٌة واالهتمام بخزن المواد القابلة لالشتعال. .3

 

 منافذ الحرٌق ) ابواب ومسالك الطوارئ(

ك الهروب ) الطوارئ ( من األمور التً ٌجب االهتمام بها ألنها تتعلق بنجاة المتدربٌن فً المبنى مسال دتع

بحٌث الخاصة بهم  وٌجب تحدٌد عدد المتدربٌن فً كل جزء من أجزاء المبنى ثم ُتقرر مسالك الهروب

 تضمن خروج جمٌع المتدربٌن عند حدوث حرٌق. وٌشترط فً هذه المسالك ما ٌؤتً:

, وتكون سهلة الفتح وٌمنع قفلها وأن تإدي الى مكان باتجاه الهروب تفتح األبواب الى الخارجأن  .1

 آمن.

 التً تسبب التزاحم والتدافع مة المسالك وأن تكون خالٌة من العوائق والعقباتءمال .2

 لكل المتدربٌن فً الورشةتوضٌح مسالك الطوارئ وطرٌقة فتح األبواب  .3

 فً مسالك الطوارئ. االحتٌاطٌةتوفٌر اإلضاءة  .4

وٌجب توفٌر وسٌلة سهلة لقطع التٌار عن المبنى عند حدوث حرٌق. وٌجهز المبنى بجرس )صفارة( 

بحٌث ُتسمع فً كل  ا  انذار خاصة بالحرٌق ٌمكن تشغٌلها من أي مكان فً المبنى, وأن ٌكون صوتها شدٌد

م تجهّ  ونمكان من المبنى. أما األماكن  التً ٌعمل فٌها عامل عمل ز بمصابٌح تحذٌر حمراء تعمل مع صُّ

وٌجب التؤكد بشكل دوري فً أوقات محددة من صالحٌة عمل جهاز اإلنذار وإجراء  . جرس إنذار الحرٌق

 . عند وجود عطب فٌه الصٌانة المطلوبة

 

    تصنٌف انواع الحرائق ومسبباتها 1-5-2

                             Classification types of fires and their causes 

  حرائق المواد الكٌمٌاوٌة والمواد القابلة لالشتعال: وسبب حدوثها االهمال والالمباالة أو سوء التخزٌن .1

الحرائق الكهربائٌة: قد تكون بسبب حدوث عطل كهربائً ٌنتج عنه شرارة كهربائٌة مع وجود مواد  .2

 قابلة لالشتعال قرٌبة.

 .من النفاٌاتالحرائق الناتجة عن النفاٌات: وذلك بسبب عدم التخلص االمن  .3
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 الحرائق الناتجة عن الغازات واالبخرة القابلة لالشتعال. .4

 Types of fire extinguishersانواع مطافئ الحرٌق  1-5-3

 توجد أنواع متعددة من مطافئ الحرٌق, ومن أهم هذه األنواع هً: 

 :مطفؤة الماء المضغوط -1

فوالذٌة معبئة بالماء تحت ضغط غاز خامل وتستخدم  أسطوانةهً 

إلطفاء حرائق الخشب واألوراق والمواد البالستٌكٌة وال ٌستعمل هذا 

النوع مع حرائق األجهزة الكهربائٌة أو حرائق الشحوم والزٌوت وهً 

كما  فٌنطفئ الحرٌق. تعمل على خفض درجة حرارة المواد المشتعلة

 .(17-1)رقم فً الشكل 

 

 : مطفؤة غاز ثنائً أوكسٌد الكربون -2

المطفؤة من الصلب وتحوي غاز ثنائً أوكسٌد  أسطوانةتصنع 

الى حد اإلسالة وتستخدم إلطفاء حرائق  الكربون تحت ضغط عالِ 

سرٌعة االشتعال. الالزٌوت والشحوم وحرائق الكهرباء والسوائل 

وٌعمل ثانً أوكسٌد الكربون على خنق اللهب وعزله عن الهواء 

غاز  فً الهواء الطلق حٌث ٌتبدد استعمالهاوهً ال تنفع عند 

 . (18-1)رقمبفعل الرٌح. كما فً الشكل  اإلطفاء

 
 :مطفؤة الرغوة -3

تعبؤ االسطوانة بالماء ومواد عضوٌة تنتج رغوة وتستخدم إلطفاء حرائق الزٌوت والشحوم وال  

 (19-1)رقم تستخدم فً حرائق األجهزة الكهربائٌة المتصلة بالتٌار الكهربائً. كما فً الشكل 

 

 

                                                               
 
 
 
 
 

 اسطوانة الرغوة (19-1رقم )لشكل ا
 

 

 اسطوانة الماء (17-1رقم )الشكل 

 

 

اسطوانة  (18-1رقم )الشكل 
 غاز ثنائً أوكسٌد الكربون
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 :المسحوق الجافمطفؤة  -4

معبئة بالبودرة الكٌمٌاوٌة الجافة ٌستخدم فً إطفاء  األسطوانة

حرائق الوقود السائل والشحوم والمواد السرٌعة االشتعال 

وتعمل البودرة على عزل سطح المادة لمشتعلة عن الهواء. كما 

 (20-1)رقم فً الشكل 

 اسطوانة المسحوق لجاف (20-1) الشكل                                                                      

 

 :مطفؤة الهالوجٌن -5

األبخرة الناتجة عن استخدامهذا النوع من المطافئ سامة 

وتإثر على مستخدمها لذا فهً غٌر مفضلة وهً صالحة 

 . (21-1)رقم كما فً الشكل ولجمٌع أنواع الحرائق.

                                                               
 اسطوانة الهالوجٌن (21-1رقم )لشكل ا                                                                   

 
 : بطانٌةالحرٌق -6

 كمافً. الهواء عن فٌعزله بها الحرٌق وٌغطى بالكامل فٌهاوٌفتح المحفوظالعلبة من غطاءالحرٌق ٌسحب

 . (22-1) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 بطانٌة الحرٌق (22-1رقم )الشكل 
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  تشغٌل وصٌانة مطافئ الحرٌق  1-5-4

Operation and maintenance of fire extinguishers  

 :االتٌةالستخدام طفاٌة الحرٌق علٌنا إتباع الخطوات 

 بواسطة مقبض الحمل. مسك المطفؤة جٌدا   .1

 سحب مسمار األمان. .2

 توجٌه فوهة المطفؤة نحو قاعدة اللهب. .3

 الضغط على ذراع التشغٌل. .4

  .اإلطفاء على قاعدة النار ٌمٌنا  وٌسارا  تحرٌك مواد .5

الرٌح على بعد ثالثة أمتار من  اتجاهعند استخدام المطفؤة فً الهواء الطلق ٌجب الوقوف مع  .6

 . (23-1)رقم الحرٌق. كما فً الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولصٌانة مطافئ الحرٌق علٌنا اتباع ما ٌؤتً:

 :نأ من نصح بفحصها بشكل ذاتً مرة واحدة كل شهر والتؤكدٌد أن المطفؤة بحالة سلٌمة كللتؤ

 طرٌقة استخدام طفاٌة الحرٌق (23-1رقم)الشكل 
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ا وخالٌ ا  لألسطوانة فٌجب أن ٌكون الجسم المعدنً لألسطوانة سلٌمالوضع الخارجً  ةعلٌنا مالحظ .1

 من أي ضرر.

 خالف ذلكبخرطوم االسطوانة المطاطً ٌجب ان ال ٌكون فٌه أي شقوق أو فتحات واستبداله  .2

 .مسمار االمان لألسطوانة ٌجب أن ٌكون فً مكانه .3

اذا كانت المطفؤة صالحة  ٌشٌر إلى األخضرحٌث مإشر ضغط الهواء فً االسطوانة ٌجب مالحظة  .4

إذا كان المإشر أحمر فهذا ٌعنً أن ضغط الهواء منخفض أو أن الضغط أعلى من الالزم و. للعمل

 . (24-1)رقم كما فً الشكل  .وفً هذه الحالة المطفؤة غٌر صالحة لالستخدام

 

 ٌبٌن مقٌاس الضغط فً مطافئ الحرٌق (24-1رقم )الشكل 

           Hand tools and raw materials  الُعدد الٌدوٌة والمواد الخام  1-6

 ارشادات عامة خاصة بالُعدد الٌدوٌة داخل الورشة 1-6-1

General guidance private with tools inside the workshop 

 ومن أهم هذه االرشادات هً:

 فقط. اله للعمل المخصص استخدام الُعدة .1

 الفحص الدوري للعدد والتؤكد من صالحٌتها للعمل وابعاد المتضرر منها. .2

 ٌجب ان تكون العدة نظٌفة من الزٌوت والشحوم .3

 حكام تثبٌت القطع المراد العمل بها جٌداا .4

 التؤكد ان اسالك العدد الكهربائٌة لٌس فٌها أي ضرر .5

 Storage of toolsحفظ الُعدد  1-6-2

مناسبة من الزمن ٌجب حفظها بطرق مالئمة  مدةلغرض المحافظة على الُعدد وضمان استخدامها ل         

بعد انتهاء العمل الٌومً وبجو مناسب وقبل وضع الُعدد فً االماكن المخصصة لها علٌنا تنظٌف الُعدد من 
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ضرر بها واستبدال عن وجود أي  للكشف الزٌوت والشحوم والراٌش العالق بها و اجراء فحص للعدة

العدة التالفة.بالنسبة لعدد القطع مثل براٌم التثقٌب واقالم التاجٌن والشفرات ٌجب وضعها فً صندوق 

خشبً وذلك لمنع تلف الحد القاطع بعد وضع طبقة من الزٌت علٌها وٌحفظ الصندوق فً دوالب 

رقم  الشكلٌمكن ان تّعلق على الجدار أمام منضدة العمل. كما فً فالُعدد ذات االستخدام المتكرر  أماخاص.

 (ٌبٌن عدة معلقة على الجدار.1-25)

 

 (عّدة معلقة على الجدار25-1رقم )الشكل 

الُعدد التً هً جزء من مجموعة عدد ضمن حقٌبة عّدة ٌجب ارجاعها الى الحقٌبة ووضعها فً مكانها 

 لحقٌبة عدة. انمختلف أنموذجان( 26-1المخصص. وفً الشكل رقم )

 

 لحقٌبة عّدة    اننموذجأ (26-1رقم )الشكل 

ها بطبقة إومن االمور التً ٌجب االهتمام بها هو حفظ الُعدد فً مكان جاف خالً من الرطوبة. وٌجب طال

ل ٌجب ملزمة العمل من الُعدد المهمة فً الورشة. بعد انتهاء العم دُ رقٌقة من الزٌت لمنع تؤكسدها. تع



23 
  

تنظٌف الملزمة باستخدام فرشاة وازالة الراٌش عنها ووضع طبقة من الزٌت على االجزاء المتحركة فٌها 

 ة.فٌجب ان تكون الفكوك ثابت ةمع االنتباه الى حالة فكوك الملزم

 

 

 ةملزم (27-1رقم )شكل ال

 storage of raw materialsتخزٌن المواد الخام  1-6-3

 المخزون:  

هو مجموعة من المواد التً ال ٌمكن االستغناء عنها فمعظم المإسسات الصناعٌة تحتفظ بمخزون للمواد  

الخام ومستلزمات االنتاج. ولكن التحكم بالمخزون قد ال ٌلقى االهتمام المناسب على الرغم من تؤثٌر ذلك 

احة المخزن إضافة الى تلف على أداء المإسسة, فزٌادة المخزون ٌشكل مشكلة حٌث ٌتطلب ذلك زٌادة مس

طوٌلة من الزمن مثل بعض المواد الكٌمٌاوٌة والمواد الغذائٌة. كما ٌتطلب  مدةبعض المواد اذا تم خزنها ل

طوٌلة ادامة. وأن نقصان المخزون ٌشكل مشكلة أٌضا  حٌث ٌإدي الى توقف العمل.  مدةخزن المواد ل

تكون لدٌنا فكرة عن كمٌة المخزون لكل مادة فً المخزن  وكال الحالتٌن تسببان خسائر مالٌة. لذا ٌجب ان

 والوقت المناسب لتورٌد المادة والكمٌة المناسبة الواجب تورٌدها.

 لماذا ٌجب أن ٌكون لدٌنا مخزون:

 لمواجهة الطلبات التً تحتاجها المإسسة فً العمل .1

الحصاد كلها بسبب ثقب فً لكً ال ٌتؤثر العمل عند توقف خطوة من خطواته, مثال  تتوقف عملٌة  .2

إطار الحاصدة مع عدم وجود إطار بدٌل وعدم وجود المادة الصمغٌة الالزمة إلصالح اإلطار. وقد 

ٌكون المكان الذي ٌمكن الحصول منه على المادة الصمغٌة ٌبعد عن مكان العمل مسافة طوٌلة 

 زمنٌة طوٌلة.  مدةفٌتوقف العمل ل

 لذا فؤن التخزٌن ٌهدف الى:
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وتؤمٌن وجود المواد عند الحاجة الٌها طبقا  للشروط والمواصفات المطلوبة فً وقت قصٌر  ضمان .1

 وكلفة قلٌلة.

 حفظ الخامات والمنتجات بطرٌقة سلٌمة ومؤمونة تضمن عدم تلفها أو تغٌر طبٌعتها  .2

 تنسٌق عملٌة التخزٌن مع عملٌة االنتاج واستمرار العمل وعدم توقفه. .3

 

 فً المخازن:الشروط الواجب توفرها 

 :االتٌةلكً ٌإدي المخزن الفائدة المرجوة من وجوده, ٌجب أن تتوفر فٌه الشروط 

 .أرضٌة المخزن ٌجب أن تكون مالئمة للمواد المخزونة .1

 .وجود أبواب طوارئ فً المخزن .2

 .توفٌر اجهزة اطفاء مناسبة للمواد المخزونة .3

 .ان تكون التهوٌة واالضاءة فً المخزن جٌدة .4

 

 

 

   

 األهداف التعلٌمٌة:

 فً حال حدوثه باستخدام مطافئ الحرٌق. ٌكون الطالب قادرا  على إطفاء حرٌقبعد االنتهاء من التمرٌن 

 :التعلٌمٌةالتسهٌالت 

وعاء معدنً ,  والعة,  بدلة عمل,  34KBحجم  2مطفؤة عدد , ربع لتر نفط أبٌض,  كغم من الفحم 2

2x2 متر 

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

 لغرض تطبٌق التمرٌن بشكل آمن علٌنا اتباع ما ٌؤتً

 .)ساحة المدرسة مثال( وابعاد أي مادة قابلة لالحتراقٌنفذ التمرٌن فً فضاء مفتوح  .1

 .مالحظة اتجاه الرٌح لتحدٌد مكان وقوف االشخاص .2

 .ن فً الٌوم الذي تكون فٌه الرٌاح عالٌة السرعة ال ٌنفذ التمرٌ .3

 .ٌجب أن تكون كمٌة النفط المضافة للفحم مناسبة .4

 التؤكد بشكل قاطع أن مطفؤة الحرٌق تعمل. .5

 

 1مرٌن :رقم الت

 اسم التمرٌن : استعمال مطفؤة الحرٌق من النوع المحمول إلخماد حرٌق مفتعل 

 دقٌقة 09 مكان التنفٌذ: ساحة المدرسة                                             الزمن المخصص:
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 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

 االلتزام بشروط الصحة والسالمة المهنٌة 1

 

2 

وضع الوعاء المعدنً فً مكان مفتوح 

عن اي مادة قابلة لالحتراق وفً  ا  بعٌد

 ٌوم ساكن الهواء.
 

 وضع الفحم فً الوعاء على هٌئة كوم. 3

 

4 
فحص مطفؤة الحرٌق بالنظر والتؤكد انها 

 تعمل

 

5 
رش كمٌة من النفط على الفحم وإشعاله 

 حتى تستعر النار.مدة من االسفل وتركه 

 

6 
بعد  سحب مسمار تشغٌل مطفؤة الحرٌق

 من المقبض اكها امس

 

7 
توجٌه خرطوم المطفؤة نحو النار مع 
الضغط على مفتاح خروج مادة االطفاء 
 نحو الحرٌق حتى تخمد النار كلٌا .
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8 
وتفرٌغه من مخلفات الحرٌق رفع الوعاء 
 وتنظٌفه.
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 90الجهة الفاحصة:                                                                          الوقت: 

 زراعٌةالمكننة السم الطالب :                       الصف: االول           التخصص:إ

 سم التمرٌن: إطفاء حرٌق باستعمال مطفؤة من النوع المحمول إلخماد حرٌق مفتعلإ

 الخطوات ت
الدرجة 
 القٌاسٌة

درجة 
 االداء

 المالحظات

   10 االلتزام بشروط الصحة والسالمة المهنٌة 1

2 
عن  ا  وضع الوعاء المعدنً فً مكان مفتوح بعٌد

 اي مادة قابلة لالحتراق وفً ٌوم ساكن الهواء.
10   

   10 وضع الفحم فً الوعاء على هٌئة كوم. 3

4 
انها  من فحص مطفؤة الحرٌق بالنظر والتؤكد

 تعمل .
10   

5 
رش كمٌة من النفط على الفحم وإشعاله من 

 االسفل وتركه فترة حتى تستعر النار.
10   

6 
كها االحرٌق بعد امسسحب مسمار تشغٌل مطفؤة 

 من المقبض 
15   

7 

توجٌه خرطوم المطفؤة نحو النار مع الضغط 

على مفتاح خروج مادة االطفاء نحو الحرٌق 

 حتى تخمد النار كلٌا .

15   

8 
رفع الوعاء وتفرٌغه من مخلفات الحرٌق 

 وتنظٌفه.
10   

   5 تنظٌف مكان العمل . 9

   5 الزمن المستغرق . 10

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 رٌخ      /        /ؤالت      :    المدرب اسم

 حصولهعند ( و7,6ناجحا فً الفقرات)ان ٌكون الطالبىعلو% 60 النجاحدرجة : تكون ة مالحظ

 . فٌهاأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب على 



28 
  

 أسئلة الفصل االول

 ؟االمور, ما هًٌترتب على حوادث واصابات العمل بعض  :1س

 ؟,ما هًُمعّدات الوقاٌة الشخصٌةهناك غاٌة من استخدام  :2س

 ؟بعض األمور, ما هً هذه األمور ُمعّدات الوقاٌة الشخصٌةٌجب أن ٌتوفر فً  :3س

 , ما هً وما وظٌفة كل منها؟هناك انواع عدٌدة من القفازات :4س

 اٌن تستخدم صداري الجلد؟ :5س

 اٌن تستخدم الخوذة والقناع؟ :6س

 عن أحزمة العمل. ا  وافٌا  أعِط شرح :7س

 ما هً المتطلبات الواجب توفرها فً ورشة العمل؟ :8س

 ماذا ٌجب أن تحتوي ورشة العمل؟ :9س

 ؟علٌنا تنظٌف مكان العمل ٌومٌا , ماذا ٌشمل التنظٌف :10س

 المسعف؟وما هً مسإولٌة االولٌة  باإلسعافاتما المقصود   :11س

 عدة مواد ما هً ؟ على ٌحوي صندوق االسعافات االولٌة :12س

 ؟, السعاف شخص مصاب بحروق كٌمٌاوٌةما الذي علٌنا اتباعه :13س

 للحد من اصابات العمل ٌجب مراعاة بعض القواعد, ما هً؟ :14س

 .منافذ الحرٌق عدد الشروط الواجب توفرها فً :15س

 , ما هً وما استعمال كل منها؟هناك انواع متعددة لمطافىء الحرٌق  :16س

 عدد خطوات تشغٌل مطفؤة الحرٌق. :17س

 الُعدد الٌدوٌة من مستلزمات الورشة كٌف تحافظ علٌها؟ :18س

 ؟ٌجب أن ٌكون فً كل ورشة عمل مخزن, ما الغاٌة من ذلك :19س

 للحرائق مسببات متعددة, ما هً هذه المسببات؟ :20س
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 الفصل الثاني

 العمليات الميكانيكية

Mechanical  operation 

 
 اهداف الفصل الثانً

 دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على أن : من االنتهاءبعد 

 . أدوات القٌاس انواع ٌتعرف على .1

 . بإتقانٌستخدم أدوات القٌاس  .2

 . ٌتعرف على العدد واألدوات المستعملة فً مجال المكننة الزراعٌة .3

) النشر , البرادة ,التثقٌب , البرشمة , التسنٌن ,  مثل العملٌات المٌكانٌكٌة ٌتعرف على .4

 ( اللحام

 . بإتقان المٌكانٌكٌة بالعملٌات الخاصة التمارٌن ٌنفذ .5
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 تمهٌد 1-2

المٌكانٌكٌة فً عملٌات تصنٌع وتجمٌع االجزاء فً اإلنتاج الكمً وقد تكون تتداخل العملٌات        

ٌدوٌة مثل عملٌات النشر , البرادة , البرشام , التسنٌن الداخلً والخارجً وغٌرها من العملٌات 

االخرى , وتعتمد هذه العملٌات الٌدوٌة على الجهد العضلً والمهارة للعامل او المتدرب وتكون 

لٌة مثل عملٌات الخراطة , القشط , التفرٌز آ, او قد تكون  ا  التشغٌل كبٌر حون فٌها سماتقرٌبٌة وٌك

. وسوف ٌتم التركٌز فً هذا  والتجلٌخ والتً تتم باستعمال الماكنات وٌكون فٌها سماح التشغٌل قلٌل  

 الفصل على العملٌات المٌكانٌكٌة الٌدوٌة وذلك ألهمٌتها فً مجال المكننة الزراعٌة .

 أدوات القٌاس    2-2

 مساطر الصلبباألطوال أدوات قٌاس  1-2-2

وهً من أدوات قٌاس اإلبعاد األكثر شٌوعا فً الورش وفً المصانع وتحتوي مساطر الصلب على 

( من ناحٌة وبالملٌمتر من ناحٌة أخرى . وفً قٌاساتنا نستعمل تدرٌج الملٌمتر, تدرٌج بالبوصة )االنج

 mm(25.4. )علما بؤن البوصة الواحدة تساوي 

( وفً بعض 1)mmوتسمح مساطر الصلب بؤجراء قٌاس أطوال المشغوالت بدقة قٌاس تساوي 

 لك( ٌوضح ذ2-1( وتتنوع إشكالها وأطوالها والشكل  )0.5)mmالمساطر بدقة 

 

 مساطر الصلب (2-1)الشكل

 طرٌقة القٌاس بمساطر الصلب 2-2-1-1

 االتٌة:شرح طرٌقة القٌاس نتبع الخطوات ل

 .mm (0.5 )او mm(1 )تحدٌد دقة قٌاس المسطرة المستعملة وتكون اما  -1

 المسطرة . ر (صف)انطباق الحافة االولى للبعد المراد قٌاسه مع  -2
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 المسطرة والذي ٌكون منطبقا على الحافة الثانٌة للبعد .قراءة قٌمة القٌاس على  -3

 

 : ٌؤتً( نتبع ما 0.5)mm( باستخدام المسطرة بدقة B, Aلقٌاس المسافة بٌن النقطتٌن ) : مثال

 (2-2تماما وكما فً الشكل ) ا  ( بحٌث ٌكون منطبقAنضع نقطة )الصفر( للمسطرة على النقطة ) -1

 

 قٌاس البعد بالمسطرة (2-2)الشكل 

 

 ( والمشار إلٌها بالسهم Bنقرا تدرٌج المسطرة )نقطة القٌاس ( الذي ٌنطبق على النقطة ) -2

( , نضٌف ربع ملٌمتر إلى  17)mmوالتدرٌج  mm((16.5واقعة بٌن التدرٌج  اذا كانت القراءة 3-

 (.A,Bوٌكون البعد بٌن النقطتٌن ) mm ((16.5لمسافة ا

16.5+0.25=16.75mm 

القٌاس هو  ( فل توجد أي اضافة وٌكون16.5) mmأذا كانت نقطة القٌاس اقرب إلى التدرٌج  -4

(16.5 )mm 

 mm (17. )القراءة الى  فتكونmm (17 )أذا كانت نقطة القٌاس اقرب إلى التدرٌج  -5

 

 شرٌط القٌاس 2-2-1-2

المفصلٌة وأشرطة القٌاس النسٌجٌة والمعدنٌة وهذه ستعمل لقٌاس المسافات الكبٌرة مثل المساطر ٌو

 (3-2االشرطة مدرجة بالملمترات كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 شرائط القٌاس (2-3)شكل 
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 أنواع قدمات القٌاس    2-2-1-3

 القدمة ذات الورنٌة -1

وهً القدمة االعتٌادٌة )الشاملة ( فً الورش 

اإلبعاد والمختبرات وتستخدم فً قٌاس 

الخارجٌة والداخلٌة وكذلك فً قٌاس أعماق 

( ٌوضح 4-2الثقوب للمشغوالت . والشكل )

القدمة  2-4شكل  ةأجزاء القدمة ذات الورنٌ

 ذات الورنٌة

 القدمة ذات الورنٌة(4-2الشكل )                                                                   

 الورنٌةاجزاء القدمة ذات 

المسطرة الثابتة  )القٌاس الرئٌسً( عادة ماتكون مدرجة بالملٌمتر من جهة وبالبوصة من جهة  -1

 هً بالفك الثابت .توتنأخرى 

المسطرة المنزلقة ) قٌاس الورنٌة ( وتكون مدرجة بؤجزاء ملٌمتر وتمثل قدمة القٌاس وعادة  -2

 (mm  =1/50 0.02( او )mm  =1/20 0.05( أو ) mm  =1/10 0.1ماتكون هذه الدقة )

 القٌاس الخارجً وكفك -3

 القٌاس الداخلً وكفك -4

 محدد قٌاس األعماق -5

 مسمار تثبٌت المسطرة المنزلقة-6

 

 طرٌقة قراءة القٌاس بالقدمة  ذات الورنٌة .

 -وتكون على مرحلتٌن:

العدد الذي على ٌساره على مسطرة القٌاس الرئٌسً  أأوال : ننظر إلى صفر ورنٌة القٌاس ونقر

 ( بالملٌمترات الصحٌحة. Aونسجل قٌمة القراءة )

ثانٌا : ننظر إلى تدرٌج المسطرة المنزلقة الذي ٌنطبق تماما مع تدرٌج مقابل على المسطرة الثابتة 

الورنٌة  فً دقة عدد تدرج الورنٌة المسجلة مع التطابق  وضرب هذاالعدد وٌقرأ(  B)النقطة 

( مع قٌمة  Aوٌكون ذلك قٌمة قراءة الورنٌة بؤجزاء الملٌمتر.وبعد ذلك نجمع قٌمة القراءة )
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( ٌوضح طرٌقة  2-5 ( للحصول على قٌمة القٌاس بالقدمة ذات الورنٌة والشكل) Bالقراءة )

 القٌاس باستعمال القدمة ذات الورنٌة .

A=36mmB=(13×0.05)=0.65mmA+B=36+0.65=36 

 

 
 
 

 Caliper Digital القدمة الرقمٌة   - 2

تستعمل القدمة الرقمٌة بنفس الطرٌقة المذكورة 

للقدمة ذات الورنٌة إال أن قراءة نتٌجة القٌاس 

تكون مباشرة على الشاشة االلكترونٌة.  ٌتمٌز هذا 

ولكنه حساس وقد تتؤثر النوع  بسهولة استعماله 

دقته بالحرارة والرطوبة والمواد الكٌمٌاوٌة 

 . ( ٌوضح القدمة الرقمٌة 2-6والشكل  )

 

                                                  

 القدمة ذات الساعة - 3

 

تشبه قدمة القٌاس ذات الورنٌة باختلف الساعة 

تستعمل لقٌاس البعد الخارجً للقطعة والبٌانٌة , 

( ٌوضح القدمة ذات  2-7والشكل )المراد قٌاسها 

 . الساعة

 

 ( 2-5 الشكل)

 

 

 القدمة  ذات الساعة (2-7)شكل 

 ( القدمة الرقمٌة2-6شكل )
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  Caliper Depthقدمة قٌاس األعماق   -4

تستعمل هذه القدمة فً قٌاس أعماق الثقوب 

-200بطول )والتجاوٌف وتتكون من ذراع 

250mm للقٌاس الرئٌسً وقنطرة )

موجودة علٌها ورنٌة القٌاس وهً على ثلثة 

انواع ) القدمة ذات الورنٌة والقدمة الرقمٌة 

 (2-8والقدمة ذات الساعة ( كما فً الشكل )

وتجري عملٌة القٌاس بتثبٌت القنطرة  على 

سطح الشغلة وٌتحرك ذراع القٌاس حتى 

و ٌرتكز على القاع ثم ٌربط مسمار التثبٌت 

 تقرأ قٌمة القراءة بنفس طرٌقة القدمة العادٌة

 

 Caliper Height االرتفاعقدمة قٌاس -5

تستعمل هذه القدمة لقٌاس ارتفاع المشغوالت  وفً انجاز 

وتخطٌط العلمات علٌها )عملٌة الشنكرة ( وتكون على ثلثة 

( ٌوضح قدمة 2-9أنواع كما فً قدمة قٌاس األعماق  والشكل )

ونتبع نفس طرٌقة قراءة القٌاس بالقدمة ذات  . قٌاس االرتفاع

 االرتفاع وقدمة قٌاس الورنٌة عند القٌاس لقدمة قٌاس االعماق . 

 

 

 

 

 ادوات القٌاس الناقلة 2-2-2

ها تدرٌج ٌسمح بقراءة القٌمة مباشرة بل فٌمباشرة حٌث ال ٌوجد الوهً من أدوات القٌاس غٌر 

تحتاج الى نقل مقدار القٌمة المقاسة إلى أداة قٌاس مباشر كالمسطرة أو القدمة ذات الورنٌة أو 

الماٌكرومتر  تستخدم هذه األدوات لقٌاس اإلبعاد المستقٌمة واألقطار الخارجٌة لألعمدة والداخلٌة 

 
 

 انواع قدمة قٌاس االعماق (2-8)شكل 
 

 قدمة قٌاس االرتفاع (9-2)شكل
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رة الصلب وال تحدد هذه األدوات قٌمة القٌاس مباشرة للثقوب التً ٌصعب قٌاسها مباشرة بالمسط

 وإنما ٌتم تحدٌد قٌمة القٌاس بالمقارنة بالمسطرة الصلب ومن أنواعها

 

  outside  Caliperفرجال القٌاس الخارجً  -1

ٌتكون من ساقٌن متصلٌن بمفصل ٌمكنهما من الحركة 

الجانبٌة و تكون اطرافها مدببة ومثنٌة نحو الداخل ٌستخدم 

, و قٌاسها لألعمدةاالبعاد الخارجٌة  فً نقلهذا الفرجال 

 ( ٌوضح ذلك2-10بعد ذلك بواسطة المسطرة والشكل )

 

                                                            

  Caliper insideفرجال القٌاس الداخلً   -2

 

ن نحو الخارج . ٌٌالساقٌن مثن اٌكون فٌه طرف

ٌستخدم لنقل اإلبعاد الداخلٌة للثقوب وقٌاسها بعد 

 .( 2-11شكل ) كما مبٌن فً  ذلك بالمسطرة

 

 

 

                                                        

 Dividerفرجال التقسٌم)المقسم(   -3

 

أطراف مدببة.  ان وذٌتكون إطراف ساقٌه مستقٌم

ٌستخدم لرسم األقواس والدوائر على السطوح 

المعدنٌة . وتضبط فتحة المقسم باستخدام المسطرة 

( ٌوضح 2-12الصلب وهو على أنواع والشكل )

 . هذه األنواع

 

     

 

 

 

 الفرجال الخارجً(2-10)شكل 

 الفرجال الداخلً(2-11)شكل 

 فرجال التقسٌم )المقسم( (2-12)شكل 



36 

 

 الزواٌا ادوات واسالٌب قٌاس 3-2-2

 الزواٌا الثابتة:  -1

وهً زاوٌة بدرجة خاصة الٌمكن تحرٌكها وهً على عدة 

 أنواع 

( وتمتاز بكثرة استخدامها كما فً °90* زاوٌة قائمة )

 (2-13الشكل )

 ا  ( وهً اقل انتشار°30,  °45, °60* الزاوٌة الحادة )

أثناء مراجعة  ( تستخدم°120* الزاوٌة المنفرجة )

 .المشغوالت المسدسة

 مراجعة المشغوالت المثمنة( تستخدم أثناء 135°) 

 

 الزاوٌة القائمة (2-13)شكل                                                                    

 

 Moving Anglesالزاوٌة المتحركة  -2

صممت الزاوٌة المتحركة بعدة إشكال وأنواع , ومن أدق هذه األنواع وأكثرها تطورا )المنقلة ذات 

( 5( درجة أي ماٌعادل )1/12حٌث ٌمكن بواسطتها الحصول على قٌاسات زواٌا بدقة )الورنٌة ( 

 دقائق وأجزاءها كما ٌؤتً:

 القاعدة والتً تحمل التدرٌج الرئٌسً والتً تكون على شكل قرص مدرج  -1

 الورنٌة المدرجة وهً تدور داخل القرص المدرج -2

من الجانبٌن  ةمشطوفالساق المتحركة وهً تثبت مع الورنٌة عن طرٌق مسمار التثبٌت وتكون  -3

 (°45,  °30بزواٌا قٌاسٌة )

 ( ٌوضح المنقلة ذات الورنٌة        2-14مثبت الزاوٌة الحادة  والشكل ) -4
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 ( المنقلة ذات الورنٌة2-14شكل )

وتتم عملٌة قراءة القٌاس بهذه المنقلة بؤخذ القٌاس الرئٌسً بالدرجة بداٌة من صفر الورنٌة  

وتضاف الٌها قٌمة القٌاس على الورنٌة الناتجة من تطابق التدرٌج الرئٌسً وتدرٌج الورنٌة . والمثال 

 (2-15ٌوضح طرٌقة القٌاس بالمنقلة ذات الورنٌة .شكل رقم ) االتً

 A 85º القٌاس الرئٌسً

 

 دقٌقة B 30 الورنٌةقٌاس 

قٌمه القٌاس 

 على الجهاز
A+B 3085دº  

 ( ٌوضح طرٌقة القٌاس بالمنقلة ذات الورنٌة2-15شكل )

 

 Plate Protractorالمنقلة البسٌطة     -3

( درجة, مثبت علٌها مسطرة متحركة بواسطة  0- 180وهً عبارة عن منقلة عادٌة مدرجة من )

نهاٌة المسطرة مإشر لتحدٌد قٌمة قراءة الزاوٌة على المنقلة بالدرجات. تستخدم هذه لولب وفً 

المنقلة فً عملٌات التخطٌط وقٌاس زواٌا األسطح المائلة الخارجٌة, إذ توضع المنقلة على سطح 

الشغلة المطلوب مراجعة قٌاسها وتحرٌك المسطرة المتحركة لتتطابق مع الشغلة وبعدها ٌتم تحدٌد 

 ( درجة والشكل 0.5( درجة أو )1ة القراءة بالدرجات. تكون دقة القٌاس بهذه المنقلة )قٌم

(16 a-2ٌوضح المنقلة البسٌطة ) . 
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 universal Protractorالمنقلة الجامعة   -4

المختلفة, وفحص الزواٌا القائمة وفحص  الزواٌامن خللها قٌاس  ٌمكن وهً متعددة االستعماالت

 : فهً أجزاءهاأما  تعامد األسطح, وتخطٌط المشغوالت االسطوانٌة وتحدٌد مراكزها. 

قاعدة الزاوٌة  -4( Vالمراكز )قاعدة حرف  زاوٌة -3المنقلة المدرجة  -2المسطرة المتحركة  -1

 . الجامعة المنقلة( ٌوضح b-2 16)والشكل 

 
 الجامعة المنقلة(b-2 16)الشكل 

    Micrometer Typesوانواعه  رالماٌكرومت 4-2-2

( ملم وقد تصل فً بعض انواعه الى 0.01هو من ادوات القٌاس الدقٌقة وعادة تكون دقته )

 ماٌؤتً: هاستعماالته المتعددة فً قٌاس االبعاد. ومن اهم انواع( ملم وٌتمٌز بسهولة 0.001)

 : (Outside  Micrometer)ماٌكرومتر القٌاس الخارجً  -1

 ( ٌوضح ماٌكرومتر  2-17ٌستعمل لقٌاس االبعاد واالقطار الخارجٌة للقطع والمشغوالت. والشكل )

 25mm( ,)(25-50mm. (,50-75mm ) -0القٌاس الخارجً وتكون بؤحجام )

 

 المنقلة البسٌطة(a-2 16)الشكل 
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(75-100mm( حتى تصل الى قٌاس )1000mm) 

 

 (ماٌكرومتر القٌاس الخارج2ً-17الشكل )

 

 أجزاء الماٌكرومٌتر

( لحمل بقٌة مكونات الماٌكرو متر الثابتة U: وٌكون على شكل حرف ) Frameالهٌكل )اإلطار(  -1

 . والمتحركة

 الجسم الذي ٌراد قٌاس ابعاده. الٌه: وهو الجزء الذي ٌستند  Anvilالعمود الساند )السندان(  -2

ٌتحرك الى الداخل والخارج بتدوٌر السقاطة وٌقوم بحصر الجسم  Spindle:العمود )المحور(  -3

 . المراد قٌاسه مع السندان

: تكون مدرجة بالملٌمترات من  main scale with Sleeveمسطرة التدرٌج الرئٌسً  -4

 . االعلى وانصاف الملٌمترات من االسفل

قسم وعند تدوٌرها دورة كاملة ٌتحرك ( 50الى ) ا  اسطوانة التدرٌج الثانوي : ٌكون محٌطها مقسم -5

 ( ملم .0.01( ملم , ولذلك تكون دقة الماٌكرو متر فً هذه الحالة )0.5العمود )المحور( بمقدار )

: تقوم بتحرٌك العمود )المحور( لتحدٌد مقدار قوة Ratchet Knobالسقاطة )عجلة تحسس(  -6

 الضغط على المشغولة .

 قوم بتثبٌت العمود )المحور( لتحدٌد قٌمة قراءة الماٌكرومتر: وLockٌقفل )عتلة تثبٌت (  -7

 

 طرٌقة قراءة القٌاس بالماٌكرومتر الخارجً

ننظر  الى حافة اسطوانة التدرٌج الثانوي ونقرا قٌمة  -1

االعلى التدرٌج المسجل على مسطرة التدرٌج الرئٌسً من 

 . ( بالملٌمترAونسجل قٌمة القراءة )
 

      طرٌقة القٌاس (2-18)شكل 

 بالماٌكرومتر الخارجً
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( ونلحظ وجود او عدم وجود تدرٌج Aننظر الى مسطرة التدرٌج الرئٌسً من االسفل وبعد قٌمة ) -2

الى القٌاس وفً حالة عدم  B=0.5mmالنصف ملٌمتر, ففً حالة وجود هذا التدرٌج نضٌف قٌمة 

 .B=0mmوجود التدرٌج تكون قٌمة 

تدرٌج اسطوانة التدرٌج الثانوي والمنطبق مع الخط الرئٌسً على مسطرة التدرٌج ننظر الى ال -3

 C( ملم ونسجل قٌمة القراءة 0.01الرئٌسً ونضرب قٌمة التدرٌج هذا بدقة الماٌكرومتر )

(  2-18( وٌكون الناتج هو القٌاس المطلوب والشكل )A+B+Cنجمع قٌمة القراءات الثلث) -4

 ٌوضح طرٌقة القٌاس باستعمال الماٌكرومتر الخارجً

A = 3mm     B = 0 mm     C = 46× 0.01=0.46mm 

 A + B + C = 3+0+0.46=3.46mm   قٌاس الماٌكرومتر

 

 Inside Micrometerماٌكرومتر القٌاس الداخلً     -2

االقطار الداخلٌة للثقوب وكذلك ٌستعمل لقٌاس 

بؤعمدة تطوٌل  ا  التجاوٌف للمشغوالت , وٌكون مزود

ٌمكن استخدامها لزٌادة مجال القٌاس وتكون قراءة 

القٌاس فٌه بنفس طرٌقة القٌاس بالماٌكرومتر الخارجً 

وٌضاف الى النتٌجة قٌمة الطول الصفري 

(   2-19للماٌكرومتر)طول العمود المضاف( والشكل )

 . ٌوضح ماٌكرومتر القٌاس الداخلً

 

 Micrometer Depthماٌكرومتر قٌاس االعماق   -3

ٌستعمل لقٌاس االعماق للثقوب والمجاري وٌتكون 

كذلك من جزء ثابت وجزء متحرك كما فً 

ماٌكرومتر القٌاس الخارجً وله قاعدة تستعمل 

                                                                                                                                     الرتكاز الماٌكرومتر على الشغلة المراد قٌاسها

 ماٌكرومتر قٌاس االعماق ( ٌوضح 2-20والشكل )

 

 

 

 داخلً( ماٌكرومتر القٌاس ال 2-19شكل )

 

 

 ماٌكرومتر قٌاس االعماق ( 2-20)شكل 
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 االهداف التعلمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على ان : 

 ادوات القٌاس .ٌقٌس األطوال بالمقارنة بٌن  -1

 .ٌقٌس اإلبعاد باستخدام القدمة ذات الورنٌة  -2

 ٌقٌس اإلبعاد باستخدام الماٌكرومتر . -3

 :التعلٌمٌةالتسهٌلت 

 mm (0.1)قدمة قٌاس ذات ورنٌة بدقة  -1

 mm (0.05)قدمة قٌاس ذات ورنٌة بدقة  -2

 mm (0.01)مٌكرومٌتر بدقة  -3

 ) مربع , مستطٌل , دائري ( المستطٌلةعلى شكل متوازي السطوح اجسام  -4

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

ضمن دقة قدمة القٌاس والماٌكرومتر لمدة طوٌلة من الضروري اتباع نلنحصل على قراءات صحٌحة و

 -: ٌاتًبعض القواعد فً االستخدام السلٌم وهً ما

 الزٌوت والغبار  إلزالةمسح جمٌع سطوح قدمة القٌاس والماٌكرومتر بقطعة قماش قبل االستعمال  -1

عدم قٌاس المشغوالت وهً متحركة حفاظا على سطوح القٌاس من االستهلك وكذلك لحماٌة  -2

 المتدرب من الحوادث .

جما من مقادٌرها قٌاس المشغوالت وهً باردة فقط الن المشغوالت الساخنة تكون اكبر ح -3

 .االعتٌادٌة 

 تزٌد عن قٌمة البعد الواجب قٌاسه . بفتحهفتح قدمة القٌاس والماٌكرومتر  -4

 ٌضغط على الجزء المراد قٌاسه والمحصور بٌن اسطح القٌاس ضغطا خفٌفا . ان -5

تها ووضعها فً اغلفة لمنع التلف الذي ٌان تنظف قدمة القٌاس والماٌكرومتر بعد استعمالها وتزٌ -6

 . بالعدد االخرى احتكاكهابسبب ٌلحق بهما قد 

 

 

 2رقم التمرٌن : 

 ادوات القٌاس )القدمة والماٌكرومتر( التدرٌب على استخداماسم التمرٌن : 

 دقٌقة 20الزمن المستغرق :        مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة             
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 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

  االلتزام بشروط الصحة والسلمة المهنٌة -1

2- 

ضع القطعة المراد قٌاس طولها بٌن فكً قدمة 

القٌاس ذات الورنٌة بحٌث تكون الفتحة بٌن الفكٌن 

اكبر بقلٌل من طول القطعة )استعمل قدمة قٌاس 

 ((0.1mmبدقة 
 

حتى ٌنطبق الفك المتحرك على حرك منزلقة القدمة  -3

 سطح القطعة المراد قٌاسها

 

 

  32.5mm=(0.1×5)+32اقرا قٌمة القٌاس -4

( باستخدام قدمة قٌاس بدقة ,4,3,2كرر الخطوات ) -5

mm(0.05) 

 

6- 
ضع القطعة المراد قٌاس سمكها بٌن السندان 

بحٌث تكون فتحة الماٌكرومترومقدمة عمود 

 اكبر بقلٌل من سمك القطعة . الماكرومٌتر

 

دور سقاطة عمود المحور حتى تنطبق مقدمة عمود  -7

 على سطح القطعة المراد قٌاسهاالمحور 

 

 9.45mm=0.45+0+9اقرا قٌمة القٌاس -8

 

9- 
نظف جمٌع االدوات واحفظها فً مكانها المخصص 

 لها مع تنظٌف مكان العمل .
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 /    اسم المدرب                                                                     التارٌخ       /  

عند و(  6,4,3% وعلى ان ٌكون الطالب ناجحا فً الفقرات )60ملحظة: تكون درجة النجاح 

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 

 

 

 

 

 

 

 استمارة التقٌٌم

 دقٌقة 20الوقت :الجهة الفاحصة :                                                                              

 سم الطالب :                               الصف : األول                          التخصص :المكننة الزراعٌةإ

 التدرٌب على استعمال ادوات القٌاس  -: سم التمرٌنإ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 االداء
 الملحظات

   5 المهنٌةااللتزام بشروط الصحة والسلمة  -1

   10 وضع القطعة بٌن فكً قدمة القٌاس وتحرٌك المنزلقة -2

   20 (0.1mmقراءة قٌمة القٌاس باستخدام القدمة )دقة  -3

   20 (0.05mmقراءة قٌمة القٌاس باستخدام القدمة )دقة  -4

5- 
وضع القطعة بٌن السندان وعمود المحور للمٌكرومٌتر 

 وتدوٌر السقاطة
10   

   20 قراءة قٌمة القٌاس باستخدام المكٌرمٌتر 6-

7- 
المكان المخصص لها وتنظٌف فً تنظٌف االدوات وحفظها 

 مكان العمل
5   

   10 الزمن المستغرق -8

   100 الدرجة النهائٌة
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 العدد واالدوات البسٌطة المستعملة فً مجال المكننة الزراعٌة . 2-3

 

 المنشار الٌدوي

نشر المعادن الصغٌرة ٌستخدم المنشار فً عملٌة 

الحجم نسبٌا وذات المقاطع المربعة, المستطٌلة 

 والدائرٌة والمصمتة والمفرغة.

( ٌوضح المنشار الٌدوي  2-21ه : الشكل )إاجزا

 وهً كاالتً:

 المنشار الٌدوي (2-21)شكل                                                             

 

 اإلطار)الهٌكل(                            -1

 

ٌصنع من الفوالذ وٌحمل سلح المنشار وٌكون اما 

ثابت الطول وٌستخدم فٌه سلح منشار محدد الطول 

ه منشار لحاو ٌكون متغٌر الطول وٌستخدم لحمل اس

( ٌوضح اإلطار 2-22مختلفة االطوال والشكل )

 الثابت والمتغٌر 

 

 

          

 سلح المنشار)النصل(  -2

ٌحتوي على عدد كبٌر من االسنان التً تقوم بعملٌة قطع المعادن, وتكون هذه االسنان من جهة 

 .من النصل واحدة او جهتٌن

 المقبض -3

 .النشرٌستعمل لمسك االطار به اثناء عملٌة ٌصنع من الخشب او اللدائن البلستٌكٌة 

 برغً وصامولة -4

 .ر على االطارشد سلح المنشاو لضبط

 

 

 

 

 ( اإلطار الثابت والمتغٌر 2-22شكل )
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 المبرد 

ٌستخدم فً عملٌة برادة المعادن له شكل وطول 

ن واسنان بشكل ازامٌل وٌصنع من الصلب امحدد

( ٌوضح المبرد  2 -23الشكل ) والعالً الكاربون 

                             .الٌدوي 

  

 ةـــــــالمطرق

تستخدم فً اعمال التخطٌط )تحدٌد المراكز 

( ٌوضح 2 -24باستخدام البنطة( والشكل )

 اجزاءالمطرقة الٌدوٌة وهً كاالتً :

 

                                                                 

 مختلفة  . وبؤشكالراس المطرقة : ٌصنع من الصلب المعالج حرارٌا وبعدة اوزان  -1

 الذراع ٌصنع الذراع ) الٌده( من الخشب اواللدائن . -2

 

            مفكات اللوالب   

لها ولتثبٌت اللوالب ) البراغً(  المفكات تستخدم

رإوس مختلفة تتناسب والعزم اللزم لتثبٌت البرغً 

ماهو ٌدوي  منها فً موضعه ومن هذه المفكات

( ٌوضح اجزاء 2 -25والشكل ) لًآماهو ومنها 

 :مفكات اللوالب الٌدوٌة وهً كاالتً

 

 . )+ ( ا  او مربع )ــ ( عدال  الراس : ٌكون اما  .1

 . ا  او مربع ا  مدورالجذع : ٌكون الجذع اما  .2

 .المقبض : ٌكون المقبض مصنوعا من البلستك او من الخشب .3

 

 

 

 

 

 

 الٌدوٌة( اجزاء المفكات  2 -25شكل )

 

 

 المبرد الٌدوي  2-23)شكل )

 اجزاء المطرقة الٌدوٌة (2 -24)شكل 
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 والصاموالت اللوالب مفاتٌحاداة 

 اللوالب والصاموالت وتكون على انواع منها  إلدارةهً اداة ٌدوٌة تستخدم لتعطً عزم دوران 

 

 Flat Spannerالمفتوحة  تالمفتاح ذو النهاٌا -1

ٌستخدم مع اللوالب والصاموالت الرباعٌة او السداسٌة 

الشكل, اذا ٌنطبق على وجهٌن متقابلٌن فقط للصامولة 

منها بنظام القٌاس  او اللوالب وٌكون بقٌاسات متدرجة 

(  2 -26والشكل )العالمً ومنها بالنظام االنكلٌزي 

 .ٌوضح ذلك 

 

 Socket spannerالمفتاح ذو النهاٌات الحلقٌة   -2

 

ٌحٌط هذا المفتاح بجمٌع اوجه الصامولة السداسٌة 

والراس السداسً للولب لذلك تكون قوة التماسك 

 اكبر وٌكون اٌضا بقٌاسات متدرجة تتناسب مع

( ٌوضح 2 -27)قٌاسات اللوالب والصاموالت شكل 

 النهاٌات الحلقٌة  االمفتاح ذ

 

 

 

 المفتاح ذو النهاٌات الحلقٌة(2 -27 )شكل                                                             

 

 socket spannerالمفتاح ذو اللقم    -3

تكون اللقم على شكل اسطوانة فٌها تجوٌف رباعً 

لزٌادة العزم او سداسً من الداخل تركب على ذراع 

 ( ٌوضح ذلك 2 -28عند الفتح او الربط . الشكل )

 

 

 

 المفتاح ذو النهاٌات  (  2-26)شكل 

 المفتوحة

 

 

 المفتاح ذو اللقم (2 -28)شكل 
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 Allen Keyمفتاح الن  -4

 

ٌكون على شكل عمود مضلع ومعقوف من طرف 

( 2-29شكل ) كما فً واحد او من الطرفٌن بزاوٌة

 ٌستعمل لفتح او ربط اللوالب ذات الراس الغاطس 

 

 

 

                                 الكلبات         

                                                                         

تستعمل فً عملٌات  األغراضوهً أدوات متعددة 

المسك او القص او اللف ولها مقابض وفكوك بها 

وبعضها بفكوك متوازٌة ( 2 -30أسنان شكل )

 . المستوٌة لتعطً تلمسا مستوٌا مع األسطح

 انواع الكلبات ( 2 -30)شكل                                                                            

 Pruning Shearsالمقصات الٌدوٌة   -1

تستخدم فً قص وتشكٌل الصفائح المعدنٌة التً 

( وهً على انواع متعددة  1mm(الٌزٌد سمكها عن 

( فمنها ماٌستخدم فً القص المستقٌم 2 -31شكل )

 ومنها ماٌستخدم فً القص الدائري الخارجً

 . والداخلً

                                                           

 Metal Shears ٌةالمقصات المنضد -2

تستعمل فً قص وتشكٌل األلواح المعدنٌة البسٌطة 

ٌثبت على منضدة  بعض منه والصغٌرة, وهذا النوع

لك لمنع حركته أثناء وذ و االخر له قاعدة العمل

 ( ٌوضح ذلك2 -32شكل )عملٌات القص

 

 

 

 

  

 المقصات المنضدٌة(2 -32 )شكل  

 

 مفتاح الن (2 -29)شكل 

 األنواع المختلفة للمقصات الٌدوٌة (2 -31)شكل 
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   BearingsBollقالعات كراس التحمٌل 

هً أداة ٌدوٌة تستخدم لسحب كراسً 

عن أعمدتها  (Boll Bearings)التحمٌل

( Lوتتكون من ذراعٌن متحركٌن على شكل حرف )

محمولٌن على عارضة أفقٌة بحٌث ٌمكنها من 

الحركة الى الخارج او الى الداخل باتجاه المركز, 

وعلى العارضة األفقٌة  ٌوجد لولب براس سداسً, 

عند تدوٌره وملمسته العمود الحامل لكرسً 

التحمٌل تقوم األذرع بسحب الكرسً المعشق معه 

ل الى الخارج, وتوجد قالعات بؤحجام مختلفة شك

(وتوجد قالعات بثلث أذرع وبؤحجام مختلفة 2 -33)

 ( ٌوضح ذلك2-34لتإدي نفس الغرض شكل )

 

 

 

  

 المزٌتة 

ت األجزاء المتحركة بعضها على بعض وكذلك عند إجراء عملٌات التسنٌن الداخلً ٌتستخدم لتزٌ 

والخارجً, وذلك لتقلٌل االحتكاك وزٌادة االنزالق وتتكون من وعاء فٌه زٌت وغطاء ٌحمل أنبوبة 

خروج الزٌت ومقبض وعتلة ٌدوٌة تستخدم للضغط على الزٌت الموجود فً الوعاء لتمكنه من 

 . ( ٌوضح ذلك2-35شكل )والتحة أنبوبة الزٌت الخروج من خلل ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالعة كرسً التحمٌل بذراعٌن( 2 -33)شكل 

 

 قالعة كراسً التحمٌل بثلث اذرع (2-34 )شكل 

 

 

 

 

 المزٌتة (2-35)شكل 
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 جهاز الرفع الهٌدرولٌكً

ٌستخدم لرفع األحمال الثقٌلة و

وجد بؤحجام وإشكال مختلفة ٌ

 ( ٌوضح ذلك. 2 -36)والشكل

 

 

 جهاز الرفع الهٌدرولٌكً (2-36)شكل                                          

وٌتكون الجهاز من مكبسٌن صغٌر وكبٌر 

هما صغٌرة واالخرى كبٌرة . عند اواسطوانتٌن احد

التؤثٌر بقوة صغٌرة على المكبس الصغٌر, سٌنتج 

عن ذلك  ضغط ٌنتشر فً السائل )الهٌدرولٌك( 

)باسكال( فؤن نفس قٌمة الضغط سوف وطبقا لمبدا 

تنقل الى االسطوانة الكبٌرة, ولما كانت مساحة 

المكبس الثانً اكبر من مساحة المكبس االول فؤن 

القوة الناتجة ) قوة الرفع ( ستكون كبٌرة اٌضا  

 ٌوضح ذلك (2 -37والشكل )

 

 منضدة العمل وترتٌب وخزن العدد 4-2

 Work Tableمنضدة العمل   

 العمل, والموجود منها ٌجب ان ٌتوفر فٌه شروط منها:  منضدةٌوجد تصمٌم موحد لال 

 . ذو المقاطع الزاوٌةٌصنع هٌكلها من الفوالذ  -1

من الخشب الثقٌل المتصاص االهتزازات الناتجة من العمل وٌغطى  للمنضدةٌصنع سطح العمل  -2

 بطبقة من الصفٌح للمحافظة علٌه .

 دراج لتخزٌن أدوات العمل .أ تحتوي على رفوف أو -3

 cm(80-85. )العمل بٌن منضدة ٌكون ارتفاع  -4

 توفر اإلنارة الطبٌعٌة او االصطناعٌة المناسبة للعمل . -5

 العمل وفٌها الشروط المشار الٌها  لمنضدة( تصمٌما 2 -38وٌبٌن الشكل )

 

مخطط عمل جهاز الرفع  (2 -37 )شكل

 الهٌدرولٌكً
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 العمل منضدة (2 -38)شكل 

 

 العمل :ترتٌب العدد واألدوات على منضدة 

العمل ٌتطلب اتباع مجموعة من القواعد  منضدةان المحافظة على ترتٌب العدد واألدوات على 

 :االتًوالتعلٌمات وهً على النحو 

دد القٌاس فً مكان مخصص بعٌدا عن األدوات األخرى وعلى قاعدة او قطعة قماش ان توضع ع   -1

  ذلك. امكن

 البعض . عن بعضها ةتوضع المبارد بعٌد -2

 دد فً متناول الٌد حتى الٌضٌع الوقت بالبحث عنها .توضع الع   -3

 العمل والعدد مرتبة ونظٌفة . منضدةٌجب ان تكون  -4

 . العمل منضدة( ٌوضح الهٌئة الصحٌحة التً ٌجب ان تكون علٌها 2-39) األتًوالشكل 

 

 ( تنظٌم طاولة العمل 2-39شكل )
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 خزن العدد :

دد دراج )مجرات( لخزن الع  أالعمل والتً تتواجد فً مكان العمل )الورشة ( ولكل متدرب, لها  منضدة

دد واألدوات وتكون على دراج مخصص لحفظ مجموعة من الع  ألواألدوات النظٌفة, وكل درج من هذه ا

 : األتًالنحو

  األتً: ٌحتوي على العدد واألدوات -: الدرج األول

 زاوٌة قائمة  -4ماٌكرومتر قٌاس   -3قدمة قٌاس ذات الورنٌة  -2مسطرة من الصلب   -1

 (بنطة مركز)اداة تحدٌد  -6شوكة تخطٌط          -5

 األتً: ٌحتوي على العدد واالدوات -: الدرج الثانً

 مجموعة مبارد ) المسطحة , المثلثة , المربعة , الدائرٌة , النصف دائرٌة ( -1

 فرشاة  تنظٌف المبارد .  -2

 األتً:العدد واالدوات  وٌحتوي على  -:الدرج الثالث

 فرشاة التنظٌف  -3المنشار الٌدوي                     -2المطارق الٌدوٌة                     -1

 وبهذا الترتٌب ٌمكن المحافظة على جمٌع العدد واالدوات المستعملة من الكسر او التلف . 

 

 العملالعملٌات الصناعٌة فً محطة 5-2

 Sawingالنشر  1-5-2

بعض بإزالة المعدن من الحٌز الضٌق الذي ٌجري فٌه المنشار  عن هً عملٌة فصل األجزاء بعضها

مع مراعاة قٌادة سلح المنشار الٌدوي فً  للمتدربوتعتمد عملٌة النشر الٌدوي على القوة العضلٌة 

مستوى ثابت والضغط على السلح إثناء الحركة األمامٌة له وٌزال الضغط فً مشوار الرجوع  وٌمكن 

 . انجاز عملٌة النشر بالمنشار الكهربائً

 الطرٌقة الصحٌحة لعملٌة نشر المعادن :

 ملزمة.توضع القدمان بمسافة كافٌة عن بعضهما وعلى ٌسار ال -1

 °30)تكون القدم الٌسرى إلى اإلمام وبزاوٌة ) -2

 ( وخلف القدم الٌسرى .°75تكون القدم الٌمنى فً وضع مستعرض بسٌط وبزاوٌة ) -3

 مسك قضبة المنشار بالٌد الٌمنى بحٌث ٌكون اإلبهام واقعا على المقبض من األعلى . -4

 .مسك مقدمة اطار المنشار من اإلمام بالٌد الٌسرى  -5

 تصدر حركة المنشار من الذراعٌن وٌساعدها حركة مناسبة من الجسم -6
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 ( ٌوضح الطرٌقة الصحٌحة لعملٌة النشر 2 -40والشكل )

 

 لعملٌة النشر الصحٌحةالطرٌقة (2 -40 )شكل 

 طرٌقة ربط المشغوالت

طرٌقة الربط المقصود بربط المشغوالت هو تثبٌتها بطرٌقة ما ومنع حركتها اثناء التشغٌل. وتعتمد 

 على طبٌعة التشغٌل المطلوب وقطعة العمل وحجمها. ومن طرق ربط المشغوالت :

 

 Bench vice الملزمة -1

 

تعد الملزمة من اكثر وسائل الربط المستخدمة فً 

التشغٌل الٌدوي وتتكون من فكٌن احدهما ثابت 

واالخر متحرك. وتكون اما ثابتة وتثبت بواسطة 

او تكون متنقلة وٌمكن ربطها  المنضدةلوالب على 

العمل. والشكل منضدةعلى أي مكان مناسب على 

 المنضدة .( ٌوضح بعض انواع ملزم  41-2)

 

 

 

 

 

 االجزاء الرئٌسٌة لملزمة المنضدة مع بعض انواعها  (2 -41)شكل 

   

 

 القاعدة

الفك 

 المتحرك

 الفك الثابت 
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 ملزمة االنابٌب -2

 

وقطع العمل  لألنابٌبعند التشغٌل الٌدوي 

االسطوانٌة ٌتم الربط بواسطة ملزمة االنابٌب شكل 

 ( ٌوضح ملزمة االنابٌب 42-2)

 

 

 ملزمة االنابٌب (2-42)شكل                                                                         

 Angle Viceملزمة الزاوٌة   -3

تستخدم لربط قطع العمل الصغٌرة, ومن ثم تربط 

 ( 2-43شكل )المنضدة ملزمة الزاوٌة فً ملزمة 

 

 

 

 ملزمة الزاوٌة (2-43)شكل                                                                            

 تفلٌج المنشار:

هو ثنً أسنان المنشار قلٌل واحدة إلى الٌمٌن والتالٌة إلى الٌسار وهكذا على طول السلح. لكً ٌكون 

ذلك هً منع حشر سلح المنشار إثناء عملٌة عرض الحٌز المقطوع اكبر من سمك السلح, وفائدة 

القطع وكذلك لمنع االحتكاك بٌن السلح وجوانب الحٌز المقطوع وهذا ٌقلل من الحرارة الناتجة من 

عملٌة القطع .أما إذا كانت أسنان سلح المنشار صغٌرة فانه ٌستعاض عن تفلٌج األسنان بجعل 

 .رلٌج المنشافت ( ٌوضح2-44السلح نفسه مموجا. والشكل )

 

 

 

 

 

 رتفلٌج المنشا (2-44)شكل 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 االهداف التعلمٌة : 

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على ان :

 .خطط قطعة العملٌ -1

 .ربط قطعة العمل بالملزمة بالشكل الصحٌحٌ -2

 .نشر القطعة بالمنشار الٌدويٌ -3

 :التعلٌمٌةالتسهٌلت 

مسطرة  -mm (70×25×5 )3قطعة عمل من الفوالذ الطري مستطٌلة المقطع  -2منشار ٌدوي.  -1

 8-فرشة سلكٌة  -7قطعة قماش للتنظٌف  -6صبغ ملون )طباشٌر(  -5خطاط )شنكار(  -4صلب 

 زاوٌة قائمة

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

عندما تقوم بالنشر الٌدوي ٌجب أن تتقٌد بالوقوف الصحٌح أثناء عملٌة النشر وكذلك تتؤكد من أن 

على المنشار فً شوط القطع وعدم  أسنان سلح المنشار باالتجاه الصحٌح نحو اإلمام وكذلك الضغط

 الضغط فً شوط الرجوع.

 

 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

  .االلتزام بشروط الصحة والسلمة المهنٌة -1

-2 
واالوساخ بواسطة  الصدأف قطعة العمل من نظ  

 الفرشاة السلكٌة

    

3- 
لون سطح قطعة العمل باستخدام مادة التلوٌن 

 المباشر )الطباشٌر(

 

 3رقم التمرٌن :

  سم التمرٌن : نشر قطعة حدٌدٌة باستعمال المنشار الٌدوي                  إ

 دقٌقة 30الزمن المستغرق :       مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة                
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4- 

لحافة قطعة العمل وعلى بعد  ا  موازٌ ا  ارسم خط

10mm) ( باستخدام الخطاط )الشنكار( والزاوٌة

 القائمة

 

5- 

وعلى ان ٌكون  اربط قطعة العمل بالملزمة باحكام

من جانب الملزمة لتقلٌل  ا  الخط المرسوم قرٌب

 اهتزاز قطعة العمل

 

6- 

فً طرف الخط المرسوم لتوجٌه  ا  صغٌر ا  انشر شق

 من االمام المنشار على ان ٌكون المنشار مائل  

 بزاوٌة الى االسفل

 

7- 
اكمل نشر الخط المرسوم حتى ٌنفصل الجزء عن 

 قطعة العمل
 

المكان فً دد واألدوات وأحفظها نظف الع   -8

 المخصص لها مع تنظٌف مكان العمل
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 استمارة التقٌٌم

 دقٌقة 30الفاحصة :                                                                       الوقت :الجهة 

 سم الطالب :                      الصف : األول                       التخصص :المكننة الزراعٌةإ

 نشر قطعة حدٌدٌة باستعمال المنشار الٌدوي  -: سم التمرٌنإ

 ت
الدرجة  الخطوات

 القٌاسٌة
 درجة 

 داءاال
 الملحظات

   10 االلتزام بشروط الصحة والسلمة المهنٌة 1

   5 تنظٌف قطعة العمل 2

   5 تلوٌن سطح قطعة العمل 3

   20 رسم الخط الموازي للحافة 4

   10 ربط قطعة العمل بالملزمة 5

   10 نشر الشق الصغٌر 6

   20 نشر الخط المرسوم 7

المكان المخصص فً وحفظها  تنظٌف العددواالدوات 8

 لها

5   

   10 تنظٌف مكان العمل 9

   5 الزمن المستغرق 10

   %100 الدرجة النهائٌة

 

 اسم المدرب                                                                     التارٌخ       /      /

عند و(  7, 4رات )ق% وعلى ان ٌكون الطالب ناجحا فً الف60تكون درجة النجاح  -ملحظة :

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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  Filingsالبرادة    2-5-2

هً عملٌة قطع إلزالة طبقة من المعدن عن طرٌق إزاحة شظاٌا صغٌرة بواسطة حدود قطع صغٌرة 

على سطح المبرد وتتم البرادة بالمبارد الٌدوٌة  الى جنب ا  جنبعلى شكل االزمٌل  تكون متراصة 

 لٌة .آلأوالمبارد ا

 الوضع الصحٌح لطرٌقة البرادة 2-5-2-1

 الوقوف -1

ٌكون بمواجهة المشغولة, وان ٌستند ثقل الجسم على القدم األٌسر والساق  الوقوف السلٌم ٌجب إن

الٌمنى تبقى مستقٌمة واإلقدام ثابتة , وان تتقدم الرجل الٌسرى على الٌمنى وتكون المسافة بٌن 

 موازٌا لسطح العمل وفً خلف  المتدرب(, وان ٌكون ساعد cm 30-20الكعبٌن )

ذلك ٌمكن استخدام اللوح الخشبً لوقوف األشخاص 

قصٌري القامة  وتتم حركة البرادة بحركة األذرع 

والجسم وان ٌكون البرد على طول المبرد ولتحرٌك 

المبرد. بصورة مستقٌمة ٌجب الضغط على طرفً 

المبرد بصورة متساوٌة , وتتراوح سرعة البرد 

( 45-2لشكل )وابالدقٌقة  ا  ( مشوار55-45مابٌن )

 ٌبٌن ذلك .

 

 مسك المبرد -2

عند البرادة الخشنة, ٌمسك المبرد بالٌد الٌمنى بحٌث تستند نهاٌة المقبض على تجوٌف راحة الٌد 

وٌكون اإلبهام من األعلى وتلف األصابع على المقبض من األسفل وتوضع راحة الٌد الٌسرى على بعد 

(20-30mm.من طرف المبرد من األعلى ) 

أما عند البرادة الناعمة , فتمسك الٌد الٌمنى المقبض 

وٌكون اإلبهام أو السبابة من األعلى إما الٌد الٌسرى 

حسب الضغط المطلوب إما من اإلمام أو بفٌكون مكانها 

( ٌوضح طرٌقة 2-46من الخلف أو من الوسط والشكل )

 .مسك المبرد

 

 

 الوقوف السلٌم  (2-45)شكل 

 

 

 المبرد ٌوضح طرٌقة مسك (2-46)شكل 

 لمبرداال
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 الحركات الٌدوٌة للمبرد -3

تكون بضغط المبرد عمودٌا على سطح قطعة العمل وضغط المبرد إلى اإلمام ومن  -حركة القطع : -أ

 جراء ذلك تتغلغل األسنان فً مادة العمل وبحركتها إلى اإلمام تزٌل شظاٌا من المعدن .

حركة الرجوع ) السحب(: تكون بسحب المبرد  -ب

إلى الخلف وبدون ضغط وتكون باتجاه المحور 

الطولً للمبرد لتحاشً تكوٌن الشقوق, وتمٌل حركة 

الرجوع بزاوٌة إلى الٌمٌن أو الٌسار وذلك لتكسٌر 

(  2-47الراٌش العالق بٌن أسنان المبرد. والشكل )

 ٌوضح الحركات الٌدوٌة للمبرد .

 

 تركٌب وتصنٌف المبارد 2-5-2-2

المبرد عبارة عن عدة معدنٌة مصنوعة من الصلب 

عالً الكاربون وله طول وشكل محددان وٌحتوي 

على اسنان صغٌرة تقوم بعملٌة القطع وٌتكون 

(  2 -48)مبرد الٌدوي من عدة أجزاء والشكلال

المبارد الى عدة انواع  ٌوضح أجزاء المبردوتصنف

 .  , المقطع وشكل االسنان بحسب نعومة المبرد 

 

 نعومة المبرد 1-

( , اومتوسط 1وٌرمزله بالرقم ) ا  وٌكون اما خشن

 ا  ( او ٌكون ناعم 2الخشونة وٌرمز له بالرقم )

 -49( والشكل ) 6,  5,  4, 3) باألرقاموٌرمز له 

 النعومة .حسب ب( ٌوضح انواع المبارد  2

 

 انواع المبارد حسب النعومة (2-49)شكل                                                         

 

 

 

 

 الحركات الٌدوٌة للمبرد (2-47)شكل

 

 

 ( اجزاء المبرد48-2)شكل 
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 مقطع المبرد  -2

اما مسطح , مربع , مثلث , مدور او ٌكون هو و

( ٌوضح أنواع المبارد 2-50والشكل )نصف مدور 

 حسب شكل المقطع 

 

 حسب شكل المقطعبانواع المبارد ( 2 -50 )شكل                                                            

 شكل االسنان  -3

  ٌكون شكل االسنان اما مفردة او مزدوجة او مقوسة

( ٌوضح انواع المبارد وشكل  2-51والشكل )

 االسنان

 

 

 

 ٌوضح انواع المبارد  (2-51)الشكل                                                                 

 شكل االسنان  بحسب                                              

 استخدام الملزمة  2-5-2-3

 الٌدوي وتتكون من :تعد الملزمة من اكثر وسائل الربط المستخدمة لربط المشغوالت للتشغٌل 

 -5العمل  بمنضدة لوالب تثبٌت الملزمة  -4منزلق الفك المتحرك  -3الفك المتحرك  -2الفك الثابت  -1

تحرٌك العمود وهذا العمود معشق  ةٌدالعمود الرئٌسً: هو عمود ملولب ٌتم تدوٌره بالٌد عن طرٌق 

ً ٌتحرك منزلق الفك المتحرك حركة بصامولة ثابتة لجسم الفك الثابت وعند دوران العمود الرئٌس

تحرٌك  ةٌد -6خطٌة وبذلك ٌتم التحكم بمسافة فتحة الملزمة )البعد بٌن الفكٌن الثابت والمتحرك ( 

 ( ٌوضح اجزاء الملزمة2-52العمود الرئٌسً والشكل )

 

 

 

 اجزاء الملزمة (2-52)شكل 
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غر ما ٌمكن وذلك لمنع صالملزمة ا وعند ربط قطعة العمل بالملزمة ٌجب ان ٌكون بروزها فوق فكً

ثنً او اهتزاز القطعة اثناء القطع والذي ٌإدي الى برادة غٌر دقٌقة وسطح مشوه. وكذلك ٌراعى ان 

تربط قطعة العمل فً وسط الملزمة وكذلك عدم استعمال القوة او المطرقة اثناء عملٌة الشد الن ذلك 

 الى تلف اسنان العمود الرئٌسً واحتمال كسر بدن الملزمة . ٌإدي

 

 تصفٌة األبعاد وتسوٌة السطوح 

تتطلب ضغطا قوٌا وحركات مستمرة اما فً  ألنهافً حالة البرادة الخشنة ٌتم االستعانة بثقل الجسم 

 حالة البرادة الناعمة فٌتركز االهتمام على الحصول على المقاسات وشكل السطوح وجودتها 

فقط وبضغط قلٌل.  الذراعٌن,فتصدر الحركة عن 

وٌتم فحص استوائٌة السطح الذي تم انجازه بالبرادة 

 وذلك بملحظة الشق مسطرة االستواء باستخدام

وبٌن الشكل  ومسطرة االستواءالضوئً بٌن السطح 

مسطرة فحص االستوائٌة باستخدام  (2-53)

فٌتم باستخدام القدمة ذات  هااما قٌاساالستواء 

 .الورنٌة 

                                                        

 سطح الشغلة المبرودة استواءفحص  (53-2)شكل   

 المتعامدة :ضبط األسطح 

تستخدم الزاوٌة القائمة لفحص تعامدٌة السطوح. 

( ٌوضح 2-54مراقبة الشق الضوئً والشكل )

 استخدام الزاوٌة القائمة لفحص تعامدٌة السطوح 

 

 تعامدٌة السطوح ( 2- 54)شكل                                                               

 -: وتشغٌل االسطحبرادة التنعٌم 

تستعمل الحركة الطولٌة عند البرادة الناعمة 

( ٌوضح 2-55باستخدام المبرد الناعم  والشكل )

 .الحركة الطولٌة

 

 

 



61 

 

 

  

 

 

 

 االهداف التعلمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على ان : 

 ٌربط قطعة العمل بالطرٌقة الصحٌحة  .1

 ) تخشٌن وتنعٌم( ٌختار المبرد المناسب لنوع عملٌة البرادة .2

 ٌنفذ برادة السطوح المستوٌة .3

 االول والثانً  ٌفحص استواء السطحٌن .4

 ٌفحص تعامد السطوح  .5

 

 :التعلٌمٌةالتسهٌلت 

زاوٌة  -mm (25×25×70 )إبعادها  الحدٌد المطاوعقطعة عمل من  -مبارد مسطحة خشنة وناعمة

 -فرشاة سلكٌة -طباشٌر -فرشاة تنظٌف -فرشاة تنظٌف المبارد -قدمة قٌاس ذات الورنٌة -قائمة

 ملزمة المنضدة  - مسطرة حدٌدٌة

 

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

ٌتم أوال برادة السطح األول برادة تخشٌن وبعده السطح الثانً باستخدام المبرد الخشن وٌلحظ التعامد 

 بٌن السطحٌن باستخدام الزاوٌة القائمة .

وٌتم ثانٌا برادة السطحٌن االول والثانً برادة ناعمة باستخدام المبرد الناعم وٌضبط التعامد بالزاوٌة 

 الورنٌة .القائمة وتفحص اإلبعاد باستخدام 

 

 

 

 

 

 

 الحركة الطولٌة ( 2- 55)شكل 

 

 

 

 4رقم التمرٌن : 

 سم التمرٌن : برادة قطعة حدٌدٌة )تسوٌة وجهٌن متعامدٌن(                  إ

 دقٌقة 120الزمن المستغرق :    مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة                 
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 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

  االلتزام بشروط الصحة والسلمة المهنٌة -1

2- 
واالوساخ بواسطة  الصدأنظف قطعة العمل من 

 الفرشاة السلكٌة

 

3- 

ثبت قطعة العمل فً وسط فكً الملزمة بحٌث 

لمسافة  ا  ٌكون السطح االول الى االعلى وبارز

(10mmتقرٌبا ) 

 

4- 

ظلل السطح االول من قطعة العمل باستخدام 

ز المناطق التً تلمس ٌالطباشٌر وذلك لتمٌ

 المبرد فً السطح المشغل

 

5- 
ابرد السطح االول برادة تخشٌن باستخدام المبرد 

 ةالخشن  مراعٌا الوضع الصحٌح لطرٌقة البراد

 

6- 
افحص استواء السطح بواسطة المسطرة 

 الحدٌدٌة مع ملحظة عدم وجود الشق الضوئً
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  ( للسطح الثانً 6, 5كرر الخطوات ) -7

8- 
ابرد السطح االول برادة تنعٌم باستخدام المبرد 

 الناعم

 

9- 
افحص استواء السطح بواسطة المسطرة 

 الحدٌدٌة
 

  ( للسطح الثانً 9, 8كرر الخطوات ) -10

11- 
افحص تعامد السطح االول مع الثانً باستخدام 

 الزاوٌة القائمة

 

12- 
المكان  فً دد واالدوات واحفظهانظف الع  

 المخصص لها مع تنظٌف مكان العمل
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 استمارة التقٌٌم

 دقٌقة 120 الجهة الفاحصة :                                                                       الوقت :

 التخصص :المكننة الزراعٌة               الصف : األول                 سم الطالب :                   إ

 برادة قطعة حدٌدٌة )تسوٌة وجهٌن متعامدٌن(  -: سم التمرٌنإ

 ت
الدرجة  الخطوات

 القٌاسٌة

 درجة 

 االداء

 الملحظات

   5 االلتزام بشروط الصحة والسلمة المهنٌة 1

   10 تنظٌف قطعة العمل 2

   20 برادة السطح األول والثانً برادة تخشٌن 3

   20 برادة السطح األول والثانً برادة تنعٌم 4

   10 فحص استواء السطوح بالمسطرة الحدٌدٌة 5

   10 فحص تعامد األسطح بالزاوٌة القائمة 6

المكان فً دد واألدوات وحفظها تنظٌف الع   7

 المخصص لها

10   

   10 تنظٌف مكان العمل 8

   5 الزمن المستغرق 9

   %100 الدرجة النهائٌة 

 

 التارٌخ       /      /                                           اسم المدرب                          

( 6 , 5, 4,  3رات )ق% وعلى ان ٌكون الطالب ناجحا فً الف60تكون درجة النجاح  -ملحظة :

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب عند حصوله على و
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 Drilling and Tyingالتثقٌب والبرشمة   3-5-2

 هً عملٌة فتح ثقوب نافذة او غٌر نافذة فً األجسام الصلبة باستعمال اداة الثقب )المثقاب( .: التثقٌب

الحركة الرئٌسٌة فً عملٌة التثقٌب هً الحركة الدورانٌة  )حركة القطع( للمثقاب, اما الحركة الثانٌة 

 , اما قطعة العمل فتثبت بصورة محكمة . حركة محورٌة )رأسٌة (فهً حركة التغذٌة وتكون 

 

 المثاقب الحلزونٌة )البراٌم(2-5-3-1

هً اداة القطع التً تقوم بعملٌة الثقب حٌث تحتوي على قناتٌن حلزونٌتٌن لتكوٌن حافات القطع 

ت الى منطقة القطع. وٌكون ساقها اما ٌوتساعد فً خروج الراٌش واٌصال سوائل التبرٌد والتزٌ

 مسلوبا وٌثبت بمحور عمود الدوران بصورة مباشرة فً حالة تطابق ابعاد الساق المسلوبة 

للمثقاب مع ابعاد تجوٌف محور عمود الدوران, اما 

فً حالة االنواع الصغٌرة منها فٌستعمل حامل 

المثقاب وٌثبت هذا الحامل الخاص خاص ٌثبت فٌه 

فً تجوٌف محور الدوران . وفً حالة كون الساق 

فٌستعمل لها الحامل ذو الفكوك )ثلثة  ا  مستقٌم

فكوك ( وٌربط هذا الحامل بصورة مباشرة بمحور 

( ٌوضح  المثاقب  2- 56الدوران والشكل )

 الحلزونٌة.

 

  Hand  Drillالمثقب الٌدوي    2-5-3-2

 

 وبؤقطارٌستخدم هذا المثقب فً ثقب القطع الكبٌرة 

( ٌوضح المثقب الٌدوي 2-57صغٌرة والشكل )

الكهربائً وطرٌقة استعماله تكون بتثبٌت المثقاب 

الثلثة فكوك بصورة محكمة  يالمناسب فً الحامل ذ

 عن طرٌق تدوٌر مفتاح الحامل باتجاه حركة عقارب

 

 

 

 المثاقب الحلزونٌة (2-56)شكل 

 

 الٌدوي الكهربائً المثقب(2-57)شكل 
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الساعة . وبعدها ٌتم اٌصال المثقب بمصدرالتٌار الكهربائً. ثم ٌتم ملمسة المثقاب )البرٌمة ( لمركز 

ثقب قطعة العمل مع مراعاة المحافظة على افقٌة المثقاب ثم ٌتم تشغٌل المثقب بالضغط على مفتاح 

الثقب ثم زٌادة الضغط حتى االنتهاء من  التشغٌل على ان ٌكون الضغط بشكل خفٌف فً بداٌة عملٌة

 . عن طرٌق مفتاح التشغٌل الكهربائً عملٌة الثقب وبعدها ٌتم سحب المثقاب )البرٌمة( وفصل التٌار

 

 المثقب المنضدي : 2-5-3-3

ٌثبت هذا المثقب على منضدة )طاولة ( العمل, وله 

قاعدة ثابتة تستعمل لتثبٌت قطع العمل علٌها بصورة 

الملزمة,  بطرٌقة غٌر مباشرة بواسطةمباشرة او 

سٌة الى االعلى أومحور الدوران فٌه ٌتحرك بصورة ر

-58والشكل )من خلل ذراع التغذٌة الجانبً  واالسفل

 .( ٌوضح المثقب المنضدي2

 

 

وٌمكن التحكم بعدد دوران محور الدوران من خلل البكرات المدرجة الموجودة فً صندوق السرع 

( ٌوضح طرٌقة 2-59فً اعلى المثقب المنضدي من خلل نقل السٌر من مدرج الى اخر. والشكل )

 تغٌر السرعات

 

 تغٌر السرعات  (2-59)شكل 

حسب الرسم التنفٌذي وتحدٌد مراكز الثقوب باستعمال بنطة تحدٌد المركز بوبعد تخطٌط قطعة العمل 

فٌتم اختٌار مجموعة من  ا  حسب قطر الثقب المطلوب )اذا كان القطر كبٌربواختٌار المثقاب المناسب 

على قطعة  سٌا  أوتثبٌت قطعة العمل ٌتم تشغٌل المحرك الكهربائً وانزال المثقاب ر  (المثاقب بالتدرٌج

 .ل من خلل ذراع التغذٌة الى ان ٌنجز الثقبالعم

 
 المثقب المنضدي  2-58)شكل )
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 الربط باستعمال مسامٌر البرشام : 2-5-3-4

تعد عملٌة البرشمة احدى وسائل الربط الثابت غٌر 

قابل للفتح, وتستعمل لربط قطعتٌن معدنٌتٌن ال

)كالصفائح( لتصبح متماسكة تماسكا تاما وتستخدم 

( ٌوضح 2-60فٌه مسامٌر البرشام والشكل )

 .مسامٌر البرشام 

 

 

 طرٌقة الربط 

 -نتبع الخطوات االتٌة بربط قطعتٌن معدنٌتٌن :

( او الواحدة امام الربط المتراكبنضع القطعتٌن المعدنٌتٌن المراد ربطهما الواحدة فوق االخرى ) -1

التناكبً  الربطن من االعلى واالسفل ) ٌن مساعدتٌاألخرى واستعمال قطعة مساعدة واحدة او قطعت

 .( ٌوضح تمثٌل وصلت الربط بطرٌقة البرشمة 2-61المفردة والمزدوجة (والشكل )

 

 وصلت الربط بطرٌقة البرشمة (2-61)شكل 

مسمار  بقطر اكبر من قطر نٌتا والمثقوبمالمطلوب ربطه تٌننضع مسمار البرشام فً القطع -2

 هذا الخلوص عند كبس معدن المسمار . ألالبرشام بمقدار خلوص معٌن حٌث ٌم

 . لة خاصة او ٌدوٌا فنحصل على الراس المقابلآالمسمار بكبس تتم العملٌة  -3

 . خامسالتمرٌن الفً ت الربط بالتفصٌل وسوف ٌتم شرح خطوا

 

 

 

 مسامٌر البرشام (2-60)شكل 
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 -االهداف التعلمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على ان :

 .بإتقانٌستعمل جهاز المثقاب  -1

 نافذة . ا  قوبثشكل ٌ -2

 ٌختار المثقاب الحلزونً المناسب -3

 ٌختار البرشام الحدٌدي المناسب للثقوب. -4

 . ٌنفذ عملٌة البرشمة ٌدوٌا   -5

 .ٌكبس البرشام وٌحكم الربط للقطعتٌن  -6

 :التعلٌمٌةالتسهٌلت 

 مثقب منضدي -mm(72×72×5 )2بقٌاس  الحدٌد المطاوعقطعتان من  -1

 بنطة تحدٌد المراكز -5شنكار -4(12mm( و )5mmمثاقب حلزونٌة )براٌم ( بقطر ) -3

 (38mm( وطول )11mmمسامٌر برشمة من الفوالذ الطري بقطر ) -6

    شوكة تخطٌط - 10فرشاة تنظٌف - 9برشمةساندة مع قالب  -8غرام( 500مطرقة حدٌدٌة ) -7

 ملزمة المنضدة  -12فرشاة سلكٌة  -11

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

( بقطر  متساوي الساقٌن )على رإوس مثلثنافذة  تثقٌب القطعتٌن الحدٌدٌتٌن ثلثة ثقوب ٌتم -1

(12mm ) 

 ثقوب .لاختٌار ثلثة مسامٌر برشام مناسبة ل -2

حسب الرسم ب(. و11mmالبرشمة باستعمال ثلثة مسامٌر برشام حدٌدٌة بقطر )إجراء عملٌة -3

 (2-62التنفٌذي المبٌن فً الشكل)

 

 الرسم التنفٌذي (2-62)شكل 

 5رقم التمرٌن : 

          التمرٌن : ربط قطعتٌن حدٌدٌتٌن  باستعمال مسامٌر البرشام                                                                        سمإ

 دقٌقة 120الزمن المستغرق :         مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة            
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 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

  بشروط الصحة والسلمة المهنٌةااللتزام  1

2 
باستخدام ف قطعتً العمل من الصدأ واألوساخ نظ  

 الفرشاة السلكٌة

 

3 

باستخدام حسب الرسم التنفٌذي بخطط قطعتً العمل 

بعد ) برسم خطوط افقٌة وعمودٌة ٌكون الالشنكار

 18mmبٌنها وبٌن جمٌع حافات القطعة = 

 

4 

باستخدام حدد مراكز الثقوب الثلثة لقطعتً العمل 

 ) وذلك بوضع البنطة فً مراكزبنطة تحدٌد المراكز

الثقوب الثلثة الموضحة بالرسم التنفٌذي والطرق 

مثقاب لل علٌها بالمطرقة الٌدوٌة حتى تكون دلٌل  

  الحلزونً (

5 

القطر  اثبت المثقاب الحلزونً )البرٌمة( ذ

(5mmبالحامل ذ )الثلثة فكوك )ظرف تثبٌت  ي

 باستخدام مفتاح الظرفالعدة( 

 

6 

 بؤحكامقطعة العمل بالملزمة  ثبت

 

 

 



70 

 

7 
اضبط مركزٌة المثقاب الحلزونً مع مركز الثقب 

 بط المركزضبتحرٌك الملزمة ٌدوٌا لحٌن 

 

  من خلل ربط لوالب التثبٌتثبت الملزمة بؤحكام  8

9 

من انزل المثقاب الحلزونً و جهاز المثقابشغل 

وبضغط خفٌف   خلل انزال ذراع التغذٌة الجانبً

 بالضغط والنزولاستمر وعند ملمسته مركز الثقب 

 )البرٌمة( خارج القطعةلحٌن نفاذ المثقاب الحلزونً

مراعٌا رفعه وانزاله عدة مرات وذلك لتقلٌل الضغط 

  على المثقاب واخراج الراٌش .

10 
( بابدال المثقاب الحلزونً 9كرر الخطوة رقم )

 (12mmبمثقاب اخر قطره )
 

11 
وكذلك ( لعمل الثقوب الباقٌة 10, 9كرر الخطوات )

 لقطعة العمل الثانٌة
 

12 
مراعٌا ضع قطعتً العمل الواحدة فوق االخرى 

 انطباق الثقوب للقطعتٌن .
 

13 
مراعٌا بروز قوب ثضع مسمار البرشام فً احد ال

 ساق البرشام من االعلى .
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14- 

اطرق الطرف البارز من البرشام من االعلى 

 اسناد راسباستخدام المطرقة الٌدوٌة مراعٌا 

 المسمار من االسفل على مسند البرشمة .

 

15- 
من خلل تدوٌره بالمطرقة شكل طرف المسمار 

 الٌدوٌة .

 

16- 
دور طرف المسمار تدوٌرا نهائٌا باستخدام قالب 

 التشكٌل

 

 ( لبقٌة الثقوب16,15,14,13كرر الخطوات ) -17

 

18- 
المكان المناسب فً دد واألدوات وأحفظها نظف الع  

 تنظٌف مكان العملمع 
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 استمارة التقٌٌم

 دقٌقة 120 الجهة الفاحصة :                                                                       الوقت :

 سم الطالب :                      الصف : األول                       التخصص :المكننة الزراعٌةإ

 قطعتٌن حدٌدٌتٌن باستعمال مسامٌر البرشام ربط -: سم التمرٌنإ

 ت
الدرجة  الخطوات

 القٌاسٌة
 درجة 

 داءاال
 الملحظات

   5 التقٌد بالتعلٌمات واإلرشادات العامة -1

   5 تنظٌف قطعة العمل -2

   10 تخطٌط قطعتً العمل -3

   10 تحدٌد مراكز الثقوب -4

   10 تثبٌت المثقاب الحلزونً -5

   10 قطعتً العمل تثبٌت -6

   mm(5,12) 10عمل الثقوب  -7

   10 تدوٌر رأس البرشام  -8

   15 بالكبس انجاز عملٌة البرشمة -9

المكان المخصص فً دد واالدوات وحفظها تنظٌف الع   -10

 لها

10   

   5 الزمن المستغرق -11

   100 الدرجة النهائٌة

 

 التارٌخ       /      /                                           اسم المدرب                          

 

عند و(  8,7,5,3رات )ق% وعلى ان ٌكون الطالب ناجحا فً الف60تكون درجة النجاح  -ملحظة :

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 Weldingاللحام  4-5-2

فً وصل المعادن .وتتم عملٌة اللحام بواسطة صهر المعدن عن طرٌق  هو من اهم الطرق المستخدمة

بواسطة الغاز او القوس الكهربائً او  الفاصلة بٌن القطعتٌن الملحومتٌن رفع درجة حرارة الوصلة

 او باستخدام الحث الكهربائً . وٌةبواسطة مركبات كٌما

 

 Electric Arc Weldingلحام القوس الكهربائً   2-5-4-1

 

هو احد انواع اللحام , وٌتم عن طرٌق الحرارة 

الناتجة عن القوس الكهربائً بٌن القطب والجزء 

( °4000cالملحوم, وتصل درجة حرارته الى )

ن كافٌة لصهر المعدن فً نقطة اللحام او صهر معد

 -63والشكل ) اضافً من سلك مكونا وصلة متٌنة

 ٌوضح لحام القوس الكهربائً ( 2

 

ٌتم اٌصال الدائرة الكهربائٌة بتماس قطب )سلك( اللحام مع معدن الشغلة , ثم ٌبعد القطب بمسافة 

 التتجاوز قطر القطب لكً ٌنشا القوس الكهربائً. 

 ا  تجهز الطاقة الكهربائٌة عن طرٌق مولد ٌنتج تٌار

 ( مقداره DC) ا  ( او مستمرACمتردد ) ا  كهربائٌ

( 50-20( امبٌر وبفرق جهد مقداره )50-500)

( ٌوضح مجهز القدرة 2-64فولت والشكل )

 ةالكهربائٌ

 

 مجهز القدرة الكهربائٌة (2-64)شكل                                                         

 أقطاب )أسلك( اللحام المستعملة فً لحام القوس الكهربائً كمونة )أداة ملء( ٌتراوح قطرها من 

(1-12mm( وطولها ٌصل الى )500mm وتكون من معدن ٌتوافق مع المعادن الملحومة وتغطى )

بطبقة من مساعد الصهر الذي ٌمنع اكسدة بركة اللحام. وعند عملٌة اللحام تترك مسافة بٌن طرف 

سلك اللحام وقطعة العمل , وتكون هذه المسافة مساوٌة لقطر سلك اللحام تقرٌبا وذلك حتى ٌكون 

 .فً االشتعال وخط اللحام ناعما وٌكون الرذاذ المتطاٌر صغٌرا و قلٌل  ا  القوس مستمر

 

لحام القوس   (2-63)شكل 

 الكهربائً
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 طرق الربط بلحام القوس الكهربائً

 )التناكبً( الربط المتقابل -1

القطعتٌن بمستوى واحد, وتجرى عملٌات  اقطعتً العمل بشكل متقابل وسطح اوفٌها ٌوضع طرف

معدن اللحام وحسب السمك  الستٌعاب( 1mmشطف مناسبة على اللحامات التقابلٌة االكثر من )

ن لقطعة من جانب او جانبٌ Jو  U( او على شكل االحرف Bevelومنها على شكل مائل بزاوٌة) 

توجٌه سلك اللحام عند عملٌة اللحام بزاوٌة قائمة بالنسبة لسطح  وٌجب واحدة او لقطعتً العمل

ٌوضح  1( رقم 2-65والشكل )( باتجاه تقدم خط اللحام °75-°80قطعتً العمل ومائل بزاوٌة بٌن)

 .ذلك

 

 الربط التراكبً -2

 وٌتم بوضع جزء من احد السطحٌن لقطعتً العمل على السطح القطعة االخرى ولمسافة اربعة اضعاف

( 2-65والشكل ) سمك الصفائح المطلوب لحامها تقرٌبا وٌتم اللحام من طرف واحد او من طرفٌن .

 . ٌوضح ذلك 3رقم 

 

 الربط بثنً الحافات -3

وٌتم بثنً االطراف المراد لحامها لقطعتً العمل بشكل قائم من جهة او من جهتٌن وتكون الحافات 

 . ٌوضح ذلك 4( رقم 2-65والشكل ) مستوٌة او مائلة .

 

 (Tالربط على شكل حرف ) -4

( Tقطعتً العمل المراد لحامها بصورة عمودٌة على القطعة االخرى لتشكل حرف ) ىوٌتم بوضع احد

وٌكون اللحام من جهة واحدة او من جهتٌن وفً بعض االحٌان ٌتم عمل حافة مائلة للجزء القائم من 

 . ٌوضح ذلك 5( رقم 2-65والشكل ) جهة واحدة او من جهتٌن .

 الربط الزاوي  -5

وفٌه ٌتم ربط قطعتً العمل المراد لحامها عند 

االطراف بحٌث ٌشكلن زاوٌة معٌنة بٌنهما وٌكون 

او بدون  ا  او كلٌ ا  تراكب حافة قطعة العمل اما جزئٌ

 . ٌوضح ذلك 2( رقم 2-65والشكل ) تراكب .

 
 

 انواع وصلت اللحام (2-65)شكل 
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 االهداف التعلمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على ان :

 .وبإتقان قائمة  على شكل زاوٌة من الحدٌد ٌلحم قطعتٌن معدنٌتٌن-1

 .القوس الكهربائً واستعمال جهاز ٌتقن اشعال-2

 .ٌحافظ على استقرار القوس الكهربائً-3

 .ٌتحكم بزاوٌة مٌل السلك-4

 .ٌتحكم بسرعة اللحام-5

 :التعلٌمٌةالتسهٌلت 

ماكنة لحام القوس  -mm (3.5)اسلك لحام قطر  -mm (5×70  ×70)حدٌد قٌاس اقطعت

 نظارات واقٌة - ملبس ومعدات السلمة -فرشاة سلكٌة -مطرقة إزالة الخبث -الكهربائً

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

 هناك طرٌقتان إلشعال القوس الكهربائً بصورة عامة هما طرٌقة الحك وطرٌقة النقر

 طرٌقة الحك  .1

اللحام بحركة قوسٌة فوق قطعة العمل وخدشها بسلك اللحام وتحرٌك السلك الى تكون بتقرٌب سلك 

 (. ففً هذه الحركة ٌسري التٌار الكهربائً وٌتولد القوس 15mmالجانب ولمسافة حوالً )

الكهربائً, وعندما تكون المسافة بٌن سطح قطعة 

العمل وطرف سلك اللحام مناسبة )بقدر قطر سلك 

ٌستمر القوس باالشتعال والشكل اللحام ( سوف 

 ( ٌوضح ذلك 66-2)

 طرٌقة الحك لتولٌد القوس الكهربائً (2-66)شكل                                                         

 طرٌقة النقر  .2

وتكون بتحرٌك سلك اللحام بصورة عمودٌة نحو قطعة العمل ونقرها وسحب السلك الى اعلى مسافة 

قصٌرة )بقدر قطر سلك اللحام( ففً هذه الحركة ٌسري التٌار الكهربائً وٌتولد القوس الكهربائً 

 .على شرط ان التكون هناك مواد عازلة على قطعة اللحاموٌستمر القوس الكهربائً باالشتعال 

 

 

  6رقم التمرٌن : 

  إسم التمرٌن: لحام قطعتً حدٌد على شكل زاوٌة قائمة                 

 30الزمن المستغرق :           مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة           

 دقٌقة
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 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

  االلتزام بشروط الصحة والسلمة المهنٌة 1

2 
الفرشاة  باستعمالواالوساخ  الصدأنظف قطعتً العمل من 

 السلكٌة

 

 ضع طرفً قطعتً العمل بشكل متعامد على منضدة العمل 3

 

4 

جهز ماكنة اللحام بضبط التٌار المناسب وبحسب وضع 

 ( امبٌر تقرٌبا75) وبحدود وسمك المعدن المراد لحامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثبت القطعتٌن بنقاط لحام عند االطراف 5
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6 
( °90بلحام قطعتً العمل مع ضبط زاوٌة العمل على ) أابد

 (°70-°80وزاوٌة التقدم بٌن )

 

7 
 على نفس المنطقة ومن الخارج  كرر اللحام بثلث تمرٌرات

 حتى االنتهاء من اللحام

 

  مطرقة إزالة الخبث باستعمالف الخبث نظ   8

9 
المكان فً نظف منضدة اللحام وموقع العمل واحفظ االدوات 

 المخصص لها
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 استمارة التقٌٌم

 دقٌقة 30 الوقت :      الجهة الفاحصة :                                                                

 التخصص :المكننة الزراعٌة     أسم الطالب :                 الصف : األول                  

 لحام قطعتٌن حدٌد على شكل زاوٌة قائمة بواسطة لحام القوس الكهربائً  -: أسم التمرٌن

 ت
الدرجة  الخطوات

 القٌاسٌة

 درجة 

 داءاال

 الملحظات

   5 والسلمة المهنٌةااللتزام بشروط الصحة  -1

   10 تنظٌف قطعة العمل -2

   15 تجهٌز ماكنة اللحام -3

 قائم  تثبٌت قطعتً العمل من االطراف وبشكل -4

 الزاوٌة القائمة لباستعما

10   

   15 باللحام وزاوٌة التقدم )اللحام(بط زاوٌة العملض -5

   20 لحام قطعتً العمل بثلث تمرٌرات -6

   10 منضدة العمل ومكان العملتنظٌف  -7

   10 الخبثتنظٌف  -8

   5 الزمن المستغرق -9

   %100 الدرجة النهائٌة

 

 اسم المدرب                                                                     التارٌخ       /      /

(  6, 5,  3,4رات )قناجحا فً الف% وعلى ان ٌكون الطالب 60تكون درجة النجاح  -ملحظة :

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب عند حصوله على و
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 Threadingالتسنٌن ) اللولبة (   2-5-5

مدة( إلنجاز البراغً هً عملٌة قطع مجرى حلزونً على سطح االجسام  االسطوانٌة الخارجٌة )االع

 االسطوانٌة الداخلٌة )الثقوب( إلنجاز الصاموالت والتً تستخدم فً عملٌات الربط . السطوحاو على 

 

 وظة (:الداخلٌة )القل الٌدوٌة ادوات التسنٌن  2-5-5-1

وهو عبارة عن عمود مزود بقنوات او بمجاري طولٌة تستخدم لتشكٌل  -:)ذكر اللولبة ( القلووظ -أ

من فوالذ العدة او فوالذ السرعات العالٌة  القلووظوللتزٌت .وٌصنع  الراٌشوإلزالةالحدود القاطعة 

(H.S.S والمتوفر منها ٌكون على شكل اطقم كل طقم ٌحتوي على ثلث .)ثلث قلووظات( ,  قطع(

 -وتستعمل على التوالً وكاالتً :

لل حلقة واحدة ٌكون مسلوب سلبة طوٌلة من االمام وٌمكن التعرف علٌه من خ -:القلووظ االول  -1

 مرسومة على ساق القلووظ .

ٌكون مسلوب سلبة بؤقل من االمام وٌمكن التعرف علٌه من خلل حلقتٌن  -القلووظ المتوسط : -2

 مرسومتان على ساق القلووظ .

( وٌمكن التعرف علٌه من خلل ثلث °45بزاوٌة ) مشطوفهوتكون مقدمته  -:اإلنجازي القلووظ -3

 ( ٌوضح ذكر اللولبة )القلووظ(2-67حلقات مرسومة على ساق القلووظ والشكل )

 

 القلووظعند اجراء عملٌة اللولبة الداخلٌة ٌتم تثبٌت  -مفتاح ربط القلووظ )ماسك العدة( : -ب 

ومن خلل تدوٌر ماسك العدة عن احد طرفٌه  بماسك العدة عن طرٌق النهاٌة المربعة لذكر القلووظ

 .ٌوضح مفتاح ربط القلووظ2-68)باتجاه حركة عقارب الساعة والشكل )
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 االهداف التعلمٌة :

 النتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على ان :ابعد 

 ( المطلوبM12) القلووظطقم ٌختار المثقاب الحلزونً )البرٌمة ( المناسبة لقٌاس -1

 .لعمل االسنان به   

 . لعمل االسنان الداخلٌة للثقوب بؤتقانٌستعمل ادوات اللولبة -2

 . ٌربط القطع المعدنٌة باستخدام اللوالب-3

 :التعلٌمٌةالتسهٌلت 

مفتاح  -(M12قٌاس ) طقم قلووظ -mm (13 ×30  ×40)من الصلب الطري بقٌاس   ناتقطع 

( M12لولب )برغً( مقٌاس ) -فرشاة سلكٌة  -زاوٌة قائمة -مزٌتة -)ماسك العدة( ربط القلووظ

  5,10.14mmبراٌم بقطر -قاطع التغطٌس المخروطً )برٌمة تغطٌس( -(20mmبطول )

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

او من اللولبة من خلل جداول خاصة  قلووظٌتم اختٌار المثقاب الحلزونً )البرٌمة( المناسب لمقاس 

 :وكاالتً تقرٌبه ا  خلل العلمة التً تعطً قٌم

 القانون الخاص لحساب قطر البرٌمة :

 

 (mm= قطر المثقاب الحلزونً )البرٌمة( )D1ان   اذ

D( ًقطر اللولب االسم =mmوالمسجل على ساق ذكر اللولبة وفً التمرٌن ) ٌساوي (12mm) 

P( خطوة السن =mm    وهً المسافة بٌن قمة )قمة السن الذي ٌلٌه وفً التمرٌن تساوي  و

(1.75) 

 D1 = D- Pلذلك  

D1 = 12 – 1.75  

D1 = 10.25 ≈ 10mm 

 

 ( 2-69)الشكل رقم وكما موضح فً الرسم التنفٌذي 

 

D1=D-P 

 

 7رقم التمرٌن : 
 سم التمرٌن :عمل سن داخلً لقطعتٌن معدنٌتٌن وربطهما بلولب             إ

 دقٌقة 120:  المخصصالزمن           مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة          
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 الرسم التنفٌذي (2-69)شكل 

D˳=1.2×D                                                                                           

      D˳=1.2×12       D˳ =14.4mm                                                                 

                     

 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

  االلتزام بشروط الصحة والسلمة المهنٌة 1

 نظف قطعتً العمل باستخدام الفرشاة السلكٌة 2

 

3 
( والسفلى بقطر 14mmاثقب القطعة العلٌا بقطر )

((10mm وكما مر سابقا فً التمرٌن السابع 
 

4 

( 10mmالقطر ) يكسر حافة للثقب ذ على اعمل

 قاطع التغطٌس المخروطً) برٌمة تغطٌس(باستخدام 

 بعد ربطها بظرف المثقب
 

 ( بالملزمة بؤحكام10mmثبت القطعة ذات الثقب ) 5
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6 

 ( بمفتاح ربط القلووظ1الرقم ) اذ القلووظاربط 

 

 

 

7 

)الذي بشكل عمودي فً الثقب القلووظضع طرف 

وذلك بالضغط  للقطعة السفلى  10mm)قطره

 والتدوٌر باتجاه عقرب الساعة

 

8 
مع قطعة العمل باستعمال  القلووظاختبر عمودٌة 

 الزاوٌة القائمة

 

9 

قم بعملٌة التسنٌن وذلك بتدوٌر مفتاح ربط القلووظ 

 1/4حركة عقرب الساعة و  باتجاهدورة  3/4بمقدار 

 دورة باالتجاه المعاكس وذلك لتكسٌر الراٌش

 

10 
من قطعة العمل  القلووظ( لحٌن نفاذ 9الخطوة ) كرر

 ت باستخدام المزٌتةٌمع التزٌ

 

11 
من الثقب وذلك بتدوٌر مفتاح ربط  القلووظ خرجأ

 القلووظ عكس حركة عقارب الساعة
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12 

( بصورة ٌدوٌة ثم اكمل عملٌة 2رقم ) القلووظثبت 

مع استخدام  التسنٌن باستعمال مفتاح ربط القلووظ

 المزٌتة

 

  (3رقم ) القلووظ( باستعمال 12كرر الخطوة رقم ) 13

14 
حسب ب(وM12اربط القطعتٌن باستعمال البرغً )

 الرسم التنفٌذي

 

15 
المكان المخصص فً دد واالدوات واحفظها عنظف ال

 لها مع تنظٌف مكان العمل
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 استمارة التقٌٌم

 دقٌقة 120 الوقت :                                                                      الجهة الفاحصة : 

 سم الطالب :                               الصف : األول                   التخصص :المكننة الزراعٌةإ

 لولبلقطعتٌن معدنٌتٌن وربطهما معا عن طرٌق  عمل سن داخلً: سم التمرٌنإ

 ت
الدرجة  الخطوات

 القٌاسٌة
 درجة 

 داءاال
 الملحظات

   5 التقٌد بالتعلٌمات واإلرشادات العامة -1

   mm(10,14) 15عمل الثقوب  -2

   10 لثقب القطعة السفلى كسر الحافات -3

   10 بمفتاح ربط القلووط القلووظربط  -4

   10 عمودٌة التسنٌنالتاكد من  -5

لثقب  M12التسنٌن باستعمال طاقم فتح االسنان  -6

 لقطعة السفلى فً ا10mm) الذي قطره )

25   

   10 ربط القطعتٌن بالبرغً -7

   10 تنظٌف العدد واالدوات ومنطقة العمل -8

   5 الزمن المستغرق -9

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 التارٌخ       /      /                            اسم المدرب                                         

( وٌعاد 6,7, 5, 2رات )ق% وعلى ان ٌكون الطالب ناجحا فً الف60تكون درجة النجاح  -ملحظة :

 .تنفٌذ التمرٌن تنفٌذا كامل فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح
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 اسئلة الفصل الثانً

 

 

 

 : ؤتًماٌ ماتماهً استخدا : 1س

 ماٌكرومتر القٌاس الخارجً -القدمة ذات الورنٌة  ب  -أ

 عدد اجزاء ودقة كل مما ٌؤتً : :2س

 ماٌكرومتر القٌاس الخارجً -القدمة ذات الورنٌة  ب  -أ

 اقرا قٌمة القٌاس فً اإلشكال اآلتٌة : : 3س

 

 قدمة القٌاس

 

 

 ماٌكرومتر

 

 : ؤتًٌ امملكل فائدة وانواع  ما : 4س

 ؟ جهاز الرفع الهٌدرولٌكً -قالعات الكراسً التحمٌل  د -الكلبات   ج –مفكات اللوالب     ب  -أ

دد اذكر الشروط الواجب توفرها فً منضدة العمل وماهً القواعد الواجب اتباعها عند ترتٌب الع   :5س

 ؟واألدوات

المنشار ؟ وكٌف تكون الطرٌقة الصحٌحة لعملٌة نشر المعادن وضح ذلك  بتفلٌجما المقصود  :6س

 ؟مع رسم توضٌحًبنقاط 
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 ؟وضح الحركات الٌدوٌة للمبرد مبٌنا مكونات ملزمة البرادة  :7س

الحركات الرئٌسٌة فً عملٌة التثقٌب. ثم بٌن كٌفٌة التحكم بعدد دورات محور دوران  عدد :8س

 ؟المثقب المنضدي 

 هذا النوع من اللحام ها لعرف لحام القوس الكهربائً, ثم عدد طرق ربط المشغوالت باستخدام :9س

 .)اللولبة ( , ذاكرا ادوات التسنٌن الداخلً الٌدوٌة  التسنٌنعرف عملٌة :10س

 . اذكر خطوات التسنٌن الداخلً )اللولبة الٌدوٌة الداخلٌة (:11س

 ماهً النقاط الواجب اتباعها للوقوف السلٌم اثناء عملٌة البرادة ؟ اذكرها موضحا ذلك بالرسم  :12س

 ماهً انواع وصلت الربط بطرٌقة البرشمة ؟ عددها مع الرسم التوضٌحً لكل نوع.  :13س

 اذكرهما مع الشرح المبسط لكل طرٌقة. ,القوس الكهربائً  إلشعالهناك طرٌقتان  14:س 

(. المطلوب 14mاحسب قطر المثقاب الحلزونً )البرٌمة( المناسبة لمقاس طقم القلووظ ) :15س

 (.2mmت ان خطوة السن تساوي )معمل االسنان به اذا عل

 .ألنواعهااذكر ذلك مع اعطاء وصف مبسط  ,القٌاس الناقلة بهذا االسم  أدواتلماذا سمٌت  16: س

 كٌف ٌتم فحص استواء السطح الذي تم انجازه بعملٌة البرادة ؟ وضح ذلك. 17:س

 ذاكرا مجال استخدامه . ,بنقاط طرٌقة استعمال المثقب الٌدوي  اذكر18: س
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 الفصل الثالث

 منظومات الساحبة الزراعٌة

Systems of Agricultural Tractor 

 

 

 ثاهداؾ الفصل الثال

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادراً على أن :

 الزراعٌة .ٌستبدل مصافً الوقود فً الساحبة  -1

 ٌفكك محرك بدء التشؽٌل ) السلؾ ( . -2

 ٌستبدل منقٌة الزٌت للمحرك وٌفحص مستوى الزٌت للمحرك . -3

 ٌستبدل سائل تبرٌد منظومة التبرٌد  -4

 ٌتعرؾ على أجزاء المنظومة الكهربائٌة وبفحص البطارٌة وٌحافظ علٌها  -5

 الهواء الرطبة فً الساحبة الزراعٌة . ةٌستبدل منقٌ -6

 المفاصل المتحركة فً الساحبة .ٌشحم  -7

 ٌربط معدة زراعٌة بمنظومة التعلٌق للساحبة الزراعٌة . -8
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  تمهٌد 3-1

وهً المصدر المتحرك لتولٌد القدرة إلنتاج القدرة فً المزرعة،  اً تعد الساحبة الزراعٌة مصدر     

المختلفة فً الحقل ،  دارة المكائن واآلالت الزراعٌةإ التً تستخدم فً سحب ) جــر ( أو دفع أو

وٌمكن بواسطة الساحبات الزراعٌة الحدٌثة ومعداتها الملحقة مكننة أكثر العملٌات الزراعٌة وبشكل 

اقتصادي لذا تحتاج الى مشؽل ذي خبرة ٌستطٌع أن ٌشؽل الساحبة الزراعٌة بكفاءة عالٌة وٌستطٌع 

احبة لتجنب حدوث العطالت أثناء أجراء ان ٌجري لها الصٌانة الدورٌة وأجراء التعٌٌرات الخاصة بالس

 (  .1-3العملٌات الزراعٌة ، الشكل )

 

 ( الساحبات الزراعٌة  1-3الشكل )

ٌعد المحرك المصدر المنتج للقدرة فً الساحبة الزراعٌة والذي ٌقوم بتحوٌل الطاقة الحرارٌة التً 

فً ادارة وتشؽٌل المعدات  خدامهاستتنتج من احتراق الوقود الى طاقة مٌكانٌكٌة ) أو شؽل ( ٌمكن 

عمل المحرك بالشكل الصحٌح وجدت منظومات ملحقة به مثل منظومة  وإلتمامزراعٌة ، ال اآلالتو

 نتاج القدرة المطلوبة .إالوقود والتشؽٌل والتزٌٌت وؼٌرها والتً من شؤنها اكمال متطلبات 

 Fuel Systemمنظومة الوقود   3-2

عمله بالشكل الصحٌح . تستخدم  إلتماموهً منظومة ملحقة بالمحرك تقوم بتزوٌد المحرك بالوقود 

القدرة ، لذا سنركز فً  إلنتاج(  ( Diesel Fuelأؼلب محركات الساحبات الزراعٌة وقود الدٌزل 

ٌصال إ( والتً ستكون مهمتها  ( Diesel Fuel Systemهذه الفقرة على منظومة وقود الدٌزل 
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 قاالحتراعملٌة  إلتمامالوقود من خزان الوقود حتى ٌصل لكل أسطوانة فً المحرك وٌتم حقنه داخلها 

 وانتاج القدرة .

تسمى المحركات التً تستخدم وقود الدٌزل بمحركات الضؽط أٌضاً نظراً للمبدأ الذي ٌعمل به المحرك . 

 : ٌةاألتوقود الدٌزل فً هذه المحركات من األجزاء  ةمنظومتتكون 

 وهو عبارة عن مستودع ٌحتوي على الوقود الالزم لضمان : Fuel Tankخزان الوقود  -1

 حسب مقدار سعة هذا الخزان ،حٌثبالمحرك لعدد معٌن من الساعات و استمرارٌةاشتؽال    

 لتر أو أكثر وٌجب أن ٌصنع هذا الخزان من مواد ال تتفاعل مع 100الى  60تتراوح من     

 الوقود . ٌكون موقع خزان الوقود فوق المحرك فً أؼلب تصامٌم الساحبات واحٌاناً جانبٌاً    

 ( .2-3كما فً الساحبات الحدٌثة ،  الشكل )    

 

 

 ( خزان الوقود فوق المحرك2-3الشكل )

ً توجد فً اعلى الخزان فتحة لمؤل الوقود مزودة بمصفً لمنع الشوائب واألوساخ المحتمل وجودها ف

الوقود من الدخول لخزان الوقود وبالتالً ٌسبب الضرر لمنظومة الوقود بشكل عام .وتوجد فً أسفل 

للمحرك مثبت علٌها صمام ٌساعد فً منع تسرب الوقود من  إلٌصالهالخزان فتحة لخروج الوقود 

 مصافً الوقود  . واستبدالالخزان عند أجراء عملٌات الصٌانة 

ٌكون موقع هذه المضخة بعد خزان  :  Fuel Transfer Pumpمضخة توصٌل الوقود  -2

. وظٌفة هذه المضخة هً  االبتدائٌةأو مضخة الوقود  ةتسمى أٌضاً بمضخة الوقود المكبسٌالوقود ، و
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سحب الوقود من خزان الوقود ودفعه عبر مرشحات الوقود األولٌة والثانوٌة التً تلً المضخة ، 

( الى مضخة حقن الوقود علماً أن ²كؽم / سم   4-3ٌتراوح بٌن ) وتوصٌل الوقود تحت ضؽط بسٌط 

 تلقائٌة مع عمل المحرك . ةالمضخة تعمل بصور

ٌدوٌة لدفع الوقود ٌدوٌاً خالل أنابٌب منظومة الوقود  ةمكبسٌٌركب على مضخة التوصٌل مضخة 

ٌة الى داخل وفائدة عملها بصورة ٌدوٌة هً عند تعطل جهاز الوقود بسبب دخول فقاعات هوائ

) بالتنفٌس ( أي  ضخة الٌدوٌة وتسمى هذه العملٌة بواسطة هذه الم إخراجهامنظومة الوقود حٌث ٌتم 

 (  .3-3منظومة الوقود ، الشكل )هواء من الخراج إ

 

 ٌدوٌة حدٌثة ةمكبسٌ( مضخة 3-3الشكل )

قد ٌحوي الوقود الموجود فً الخزان على أتربة أو شوائب من  :Fuel Filterمرشحات الوقود  -3

فً منظومة الوقود ، لذا وجب وضع مرشحات وظٌفتها حجز  اً وانسداد اً الممكن أن تسبب ضرر

الشوائب الكبٌرة والصؽٌرة من الوصول الى بقٌة أجزاء منظومة الوقود مثل مضخة حقن الوقود 

( ، حٌث فً أؼلب تصامٌم منظومات 4-3رر لها  ، الشكل )الرئٌسٌة أو الباثقات ألنها تسبب الض

 ن هما :اوقود الدٌزل ٌوضع مرشح

 وظٌفته حجز الشوائب الكبٌرة . ابتدائًمرشح  –أ 

 مرشح ثانوي وظٌفته حجز الشوائب الدقٌقة . -ب
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 ( مرشحات الوقود4-3الشكل )

الضؽط العالً للوقود ،حٌث : وتسمى مضخة   Fuel Injection Pumpمضخة حقن الوقود  -4

كؽم  500 – 100ٌتراوح بٌن )  تلعب الدور الرئٌسً فً عملٌة أدخال الوقود وحقنه بضؽط عال  

 ( .5-3الشكل ) كما فً،( الى الحاقنات ) الباثقات ( ²/ سم 

 

 ( مضخة حقن الوقود الرئٌسٌة 5-3الشكل )

علٌها من األداء العام للمحرك .ومن وظائؾ وتعد من أكثر أجزاء منظومة الوقود اهمٌة لما ٌتوقؾ 

 مضخة حقن الوقود هً :

 . التؽلب على ضؽط الهواء داخل تجوٌؾ أسطوانة المحرك ألنها تعمل بضؽط عال   -أ

 تذرٌة الوقود بشكل جٌد داخل تجاوٌؾ األسطوانة بفعل الضؽط العالً . -ب

 االشتعالحسب ترتٌب بوٌة وٌصال الوقود الى الحاقنات ) الباثقات ( بجرعات متساإ -جـ

 . اتوالسرع     

 التحكم فً جرعات الوقود المدفوعة الى الحاقنات مما ٌإدي للتحكم بسرعة المحرك . –د 

 المحرك عند االطفاء . اشتؽالمنع أٌصال الوقود الى الحاقنات وبالتالً أٌقاؾ  -هـ 
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ٌصال إوهً عبارة عن انابٌب وظٌفتها  :  Pipe PressureHighأنابٌب الضؽط العالً  -5

(( حٌث تكون هذه األنابٌب  Injectorsالوقود من مضخة حقن الوقود الى الحاقنات ) الباثقات ) 

 مصنوعة من الفوالذ وتكون متساوٌة الطول لضمان تساوي الضؽط عند الحاقنات .

منظومة وقود الدٌزل  وهو الجزء األخٌر من :  NozzlesInjectionالحاقنات ) الباثقات (  -6

حٌث ٌصنع بدقة فائقة ووظٌفته حقن كمٌات من الوقود الواصل الٌه من مضخة حقن الوقود الى داخل 

 ( .6-3الشكل )كما فً تجاوٌؾ األسطوانات الموجودة فً المحرك ، 

 

 

 ( الحاقنات6-3الشكل )

ٌكون موقع هذه الحاقنات فً نهاٌة أنابٌب الضؽط العالً وتثبت داخل تجاوٌؾ األسطوانة ومن وظائؾ 

الحاقنات اٌضاً توزٌع الوقود المحقون بصورة جٌدة داخل األسطوانة  حٌث ٌعمل الحاقن على تجزئة 

بالشكل  راقاالحتعملٌة  وإتمامالوقود الى جزٌئات صؽٌرة جداً على شكل رذاذ لٌختلط مع الهواء 

 ( ٌبٌن الرسم التخطٌطً لمنظومة الوقود. 7-3الصحٌح ، والشكل )
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 ( رسم تخطٌطً لمنظومة الوقود7-3شكل )

 

 

 

 

 

 :أندراً على اأن ٌكون الطالب ق ٌنبؽً من التمرٌن االنتهاءبعد األهداؾ التعلٌمٌة : 

 أجزاء منظومة الوقود الموجودة فً الساحبة . على تعرؾٌ -1

 مصافً الوقود . استبدالٌتمكن من  -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة :

ساحبة زراعٌة ،عدة تتكون من مجموعة من مفاتٌح الصوامٌل بؤحجام مختلفة ، مفك براؼً ، وعاء 

، حشوات مطاطٌة تفرٌػ للوقود ، قطعة قماش قطنٌة نظٌفة ، بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل 

 )واشرات( جدٌدة ، منقٌات جدٌدة .

  8رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن : استبدال مصافً الوقود فً الساحبة الزراعٌة    إ

 دقٌقة 66الزمن المخصص :                   مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة    
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 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

مصافً الوقود وذلك بعد  استبدالللحفاظ على منظومة الوقود من التلؾ واالنسدادات ، نجري عملٌة 

جلب كل المستلزمات المطلوبة من المنقٌات المناسبة وبؤشراؾ من قبل مدرس المادة مع ضمان تؤمٌن 

 وقوؾ الساحبة بشكل ثابت على األرض .

 ة :خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌ

  الصحة والسالمة المهنٌة بشروط االلتزام 1

2 
أمن الساحبة من حٌث توقؾ محركها عن 

 العمل وثباتها اآلمن على األرض

 

3 

شاهد خزان الوقود وتعرؾ على موقعه فً 

للوقود  اً الساحبة واهمٌته كونه مستودع

 الالزم لعمل المحرك .

 

4 

رؾ على موقع صمام الوقود الموجود فً تعً 

ؼلقه لمنع تسرب أأسفل  خزان الوقود و

الوقود الى خارج الخزان ) وهذه الخطوة 

فً الحالة التً ٌكون فٌها خزان الوقود فً 

 أعلى الساحبة ( .
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5 

الحظ موقع مضخة توصٌل الوقود الٌدوٌة 

والتً ٌكون موقعها بعد خزان الوقود 

وحركها بالٌد وتدرب على أخراج الفقاعات 

منظومة الوقود فً حال الهوائٌة من 

 وجودها عند أجراء عملٌة الصٌانة .

 

6 

 

دد موقع مرشحات الوقود ) مصافً ح  

ن ٌالوقود ( التً عادًة ماٌكون عددها أثن

حسب عدد ب استبدالهاوأحٌاناً ثالثة وٌجب 

بها من قبل الشركة  الموصًساعات العمل 

 566المصنعة والتً ؼالباً ماتكون بحدود 

 ساعة عمل .
 

7 

ر مفتاح البرؼً المناسب لفتح براؼً أحض

المرشحات من األعلى حٌث أؼلب 

فً  ةلمرشحات تركب على قواعد مثبتا

      اللولب بإزالةجسم المحرك وٌتم الفتح 

( ومن ثم ٌتم أخراج قطعة ) البرؼً 

 المرشح 
 

8 

الحشوات المطاطٌة ) الواشرات (  إزالةقمب

بجدٌدة و تنظٌؾ أؼطٌة  واستبدالهاالقدٌمة 

ولوالب واجزاء المرشحات بواسطة وقود 

 الدٌزل أو النفط . 
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9 

ركب المنقٌات الجدٌدة مع الحشوات 

 المطاطٌة الجدٌدة .

 

 

10 
اجزاء للمنقٌة فً مكانها واربط جمع 

 بقوة .اللوالب بؤحكام و

 

11 
تؤكد من عدم وجود أي تسرٌب للوقود 

 واللوالب .خارج المرشحات 

 

12 
بواسطة  من الهواء منظومة الوقود فرغأ

 مضخة توصٌل الوقود الٌدوٌة .
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13 
دد ٌسٌة وحً مضخة حقن الوقود الرئ دشاه  

 تعرؾ على مصدر حركتها .مكانها و

 

14 

د أنابٌب الضؽط العالً والتً تكون حد

ٌسٌة خارجة من مضخة حقن الوقود الرئ

ترتٌبها على  وصوالً الى الحاقنات وشاهد

 المضخة .

 

15 

تعرؾ على موقع الحاقنات والتً تكون فً 

نهاٌة انابٌب الضؽط العالً وتكون مثبتة فً 

ؼطاء كتلة األسطوانة للمحرك وبالتحدٌد 

 فوق كل مكبس .

 

  دة الى مكانها المخصص فً الورشة د الع  اع   16

 نظؾ مكان العمل . 17
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 60الوقت :                                             الجهة الفاحصة :                                

 الصؾ : األول                  التخصص :المكننة الزراعٌة                     سم الطالب :               إ

 الساحبة الزراعٌةاستبدال مصافً الوقود فً سم التمرٌن :إ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

   5 تحدٌد موقع خزان الوقود فً الساحبة . 2

   5 ؼلق وفتح صمام الوقود الموجود أسفل خزان الوقود . 3

4 
الفقاعات خراج إتحرٌك مضخة توصٌل الوقود الٌدوٌة و

 بعد الصٌانة . منها الهوائٌة
10 

  

   10 والثانوي . االبتدائًفتح مرشحات الوقود  5

6 
الحشوات المطاطٌة القدٌمة الموجودة فً أؼطٌة  ةزالإ

 بجدٌدة . واستبدالهاالمرشحات 
5 

  

   10 تركٌب منقٌات جدٌدة . 7

   5 حكام اللوالب المثبتة لقواعد المرشحات .إ 8

   5 عدم وجود تسرٌب للوقود خارج المرشحات . اختبار 9

   10 . من فقاعات الهواء  منظومة الوقود فراغإ 10

   5 تحدٌد مكان مضخة حقن الوقود الرئٌسٌة . 11

   5 تحدٌد أنابٌب الضؽط العالً . 12

   5 تحدٌد موقع الحاقنات . 13

14 
المخصص فً عادة العدد والمواد المستخدمة الى مكانها إ

 الورشة .
5 

  

   10 . الزمن المستؽرق . تنظٌؾ مكان العمل 15

   100 الدرجة النهائٌة

 

 أسم المدرب :                                                                  التؤرٌخ :     /        /

 

عند حصوله ( و10,4الفقرات) ناجحا فًىالطالب ان ٌكون علو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب على 
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 Starter System منظومة التشؽٌل 3-3

هً المنظومة المسإولة عن بدء حركة المحرك من حالة السكون حٌث تتكون هذه المنظومة من 

دارة عمود إمحرك كهربائً ٌمكنه تحوٌل الطاقة الكهربائٌة للبطارٌة الى طاقة مٌكانٌكٌة ٌمكنها 

 ( .8-3المرفق فً المحرك وبالتالً تبدأ عملٌة التشؽٌل ، الشكل )

 

 للمحرك ( بادئ الحركة8-3الشكل )

أن أساس عمل محرك بدء التشؽٌل مبنً على تولٌد الطاقة المؽناطٌسٌة من التٌار القادم من البطارٌة 

لبادئ التشؽٌل وتعشٌقه مع ترس الدوالب الطٌار  اإلدارةحٌث تعمل هذه الطاقة على ادارة ترس 

 وادارته وبالتالً ٌتم تشؽٌل المحرك .

 ً :األجزاء الرئٌسٌة لمنظومة التشؽٌل ه

 محرك بدء الحركة ) السلؾ ( . -1

 بطارٌة الساحبة . -2

 مفتاح تشؽٌل الساحبة . -3

 التوصٌالت واألسالك الكهربائٌة . -4

 (.9-3الشكل )كما مبٌن فً 

 

 ( تعشٌق مسنن الدوالب الطٌار مع مسنن محرك بدء الحركة9-3الشكل )
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 (:16-3الشكل ) فً كما مبٌنرئٌسٌٌن ، نأٌجزٌتكون محرك بدء الحركة من 

 

 ( األجزاء الرئٌسٌة لبادئ الحركة16-3الشكل )

 : األتٌةأوالً : الجزء الثابت وٌحتوي على العناصر 

األجزاء  احتواءجسم المحرك : وهو عبارة عن تجوٌؾ أسطوانً مصنوع من الحدٌد وظٌفته  -1

 الداخلٌة لمحرك بدء التشؽٌل .

قلب وملفات األقطاب : وهو عبارة عن قلب معدنً مصنوع من الحدٌد وملفوؾ حوله ملفات من  -2

قطبٌة  إعطاءالنحاس وتتمٌز بكونها عبارة عن أسالك سمٌكة من النحاس تكون معزولة وظٌفتها 

 ( .                                                    11-3الشكل ) كما فًمؽناطٌسٌة ،

لعمود عضو  ارتكازالؽطاء األمامً والخلفً : وٌصنعان من األلمنٌوم وهما عبارة عن نقطة  -3

 وارة الكربونٌة  ) الفحمات( ) العضو الدوار ( وٌحوي الؽطاء الخلفً على قاعدة للفرش الد اإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 
 ( ملفات الحث المؽناطٌس11ً-3الشكل )
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 ثانٌاً : العضو الدوار

 : األتٌةوٌتكون من األجزاء  

قلب وملفات العضو الدوار : حٌث ٌصنع قلب العضو الدوار من رقائق من الحدٌد المطاوع  -1

وٌلؾ حوله ملفات معزولة بعضها عن بعض مثبتة داخل مجاري القلب الدوار وتكون 

 (.12-3الشكل ) كما فًمصنوعة من سلك نحاسً سمٌك ،

 

 

 

 ( العضو الدوار 12-3الشكل )

الموحد : ٌتركب من شرائح نحاسٌة مضؽوطة ومركبة على محور الدوران للعضو الدوار  -2

وتتصل مع ملفات العضو الدوار وتكون مالمسة للفرش ) الفحمات ( التً تعمل على نقل التٌار 

 ( .13-3األقطاب الى ملفات العضو الدوار عن طرٌق الموحد ، الشكل )الكهربائً من ملفات 

    

 

 

 

 

 

 ( الموحــد مع قاعدة الفرش الكربونٌة13-3الشكل )

 الموحد

 رقائق من الحديد المطاوع 

 سلك نحاسي

 ترس التعشيق
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فً نهاٌة العضو الدوار )اآلرمٌجر ( ووظٌفته تدوٌر الدوالب  اً ترس التعشٌق : والذي ٌكون مثبت -3

على محٌط الدوالب الطٌار حٌث ٌتم دفعه  الطٌار عن طرٌق تعشٌقه مع الترس الخارجً الموجود

بواسطة مفتاح تشؽٌل كهرومؽناطٌسً عن طرٌق ذراع تقوم بدفع الترس الى األمام لٌتعشق مع 

الدوالب الطٌار لبدء الحركة من ثم ٌرجع ترس التعشٌق الى الخلؾ بعد بدء تشؽٌل المحرك ، والشكل 

 ( ٌبٌن الرسم التخطٌطً لمنظومة التشؽٌل .  3-14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن :

 أجزاء محرك بدء التشؽٌل فً الساحبة الزراعٌة . على تعرؾ -1

 محرك بدء التشؽٌل بالكامل واعادة تركٌبه . ٌفكك -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة : 

تتكون من مجموعة من مفاتٌح الصوامٌل ساحبة زراعٌة ، محرك بدء الحركة )السلؾ ( ، عدة 

 بؤحجام مختلفة ، مفك براؼً ، قطعة قماش قطنٌة نظٌفة ، بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل .

 

 ( رسم تخطٌطً لمنظومة التشؽٌل14-3الشكل )

 

 
             9رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن :تفكٌك محرك بدء التشؽٌل فً الساحبة                               إ

 دقٌقة 96الزمن المخصص :       مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة                
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 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

ؤرجاعها فً المتدرباالنتباه الى تسلسل خطوات تفكٌك أجزاء محرك بدء التشؽٌل حتى ٌسهل على 

 المكان الصحٌح .

 مل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :خطوات الع

  بتعلٌمات الصحة والسالمة المهنٌة  االلتزام 1

2 

أمن الساحبة من حٌث ضمان توقؾ 

محركها عن العمل وثباتها اآلمن على 

 األرض .

 

3 
حدد موقع محرك بدء التشؽٌل )السلؾ ( 

 فً الساحبة .

 

4 

جلب آخر إفتح محرك البدء من المحرك أو إ

( وضعه على  امتوفركان  ذا إكنموذج )

 منضدة العمل .

 

5 
بعملٌة فتح الؽطاء الخارجً )السلؾ(  أبدإ

 للتعرؾ على مكوناته الداخلٌة .
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6 
فتح برؼً تثبٌت الجهاز الكهرومؽناطٌسً إ

 وأفصله عن محرك بدء الحركة .

 

7 
فتح الؽطاء األمامً والخلفً )للسلؾ( إ

 لتحرٌر العضو الدوار .

 

8 
سحب القلب المعدنً وملفات األقطاب من إ

 داخل )السلؾ ( .

 

9 
تعرؾ على موقع قاعدة الفرش الكربونٌة 

 الموجودة فً الؽطاء الخلفً .

 

16 

( Armatureأخرج العضو الدوار )

     ( من داخل Commutatorوالموحد )

 ) السلؾ ( .
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11 
أفصل ترس التعشٌق عن عمود العضو 

 الدوار .

 

12 
تركٌب أجزاء محرك بدء التشؽٌل  دأع  

 )السلؾ( .

 

13 
عدة الى مكانها المخصص فً د ال  اع  

 الورشة .

 

  نظؾ مكان العمل . 14
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 96الوقت :                            الجهة الفاحصة :                                                   

 الصؾ : األول                   التخصص :المكننة الزراعٌة             ب :                          سم الطالإ

 ٌك محرك بدء التشؽٌل فً الساحبة سم التمرٌن : تفكإ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

2 
ق لمحرك بدء التشؽٌل فً تحدٌد الموقع الدقٌ

 الساحبة 
5 

  

   5 تحدٌد الؽطاء الخارجً لمحرك بدء التشؽٌل . 3

   10 فتح الؽطاء األمامً والخلفً ) للسلؾ ( . 4

5 
فتح برؼً تثبٌت الجهاز الكهرومؽناطٌسً وفصله 

 عن محرك بدء التشؽٌل .
10 

  

6 
تحدٌد موقع ملفات األقطاب وسحبها من داخل 

 تجوٌؾ محرك بدء التشؽٌل .
15 

  

   5 خراج العضو الدوار والموحد .إ 7

   10 خراج الفرش الكربونٌة من القاعدة الخلفٌة . إ 8

   5 فصل ترس التعشٌق عن عمود العضو الدوار . 9

   15 عادة تركٌب أجزاء محرك بدء التشؽٌل .إ 10

11 
عادة العدد والمواد المستخدمة الى مكانها إ

 المخصص فً الورشة .
5 

  

   5 تنظٌؾ مكان العمل .  12

   5 الزمن المستؽرق .  13

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 أسم المدرب :                                                 التؤرٌخ :     /        /

( 5,4,6,10,8ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب عند حصوله على و
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 Lubrication Systemمنظومة التزٌٌت  3-4

وهً أحدى منظومات المحرك األساسٌة وظٌفتها وضع ؼشاء رقٌق من الزٌت بٌن سطحٌن متالصقٌن 

ٌتحرك أحدهما بالنسبة لآلخر حٌث ٌحول الزٌت دون تالمس هذه األسطح مع بعضها وتقل المقاومة 

لمحرك لو التً تنشؤ بٌنهما تالفٌاً للتآكل الذي ٌحدث حتماً بسبب تالمس األسطح المعدنٌة ل االحتكاكٌة

كان بدون تزٌٌت أو بوصؾ ادق ٌكون بدون طبقة من الزٌت تفصل هذه األسطح المعدنٌة المتحركة 

 (.15-3بعضها عن بعض ، الشكل )

 

 ( ممرات الزٌت الرئٌسٌة فً المحرك15-3الشكل )

 أجزاء منظومة التزٌٌت : 3-4-1

ٌعمل كخزان  انه وهو الوعاء الذي ٌتجمع فٌه زٌت المحرك والؽرض منه : Oil Panوعاء الزٌت  -1

لكمٌة معٌنة من الزٌت تبعاً لمتطلبات المحرك وٌجب الحفاظ على مستوى الزٌت بحٌث ٌكون ثابتاً 

وٌحوي الوعاء اٌضاً على سدادة تفرٌػ تقع فً أدنى نقطة بالنسبة للمحرك حتى ٌمكن تفرٌػ زٌت 

أثناء عملٌة الصٌانة وأحٌاناً تكون هذه السدادة جانبٌة ،وللسدادة خاصٌة وهً  المحرك التالؾ منها

أجزاء المحرك بعضها مع بعض لذا وجب تنظٌفها  احتكاكممؽنطة لجمع برادة الحدٌد المتولد من  أنها

 ( 16-3جٌداً عند تبدٌل زٌت المحرك ، الشكل )



 

108 

 

 

 وسدادة التفرٌػ( وعاء الزٌت 16-3الشكل )

وهً عبارة عن مصفاة أولٌة تقوم بحجز العوالق الكبٌرة والشوائب  :مصفاة الزٌت األولٌة  -2

المعدنٌة وتمنع وصولها الى مضخة الزٌت لكً ال تسبب الضرر لها وتكون هذه المصفاة من شبكة 

 سلكٌة معدنٌة دقٌقة .

ء الزٌت ثم دفعه فً أنابٌب وقنوات وظٌفتها سحب الزٌت من وعا :  Oil Pumpمضخة الزٌت  -3

خاصة تحت ضؽط معٌن ٌإمن وصول الزٌت الى أجزاء المحرك المختلفة ،وتوجد عدة انواع من 

 اختالؾمضخات الزٌت منها الدوارة وذات الساق الؽاطس وذات التروس وتستمد حركتها على 

 (.17-3)الشكل  ما فً كأنواعها من عمود كامات المحرك واحٌاناً من عمود المرفق مباشرًة ،

 

 

 ( مضخة الزٌت للمحرك17-3الشكل )

المحرك  اشتؽالٌستعمل لتثبٌت الضؽط خالل دورة  : Pressure Relief Valveصمام ضؽط  -4

 جزء من الزٌت عند زٌادة سرعة المحرك . بإرجاعوٌتحكم 

سدادة تفرٌػ 

 الزٌت
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وظٌفته هً حجز وتصفٌة الزٌت من الشوائب العالقة به مثل برادة  : Oil Filterمرشح الزٌت  -5

المعادن الناتجة من حركة األجزاء المعدنٌة والمواد الكربونٌة وتحول دون مرورها فً دائرة التزٌٌت 

 (.18-3لٌصل الزٌت نظٌفاً الى أجزاء المحرك المتحركة فٌقل تآكلها وٌطول عمر تشؽٌلها ، الشكل )

 

 مرشح ٌستبدل بالكامل           ح ٌستبدل وحده دون العلبة مرش

 

 

 ن :ٌتوجد مرشحات الزٌت على نوع

المرشح ذو الؽالؾ الدائم أو علبة ثابتة مع المحرك ومتصلة بها أنابٌب لدخول الزٌت الٌها  -أ

 حٌث تستبدل وحدها دون العلبة .وخروجه وتوضع فٌها قطعة الترشٌح ) الفلتر ( 

المرشح القابل للتبدٌل بالكامل والمكون من علبة بداخلها مادة الترشٌح والتً هً عبارة عن مادة  -ب

 نسٌجٌة من اللباد المسامً أو الورق .

وهو مقٌاس ٌستعمل لبٌان ضؽط الزٌت داخل  : Oil Pressure Gageمقٌاس ضؽط الزٌت  -6  

حة القٌادة حٌث ٌتمكن السائق من رإٌته وٌلفت نظره أذا ما حدث عطل او خلل المحرك وٌثبت فً لو

فً منظومة التزٌٌت مما ٌحول دون وصول الزٌت الى األجزاء المتحركة بالمحرك وبالتالً ٌجب أطفاء 

 ( ٌبٌن الرسم التخطٌطً لمنظومة التزٌٌت.19-3المحرك ، والشكل )

 ( أنواع مختلفة من مرشحات18-3)الشكل 

 الزيت
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 ( رسم تخطٌطً لمنظومة التزٌٌت 19-3الشكل )

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة :

 التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن :بعد االنتهاء من 

 ٌتعرؾ على أجزاء منظومة التزٌٌت فً  المحرك . -1

 منقٌة الزٌت وفحص مستوى الزٌت فً المحرك . استبدالٌتمكن من  -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة :

نموذج منقٌة زٌت ، مفتاح خاص لمرشح الزٌت ، عدة أنموذج مضخة زٌت ، أساحبة زراعٌة ،  

من مفاتٌح الصوامٌل بؤحجام مختلفة ، مفك براؼً ، وعاء تفرٌػ للزٌت ، قطعة  تتكون من مجموعة

 قماش قطنٌة نظٌفة ، بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل .

 16رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن : استبدال منقٌة الزٌت وفحص مستوى الزٌت فً المحرك          إ 

 دقٌقة 96مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة                الزمن المخصص :
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 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

التقٌد بثبات الساحبة اآلمن على األرض وضمان توقؾ محرك الساحبة عن العمل وٌكون ؼٌر ساخن 

 بالحروق أثناء أداء التمرٌن . المتدربلكً الٌصاب 

 خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :

  الصحة والسالمة المهنٌة  بشروط االلتزام 1

2 

أمن الساحبة من حٌث ضمان توقؾ 

محركها عن العمل وثباتها اآلمن على 

 األرض .

 

3 

رؾ على وعاء الزٌت الذي ٌكون اسفل تعً 

تفرٌػ الزٌت التً المحرك ورإٌة سدادة 

تكون فً أسفل وعاء الزٌت أو فً الجانب 

بحٌث فً الحالتٌن تكون فً أدنى نقطة 

 من المحرك .

 

4 

 نموذج شاهد مضخة الزٌت من خالل اال

المتوفر وتعرؾ على التروس التً تقوم 

بضخ الزٌت ومالحظة مصفاة الزٌت 

األولٌة التً تكون ملحقة مع مضخة 

 الزٌت .

 



 

112 

 

5 

حدد موقع مرشح الزٌت وشخص نوعٌته 

ما إذا كان ذا ؼالؾ دائم فتبدل فٌه مادة 

الترشٌح فقط ، أو كان مرشحاً قابالً 

 للتبدٌل بالكامل.

 

6 

أصعد الى قمرة القٌادة فً الساحبة وشاهد 

مقٌاس ضؽط الزٌت فً لوحة القٌادة 

وتعرؾ على عمله وفائدته فً مراقبة 

و الضوء ضؽط الزٌت داخل المحرك أ

المخصص لؤلشارة لضؽط الزٌت فً 

 الساحبات الحدٌثة .
 

7 

الصٌانة على مرشح الزٌت  عملٌةب ق م

له بعد عدد ساعات عمل معٌنة وأستبد

وحسب ما موصى به من قبل كتب 

 الخاصة بالصٌانة . اإلرشادات

 

8 

فتح مرشح الزٌت بواسطة مفتاح خاص إ

وذلك بعد وضع وعاء تحته لضمان عدم 

 تسرب الزٌت على األرض .
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9 
ب مرشح الزٌت الجدٌد وثبته فً محله رك  

 بشكل صحٌح وٌشد برفق بالٌد .

 

10 

فحص مستوى الزٌت فً المحرك عن إ

طرٌق عصا خاصة بقٌاس مستوى الزٌت 

فً جانب المحرك حٌث تكون مقسمة الى 

 حد أدنى و أعلى لمستوى الزٌت .

 

11 
جٌداً  نظفهاسحب عصا قٌاس الزٌت وإ

 بقطعة  قماش نظٌفة .

 

12 

أرجع العصا الى مكانها بالكامل ومن ثم 

أسحبها وأنظر الى مستوى الزٌت على 

 العصا .
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13 

بعد أرجاع عصا قٌاس مستوى الزٌت الى 

مكانها أبدأ بتشؽٌل الساحبة وراقب ضؽط 

الزٌت من خالل مقٌاس أو ضوء ضؽط 

 الزٌت .

 

14 

أي تسرٌب للزٌت  هناكالحظ أذا كان 

فٌجب معالجته بؤحكام شد مرشح الزٌت 

 وأمنع أي تسرٌب للزٌت .

 

15 
عد العدة الى مكانها المخصص فً أ

 الورشة .

 

  نظؾ مكان العمل . 16
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة  90الوقت :                          الجهة الفاحصة :                                                    

 التخصص :المكننة الزراعٌة                     الصؾ : األول                                      سم الطالب : إ

 منقٌة الزٌت وفحص مستوى الزٌت فً المحرك  استبدالسم التمرٌن : إ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة
 المالحظات درجة األداء

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

   5 تحدٌد موقع وعاء الزٌت . 2

   5 التؤشٌر على سدادة تفرٌػ الزٌت . 3

   10 تعٌٌن موقع مرشحات الزٌت . 4

   15 فتح مرشح الزٌت بواسطة مفتاح خاص . 5

   15 مرشح جدٌد وشده بؤحكام . ربط ) شد ( 6

7 
مستوى الزٌت بواسطة عصا قٌاس مستوى فحص 

 الزٌت .
15   

8 

 حالتؤكد من عدم وجود أي تسرٌب للزٌت من المرش

قراءة ضؽط الزٌت فً مقٌاس ضؽط الزٌت  ،الجدٌد 

 الموجود فً لوحة القٌادة .

15   

9 
دد والمواد المستخدمة الى مكانها المخصص عادة الع  إ

 فً الورشة .
5   

   5 العمل .تنظٌؾ مكان  10

   5 الزمن المستؽرق . 11

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 أسم المدرب :                                                                  التؤرٌخ :     /        /

عند ( و9,8,7ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 Cooling Systemمنظومة التبرٌد  3-5

  ٌ جداً وذلك الن أؼلب الطاقة الناتجة من احتراق الوقود داخل  اً مهم جزءً  دعأن نظام التبرٌد للمحرك 

المحرك تتحول الى حرارة لذا ٌحتاج المحرك الى نظام تبرٌد ٌمنع زٌادة الحرارة داخل المحرك عن 

 باالرتفاعمعدل معٌن صمم على أساسه هذا المحرك لضمان عمله بكفاءة حٌث أذا أستمرت الحرارة 

 االحتفاظحرك وبالتالً توقفه عن العمل وكذلك من وظائؾ منظومة التبرٌد سٌإدي الى تمدد أجزاء الم

بدرجة حرارة المحرك ثابتة عند كل ظروؾ التشؽٌل وسرعة وصول المحرك الى درجة حرارة التشؽٌل 

 المثالٌة عند بدء تشؽٌل المحرك والمساعد فً تدفئة قمرة القٌادة فً األجواء الباردة .

 Types of Cooling Systemلتبرٌد أنواع منظومات ا 3-5-1

 مستعملة فً تبرٌد المحركات هما :الك نوعان من  منظومات التبرٌد ناله 

 Air Coolingمنظومة التبرٌد الهوائً  -أ

System  ًوٌستعمل الهواء فً عملٌة التبرٌد بدال

من الماء حٌث تؽطى كتلة المحرك بزعانؾ من 

األلمنٌوم لتزٌد مساحات أسطح التبرٌد المعرضة 

للهواء والتً تنقل الحرارة بعٌداً عن األسطوانات 

وتقوم مروحة قوٌة بدفع الهواء عبر هذه الزعانؾ 

لحرارة وبالتالً تقوم بتبرٌد المحرك عبر نقل هذه ا

 (.20-3الى الهواء ، الشكل )

                                                      

 Water Coolingمنظومة التبرٌد المائً   -ب

System  وتستعمل ماء مقطر مع أضافة سائل

التبرٌد فً عملٌة التبرٌد حٌث ٌجري السائل داخل 

قنوات وتجاوٌؾ حول األسطوانات واألجزاء األكثر 

سخونة فً المحرك لكً ٌمتص الحرارة الزائدة ثم 

تحمل الحرارة بواسطة السائل الى المشع 

Radiator  الذي ٌقوم بتشتٌتها الى الهواء الجوي

 ( .21-3بالمشعة ، الشكل )المحٌط 

 

 

( محرك ٌعمل 20-3الشكل )

 بالتبرٌد الهوائً

 ( المشع21-3الشكل )
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فً محركات الساحبات  استعماالوسنتطرق الى األجزاء الرئٌسٌة لمنظومة التبرٌد المائً كونها األكثر 

 : األتٌةالحدٌثة ، وتتكون المنظومة من االجزاء الرئٌسٌة 

 وهو سائل جٌد االمتصاص للحرارة .  سائل التبرٌد : -1

عبارة عن ممرات  التجاوٌؾ والممرات المائٌة : -2

 باألماكنداخل تجاوٌؾ كتلة ورأس األسطوانة تحٌط 

، ٌمر بها  االحتراقالقرٌبة من األسطوانات وؼرؾ 

سائل التبرٌد  المتصاص الحرارة من األجزاء 

 ( .22-3الساخنة ، الشكل )

 المائٌة فٌها( كتلة األسطوانة والممرات 22-3الشكل )                  

هو الجزء الرئٌسً لنظام التبرٌد بالماء ، وهو المكان الذي ٌتم فٌه  ( : Radiatorالمشع )  -3

، ( 21-3والتبادل الحراري  الشكل ) اإلشعاعالتخلص من حرارة سائل التبرٌد الى الهواء عن طرٌق 

الساحبة أمام المحرك فً مواجهة كما ٌعمل المشع كخزان لسائل التبرٌد وٌثبت المشع ؼالباً فً مقدمة 

 الهواء الخارجً لٌساعد فً عملٌة التبرٌد .

المشع لمنع تسرب سائل التبرٌد والسماح بتصرٌؾ  ءوظٌفته تؽطٌة فتحة عنق مل ؼطاء المشع : -4

 ( .23-3الضؽط الزائد والتخلخل بمنظومة التبرٌد ،الشكل )

 

 ( ؼطاء المشع23-3الشكل )

خزان ٌتصل بالمشع عن طرٌق انبوب الفائض وٌصنع :  Flow Tank Overخزان الفائض  -5

 عالمات دالة على مستوٌات الماء العلٌا والسفلى . فٌهمن مادة البالستك الشفاؾ و

 الممرات المائٌة

 



 

118 

 

تعمل هذه المضخة على ضخ سائل التبرٌد عن طرٌق  : Liquid Pumpمضخة سائل التبرٌد  -6

خة والتً تؤخذ حركتها عن طرٌق حزام مطاطً قوة الطرد المركزي المتولدة من دوران رٌش المض

 (.24-3الحركة من البكرة المثبتة على عمود المرفق ، الشكل ) ٌؤخذ

 

 

 ( مضخة سائل التبرٌد المستخدم فً المحرك24-3الشكل )

وظٌفتها تقوم بنقل سائل التبرٌد من المحرك الى المشع وتكون  :  Hosesالخراطٌم المطاطٌة  -7

 مرنة لتتحمل االهتزازات الناتجة من عمل المحرك .

وهو عبارة عن صمام ٌعمل بالحرارة وٌتحكم بسرٌان سائل  :  Thermostatالمنظم الحراري  -8

( درجة 82º-91º)   لتشؽٌل المحرك تتراوح بٌن التبرٌد الى المشع حٌث ٌحافظ على حرارة مثلى

 ( .25-3الشكل )كما فً مئوٌة ، 

 

 ( المنظم الحراري25-3الشكل )
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وتعمل المروحة على سحب الهواء وتمرٌره خالل زعانؾ  :  Cooling Fanمروحة التبرٌد  -9

 ن :ٌوأنابٌب المشع من ثم المحرك للتخلص من الحرارة الزائدة ، وهً على نوع

 حركتها من عمود المرفق عن طرٌق حزام مطاطً . تؤخذمروحة تعمل مٌكانٌكٌاً  -أ

 حركتها من محرك كهربائً . تؤخذمروحة تعمل كهربائٌاً  -ب

حزام المضخة : ٌستعمل لنقل القدرة من بكرة عمود المرفق الى العدٌد من ملحقات الحرك ومنها  -10
 المروحة .

 

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة :

 قادراً على أن :بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب 

 ٌتعرؾ على أجزاء منظومة التبرٌد المائً فً الساحبة الزراعٌة . -1

 ٌتمكن من استبدال سائل التبرٌد  . -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة :

ساحبة زراعٌة ، عدة تتكون من مجموعة من مفاتٌح الصوامٌل بؤحجام مختلفة ، مفك براؼً ، وعاء 

 بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل . لتفرٌػ الماء ، قطعة قماش قطنٌة نظٌفة ،

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

أن ٌنتبه الى توقؾ محرك الساحبة عن العمل وسائل التبرٌد ؼٌر ساخن لكً  المتدربٌجب على 

منشؤ رصٌن حتى الٌسبب  يالٌصاب بالحروق أثناء اداء التمرٌن ، وتحضٌر سائل تبرٌد خاص ذ

 الضرر لمنظومة التبرٌد .

 

 

 

 11رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن : استبدال سائل تبرٌد منظومة التبرٌد                                               إ

 دقٌقة 66الزمن المخصص :               ورشة المكننة الزراعٌة         مكان التنفٌذ / محطة العمل :
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 خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :

  الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

2 
أمن الساحبة من حٌث ضمان توقؾ محركها 

 عن العمل وثباتها اآلمن على األرض

 

3 
حدد موقع مروحة التبرٌد فً الساحبة 

 الزراعٌة .

 

 . وتؤكد من سالمته  د حزام المضخةشاه   4

 

5 
حدد موقع المشع فً الساحبة وحدد الجزء 

 العلوي والسفلً منه .
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6 
شاهد ؼطاء المشع وتدرب على فتحه وؼلقه 

 .عٌب  أيوسالمته من 

 

7 
حدد موقع صمام الصرؾ الموجود فً الجزء 

 .وتؤكد من عدم نضوحه السفلً من المشع 

 

8 
تعرؾ على الخراطٌم المطاطٌة الواصلة بٌن 

 . وتؤكد من سالمتها  والمحركالمشع 

 

9 
من الماء  ىشاهد خزان الفائض وحدد مستو

 . سفلواال علىاألالحد 
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16 

فتح الؽطاء العلوي للمشع وأفرغ سائل إ

التبرٌد عن طرٌق فتح صمام الصرؾ 

الموجود أسفل المشع وأفرؼه بالكامل فً 

 وعاء خاص .

 

11 
من عملٌة  االنتهاءؼلق صمام الصرؾ بعد أ

 التفرٌػ .

 

12 

رٌد الخاص من المنظومة بسائل التب لءبدأ بمإ

ه الى لإلى ان ٌتم مخالل عنق المشع ، ا

ؼطاء  قرٌب من عنق المشع واؼلق مستوى 

 . بؤحكام المشع

 

13 
خزان الفائض الى الحد االعلى  لءبدأ بمإ

 المقرر و أؼلق ؼطاءه بؤحكام .

 

  دة الى مكانها المخصص فً الورشة اعد الع 14

  نظؾ مكان العمل . 15
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 60الوقت :                                         الجهة الفاحصة :                                        

 التخصص :المكننة الزراعٌة             سم الطالب :                                     الصؾ : األول        إ

 فً الساحبة سائل تبرٌد منظومة التبرٌد  استبدالسم التمرٌن : إ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

   5 تحدٌد موقع مروحة التبرٌد . 2

3 
بنقل الحركة لمضخة  التؤشٌر على الحزام الخاص

 الماء والمروحة .
5 

  

4 
تعٌٌن موقع المشع والتؤشٌر على الجزء العلوي 

 والسفلً منه .
5 

  

   5 ؼلقه بؤحكام .  وإرجاعفتح ؼطاء المشع  5

6 
الماء  بإٌصالالتؤشٌر على الخراطٌم المطاطٌة الخاصة 

 من المشع الى المحرك وبالعكس .
5 

  

7 
العلوي والسفلً للماء المسموح به تحدٌد المستوى 

 فً خزان الفائض .
10 

  

8 
سائل  إلفراغفتح ؼطاء المشع  وفتح صمام الصرؾ 

 . بعد وضع وعاء اسفل المشع التبرٌد 
15 

  

   10 السائل بالكامل . إفراغؼلق الصمام بعد  9

   10 المنظومة بسائل التبرٌد الخاص . لءالبدء بم 10

   10 الى الحد العلوي المقرر . خزان الفائضلءم 11

12 
عادة العدد والمواد المستخدمة الى مكانها المخصص إ

 فً الورشة .
5 

  

   5 تنظٌؾ مكان العمل . 13

   5 الزمن المستؽرق . 14

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 التؤرٌخ :     /        /أسم المدرب :                                                                 

عند و ( ،7،8،10)ناجحا فً الفقراتالطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة : تكون مالحظة : 

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 System Turbo Chargerشاحن الهواء والعادم  6 -3

( وهً  Turboتسمى الشواحن التوربٌنٌة ) 

اجهزة تساعد المحرك على حرق المزٌد من الوقود 

وذلك عن طرٌق ادخال المزٌد من الهواء الى 

المحرك مع ضؽط بصورة أكبر حتى نزٌد من نسبة 

مما ٌزٌد من  االحتراقالوقود داخل ؼرفة  اشتعال

 ( 26-3قدرة المحرك المتولدة ، الشكل )

 ( الشاحن التوربٌنً للهواء26-3الشكل )                                                           

فً الشاحن التوربٌنً نستفٌد من ؼازات العادم الخارجة فً تدوٌر عجلة التوربٌن حٌث كلما زاد عدد 

التوربو  ( كلما زاد ضؽط العادم وبالتالً زٌادة نسبة الهواء الذي ٌضخه rpmدورات المحرك ) 

عالقة طردٌة بٌن دوران المحرك والقوة المتولدة من التوربو حٌث كلما للمحرك وعلٌه تكون هنالك 

 كما فًزادت نسبة الهواء الداخل من التوربو كلما زادت نسبة القوة الحصانٌة التً سنحصل علٌها ،

 ( .27-3الشكل )

 

 ( مخطط ٌبٌن عمل الشاحن التوربٌن27ً-3الشكل )
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ٌتم ربط الشاحن التوربٌنً على مخرج العادم مباشرًة لٌستفٌد من ضؽط الهواء الخارج من العادم فً 

تدوٌر عنفة توربٌنٌة مثبتة فً محورها على ذراع قصٌر ٌقوم بدوره بتدوٌر عنفة توربٌنٌة أخرى 

 . اقاالحترمثبتة على الطرؾ اآلخر للذراع لتسحب الهواء النقً عبر مرشح الهواء الى ؼرؾ 

 .( 28-3الشكل )كما فً ، من تتركب منظومة شحن الهواء والعادم ) التوربو ( 

 عنفة التورباٌن والتً ٌمر علٌها ؼازات العادم لتدوٌرها . -1

 عمود وسطً ٌربط عنفتً التورباٌن والعنفة الضاؼطة . -2

 . االحتراقعنفة ضاؼطة وظٌفتها ضؽط الهواء الى ؼرؾ  -3

 

 

 ( عنفة التوربٌن والعنفة الضاؼطة28-3الشكل )

 

 

 

 

 

 ٌنعنفة التورب

 عنفة ضاؼطة
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 األهداؾ التعلٌمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن :

 ٌتعرؾ على أجزاء منظومة شحن الهواء والعادم الموجودة فً الساحبة  -1

 الهواء الرطبة . ةمنقٌ ستبدلٌ -2

 ٌالت التعلٌمٌة :التسه

مفاتٌح الصوامٌل بؤحجام مختلفة ، مفك براؼً ، بدلة ، عدة تتكون من مجموعة من ساحبة زراعٌة 

 عمل ، قفازات خاصة بالعمل .

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

على نظافة المكان وجلب الزٌت المالئم لوضعه فً حوض منقٌة الزٌت وبمساعدة  المتدربٌحرص 

 مدرس المادة ، كون زٌوت المنقٌات تختلؾ بمواصفاتها عن زٌوت المحركات .

 وات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :خط

  الصحة والسالمة المهنٌة  االلتزام بشروط 1

2 
أمن الساحبة من و ضمان توقؾ محركها 

 عن العمل وثباتها اآلمن على األرض .

 

 12رقم التمرٌن : 

 سم التمرٌن : استبدال منقٌة الهواء الرطبة .                                    إ 

 دقٌقة 36الزمن المخصص :       مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة              
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3 
حدد موقع الشاحن التوربٌنً فً محرك 

 الساحبة .

 

4 
جلب المقطع النموذجً للشاحن إ

 على منضدة نظٌفة . التوربٌنً وضعه

 

5 
تعرؾ على موقع عنفة التوربٌن التً تمر 

 علٌها ؼازات العادم الساخنة .

 

6 
أشر على العمود الوسطً الذي ٌربط 

 عنفتً التوربٌن والعنفة الضاؼطة .

 

7 
أشر على عنفة الضاؼط التً ٌمر علٌها 

 الهواء المسحوب من قبل المحرك .
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8  

الهواء من النوع  فً حال كون منقٌة

الرطب ٌتم فتح حوض الزٌت الموجود فً 

 الجزء السفلً من المنقٌة .

 

9 
الزٌت فً الوعاء المخصص له  إفراغ

 .عنصر التنقٌة  ةزالوإ

 

16 
فحص تجوٌؾ أنبوب سحب الهواء وتؤكد إ

 من خلوه من األتربة واألوساخ .

 

11 
عنصر التنقٌة بواحد جدٌد أذا  لاستبد

 أستوجب ذلك .

 

12 
وعاء الزٌت الى المستوى  لءم أعد

 تجمٌع كل أجزاء المنقٌة . وأعدالمقرر 

 

13 
اعد العدة الى مكانها المخصص فً 

 الورشة .

 

  نظؾ مكان العمل . 14
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 30الوقت :                         الجهة الفاحصة :                                                     

 التخصص :المكننة الزراعٌة                         طالب :                      الصؾ : األول           أسم ال

 منقٌة الهواء الرطبة . استبدالأسم التمرٌن : 

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

   5 تحدٌد الموقع الصحٌح للشاحن التوربٌنً . 2

   10 تعٌٌن موقع عنفة التوربٌن . 3

4 
تحدٌد العمود الوسطً الرابط بٌن عنفتً التوربٌن 

 والضاؼطة .
5 

  

   10 الى العنفة الضاؼطة . اإلشارة 5

6 
فتح حوض الزٌت ) فً حال كون المنقٌة من النوع 

 الزٌت منها . وإفراغالرطب ( 
15 

  

   10 عنصر التنقٌة وتنظٌفه . ةزالإ 7

8 
حوض الزٌت الخاص بالمنقٌة الى الحد  لءعادة ملإ

 المسموح به .
10 

  

   15 المنقٌة .عادة تجمٌع أجزاء إ 9

10 
عادة العدد والمواد المستخدمة الى مكانها المخصص إ

 فً الورشة .
5 

  

   5 تنظٌؾ مكان العمل . 11

   5 الزمن المستؽرق . 12

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 أسم المدرب :                                                           التؤرٌخ :     /        /

عند و (9،8،7،6،3) ناجحا فً الفقراتالطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة : تكون ة مالحظ

 .هافٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 والتوجٌه  االستدارةمنظومة  3-7

 تسمممى منظومممة التوجٌممه والقٌممادة حٌممث تكممون وظٌفتهمما عنممد حركممة السمماحبة لؤلمممام أو الخلممؾ توجٌممه

الساحبة الى جهمة الٌممٌن او الٌسمار وٌوجمد نوعمان لمنظوممات التوجٌمه والقٌمادة وهمما فمً السماحبات 

المسرفة ٌوجد فٌها ذراعان أٌمن وأٌسر وٌطلق على كل منهما عصا التوجٌه ومهمتهما السٌطرة على 

الٌسمار  ىالم حركة أحدى السرفتٌن سواء الواقعة الى جهة الٌمٌن أو الٌسار ، حٌمث عنمد سمحب العصما

فؤن السرفة الواقع فً جهة الٌسار تتوقؾ عمن الحركمة وتبقمى السمرفة الٌممٌن فمً حالمة حركمة وبمذلك 

تستدٌر الساحبة المى جهمة الٌسمار والعكمس صمحٌح وهكمذا توجمه السماحبات المسمرفة ، أمما السماحبات 

 المدولبة والمنتشرة بشكل اكبر فتتكون اجهزة التوجٌه فٌها من  :

) المقود ( وتكون موجودة فً قمرة القٌادة فً متناول ٌد السائق وله حرٌة الحركة عجلة توجٌه  -1

 (  29-3كما فً الشكل )بتدوٌرها الى الٌمٌن أو الٌساروبالتالً تدوٌر أتجاه دوالٌب الساحبة األمامٌة ، 

 

 ( عجلة توجٌه الساحبة )المقود( 29-3الشكل )

 االستدارةمجموعة من العتالت لتحوٌل الحركة ونقلها من عجلة التوجٌه الى بقٌة أجزاء منظومة  -2

 ( .36-3الشكل )كما فً ،

 

( مخطط للمقود ومجموعة 36-3الشكل )

 نقل الحركة فً الساحبة الزراعٌة
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ضؽط لزٌت المنظومة الهٌدرولٌكٌة لتسهٌل عملٌة توجٌه  إعطاءمضخة هٌدرولٌكٌة وظٌفتها  -3

والتوجٌه مٌكانٌكٌة بالكامل مما  االستدارةدوالٌب الساحبة األمامٌة حٌث كانت فً السابق منظومة 

 االستعانةفً حٌن فً الساحبات الحدٌثة تم  االستدارةلسائق الساحبة عند  اً عضلٌ اً جهادإٌسبب 

 ( .31-3عملٌة التوجٌه والقٌادة ، الشكل ) بمنظومات هٌدرولٌكٌة لتسهٌل

 

 االستدارة( مضخة هٌدرولٌكٌة ملحقة مع منظومة 31-3الشكل )                 

عزوم كبٌرة لتحرٌك دوالٌب الساحبة األمامٌة الى الٌمٌن أو  إعطاءأسطوانات هٌدرولٌكٌة وظٌفتها  -4

 . االستدارةالٌسار عند 

: وظٌفتها نقل الزٌت من مضخة الزٌت الى األسطوانة الهٌدرولٌكٌة  عال  أنابٌب مطاطٌة ذات ضؽط  -5

 وبالعكس وٌجب أن تتحمل الضؽط العالً .

المحور األمامً : ٌوجد على نوعٌن حٌث النوع األول الموجود فً أؼلب الساحبات القدٌمة مثل  -6

  ٌ فً الساحبات الحدٌثة ٌكون  مٌتاً والمقصود به عدٌم القدرة فً نقل العزوم أما د  عساحبات عنتر 

المحور األمامً قادراً على نقل العزوم لذا تصبح العجالت األربعة للساحبة الزراعٌة تدور وتنقل 

العزوم وتعطً قوة سحب كبٌرة قادرة على سحب اآلالت الزراعٌة الملحقة وتسمى الساحبة بذات 

 ( .  32-3الشكل )كما فً ،  X 4 4الدفع الرباعً 
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 ( ساحبة حدٌثة ذات محور أمامً ناقل للحركة32-3)الشكل 

 

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة :

 االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن :بعد 

 تشحٌمها بشكل دوري . ٌنبؽًٌشحم األجزاء التً  -1

 ٌحدد االجزاء الواجب تشحٌمها . -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة  : 

ساحبة زراعٌة ،عدة تتكون من مجموعة من مفاتٌح الصوامٌل بؤحجام مختلفة ، وعاء ٌحتوي على 

 تشحٌم ، قطعة قماش قطنٌة نظٌفة ، بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل .كاز أو نفط ، فرشة ، مسدس 

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

أن ٌتعرؾ  المتدربشحم الخاص بتشحٌم المفاصل المتحركة ، مواصفات فنٌة خاصة على فً الٌوجد 

علٌها بمساعدة مدرس المادة كون كثافة الشحم تختلؾ عن الزٌوت التً أحٌاناً تستعمل فً تزٌٌت 

 من التشحٌم . االنتهاءبعض المفاصل والتقٌد بنظافة المفصل بعد 

 

 

 13رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن :تشحٌم المفاصل المتحركة لمنظومة االستدارة فً الساحبة إ

 دقٌقة 66الزمن المخصص :        مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة              
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 والنقاط الحاكمة الصور التوضٌحٌة : خطوات العمل

  الصحة والسالمة المهنٌة  االلتزام بشروط 1

2 

مؤلها بالكامل أمضخة التشحٌم و جهز

بالشحم المناسب لتشحٌم المفاصل 

 صفاته .امن مو والتؤكدالمتحركة 

 

3 

حدد االجزاء المراد تشحٌمها مثل 

المفاصل االمامٌة الموجودة فً نهاٌة 

 رباط المقود .

 

4 

بدا بتنظٌؾ حلمات نقاط التشحٌم بفرشاة إ

مبللة بالكاز او النفط ثم نشؾ بقطعة 

 قماش نظٌفة .

 

5 

ضع رأس مسدس التشحٌم فً فتحة 

التشحٌم الخاصة بالمفصل وأضؽط علٌه 

بؤحكام وأبدأ بضخ الشحم واحرص على 

عدم خروج الشحم من جوانب فتحة 

 التشحٌم .
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7 

 توقؾ عن التشحٌم عند مالحظة خروج

الشحم من حلمات التشحٌم من ثم ٌتم  

ؼلق الحلمة وتنظٌفها جٌداً بقطعة قماش 

تجمع االتربة على فتحة  نظٌفة لتجنب

 التشحٌم 

 

8 

أعد الخطوات السابقة على عتلة تحدٌد 

مستوى أذرع الرفع الهٌدرولٌكٌة محاور 

 العجالت االمامٌة  .

 

9 
اعد العدة الى مكانها المخصص فً 

 الورشة .

 

  نظؾ مكان العمل . 16
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 60الجهة الفاحصة:                                                                          الوقت:

 زراعٌةالمكننة الالتخصص:      سم الطالب :                                 الصؾ: االول          إ

 منظومة االستدارة فً الساحبةلسم التمرٌن : تشحٌم المفاصل المتحركةإ

 الخطوات ت
الدرجة 
 القٌاسٌة

درجة 
 االداء

 المالحظات

   5 االلتزام بشروط الصحة والسالمة المهنٌة . 1

   16 أمؤل مضخة التشحٌم الى الحد المقرر . 2

   16 حدد المفصل المراد تشحٌمه . 3

   16 التشحٌم تنظٌفاً جٌداً .نظؾ حلمة  4

   15 فتح حلمة التشحٌم .إ 5

6 
ضع رأس مضخة التشحٌم فً فتحة التشحٌم وأبدأ 

 بالضخ .
15   

   16 من عملٌة التشحٌم  ؼلق حلمة التشحٌم بعد االنتهاءإ 7

   16 نظؾ حلمة التشحٌم بعد االنتهاء من ؼلقها . 8

9 
الى مكانها عادة العدد والمواد المستخدمة إ

 المخصص فً الورشة .
5   

   5 تنظٌؾ مكان العمل . 10

   5 الزمن المستؽرق . 11

   166 الدرجة النهائٌة 

 

 رٌخ      /        /ؤالت                                        :    المدرب اسم

عند و(6،5،4،3،7)الفقراتناجحا فً الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة : تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 Linkage Systemمنظومة التعلٌق  3-8

وهً منظومة ملحقة بالساحبة لها القدرة على رفع وخفض اآلالت الزراعٌة المقطورة أو المعلقة 

التحكم بعمق اآللة الزراعٌة أثناء  كالمحارٌث والمنعمات وؼٌرها من اآلالت الزراعٌة كما ٌمكنها

تشؽٌلها بالحقل .وتسمى منظومة التعلٌق أٌضاً بجهاز الرفع الهٌدرولٌكً وٌقع خلؾ الساحبة وأحٌاناً 

 ( .33-3الشكل ) كما فً فً مقدمتها أٌضاً فً الساحبات الحدٌثة ،

 

 ( منظومة التعلٌق فً الساحبة الزراعٌة33-3الشكل )

ان منها تمجموعة من األجزاء ، الجزء الظاهر منها ٌتكون من ثالث أذرع  أثن وتتكون المنظومة من

فً الوسط ، وفً نهاٌة كل ذراع  اموقعه ةعلوٌ ىن بجهاز الرفع الهٌدرولٌكً واآلخرتان متصلتسفلٌ

ٌوجد ثقب ٌحتوي على كرة مفصلٌة مثقوبة لؽرض أدخال أصابع اآلالت الزراعٌة المشبوكة فٌها 

 ( .34-3وتثبٌتها بمسمار خاص ،الشكل )

 

 ( مكونات منظومة التعلٌق34-3الشكل )
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 استعمالاعٌة عن طرٌق ٌولد الجهاز الهٌدرولٌكً قوة هٌدرولٌكٌة تستعمل لرفع أو خفض اآلالت الزر

الزٌت كسائل وسٌط لنقل القدرة من مضخة الزٌت الى أجزاء منظومة الرفع حٌث تتركب منظومة 

 :  األتٌةالتعلٌق من األجزاء 

 زٌت المنظومة الهٌدرولٌكٌة . حتواءاحوض الزٌت : وظٌفته  -1

مضخة الزٌت ووظٌفته ه الى همصفً الزٌت : وٌكون مثبت على فوهة أنبوب سحب الزٌت المتوج -2

 لمضخة الزٌت . تسبب الضرر تنقٌة الزٌت من الشوائب التً قد تكون عالقة به لكً ال

مضخة الزٌت : وظٌفتها تحوٌل القدرة المٌكانٌكٌة الى قدرة هٌدرولٌكٌة حٌث تضخ الزٌت الى  -3

 (.35-3الشكل )كما فً مكابس تقوم بدورها برفع أو ضؽط أذرع التعلٌق ،

 

 ( أجزاء منظومة تعلٌق أمامٌة وخلفٌة لساحبة حدٌثة35-3)الشكل 

األسطوانة الهٌدرولٌكٌة : حٌث ٌرتبط المكبس بذراعً تعلٌق وٌتحرك المكبس داخل األسطوانة  -4

 . عملٌة الرفع أو الخفض إلتمامحسب الضؽط المسلط علٌه من قبل مضخة الزٌت وذلك بو وإٌاباذهاباً 
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كما فً متناول ٌد السائق وفٌها عدة مواضع للتحكم بالرفع أو الخفض ،عتلة السٌطرة : وتكون ب -5

 (.36-3الشكل )

 

 ( عتلة السٌطرة على رفع وخفض األذرع الهٌدرولٌكٌة36-3الشكل )

أذرع الرفع : وهً عبارة عن ذراعٌن تكون مرتبطة بجهاز الرفع الهٌدرولٌكً وترتفع وتنخفض  -6

رتبط مع نقطة ثابتة فً مإخرة الساحبة من جهة ت ةوجد ذراع ثالثتبتحكم من عتلة السٌطرة فً حٌن 

فً الشكل ول ،كما الط ةمتؽٌر ةكون عبارة عن ذراع تلسكوبٌتالمعلقة من الجهة األخرى و اآللةومع 

(3-37. ) 

 

 ة( الذراع التلسكوب37ٌ-3الشكل )

 

 

 طرةٌعتلة الس
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 األهداؾ التعلٌمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن :

 ٌربط أي آلة زراعٌة مع منظومة التعلٌق . -1

 فصلها عن منظومة التعلٌق فً الساحبة .ٌفتح اآللة وٌ -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة :

 ساحبة زراعٌة ، بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل . 

 :المعلومات الفنٌة للتمرٌن 

من حٌث توجٌهه من قبل مدرس المادة بعدم  المتدربأهم خطوة فً هذا التمرٌن هً ضمان سالمة 

عن اآللة  واالبتعادعلى حٌاته ،  اً الوقوؾ بٌن اآللة المراد ربطها والساحبة كون ذلك ٌسبب خطر

 بمسافة آمنة أثناء البدء برفعها بواسطة منظومة التعلٌق فً الساحبة الزراعٌة .

 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة العملخطوات 

  الصحة والسالمة المهنٌة  االلتزام بشروط 1

2 
المعدة المراد  باتجاهع بالساحبة الى الخلؾ أرج  

 ربطها مع الساحبة الزراعٌة .

 

3 
أذرع الربط السفلٌة لتسهٌل عملٌة الربط مع  أرخ  

 الساحبة .

 

 14رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن :ربط آلة زراعٌة مع الساحبة بواسطة منظومة التعلٌق               إ

 دقٌقة  66الزمن المخصص :         مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة              

 



 

140 

 

4 
بمستوى نقاط أنزل األذرع الجانبٌة حتى تصبح 

 ربط المعدة .

 

5 
مع المعدة وضع  الٌسرىأربط أوالً الذراع 

 فً مكانه المخصص . التثبٌتمسمار 

 

6 
مع المعدة وٌتم تثبٌتها  الٌمنىأربط الذراع 

 بمسمار التثبٌت أٌضاً .

 

7 
مع المعدة وثبته بمسمار  ةأربط الذراع التلسكوبٌ

 التثبٌت وقم بضبط شده لضمان ثبات المعدة .

 

8 

قم بشد سالسل األذرع المخصصة لتثبٌت االذرع 

الجانبٌة لمنع الحركة التؤرجحٌة للمعدة أثناء 

 العمل .

 

  حرك المعدة وتؤكد من ثباتها  فً كل االتجاهات  9

  دة الى مكانها المخصص فً الورشة اعد الع 16

  نظؾ مكان العمل . 11

 



 

141 

 

 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 60الوقت :                                                          الجهة الفاحصة :                     

 التخصص :المكننة الزراعٌة                 الصؾ : األول                                      سم الطالب : إ

 سم التمرٌن : ربط آلة زراعٌة مع الساحبة بواسطة منظومة التعلٌق .إ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 بتعلٌمات الصحة والسالمة المهنٌة . االلتزام 1

2 
 أرجع بالساحبة باستقامة نحو المعدة المراد ربطها مع

 الساحبة .
10 

  

3 
السالسل الجانبٌة لؤلذرع السفلٌة لمنظومة  أرخ  

 التعلٌق .
10 

  

4 
حدد المكان الصحٌح لموقع األذرع السفلٌة بما ٌالئم 

 نقاط الربط مع المعدة .و
10 

  

   10 . ااوالً مع المعدة وثبتهالٌسرى أربط الذراع  5

   10 . اثانٌاً وثبتهالٌمنى أربط الذراع  6

7 
مع المعدة وقم بضبط شده لمنع  ةثبت الذراع التلسكوبٌ

 الحركة .
15 

  

8 
 لؤلذرع السفلٌة لمنظومة التعلٌق شد السالسل الجانبٌة

 تؤكد من عدم تؤرجح المعدة .
15 

  

9 
أعادة العدد والمواد المستخدمة الى مكانها المخصص 

 فً الورشة .
5 

  

   5 تنظٌؾ مكان العمل . 10

   5 المستؽرق .الزمن  11

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 أسم المدرب :                                                          التؤرٌخ :     /        /

عند و( 8،7،6،5،4)ناجحا فً الفقراتالطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 Electrical Systemالمنظومة الكهربائٌة  9 -3

تستعمل الطاقة الكهربائٌة فً الساحبات الزراعٌة فً تشؽٌل المحرك بواسطة بادئ الحركة ) السلؾ ( 

المصابٌح االمامٌة والخلفٌة للساحبة  ةأنارفً  استعمالهاصوتٌة ) المنبه ( أو  إشاراتأو أرسال 

وتؽذٌة أجهزة المراقبة والقٌاس الموجودة فً لوحة القٌادة امام السائق وكذلك تستخدم الطاقة 

الكهربائٌة فً الساحبات الحدٌثة فً ادارة مراوح مكٌؾ الهواء وؼٌرها من االجهزة الكهربائٌة 

 (.38 -3الشكل )فً كما الملحقة مع الساحبة مثل فرش تنظٌؾ الزجاج ، 

 

 ( رسم تخطٌطً للمنظومة الكهربائٌة فً الساحبة الزراعٌة38-3الشكل )                

، أما مستهلكات الطاقة  Batteryوالبطارٌة  Dynamoالمولد  وأن مصدر الطاقة الكهربائٌة ه

 ولوحات القٌاس . اإلنارةالكهربائٌة فهو بادئ الحركة ومنظومة أشعال الخلٌط واجهزة 

 تتكون المنظومة الكهربائٌة من :

حٌث تقوم بتحوٌل الطاقة الناتجة  الدائمتستخدم لتؽذٌة المستهلكات بالتٌار  : Batteryالبطارٌة  -1

منها فً الساحبة الزراعٌة ،وتتكون البطارٌة من  لٌستفٌدمن التفاعالت الكٌمٌائٌة الى طاقة كهربائٌة 

محلول  على مجموعة من الخالٌا التً ٌدخل فً تصنٌعها مادة الرصاص وتحوي البطارٌة أٌضاً 

        لالتالً تولٌد الطاقة الكهربائٌة الشكالتفاعالت وب إلتمامحامض الكبرٌتٌك النقً والماء المقطر 

 (3-39. ) 
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 (39-3كل )الش 

شحن البطارٌة من  وأعادهوٌستخدم لتولٌد الطاقة الكهربائٌة  : Dynamoالمولد الكهربائً  -2

 خالل دورانه حٌث ٌستلم الحركة عن طرٌق البكرات واألحزمة المطاطٌة .

بادئ الحركة : ٌستخدم لتشؽٌل المحرك من حالة السكون وتركٌبته مشابهة كثٌراً للمولد الكهربائً  -3

عمله هً عكس طرٌقة عمل المولد حٌث ٌستلم الطاقة الكهربائٌة وٌحولها الى حركٌة ، اال ان طرٌقة 

 ( .40-3الشكل )

المصابٌح األمامٌة والخلفٌة فً الساحبة والمنبه وعدادات السرعة وعداد دورات المحرك وضؽط  -4

 (.41-3الزٌت ومستوى الوقود ومنظومة تبرٌد قمرة القٌادة فً الساحبات الحدٌثة ، الشكل )

 

 ( لوحة القٌادة والعدادات41-3الشكل )            ( المولد الكهربائً 46-3الشكل )

المفاتٌح الكهربائٌة المستخدم فً تشؽٌل مصابٌح االنارة االمامٌة والخلفٌة والمنبه وؼٌرها من  -5

 االجهزة الكهربائٌة فً الساحبة . 
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 أسئلة الفصل الثالث

 ؟ استخداماتهاعن الساحبة الزراعٌة ، وما هً تحدث /  1س

 لمنظومة وقود الدٌزل الموجودة فً الساحبة الزراعٌة ؟ الرئٌسٌة/ عدد المكونات  2س

 / ماهً الوظائؾ الرئٌسٌة لمضخة حقن الوقود فً منظومة وقود الدٌزل ؟ 3س

 وما هو مبدأ عملها ؟ الكهربائً / ماهً منظومة التشؽٌل 4س

 / عدد مع الشرح ، المكونات األساسٌة للعضو الدوار الموجود فً محرك بدء الحركة  5س

 )السلؾ( ؟       

 عن أهم وظائؾ ومهام منظومة تزٌٌت المحرك ؟ حدث / ت 6س

 / أشرح بالتفصٌل مكونات منظومة التزٌٌت ؟ 7س

 منظومات تبرٌد المحرك ؟وظائؾ وأنواع  عن  حدث/ ت 8س

 وما هً مكوناته األساسٌة ؟ ؟/ ما هو المشع  9س

 / ما هً فائدة الشاحن التوربٌنً الموجود فً المحرك وكٌؾ ٌعمل ؟16س

 / أرسم بشكل مبسط مخطط للمقود ومجموعة نقل الحركة فً الساحبة الزراعٌة .11س

 أذرع الرفع الهٌدرولٌكٌة الموجودة فً الساحبات وما هً أنواعها ؟ لىع حدث/ ت12س

 / عدد مستهلكات الطاقة فً الساحبة الزراعٌة ؟ 13س

 / عرؾ ما ٌؤتً :14س

 الموحد -4المشع .          -3المنظم الحراري .    -2أذرع الرفع الهٌدرولٌكٌة .    -1         

 مصفاة الزٌت االولٌة . -5         

 / أمؤل الفراؼات اآلتٌة :15س

 .................-2..............-1الساحبة الزراعٌة من : تتكون المنظومة الكهربائٌة فً  -1       

          3- .................4-  .....................5- . ...................... 

 ٌولد الجهاز الهٌدرولٌكً .......................... تستعمل لرفع وخفض اآلالت الزراعٌة . -2       

 ............ -2.......... -1ٌوجد نوعان من المحاور االمامٌة فً الساحبة الزراعٌة وهً  -3       

 ............... -3................ -2..............-1تتركب منظومة شحن الهواء والعادم من  -4       

 ......................... . -2... ..........................-1 هً أنواع منظومات التبرٌد -5       
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 رابعالفصل ال

 أجهزة نقل الحركت في

 الساحبت الزراعيت

Systems of Transfer Movement in 

Agricultural Tractor 

 
 اهداف الفصل الرابع

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادراً على أن :

 نقل الحركة فً الساحبة  ةٌتعرف على اجزاء منظوم -1

 الفاصل .ٌستبدل قرص الفاصل فً جهاز  -2

 ٌقوم بصٌانة صندوق التروس . -3

 ٌقوم بصٌانة الجهاز الفرقً . -4

 ٌفحص ضغط االطارات االمامٌة والخلفٌة للساحبة الزراعٌة . -5

 .منظومة الموقف فً الساحبة  وفحص ٌقوم بصٌانة -6
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 تمهٌد 1- 4

هو مصدر القدرة وٌوضع غالبا فً الجزء االمامً من الجرار وٌقوم بتحوٌل ن المحرك إ  

المٌكانٌكً النافع  شغل مٌكانٌكً نافع وٌنتقل هذا الشغل ىالوقود ال احتراقمن  الطاقةالحرارٌةالناتجة

التً  عجالت الدفع ىٌصل ال ىحتساحبةعن طرٌق مجموعة من أجهزة نقل الحركة  جزاء القٌةأب ىال

 Fourت دفع ) ربع عجالأو أ Two wheels drive ) دفع خلفٌتٌن  ) عجلتًفً  ما إتكون 

wheels drive ( 4-1وكما مبٌن فً الشكل رقم )( أو تكون الساحبة مسرفة. 

 

 ساحبة ذات عجالت مطاطٌة                       ساحبة مسرفة          

 ( أنواع أجهزة التالمس مع األرض1-4شكل )

 Clutchجهاز الفاصل )القابض(   4-2

ٌقوم بنقل الحركة من  الذي عمود صــندوق التروسوعمود مرفق المحرك ب جهاز الفاصلٌوصل 

هً وصل أو فصــــل الحركة عن بقٌة أجهزة  فاصل ال جهاز صندوق التروس، ووظٌفة إلىالمحرك 

عدٌدة، تصمٌمات  لهامن النوع المخروطً و كانت القدٌمة المســـتعملة أجهزة الفصلنقل الحركة، و

ما ٌعمل فً الزٌت وٌكون من النوع متعدد األقراص والنوع الشائع هو ذو القرص المفرد الجاف منها 

ن لالحتكاك وٌمتاز هذا النوع بانخفاض عزم القصور الذاتً له وهذا ٌعنً أن حـــمل اوله وجه

وظائف القابض الرئٌسٌة فً وتتلخص  تعشٌقها. الصــدمة على التروس سوف ٌكون أقل عندما ٌتم

فصل الحركة عند تغٌٌر سرعة ، وتدرٌجٌا صندوق التروس وصالً  إلىوصل الحركة من المحرك 

 .(  2-4الشكل )  كما فًساحبة ،عند اٌقاف ال و الجرار
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 (النوع الجاف )فاصل ال( 2-4الشكل )

وعلى كمٌة الضغط الجانبً المسلط على األجزاء  االحتكاكٌعتمد عمل جهاز الفاصل على مبدأ 

وتزداد بذلك كفاءة  االحتكاكالمتحاكة فً الجهاز بحٌث كلما ٌزداد الضغط الجانبً ٌقل االنزالق وٌزداد 

 الجهاز لنقل الحركة والعكس صحٌح .

 ٌتكون جهاز الفاصل من األجزاء اآلتٌة :

والذي ٌعمل كحلقة وصل بٌن المحرك وأجهزة نقل الدوالب الطٌار : هو احد أجزاء جهاز الفاصل  -1

الحركة األخرى ، وهو قطعة تكون قرصٌة الشكل للمساعدة فً توزٌع الطاقة على محٌطه واألستمرار 

بالدوران وخزن طاقة عزم الدوران المتولد من المحرك ، وٌساعد اٌضاً فً عملٌة بدء تشغٌل المحرك 

طة األسنان الخارجٌة الموجودة على محٌط الدوالب الطٌار، من خالل التعشٌق مع بادئ الحركة بواس

 ( .3-4الشكل )كما فً 

 

 ( قرص الدوالب الطٌار3-4الشكل )

األسنان 

 الخارجية
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القرص الضاغط: عبارة عن قرص حدٌدي مصنوع من حدٌد الزهر غالباً ، ٌعمل على تسلٌط ضغط  -2

جهرراز الفاصررل والتررً ترردفع القرررص الضرراغط علررى كبٌررر علررى القرررص الفاصررل نتٌجررًة لضررغط نرروابض 

 (.4-4الشكل ) كما فًالقرص الفاصل ،

 

 

 ( القرص الضاغط 4-4الشكل )

نرروابض جهرراز الفاصررل : عبررارة عررن نرروابض قوٌررة ومتٌنررة تكررون محصررورة بررٌن غررالف الفاصررل  -3

القررص والقرص الضاغط وهً المسرإولة عرن تسرلٌط الضرغط الكبٌرر مرن قبرل القررص الضراغط علرى 

 ( .5-4الشكل ) كما فً الفاصل،

 

 ( نابض جهاز الفاصل5-4الشكل )
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غالف الفاصل : وهو عبرارة عرن غرالف حدٌردي بداخلره القررص الضراغط ونروابض جهراز الفاصرل  -4

الشكل كما فً وٌثبت غالف الفاصل على الدوالب الطٌار بواسطة براغً تثبٌت وٌدور معه باستمرار ، 

(4-5.) 

 

 

 ( غالف الفاصل 5-4الشكل )

مجموعة من النوابض بحردود  هماوبٌن نٌأجزقرص الفاصل : ٌتكون من قرص حدٌدي متكون من  -5

الرردائري الحاصررل بررالقرص أثنرراء توصررٌل الحركررة مررن محررٌط  امتصاصررااللتواءأربعررة نرروابض فائرردتها 

العرالً ، حٌرث  احتكاكهرا ن بمادة أسبستٌة بسبب معاملاالقرص الى مركزه ، وكال وجهً القرص مغلف

ٌكون موقع هذا القرص بٌن القرص الضاغط والدوالب الطٌار ، وفً وسط القرص توجد فتحة مسرننة 

 ( .6-4ٌستقر داخلها عمود الفاصل المسنن أٌضاً، الشكل ) 

 

 ( القرص الفاصل 6-4الشكل )
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شوكات السحب:تعمل شوكات السرحب علرى سرحب القررص الضراغط إلرى الخلرف حٌرث تتغلرب علرى  -6

 (.7-4) أثناء عملٌة فصل الحركة ،الشكلضغط النوابض بفعل الضغط على دواسة الفاصل 

 

 

 ( شوكات السحب 7-4الشكل )

: هً عبارة عن كرسً انزالقرً لره قابلٌرة الحركرة الخطٌرة إلرى Ball bearingالبكرة االنزالقٌة  -7

علررى شرروكات  ٌضررغطاألمررام والخلررف بفعررل حركررة الدواسررة وعررتالت الدواسررة فعنررد تحركرره نحررو األمررام 

السحب الترً بردورها تسرحب القررص الضراغط إلرى الخلرف وعنرد رجروع البكررة االنزالقٌرة إلرى الخلرف 

 (.8-4ترجع شوكات السحب إلى الخلف أٌضا ،الشكل )

 

 

 االنزالقٌة( البكرة 8-4الشكل )  

الدواسة وعتالت الدواسة : غالباً توجد الدواسة على الجهرة الٌسررى للسرائق وعنرد الضرغط علٌهرا  -8

بواسطة رجل السائق الٌسرى فإنها تتحرك وتحرك معها عتالت الدواسة والتً تردفع البكررة االنزالقٌرة 

 نحو األمام .

البكرة 

 االنزالقٌة
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شررق مررع القرررص حررزوز طولٌررة فررً إحرردى جهاترره ٌتع يعمررود الفاصررل : هررو عبررارة عررن عمررود ذ -9

الفاصل عن طرٌق حرزوز موجرودة فرً مركرز القررص الفاصرل حٌرث تكرون حركتره مرتبطرة مرع حركرة 

القرررص الفاصررل . ٌعمررل هررذا العمررود علررى نقررل الحركررة مررن جهرراز الفاصررل إلررى جهرراز تغٌٌررر السرررع 

(Gear-box) جهراز تغٌٌرر السررع ،الشركل بواسطة ترس مثبت فً نهاٌته الثانٌة والتً تكون داخل      

  ٌبٌن عمود الفاصل.(4-9)

 

 ( عمود الفاصل9-4الشكل )

 ( ٌبٌن الرسم التخطٌطً لجهاز الفاصل .10-4والشكل )

 

 ( رسم تخطٌطً لجهاز الفاصل 10-4الشكل )
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 األهداف التعلٌمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن : 

 ل قرص الفاصل .ٌستبد -1

 لجهاز الفاصل .ا على الصٌانة ٌجري -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة :

، مجموعة من مفاتٌح الصوامٌل بؤحجام مختلفة ، فاصل احتكاكًقطع من أجزاء الفاصل بشكل منفرد  

 ، مفك براغً بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل .

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

 الى تسلسل خطوات تفكٌك أجزاء جهاز الفاصل كونها ستعاد بالترتٌب أثناء عملٌة التجمٌع . االنتباه

 العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة : خطوات

  الصحة والسالمة المهنٌة  بشروط االلتزام 1

2 

من  إخراجهجلب الفاصل بالكامل بعد إ

مكانه فً الساحبة وضعه على منضدة 

 العمل .

 

3 
بدأ بفتح البراغً المحٌطٌة التً تربط إ

 غالف الفاصل بقرص الدوالب الطٌار .

 

 15رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن : استبدال قرص الفاصل االحتكاكً إ

 دقٌقة 99الزمن المخصص :           مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة            
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 الفاصل من مكانه .رفع غالف إ 4

 

5 
رفع قرص الفاصل التالف وأستبدله إ

 بواحد جدٌد .

 

6 
نظف األسطح الداخلٌة للقرص الضاغط 

 وسطح قرص الدوالب الطٌار جٌداً.

 

7 
أرجع قرص الفاصل الجدٌد فوق الدوالب 

 الطٌار .

 

8 
ركب غالف الفاصل فوق قرص الدوالب 

 الطٌار وثبته بالبراغً الخاصة به .

 

  دة الى مكانها المخصصاعد الع 9

  نظف مكان العمل . 19
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 99الوقت :                             الجهة الفاحصة :                                             

 التخصص :المكننة الزراعٌة        الصف : األول                           الطالب :                 سمإ

 .االحتكاكًقرص الفاصل  استبدالسم التمرٌن : إ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

2 
محٌطٌة الموجودة على غالف أفتح البراغً ال

 الفاصل
19 

  

   19 أرفع غالف الفاصل . 3

   19 أرفع قرص الفاصل من مكانه . 4

5 
القرص الضاغط و قرص الدوالب  ًسطحنظف 

 الطٌار
15 

  

   15 ركب قرص الفاصل الجدٌد فً مكانه الصحٌح . 6

   19 أرجع غطاء الفاصل فوقه . 7

   19 أرجع البراغً الخاصة بتثبٌت غالف الفاصل . 8

9 
العدد والمواد المستخدمة الى مكانها  أعد

 المخصص فً الورشة .
5 

  

   5 ف مكان العمل .نظ 19

   5 الزمن المستغرق . 11

   199 الدرجة النهائٌة 

 

 أسم المدرب :                                                              التؤرٌخ :     /        /

عند ( و5،6،7ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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  Gearboxصندوق السرعات  4-3

نسبة نقل الحركرة المنقولرة  هو الوحدة الثانٌة من مجموعة نقل الحركة والذي ٌقوم بتخفٌض أو زٌادة

المحرك حتى وصولها الى العجلتٌن الخلفٌتٌن للساحبة حٌث  تحتاج الساحبة إلً من عمود المرفق فً 

الموجرودة خلفهاعنرد ربطهرا مرع  تتغلب علرً المقاومرات عزم كبٌر لكً تتحرك من السكون وأٌضا لكً

 .(11-4اآلالت الزراعٌة كالمحارٌث أو سحب المقطورات الزراعٌة، الشكل )

 

 الساحبة الزراعٌة ( صندوق التروس ف11ً-4الشكل ) 

 ومن الوظائف الرئٌسة لصندوق السرعات هً :

والتمكن من سحب اآلالت . (Forward) إمداد الساحبة بالعزم المطلوب للتحرك إلى األمام -1

 الزراعٌة 

 .  ( Reverse )عكس اتجاه حركة الساحبة الى الخلف -2

 ) (Neutral) .ساحبة متوقفةوضع الساحبة فً الحٌاد والمقصود بها ) المحرك ٌعمل وال -3

 ( :12-4، الشكل )  األتٌةٌتركب صندوق السرعات فً أبسط حاالته من األجزاء 

 األعمدة وٌكون عددها أربعة وتصنف كاآلتً : -1

 العمود االولً : وهو العمود الخارج من جهاز الفاصل وٌطلق علٌه أحٌاناً عمود الفاصل -أ    

 ٌسمى ترس عمود الفاصل . اً وٌدخل صندوق التروس وٌحمل فً نهاٌته ترس    

 من التروس غٌر األنزالقٌة وتكون هذه  اً العمود الوسٌط : وهو العمود الذي ٌحمل عدد -ب   

 من العمود وتدور جمٌعها مع دوران العمود كؤنها قطعة واحدة وسمً التروس جزءً        
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 نه ٌقع بٌن العمود االولً والعمود الثانوي .بالعمود الوسٌط أل       

 العمود الثانوي : هذا العمود ٌقع فً نفس مستوى العمود االولً وعلى امتداده بحٌث ٌكون  -جـ 

 متحركة أي انزالقٌة تتحرك  اً مركز محور العمودٌن متطابقٌن وٌحمل هذا العمود تروس       

 رع .عندما  ٌحرك السائق عتلة تغٌٌر الس      

 هو  اً واحد اً عمود ترس السرعة الخلفٌة ) ترس الوسٌط ( : وهو عمود صغٌر ٌحمل ترس -د  

 الترس الوسٌط بٌن العمود الوسطً والعمود الثانوي حٌث ٌتم تعشٌقه معهم عندما ٌراد      

 الرجوع الى الخلف بالساحبة .     

 

 

 

 

 ( رسم تخطٌطً لصندوق السرعات12-4الشكل )

 التروس وتقسم الى : -2

 ترس العمود االولً .  -أ 

 ترس العمود الوسٌط . -ب 

 الترس الوسٌط وهو الترس الخاص بالتعشٌق مع ترس السرعة الخلفٌة . -جـ   

 تروس العمود الثانوي . -د  

 العمود الثانوي

ترس السرعة 

 الخلفٌة

 العمود الوسٌط

 العمود األولً

 عصا تغٌٌر السرعات

 ترس العمود األولً

 الترس الوسٌط

 الكراسً التؤرجحٌة
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: وهً مجموعة من الكراسً التً تحمل مجموعة االعمدة Ball bearingالكراسً التؤرجحٌة  -3

 عند تغٌٌر السرع . وإٌاباالتً تم ذكرها سابقاً وتستند علٌها هذه االعمدة وتنزلق ذهاباً 

: وهً حشٌات تمنع تسرب الزٌت الخاص بصندوق السرع  Gasketsحشٌات منع تسرب الزٌت  -4

 العالً الحاصل بٌن ولالحتكاكوذلك ألحتوائه على مجموعة كبٌرة من التروس والكراسً التؤرجحٌة 

)سً  باسمعروف التروس فٌزود الصندوق بكمٌة معلومة من الزٌت الخاص بؤجهزة نقل الحركة الم

اوٌل ( لذا توضع هذه الحشٌات فً اماكن دخول وخروج االعمدة الى صندوق السرعات وكذلك 

 حشٌات فً مناطق ربط األغطٌة .

 مالء وتفرٌغ الزٌت : هناك فتحة فً أسفل صندوق السرعات وهً مخصصة لتفرٌغ إفتحتا  -5

 صندوق السرعات  ءق تستخدم لملى الصندولأجراء الصٌانة وفتحة اخرى فً أع دالزٌت عن    

 بالزٌت والى المستوى المقرر من قبل الشركة المصنعة .     

 عصا تغٌٌر السرعات : وهذه تكون موصولة بٌن صندوق السرعات وقمرة قٌادة الساحبة  -6

 فً تغٌٌر السرعات . الستخدامهاوتكون بمتناول ٌد السائق    

 

 

 

 

 األهداف التعلٌمٌة :

 بعد االنتهاء من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على : 

 . اتصٌانة صندوق السرع -1       

 .  وعمل كل جزء فٌه فً الساحبة وٌمٌز بٌن أجزائها اتالتعرف أجزاء صندوق السرع -2       

 

 التسهٌالت التعلٌمٌة: 

بشكل منفرد ،  ات،قطع من أجزاء صندوق السرع اتساحبة زراعٌة ،نموذج مقطعً لصندوق السرع

 بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل .

 

 16رقم التمرٌن :

 ه بالتفصٌل                  ئ:صٌانة صندوق السرعات ومشاهدة أجزاسم التمرٌن إ

 69الزمن المخصص :          مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة             
 دقٌقة
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 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

التقٌد بثبات الساحبة اآلمن على األرض وتوقف محركها عن العمل كون الطالب سٌنزل تحت صندوق 

 الموجود فً الساحبة وٌلقً نظرة علٌه لغرض أجراء الصٌانة الالزمة . اتالسرع

 

 خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :

1 
بشروط الصحة والسالمة  االلتزام

 المهنٌة 

 

2 

التعرف على الشكل الخارجً 

لصندوق السرعات )من خالل 

ً متوفر أو قطع مقطعنموذج 

منفردة ( التعرف على عدد االعمدة 

 الموجودة فٌه.

 

3 

الكراسً التؤرجحٌة  ةشاهدم

وتشخٌص عملها وفائدتها فً 

 صندوق السرعات .

 

4 
الزٌت مالء إتحدٌد موقع فتحة 

 الموجودة فً صندوق السرعات .
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5 
حدد موقع فتحة تفرٌغ الزٌت 

 . اتالموجودة أسفل صندوق السرع

 

6 

الصعود الى قمرة القٌادة فً 

الساحبة ومشاهدة العصا الخاصة 

 بتغٌٌر السرعة .

 

7 

حدد فٌما أذا كان هنالك أي ضوضاء 

فً صندوق السرعات عند تغٌٌر 

فً  انخفاضالسرع ، وهذا سببه 

مستوى زٌت صندوق السرعات أو 

 تلف فً تروسه .
 

8 

ب فً الحظ أذا كان هنالك أي تسر

الزٌت من صندوق السرعات ، وهذا 

سببه تلف فً الحشوات الخاصة 

سدادة  ارتخاءبمنع تسرب الزٌت أو 

 فتحة تفرٌغ الزٌت . 
 

  اعد العدة الى مكانها المخصص  9

  نظف مكان العمل . 19

   



160 

 

 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 69الجهة الفاحصة :                                                                   الوقت : 

 الصف : األول                 التخصص :المكننة الزراعٌة                      سم الطالب :         إ

 أجزاءه بالتفصٌل . سم التمرٌن : صٌانة صندوق السرع ومشاهدةإ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

   15 حدد العمود األولً والوسٌط والثانوي . 2

   19 حدد ترس السرعة الخلفٌة . 3

   19 التؤشٌر على الكراسً التؤرجحٌة . 4

   19 الخاصة بمنع تسرب الزٌت .تعٌٌن موقع الحشوات  5

6 
مالء الزٌت فً صندوق إالتؤشٌر على موقع فتحة 

 التروس .
19 

  

   19 حدد موقع فتحة تفرٌغ الزٌت . 7

   19 حدد فٌما أذا كانت هنالك ضوضاء عند تغٌٌر السرع  8

9 
الحظ فٌما أذا كان هنالك تسرٌب للزٌت خارج 

 صندوق التروس .
19 

  

   5 مكان العمل .تنظٌف  19

   5 الزمن المستغرق . 11

   199 الدرجة النهائٌة

 

 أسم المدرب :                                                              التؤرٌخ :     /        /

عند حصوله ( و8,2ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .فٌهاأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب على 



161 

 

 Differential Systemالجهاز الفرقً ) التفاضلً (  4-4

،وٌسرمى بجهراز التفراوت أٌضراً ، أذ أن مرن المالحرظ ان  مرن مجموعرة نقرل الحركرة لثرةهو الوحردة الثا

الحركررة تنتقررل بخررط مسررتقٌم مررن عمررود مرفررق المحرررك الررى الخلررف وحتررى بعررد خروجهررا مررن صررندوق 

عمررودٌٌن نحررو العجلتررٌن الخلفٌتررٌن للسرراحبة وٌررتم هررذا  باتجرراهٌنالسرررعات ، أذ ٌتطلررب نقلهررا أٌضرراً 

 ( .13-4ى وظائفه ،الشكل )هذه من احد د  بواسطة الجهاز الفرقً ، وتع

 

 ( الجهاز الفرق13ً-4الشكل )

ٌوجد هذا الجهاز على المحاور التً لها القدرة على نقل العزوم الدائرٌة سواء كانت محاور خلفٌة كما 

هو الحال فً عموم الساحبات الزراعٌة فتسمى بالساحبات ثنائٌة الدفع وأحٌاناً على المحراور االمامٌرة 

بات الحدٌثررة ذات سرراحموجررود فررً الهررو والخلفٌررة معرراً فتسررمى حٌنهررا بالسرراحبات رباعٌررة الرردفع وكمررا 

 .القدرة العالٌة 

ٌمتد عمود النقل النهائً الخارج مرن صرندوق السررع لمسرافة قصرٌرة لٌثبرت بنهاٌتره تررس مخروطرً 

ٌسمى بترس البنٌون والذي ٌكون معشقاً بشكل دائمً مع ترس مخروطً كبٌر ٌسمى بالترس التراج ، 

، ومرن وظرائف الجهراز  واتجاههراالحركرة ( ، حٌث ٌعمل هذا التعشٌق علرى تغٌٌرر نسرب 14-4الشكل )

سرعة الى أحردى العجلترٌن ) الرواقعتٌن فرً الجهرة الٌمرٌن أوالٌسرار ( سررعة  إعطاءالفرقً أٌضاً هً 

، فعنرد سرٌر السراحبة علرى خرط  االسرتدارةأبطؤ أو أسرع مما فً العجلة االخررى وهرو مرا ٌحردث أثنراء 

فس السررعة ولكرن عنرد االسرتدارة ولنفررض الرى جهرة مستقٌم فؤن كلتا العجلتٌن الخلفٌتٌن تردوران برن

الٌمٌن ، فٌجب على العجلة الٌسار ) الخارجٌة ( االنتقال الى مسافة أكبر مرن المسرافة الترً تنتقرل بهرا 
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العجلررة الٌمنررى ) الداخلٌررة ( وهررذا ٌعنررً ضرررورة دوران العجلررة الٌسررار بسرررعة أكبررر وبررالعكس هررو 

 الصحٌح .

 

 

 اج وتعشٌقه مع ترس البنٌون( ترس الت14-4الشكل )

وهذا هو سبب تسمٌته بالجهاز الفرقً أٌضاً كونه ٌقوم بتفاوت أو تفرٌق أو تفاضل فً عدد دورات 

وجعل عدد دوراتها قلٌلة أقل من العجلة القائدة المجاورة  االستدارةالعجالت القائدة التً تقع الى جهة 

 . االستدارةوالتً تقع الى خارج 

وهذا التفرٌق فً السرع ٌؤتً بفعل تروس مخروطٌة جانبٌة تتعشق بدورها مع ترسٌن فضائٌٌن 

مركبٌن على محور مثبت بالغالف المتصل بترس التاج وهذا الترتٌب ٌجعل الترسٌن الفضائٌٌن 

 بالترس التاج . امارتباطهٌتحركان بحرٌة على محورهما أضافة الى دورانهما بالفضاء بسبب 

 ( :15-4، الشكل )  األتٌةهذا ٌمكن تلخٌص تركٌب الجهاز الفرقً  من األجزاء  ومن

 ترس البنٌون . -1

 ترس التاج . -2

غررررررالف مجموعررررررة التررررررروس  -3

 الفرقٌة .

مجموعرررررة الترررررروس الفرقٌرررررة  -4

 والتً تتكون من :

 ترسان جانبٌان . -أ    

 أربعة تروس فضائٌة . -ب   
 

 ( مجموعة التروس الفرقٌة15-4الشكل ) 
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 التروس الفضائٌة على غالف مجموعة التروس الفرقٌة . ارتكازمحاور  -ج   

 

 

 

 األهداف التعلٌمٌة :

 من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن :  االنتهاءبعد 

 ٌقوم بفحص مستوى الزٌت فً الجهاز الفرقً وصٌانته . -1

 ٌتعرف على انواع التروس الموجودة فً الجهاز الفرقً . -2

 التسهٌالت التعلٌمٌة: 

مقطعً للجهاز الفرقً ، قطع من أجزاء الجهاز الفرقً بشكل منفرد، بدلة ساحبة زراعٌة ، نموذج 

 عمل ، قفازات خاصة بالعمل .

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

سٌنزل أسفل  لمتدربثبت الساحبة بشكل آمن على األرض مع ضمان توقف محركها عن العمل كون ا

 الساحبة لمشاهدة الجهاز الفرقً  وفحص مستوى الزٌت فٌه .

 خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :

  الصحة والسالمة المهنٌة  بشروط االلتزام 1

2 

أمن الساحبة من حٌث ضمان توقف 

محركها عن العمل وثباتها اآلمن على 

 األرض

 

    17رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن : صٌانة الجهاز الفرقً ومشاهدة أجزائه بالتفصٌل.                  إ

 دقٌقة 69الزمن المخصص :         مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة              
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3 

حدد موقع الجهاز الفرقً فً الساحبة 

كان  واذاالزراعٌة فً المحور الخلفً 

 فً المحور االمامً أٌضاً . اً موجود

 

4 

شاهد الشكل الخارجً للجهاز الفرقً )من 

خالل نموذج المقطع المتوفر أو القطع 

المنفردة ( وحدد موقع ترس التاج  

 والبنٌون .

 

5 
           شاهد مجموعة التروس الفرقٌة 

 . ار علٌهوأش  ) الفضائٌة ( األربعة 

 

6 

طرٌقة  الفرقً الحظبدأ بتدوٌر الجهاز إ 

ك مجموعة التروس الفضائٌة ومن ثم تحر

بتدوٌر  االستمراروقف أحدى العجلتٌن مع 

شاهد طرٌقة حركة الجهاز الفرقً و

 التروس الفضائٌة حول نفسها.
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7 
تؤكد من عدم وجود أي تسرٌب للزٌت 

 خارج الجهاز الفرقً .

 

8 

الجهاز الفرقً والحظ  ملءأفتح سدادة  

مستوى الزٌت فٌه ، حٌث أذا بدأ بالتدفق 

ٌعنً أن مستوى فهذا لءمن فتحة الم

 الزٌت هو المطلوب 

 

9 

من عدم حدوث  وتؤكدبدأ بتحرٌك الساحبة إ

ضوضاء فً الجهاز الفرقً ، ألن هذا 

سببه تلف فً التروس أو مستوى الزٌت 

 منخفض . 

 

19 
المخصص فً اعد العدة الى مكانها 

 الورشة .

 

  نظف مكان العمل . 11

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 أسم المدرب :                                                              التؤرٌخ :     /        /

عند ( و4،5،7ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 فٌها.أقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 

 استمارة التقٌٌم

 دقٌقة 69الوقت :                          الجهة الفاحصة :                                                    

 الصف : األول                   التخصص :المكننة الزراعٌة                     إسم الطالب :                 

 سم التمرٌن : التعرف على الجهاز الفرقً ووظٌفته .                                  إ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط  االلتزام 1

   19 تحدٌد موقع الجهاز الفرقً فً الساحبة . 2

3 
جهاز واحد أو  على تشخٌص الساحبة أذا كانت تحتوي

 جهازٌن فرقٌٌن .
15 

  

   15 أشر على الترس التاجً وترس البنٌون . 4

5 
حدد التروس الفضائٌة األربعة و الترسٌن الجانبٌٌن 

 الموجودٌن ضمن مجموعة التروس الفرقٌة  .
19 

  

6 
تؤكد من عدم وجود تسرٌب للزٌت خارج الجهاز 

 الفرقً .
19 

  

   15 تؤكد من مستوى الزٌت فً الجهاز الفرقً . 7

8 
تؤكد من عدم وجود ضوضاء تصدر من الجهاز الفرقً 

 أثناء حركة الساحبة .
19 

  

   5 تنظٌف مكان العمل .  9

   5 الزمن المستغرق .  19

   199 الدرجة النهائٌة 
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 :Wheels and Tiresالعجالت واالطارات  4-5

  ٌ أخرر جرزء مرن  د  عرجهاز التالمس مع األرض هو الجهاز الذي ٌقوم برفع الساحبة عن سطح األرض و

اجزاء نقل الحركة ، تتم بواسطته تحوٌل الحركة الدائرٌة الى حركة مستقٌمة تنقل السراحبة مرن مكران 

 الى آخر .

 على انواع عدٌدة وهً :تكون أجهزة التالمس مع األرض 

المطاطٌة : )وهً الشائعة (  حٌث تكون االمامٌة المرتبطة  بالمحور األمامً أصغر مرن  اإلطارات -1

أمكانٌة االستدارة بسهولة والخلفٌة تكون كبٌررة  ءلإلعطاالخلفٌة ، فاألمامٌة صغٌرة  اإلطارات

لتولٌد أكبر عزم ممكن لزٌادة امكانٌة سحب الساحبة واآلالت الزراعٌة من خلفهرا وتكرون هرذه 

الخلفٌرة  باإلطراراتبعرض مناسب لتولٌد أقل ضغط على سرطح التربرة  وفٌمرا ٌتعلرق  اإلطارات

 . (16-4زٌد من قوة السحب ، الشكل )بارزة تعشق مع سطح التربة لت تنتوءافؤنها تحوي 

 
 مطاطٌة إطارات( ساحبة ذات 16-4الشكل )

الساحبات ذات العجرالت الحدٌدٌرة والترً ترزود بمسرامٌر وبرروزات حدٌدٌرة علرى محٌطهرا  لتثبٌتهرا  -2

 ( 17-4، الشكل )ساحبات القدٌمةمن الطراز القدٌم المستخدم فً ال د  على األرض وهذه العجالت تع

 
 ( عجلة حدٌدٌة ذات بروزات حدٌدٌة17-4الشكل ) 
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السرراحبات المسرررفة والتررً تسررتخدم السرررفة  التررً تكررون مطاطٌررة برردالً مررن االطررارات حٌررث ٌكررون  -3

للسرفة مساحة سطحٌة واسعة مما ٌرإدي الرى توزٌرع ثقرل السراحبة علٌهرا وتقلٌرل الضرغط علرى سرطح 

السراحبات فرً الزراعرة الغدقرة بالمراء وكرذلك تسرتخدم  هذه استخداملذلك ٌفضل  االنزالقالتربة وتقلٌل 

 ( .18-4بالماء ، الشكل )  اً فً حاصدات الرز الذي ٌكون مغمور

 

 ( ساحبة مسرفة من الطراز الحدٌث18 -4الشكل ) 

أرقام وأحرف، والتً فً الغالب ما تكرون مدونرة علرى جردار  ورموز  المطاطٌة على اإلطاراتتحتوي  

اإلطار )سطح اإلطار الجانبً(. هذه الرموز تعبرر عرن أبعراد اإلطرار، وبعرض حردود تشرغٌل اإلطرار مثرل 

من (  . 19-4،الشكل ) أقصى حمل، أقصى سرعة، الضغط المسموح به لنفخ اإلطار، ومعلومات أخرى

% فرً ضرغط الرنفخ عرن الضرغط 29زٌادة هً اإلطار  انفجارى تآكل أو األسباب الرئٌسٌة التً تإدي ال

ه معررض لالنفجرار فرً أٌرة % من الحمل المحدد لالطار فؤنر29المحدد لالطار او زٌادة الحمل اكثر من 

 . ة أوعلى األقل انسالخ مداسهظلح

 
 المطاطً اإلطار( معنى الرموز واألرقام الموجودة فً جانب 19-4الشكل ) 

 عرض اإلطار بالملمتر

 نوع اإلطار وتخصٌصه

 اإلطار الى عرضه نسبة ارتفاع

 األحزمة الفوالذٌةتصمٌم اإلطار وصناعته من 

 قطر اإلطار المعدنً
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السراحبة  إطراراتعنرد التعامرل مرع بالنظروفٌما ٌؤتً بعض الرموز واألرقرام والحرروف الواجرب أخرذها 

 ( :20-4الزراعٌة ، الشكل )

 :األتٌةإلى نوعٌات اإلطارات شائعة االستخدام بالحروف الثالثةنوعٌة اإلطار وٌشار  -1

P. ـ اإلطارات الخاصة بسٌارات الركاب 

LT. ـ اإلطارات الخاصة بالشاحنات الخفٌفة 

C. ـ اإلطارات الخاصة بالشاحنات التجارٌة الكبٌرة 

 : ؤتًبالحروف كما ٌ اً تصمٌم اإلطار وٌكون موضح -2

Rالفوالذٌة  . ـ إطار بطبقات من األحزمة 

B .  ـ إطار بطبقات من األحزمة النسٌجٌة 

 التحمٌلةالقصوى وهو رمز رقمً ٌمثل الحمولة القصوى والطاقة  الحمولة/  الحمولةمإشر  -3

اإلطار لإلطار عند السٌر بالسرعة المحددة والحمولة القصوى هً الحد األقصى للوزن المحمل على 

أو الرطل ورموز مإشر الحمولة وما  بالكٌلوجراموهً تقاس فً ذلك وزن الساحبة والشحنة.  بما

 ٌقابلها من حمولة قصوى تجدها فً كتٌبات اإلطارات .

القصوى التً ٌتحملها اإلطار فً الظروف االعتٌادٌة، وٌمثل السرعة  السرعة:وهو السرعةمعدل  -4

 حرفٌة . اً القصوى رموز

. وهو األرصفة الرطبةمإشر االحتكاك هو مقٌاس لقدرة اإلطار على الوقوف على األسطح أو  -5

وأدنى احتكاك  AAحٌث أكبر معدل احتكاك ٌشار إلٌه بالرمز  C ,B ,A ,AAٌشار إلٌه بالحروف 

 .Cبالرمز 

 ،A, Bحروف مقاومة الحرارة تشٌر إلى قدرة اإلطار على التخلص من السخونة. و ٌشار إلٌها بال -6

C وأعلى معدل لتحمل الحرارة هوA  وأدنى معدل هوC . 
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 ( موضع الرموز واألرقام على جانب االطار29-4الشكل )

الحد األقصى لضغط الهواء فً اإلطار وٌقاس ضغط الهواء بالباوند على األنج المربع وٌرمز له   -7

(psi ( أوبالكٌلوباسكال)kpa  وٌجب الحرص دائماً على قٌاس ضغط الهواء فً اإلطارات حٌنما  )

حسب دلٌل الشركة المصنعة بتكون باردة وقبل أجراء العملٌات الزراعٌة أو القٌادة على الشارع و

وٌجب االعتماد على جهاز أصلٌودقٌق فً تحدٌد ضغط الهواء فً اإلطاراتوٌعتمد الضغط المناسب 

السرعة و الحمولة و الحرارة و نوع اإلطار ومواصفاته حٌث   : األتٌةفٌاإلطار على المتغٌرات 

معلومات كثٌرة مهمة جدامثل مواصفاته ، وتارٌخ الصنع ،وتحمله للحرارة  ركاإلطاتجدون على جانب 

 -4هواء ممكن ...إلخ . فعلى سبٌل المثال المبٌن فً الشكل ) والسرعة وأقصى حمولة وأقصى ضغط

 . 51كحد أقصى  واآلخر   psi 42 حمل ضغط هواء( هذااإلطار ٌت 21

 

 به من قبل الشركة المصنعة ىاإلطارالموص( قٌمة ضغط 21-4الشكل )
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 األهداف التعلٌمٌة :

 من التمرٌن ٌكون الطالب قادراً على أن : االنتهاءبعد 

 االمامٌة والخلفٌة للساحبة وتنظٌمها بالشكل الصحٌح . اإلطاراتٌفحص ضغط 

 التسهٌالت التعلٌمٌة :

ساحبة زراعٌة ، مقٌاس ضغط الهواء ، ضاغط هواء )كومبرٌسر هواء ( ، بدلة عمل ، قفازات  

 خاصة بالعمل .

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

فً هذا التمرٌن ٌجب التقٌد بتوقف محرك الساحبة عن العمل وثباتها اآلمن على األرض حتى 

أن ٌقف  المتدربرات وٌجب على الى الدهس أثناء أجراء فحص ضغط االطا المتدربالٌتعرض 

 وبتوجٌه من قبل مدرس المادة . اإلطاربالصورة الصحٌحة  بقرب 

 خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :

  بشروط الصحة والسالمة المهنٌة  االلتزام 1

2 

ضع الساحبة على أرض مستوٌة مع 

ضمان توقف محركها عن العمل وثباتها 

 . اآلمن على األرض

 

3 
دقته  جلب مقٌاس ضغط الهواء الحظا

 وتصفٌره .

 

 18رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن :فحص ضغط االطارات االمامٌة والخلفٌة للساحبة .              إ

 دقٌقة 39الزمن المخصص :                : ورشة المكننة الزراعٌة       مكان التنفٌذ / محطة العمل
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4 

بدء بعملٌة فحص ضغوط االطارات قبل ال

الخاص بالساحبة ،  اإلرشاداتكتٌب  قراا

بها  الموصً اإلطاراتضغوط  الحظ

  األمامٌة والخلفٌة . لإلطاراتبالنسبة 

5 

، أقرأ  اإلرشاداتفً حال عدم توفر كتٌب 

األرقام الموجودة فً جانب االطار والتً 

رقم وبعده  على شكل تكون داللتها

 . Kpaأو  psiالحروف 

 

6 

ضع سدادة مقٌاس الهواء على صمام 

االطار ونبدأ بقراءة الرقم الذي ظهر فً 

المإشر ونشخص هل هو مطابق لما 

 مكتوب فً جانب االطار .
 

7 

صمام ة ضاغط الهواء على ضع سداد

 عملٌة نفخ الهواء الحظبدأ بااالطار و

وجود نقص فً مقدار الهواء عن القٌم 

 بها . ىالموص

 

8 

سدادة  جلبارفع سدادة ضاغط الهواء وا

كبها مرة اخرى على رمقٌاس الهواء و

الحظ فٌما قرأ المقٌاس ، واصمام االطار و

 . لإلطارأذا وصلنا للقٌم األصلٌة 

 

9 
( 9( و ) 8ٌة فً التسلسل ) كرر العمل

 صل للضغط الصحٌح .تحتى 

 

  دة الى مكانها المخصص اعد الع 19

  نظف مكان العمل . 11
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 30الوقت :                                            الجهة الفاحصة :                                   

 الصف : األول                   التخصص :المكننة الزراعٌة                                 سم الطالب :         إ

 ضغط االطارات االمامٌة والخلفٌة للساحبة .                   صسم التمرٌن : فحإ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . بشروط االلتزام 1

   5 ٌقاف الساحبة على أرض مستوٌة .إ 2

   5 تصفٌر مقٌاس ضغط الهواء . 3

4 
تحدٌد ضغط االطارات االمامٌة والخلفٌة من كتٌب 

 الخاص بالساحبة ) أن وجد (. اإلرشادات
10 

  

5 
به على جانب االطار  ىاإلطارالموصقراءة ضغط 

 وتحدٌد قٌمته .
15 

  

6 
من خالل  اإلطارتحدٌد ضغط الهواء الموجود فً 

 مقٌاس ضغط الهواء .
15 

  

   10 وضع سدادة ضاغط الهواء على صمام االطار . 7

   15 نفخ االطار بالهواء . 8

   10 قراءة ضغط الهواء فً االطار بعد نفخه . 9

   5 تنظٌف مكان العمل .  10

   5 الزمن المستغرق .  11

   100 الدرجة النهائٌة 

 

 أسم المدرب :                                                                التؤرٌخ :     /        /

عند ( و2،5،6،9ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 The Breaksالموقفات   4-6

تقوم الموقفات بإبطاء الساحبة أو إٌقافها تماما عن الحركة، وفقا لرغبة السائق وتعد أهم عناصر 

 من األجزاء المهمة، فهً التحكم فً الساحبة خاصة فً حالة األخطار المفاجئة على الطرٌق 

 قمة التكنولوجٌا اآلن  ىمع مرور الزمن وتطورت لتصل إل موقفاتتعددت أنواع اللذا ، احبة بالس

تتماٌز بمواصفات وممٌزات مختلفة والتً تالئم مختلف االحتٌاجات على حسب استخدام الساحبة .أن 

 ( 22-4لمتمدد من الداخل ،الشكل )فً الساحبات الزراعٌة هو نوع ا االستخدامالنوع الذي ٌكون شائع 

 

 ( موقف متمدد من الداخل22-4شكل )

للتوقف ٌتحركان نحو  نٌحذاءوتسمى أٌضاً بالموقفات األسطوانٌة ) األنفراجٌة (  حٌث ٌحوي على 

ٌن ) البطائن االحتكاكٌة(  أسطوانة ءالخارج بواسطة آلٌة تعمل بدواسة قدمٌة ، وٌحٌط بهذٌن الحذا

الموقف المتحركة ) فلنجة ( المثبتة بالعمود المتحرك الذي ٌحرك العجلة ، وعلٌه عند دوران العجلة 

أثناء سٌر الساحبة وتدور معها أسطوانة الموقف ، وعند الضغط على دواسة الموقف ، سوف ٌدفع 

نة الموقف من الداخل وٌزداد االحتكاك بٌنهما بواسطة ضاغط الى الخارج لٌالمسا أسطوا الحذاءان

وهنالك نوع آخر من الموقفات من النوع المتقلص من الخارج والذي ،  تدرٌجٌاوتتوقف الساحبة 

ٌستخدم فً بعض أنواع الساحبات وخاصة المسرفة منها ، والذي ٌثبت فٌه الجزء المتحرك المتكون 

لجهاز الفرقً وٌحٌط بها طوق الموقف الذي ٌحتوي من أسطوانة  حدٌدٌة على العمود القادم من ا

من الداخل حٌث عند تحرٌك عتلة الموقف فؤنها تعمل على تقلٌص الطوق على  احتكاكٌةعلى بطانة 

 ( .23-4) ٌاً ، الشكل بٌنهما وتتوقف الساحبة تدرٌج االحتكاكاألسطوانة الدوارة المتحركة وٌزداد 
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 ( موقف من النوع المتقلص من الخارج 23-4شكل )

 وتقسم الموقفات حسب طبٌعة عملها الى :

سرعة الساحبة تستخدم دواسة الموقف القدمٌة حٌث  قللالموقفات الهٌدرولٌكٌة : عندما ترٌد أن ت -1

تقوم هذه الدواسة بضغط زٌت الموقف عبر جهاز ٌوضع خلف الدواسة وعبر أنابٌب وصمامات 

خلفٌة ( حٌث ٌقوم هذا الزٌت  مإٌصال الزٌت الى الموقفات سواء كانت ) أمامٌة أ ىصغٌرة تعمل عل

بالضغط على البطائن االحتكاكٌة المثبتة فً العجالت من الداخل وتعمل على إٌقاف الساحبة تدرٌجٌاً 

 ( .24-4) الشكل،االحتكاكوهذه البطائن تكون مصنوعة من مواد تتحمل قوة 

 

 
 

 لموقف هٌدرولٌكً ٌعمل بضغط الزٌت( مخطط 24-4الشكل )
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موقفات ٌدوٌة : وهً تستخدم فً السرعات البطٌئة أو عند تثبٌت الساحبة على منحدر أو إٌقافها  -2

مهمة جداً فً حال توقف  د  علً الطرٌق دون الحاجة للضغط المستمر على دواسة الموقف وهً تع

طرٌقة عمل الموقف الٌدوي سهلة بشد ذراع الموقف الٌدوي  كونوت الهٌدرولٌكًنظام الموقف 

(Hand break فٌتم الضغط عل )كابل الموقف الصلب الموصل بالعجالت وبالتالً سوف ٌحدث  ى

 ( .25-4أٌقاف الساحبة ،الشكل ) ىاألحذٌة باألسطوانة الداخلٌة للعجالت مما ٌإدي إل احتكاك

 

 
 ( عتلة الموقف الٌدوٌة 25-4شكل )

 

 و األجزاء الرئٌسٌة لمنظومة الموقف هً :

 brake pedalsدواسة الموقف   -1

تقوم بالتؤثٌر علرى مسراعد الموقرف التخلخلرً واالسرطوانة الرئٌسرٌة نتٌجرة الترؤثٌر مرن قردم السرائق    

وفً السراحبة الزراعٌرة  تكرون دواسرة الموقرف متكونرة مرن قطعترٌن حٌرث ٌترٌح هرذا التصرمٌم تشرغٌل  

ى العجلتٌن بشكل مستقل عرن االخررى فمرثالً عنرد الضرغط علرى دواسرة الموقرف   الٌمنرى الموقف ألحد

فؤنها تتوقف عن الحركة وعندها تدور الساحبة الى جانب الٌمٌن بحدة ومتمركزة على   العجل االٌمرن 

الحرادة بؤصرغر نصرف قطرر دوران  االسرتدارةدوران العجل األٌسر وبهذا تتحقرق  استمرارالمتوقف مع 

ن ادها ٌمكن ربط القطعتٌن عن طرٌق عتلة صرغٌرة وٌمكرن ضرغطهما بشركل مجمرع لتتوقرف العجلتروبع

 ( .26-4ن فً آن واحد ،الشكل )االخلفٌت

 

 ( دواسة الموقف القدمٌة26-4شكل )
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   Vacuum power boosterمساعد الموقف التخلخلً -2

 ( .27-4ٌعمل على تقلٌل الجهد المبذول من السائق فً التؤثٌر على االسطوانة ، الشكل )    

 
 ( مساعد الموقف التخلخلً فً منظومة الموقف27-4الشكل )

 master cylinderاألسطوانة الرئٌسٌة للموقف   -3

تعمل مع مساعد الموقف التخلخلً على تقلٌل الجهد المبذول من السائق عن طرٌق نقل الضغط   

 الهٌدرولٌكً  لزٌت الموقف الى جهاز اٌقاف العجالت .

 .brake disc وقرص الموقف   brake drumطبلة الموقف  -4

    wheel cylinderسطوانة العجالتإ -5

 ؤثٌر الضغط الهٌدرولٌكً لزٌت الموقف .تعمل على ضغط البطانة االحتكاكٌة بت

 ( االحتكاك) وسادة  االحتكاكبطانة  -6

حسب نوع الموقف فهً أما على شكل أحذٌة  مقوسة كما فً الموقفات األنفراجٌة أو عبارة بتختلف 

 ( .28-4كما فً الموقفات األنقباضٌة ، الشكل ) احتكاكٌةعن وسائد 

 

 المستخدمة فً أنظمة الموقفات االحتكاكٌة( أنواع البطائن 28-4الشكل )

وٌكون عبارة عن مستودع بالستٌكً مثبت  tankBreak oilخزان زٌت منظومة الموقف  -7

 اً مع منظومة الموقف وٌحوي على مستوى اعلى للزٌت ومستوى أدنى واللذان ٌكونان مقٌاس

 ( .  29-4،الشكل ) باستمرارلمحتوى المنظومة من الزٌت وعلى السائق مراقبة هذا المستوى 
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 ( خزان زٌت منظومة الموقف29-4الشكل )

 

 

 

 

 األهداف التعلٌمٌة :

 والتدرٌب على فحصأجزاءمنظومة الموقف فً الساحبة  على أن ٌكون الطالب قادراً على التعرف

 زٌت المنظومة .

 التسهٌالت التعلٌمٌة :

 ساحبة زراعٌة ، قطع من أجزاء جهاز الموقف بشكل منفرد، بدلة عمل ، قفازات خاصة بالعمل . 

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

أن ٌتعرف علٌها بمساعدة مدرس المادة  المتدربتوجد زٌوت خاصة بمنظومة الموقف ، وعلى 

عن زٌوت المحركات أو زٌوت صندوق السرعات حٌث لكل منها مواصفات فنٌة  اختالفهاوٌدرك 

 خاصة .

 خطوات العمل والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة :

  االلتزام بشروط الصحة والسالمة المهنٌة  1

2 
أمن الساحبة من حٌث ضمان توقف محركها 

 عن العمل وثباتها اآلمن على األرض .

 

 خزان الزٌت

 19رقم التمرٌن :

 سم التمرٌن : فحص مستوى زٌت منظومة الموقف والتعرف على اجزاء المنظومة                         إ

 دقٌقة 69المخصص : مكان التنفٌذ / محطة العمل : ورشة المكننة الزراعٌة               الزمن 
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 حدد دواسة الموقف فً قمرة القٌادة . 3

 

4 

 
 دد موقع الموقف الٌدوي فً قمرة القٌادة .ح  

 

5 

د نوع الموقف المستخدم فً االطارات دح  

والخلفٌة للساحبة سواء كان االمامٌة 

من  اً ومتمدد اً انفراجٌ ممن الخارج ا اً متقلص

 مختلط . مالداخل أ

 

 د موقع خزان زٌت منظومة الموقف حد 6

 

7  

فحص مستوى الزٌت الموجود فً الخزان ا

الخاص بالموقف بالنظر الى مستوى الزٌت 

 اً حٌث ٌجب ان ٌكون مستوى الزٌت مطابق

للحد االعلى المسموح به والمإشر بعالمة 

 من قبل الشركة المصنعة .
 

8 
الزٌت الى المستوى المطلوب فً حال  أكمل

 كون مستوى الزٌت أقل من الحد المطلوب .

 

9 
اعد العدة الى مكانها المخصص فً الورشة 

. 

 

  نظف مكان العمل . 19
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 التقٌٌم استمارة

 دقٌقة 60الوقت :                                    الجهة الفاحصة :                                   

 الصف : األول                   التخصص :المكننة الزراعٌة ب :                          سم الطالإ

 للمنظومة الساحبة الزراعٌة .سم التمرٌن : فحص مستوى زٌت منظومة الموقف ومشاهدة إ

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   5 الصحة والسالمة المهنٌة . شروطب االلتزام 1

   10 أشر على دواسة الموقف القدمٌة . 2

   10 حدد عتلة الموقف الٌدوي . 3

4 
أو  اً انقباضٌحدد نوع الموقف من حٌث كونه 

 . اً أو مختلط اً انفراجٌ
20 

  

   15 تعٌٌن موقع خزان زٌت منظومة الموقف . 5

   15 فحص مستوى زٌت منظومة الموقف . 6

   15 أكمل الزٌت الى الحد المقرر . 7

   5 تنظٌف مكان العمل . 8

   5 الزمن المستغرق . 9

   100 المجموع

 

 التؤرٌخ :     /        /                           أسم المدرب :                                       

 

عند ( و7،6،5،4ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 .ها فٌأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب حصوله على 
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 أسئلة الفصل الرابع 

 ؟ نواع أجهزة تالمس الساحبة مع األرضأعدد  : 1س

 ألجهزة نقل الحركة فً الساحبة الزراعٌة ؟ الرئٌسٌةعدد المكونات  : 2س

 .عدد وظائف جهاز الفاصل   : 3س

 ماهً المكونات الرئٌسٌة لجهاز الفاصل ؟ : 4س

 .أشرح مبدأ عمل جهاز الفاصل : 5س

 .عدد الوظائف الرئٌسٌة لصندوق السرع  : 6س

 ماهً المكونات الرئٌسٌة لصندوق السرع ؟ : 7س

 عمله ؟ أما هو الجهاز الفرقً وما هو مبد : 8س

 ؟ C 700/70 R44اذا وجدتها مكتوبة على االطار   األتٌةما معنى الرموز  : 9س

 ؟به الموصًما هو ضغط الهواء ف  psi 70 اً مكتوب اإلطارذا شاهدت على جانب إ :10س

 عدد أنواع الموقفات المستخدمة فً الساحبات وما هو الشائع منها  ؟ :11س

 .أشرح بالتفصٌل عمل الموقفات األسطوانٌة األنفراجٌة  :12س

 

 أمأل الفراغات اآلتٌة : :13س

 ٌقوم جهاز الفاصل بنقل الحركة من المحرك الى ............................. . -1

 ل المحرك من خالل تعشٌقه مع .................. .ٌساعد الدوالب الطٌار فً بدء تشغٌ -2

 صندوق السرع ٌقوم بـ ..................... أو ......................... نسبة نقل الحركة . -3

 ٌسمى الجهاز الفرقً بجهاز ............................ أٌضاً . -4

 ..........و...........تكون اجهزة التالمس مع األرض على أنواع عدٌدة هً .........و -5

 

 عرف ما ٌؤتً : :14س

 القرص الضاغط . -1

 العجالت واالطارات . -2

 الموقف الٌدوي . -3

 الكراسً التؤرجحٌة فً صندوق السرعات . -4

 مساعد الموقف التخلخلً . -5
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 رسم ما ٌؤتً :إ :15س

 مخطط لصندوق السرعات . -1

 مخطط لموقف هٌدرولٌكً ٌعمل بضغط الزٌت . -2

 

 حدد موقع ووظٌفة ما ٌؤتً : : 16س

 شوكات السحب . -1

 قرص الفاصل . -2

 ترس العمود االولً . -3

 ترس التاج . -4

 البطانة االحتكاكٌة . -5
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 الفصـل الخامس

 إدامة الساحبة الزراعية

Perpetuating the farm tractor 

 
 

 :الخامس أهداؾ الفصل

 :قادراً على أنالطالب بعد إنهاء دراسة الفصل ٌكون   

 ٌحدد عوامل السالمة واالمان الخاصة بالساحبة الزراعٌة. -1

 قبل تشؽٌلها للذهاب الى العمل فً الحقل. لساحبة الزراعٌةٌقوم بإجراء فحص ا -2

ٌقوم بؤعمال إدامة وصٌانة لبعض أجزاء الساحبة التً ٌمكن أن تسبب توقؾ الساحبة عن  -3

 العمل.

 عمر الساحبة وتقلٌل احتمال  ةٌستطٌع وضع خطة باألعمال الواجب القٌام بها إلطال-4

 توقؾ الساحبة فً الحقل.   
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 تمهيذ 1-5:

ومن ٌقوم بقٌادة الساحبة ٌجب أن  .أنواع متعددةعلى الساحبة من أهم اآلالت الزراعٌة وهً  د  تع

 ٌكون قد تلقى تدرٌباً كافٌاً فً قٌادتها.

 

 المهام الواجب اتباعها قبل تشؽٌل الساحبة الزراعٌة :   2-5

 )عوامل االمان والفحوصات الٌومٌة للساحبة الزراعٌة قبل العمل(       

The tasks to be followed before you run the tractor 

من للساحبة ٌسبب الكثٌر من الحوادث واالصابات وعند العمل على الساحبة اآلان االستخدام ؼٌر 

 علٌنا مراعاة ما ٌؤتً:

 عدم تشؽٌل الساحبة اال والسائق جالس فً مقعده. -1

 منع ركوب أي شخص بجانب السائق عند العمل. -2

 من الساحبة ٌجب ابطال المحرك عن العمل وتشؽٌل الموقؾ الٌدوي.فً حال النزول  -3

 ضرورة استخدام االشارات الضوئٌة عند القٌادة -4

قبل الذهاب الى العمل ٌجب التؤكد من احكام ربط المعدات الزراعٌة المربوطة بالساحبة وكما  -5

 . (1-5ل )فً الشك

 

عّدة زراعٌة مربوطة بالساحبة (1-5)الشكل   ٌبٌن م 
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عّدة الزراعٌة وكما مبٌن فً  -6 احكام ربط عمود الدوران الذي ٌنقل الحركة من الساحبة الى الم 

 .اآلتًالشكل 

 

 معدة زراعٌة مربوطة بالساحبة موضحا ً فٌه عمود نقل القدرة ونقاط الربط(2-5)الشكل 

 المهام الواجب القٌام بها لكً تكون الساحبة جاهزة للعمل:

Tasks to be performed to be ready to be served the tractor 

قٌاس مستوى الزٌت فً المحرك وإضافة الزٌت للمحرك ان كان مستوى الزٌت أقل من الحد  -1

 .3-5كما فً الشكل  المقرر.

 

 ( قٌاس مستوى الزٌت3-5)الشكل 

http://www.wikihow.com/Image:Maintain-a-Tractor-Step-4.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Maintain-a-Tractor-Step-4.jpg
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 25الحزام هً  التؤكد من قوة الشد لحزام مروحة المحرك وان المسافة التً ٌمكن ان ٌتحركها -2

الحزام وارتفاع درجة حرارة  انزالقملم. وان كانت قوة الشد للحزام ضعٌفة فؤن ذلك ٌسبب 

 .( ٌبٌن حزام المروحة4-5والشكل ) المحرك وضعؾ شحنة البطارٌة. 

 

 ( حزام المروحة4-5)الشكل 

 ملم. 32التؤكد من الحركة الحرة لدواسة الفاصل وتكون هذه المسافة بحدود  -3

وٌعتمد مقدارضؽط الهواء فً االطارات ضؽط الهواء فً اإلطارات االمامٌة والخلفٌة فحص  -4

 (.5-5كما فً الشكل ) .على نوع االطار ونوع الساحبة

 

 ( فحص ضؽط الهواء فً االطارات5-5)الشكل 

http://www.wikihow.com/Image:Maintain-a-Tractor-Step-6.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Maintain-a-Tractor-Step-5.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Maintain-a-Tractor-Step-6.jpg
http://www.wikihow.com/Image:Maintain-a-Tractor-Step-5.jpg
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ان  فحص منقٌة الهواء ٌومٌاً وأكثر من مرة فً الٌوم عند العمل فً جو كثٌر التراب والؽبار. -5

 لقدرة الساحبة. اً كبٌر اً الؽبار فً منقٌة الهواء ٌسبب توقؾ الساحبة عن العمل أو فقدان كثرة

فحص مستوى الماء فً المشع واضافة الماء ان تطلب ذلك وٌجب الحذر بعدم رفع ؼطاء  -6

وعند رفع  الن منظومة تبرٌد المحرك تعمل تحت ضؽط عال   اً المشع عندما ٌكون المحرك ساخن

 .اً ع الماء الساخن مما قد ٌسبب اصابات أو حادثؼطاء المشع ٌندف

 .وذلك بفحصه جٌدبشكل عمل ٌالٌدوي  الموقؾالتؤكد أن  -7

ألن عدم وضع هذه االثقال التً ترّكب فً  ضرورة وضع األثقال األمامٌة عند ربط الملحقات -8

 .( 6-5الجهة األمامٌة للساحبة ٌسبب انقالب الساحبة الى الخلؾ كما فً الشكل رقم )

 

 انقالب الساحبة فً حال عدم وضع االثقال االمامٌة  (6-5)الشكل 

عدم استخدام الساحبة فً السحب بقوة أكبر من القوة المصممة لها الساحبة ألن ذلك ٌإدي  -9

 .(7-5الى انقالبها. كما فً الشكل رقم )

 

 الساحبة( انقالب الساحبة فً حال السحب بقوة اكبر من القوة المصممة لها 7-5)الشكل 
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 المهام الواجب القٌام بها بعد االنتهاء من العمل 3-5

The tasks to be carried out after the completion of the work 

 بعد العمل ٌجب اجراء عملٌة ادامة وصٌانة للساحبة والؽاٌة منها 

 ضمان عمل الساحبة بكفاءة عالٌة  -1

 عدم توقؾ الساحبة عن العمل فً الحقل -2

 العطالت واالصالحات الى اقصى حدتقلٌل  -3

 اطالة عمر الساحبة. -4

 

ٌّب ووضع القائمة فً مكان  ت وٌجب إعداد قائمة بالمهام الٌومٌة الواجب القٌام بها بما ٌتفق مع الك 

 ظاهر.

 ومن االعمال التً ٌجب القٌام بها بعد االنتهاء من العمل الٌومً للساحبة فً الحقل ما ٌؤتً:

 بها. عالقةؼسل الساحبة والمعدات المربوطة بها من االتربة واالوساخ التً قد تكون  -1

ومالحظة اذا كان هناك أي نضوح او تسرب للوقود  إضافة الشحم الى جمٌع نقاط التشحٌم -2

 .بإجراء الكشؾ على منظومة الوقود

السنفرة ثم ربطها بعد فحص أقطاب البطارٌة وتنظٌفها إلزالة االكاسٌد عنها باستخدام ورق  -3

 وضع طبقة من زٌت التشحٌم علٌها.

ّدة الملحقة بها  ضٌجب خف هاإٌقافعودة الساحبة من العمل وعند  -4 ّدة الع  على لجعل ثقل هذه الع 

 االرض.

مالحظة اطارات الساحبة والكشؾ عن أي شقوق أو تآكل فً االطار أو وجود ثقوب فٌه  -5

 واجراء عملٌة اصالح االطار.

 لكشؾ على المحرك ومالحظة اذا كان هناك نضوح للزٌت.اجراء ا -6

 اعادة ملء الخزان بالوقود. -7

 استبدال زٌت المحرك ومصفً الزٌت اذا تطلب ذلك.  -8

ّدة المربوطة بها  -9 أي  إذا كان هناكمالحظة عمود نقل الحركة من الساحبة الزراعٌة الى الع 

 . ( 8-5وكما مبٌن فً الشكل ) ضرر فٌه
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عّدة الزراعٌة  (8-5)الشكل   عمود نقل القدرة مربوط بٌن الساحبة والم 

 

ّدة الزراعٌة وؼسله واضافة الزٌت  -10 رفع ؼطاء مانع االوساخ لمفصل الربط بٌن الساحبة والع 

 .9-5للمفصل. وكما مبٌن فً الشكل 

 

 مفصل ربط عمود نقل القدرة فً الساحبة وعلٌه ؼطاء مانع االتربة (ٌبٌن9-5)الشكل 
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عّدة الزراعٌة بتنظٌؾ إجراء  -11 ادامة لنقاط التوصٌل الكهربائٌة فً الساحبة الزراعٌة وفً الم 

 (.10-5هذه النقاط بمنظؾ مالئم وكما مبٌن فً الشكل )

 

 ٌبٌن نقطة التوصٌل (10-5)الشكل 

 نقطة التوصٌل الكهربائٌة فً الساحبة الزراعٌة -1

عّدة الزراعٌة -2  نقطة التوصٌل الكهربائٌة فً الم 

 ٌبٌن ألوان األسالك المستخدمة فً هذا الكابل ووظٌفة كل سلك (11-5ل رقم )الشك

 

 الرئٌسٌة فً الساحبة التوصٌالت الكهربائٌة التً تحتوٌها نقطة التوصٌل (11-5)شكل 
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 االهداؾ التعلٌمٌة:

إجراء اإلدامة الٌومٌة والفحوصات للساحبة قبل ٌكون الطالب قادراً على بعد االنتهاء من التمرٌن  

 .وبعد العمل

 :التعلٌمٌةالتسهٌالت 

ّدة ٌدوٌة -قطعة قماش - مواد تنظٌؾ -ساحبة  .معدات السالمة المهنٌة - صندوق ع 

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن:

 :لؽرض تطبٌق التمرٌن بشكل آمن علٌنا اتباع ما ٌؤتً

 عدد بدٌلة.لفتح وتركٌب االجزاء وتهٌئة العدد المالئمة تماماً التً تنوي استعمالها  -1

رقة ذات رأس مطاطً لكً ال تتسبب فً عدم استعمال المطرقة واذا تطلب ذلك فنستعمل مط -2

 حدوث ضرر لألجزاء.

 اً أو ضرر اً نا منظفات مناسبة للعمل الذي نقوم به وال تسبب هذه المنظفات تلفؤنكون قد هٌ -3

 لألجزاء.

 ٌجب التؤكد أن المحرك بارد قبل العمل. -4

 أن تكون قطع القماش المستخدمة فً التنظٌؾ جافة ونظٌفة. -5

 :والنقاط الحاكمة والصور التوضٌحٌة خطوات العمل

 االلتزام بشروط الصحة والسالمة المهنٌة 1

 

 20رقم التمرٌن:

 :إجراء الفحوصات الٌومٌة على أجزاء الساحبة قبل وبعد العمل الٌومًسم التمرٌنإ

 دقٌقة 180: الزمن المستؽرق     ورشة المكننة الزراعٌة            : التنفٌذ / محطة العملمكان 
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 افتح ؼطاء المحرك وشبكة حماٌة المشع 2

 

3 
ارفع جامع الؽبار)المنقً االبتدائً( مع 

 انبوب سحب الهواء .

 

4 
ارفع المرشح الهواء مع انبوب السحب 

 وهو عبارة عن مرشح ورقً

 

5 

افتح عنصر منقً )مصفً( الهواء 

ونظفه باستخدام الهواء المضؽوط وٌجب 

صلبة لكً ال ٌتضرر.  بؤجسامعدم ضربه 

 واستبدل المنقً ان كان ؼٌر صالح للعمل
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6 

افحص حالة الزٌت فً وعاء منقٌة 

الهواء واستبدل الزٌت ان كان متسخا ً 

بعد ؼسل وتجفٌؾ وعاء المنقٌة واضافة 

 المستوى المحددزٌت جدٌد الى 

 

 

 

7 

 س مستوى زٌت المحرك:ق

مدة اطفئ المحرك وانتظر ل . أ

لؽرض السماح للزٌت بالنزول الى  

 حوض الزٌت.

 اسحب عصا مقٌاس الزٌت. . ب

 اً اذا كان مستوى الزٌت منخفض . ج

حسب بٌضاؾ كمٌة من الزٌت 

  المطلوب.
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8 

فحص مستوى الماء فً المشع ٌجب ان ا

وذلك ألن منظومة  اً ٌكون المحرك بارد

وان فتح ؼطاء  التبرٌد تعمل بضؽط عال  

قد ٌسبب  اً المشع عندما ٌكون المحرك ساخن

 شدٌدة.ا حروق

 

9 

فحص خلوص الحركة الحرة لدواسة ا

الفاصل مع تزٌٌت نقاط الحركة لدواسة 

الفاصل , تكون خلوص الحركة بٌن 

( ملم واعادة ضبط الحركة ان 32-38)

 استوجب ذلك.

 

11 

 ل مصافً ومرشحات الوقوداستبد

افتح لولب تفرٌػ الوقود من  . أ

 المرشح.

افتح حوض مرشح الوقود ثم  . ب

 استخرج مرشحً الوقود

اؼسل حوض المرشح واستبدل  . ج

 المرشحات

 اعد تركٌب الحوض ولولب التفرٌػ . د

 هـ. افرغ منظومة الوقود من الهواء  
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11 

 افتح:  المحور فً الزٌت مستوى افحص

 مستوى وافحص الزٌت مستوى لولب

 الزٌت ٌضاؾ اً منخفض كان إذا الزٌت

 حسبب االمالء فتحة من النظٌؾ

 .المحدد المستوى

 

12 

فحص البطارٌة بفحص مستوى المحلول ا

فً البطارٌة وكذلك تركٌز الحامض 

 بالمحلول باستخدام المكثاؾ

 

  دة الى مكانها المخصصاعد الع 13

  نظؾ مكان العمل . 14
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 التقٌٌماستمارة 

 دقٌقة 180الوقت:                        الجهة الفاحصة:                                              

 التخصص: مكننة زراعٌة           الصؾ: االول                        م الطالب:                  اس

 إجراء الفحوصات الٌومٌة على أجزاء الساحبة قبل وبعد العمل الٌومً اسم التمرٌن:

 الخطوات الرقم
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 االداء
 المالحظات

   5 االلتزام بشروط الصحة والسالمة المهنٌة 1

   5 فتح ؼطاء المحرك وشبكة حماٌة المشع 2

3 
رفع جامع الؽبار)المنقً االبتدائً( مع انبوب 

 الهواء .سحب 
10   

4 
رفع المرشح الهواء مع انبوب السحب وهو 

 عبارة عن مرشح ورقً
10   

   10 تنظٌفهفتح عنصر منقً )مصفً( الهواء و 5

6 
فحص حالة الزٌت فً وعاء منقٌة الهواء 

 واستبدل الزٌت ان كان متسخا ً 
5   

   10 فحص مستوى الماء فً المشع  7

   5 فحص مستوى الماء فً المشع  8

9 
فحص خلوص الحركة الحرة لدواسة الفاصل مع 

 تزٌٌت نقاط الحركة لدواسة الفاصل 
10   

   10 استبدال مصافً ومرشحات الوقود  10

   10 فحص مستوى الزٌت فً المحور  11

12 
فحص البطارٌة بفحص مستوى المحلول فً 

 البطارٌة وكذلك تركٌز الحامض بالمحلول 
10   

   100 الدرجــــــــــة النهائٌــــــة

 

 اسم المدرب                                                                    التارٌخ      /        /

عند حصوله ( و4,9ناجحا فً الفقرات)الطالب ان ٌكون  ىعلو% 60 النجاحدرجة :  تكون ة  مالحظ

 . فٌهاأقل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً رسب على 
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 أسئلة الفصل الخامس

 

 ؟عند العمل على الساحبة الزراعٌة, ما هً األمور الواجب مراعاتها للحد من الحوادث/ 1س

 ٌومٌاً.علل وجوب فحص منّقٌة الهواء فً الساحبة الزراعٌة / 2س

 ٌعتمد ضؽط الهواء فً إطارات الساحبة على عدة عوامل, ما هً هذه العوامل؟/ 3س

 ؟النقالب الساحبة أسباب, ما هً هذه االسباب/ 4س

 / ٌسبب عدم احكام قوة شد حزام المروحة بعض األضرار, ما هً؟5س

 / عند النزول من الساحبة ما الذي علٌنا القٌام به؟6س

 االثقال االمامٌة للساحبة ؟/ علل ضرورة وضع 7س

 ؟الستبدال مصافً ومرشحات الوقود علٌنا اتباع عدة خطوات, ما هً/ 8س

 / وضح طرٌقة ادامة منقٌة الهواء الزٌتٌة.9س

 / لقٌاس مستوى الزٌت فً محرك الساحبة, اذكر الخطوات التً علٌنا اتباعها.10س
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5  B السالمة والصحة المهنيةالفصل االول 
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