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 انطاليخ انًهُيخ

ثزدٗةٝو لده  ْدوٜخ   اوتدٗ٘ اومبٌىدخ  اَ اوَالٌخ اوٍّٕٝخ رٕدل  اودٙ اوٍؾبة دخ  ىدٙ ٌتٌٗدبد اج ِزدبط اوج

 ٌدُ اوزىدا اوّدبرظ ٌدُ ؽدٗاكس اومٍده األعٕديح ٖاوٍدٗاكٌَزىيٌبد اوٗقبٜخ ٌُ ٌقبٛو اوٍّٕخ ٖلنوك ؽٍبٜدخ 

ثتٗا ددل اوَددالٌخ اوٍّٕٝددخ ٖلٝ ٝددخ ٖثبوزددبوٛ هةددك اوم بٜددخ األِزبعٝددخ وٕددنا ٜغددت اجوٍددبي خ اوٗقبئٝددبرقددبم اوزلاثٝوث

 اوزمبٌه ٌك األعٕيح ٖاوٍملاد وزغّت اوٚوه .

 أٍجبة ٖقٗع اوؾٗاكس: 

ٍجبة ٖقٗع أَِبَ ٖموك جَ األوؾٗاكس ٍججٕب ٔٗ ا ٌُ  % 55أَ   ىٙ أَ اولهاٍبد اوزٛ أعوٜذ رجّٛ

 اوٙ: ٗكرم اوؾٗاكس كافه اوٍْغه

 أٖأل: ظوٖ  اومٍه غٝو اوَىٍٝخ ٖةٕٝب:

 فىه ةٛ اوجّٙ ٌُ ؽٝش اوزًٍٖٝ اٖ رّ ًٝ ٌمبَ اومٍه اٖاجهر بع أٖاوزٕٜٗخ .1

 اٖ اوٍملاد اوٍَزمٍىخ. جد اٖ اوٍمبئُفىه ةٛ اج .2

  ىٙ األألد اٖ لي ل بٜزٕب . لي ٖعٗك ؽٗاعي ٖاقٝخ  .3

 . بً اومٍه اٖ ةٛ ٌملاد اوٗقبٜخ اوْقٖٝخ ٝٗة ةٛ وج .4

 

 :ةٕٝبٖغٝو اوَىٍٝخ صبِٝأ : ٛوق اومٍه 

اوْقٖددٝخ اٖ اٍددزمٍبن  اوٍمددلاد اوٗاقٝددخوٍالثددٌ اوٍّبٍددجخ وىمٍدده اٖ  ددلي اٍددزمٍبن ن اب ددلي اٍددزمٍ .1

 .ٌملاد ٖاقٝخ ةٕٝب  ٝٗة اٖ غٝو ٌالئٍخ وطجتخ اومٍه 

اوطوٜتدخ اوٖدؾٝؾخ ٖاوطوٜتدخ   ٜٗٙدؼ 1 اوْدمه   هةك ٖرؾٍٝه ِٖتده اوٍدٗاك ثطوٜتدخ غٝدو ٍدىٍٝخ .2

 .بٛئخ وؾٍه اوٍٗاكاوق

  ٍىٕب. اصّبء د ٖاوٍملاد اجج ثٖٝبِخجد ٖاكٖاد اٖ ٌٗاك ةٕٝب  ٝٗة ٖاوتٝبي اٍزمٍبن ا .3

 

 ) ة(  انطريمخ انخبطئخ نرفع انًىادرفع انًىاد                ) أ( انطريمخ انصحيحخ ن             

 (  1نشكم ) ا                                                         
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 اوطوق اوٍزجمخ وىؾل ٌُ اوؾٗاكس ٖاجٕبثبد كافه اوٗهُ ٖاوٍْبغه .

 . اوْقٖٝخ قبٜخٌ اوقبٕخ وٍملاد اوٗبٜٝتٍٖٙك اوٍٗإ بد ٖاو -1

 خ .قلٌلّبد ٖأألألد اوٍَزبرًٍٖٝ ٖرولٝت اوؾٗاعي اوٗاقٝخ  ىٙ اوٍ -2

 اعواء او ؾٕٗبد اولٖهٜخ وىمبٌىُٝ . -3

  زقلٌخ .د اوٍَٞجه اوٍقزُٖٝ  ىٙ اٜٞت او ّٛ ٌُ قاوزله -4

اَ رمَٗ  ٍهزد رؾنٜو ٖاٍزمٍبن اوٗاَ ٌٍٝيح رى ذ اجِزجبْ اوٙ اجّٝبء اوزٛ ٜؾب ٍه ج ةز -5

 طو ٌٖله ف

 اٍزقلاي ٌملاد اوٗاقٝخ اوْقٖٝخ . ثٚوٖهحد أوزبلٝل  ىٙ ٌَزقلي اجج -6

 .اوٗاقٝخ اوْقٖٝخ  ٕالؽٝخ أألألد ٖاوٍملاد ٖ ٌملاد ٌٖمبّٜخ و ؾٔاوٍزبثمخ اوٍَزٍوح  -7

ً ٝدلح ٖٜدزأَ عٍٝك ٍٖبئه ٌمبةؾخ اوؾوٜق لباوط بٜبد ٖفواًٛٝ اوٍٝبْ رٗعل ثؾبوخ ع ٌُ لاوزبل -5

 بِزٕب ثب ٍزٍواه .ٕٝ

 ّوٖٛ اوَالٌخ . ٖةقاوزبلٝل  ىٙ اَ هةك ٖرّيٜه اوٍٗاكح ٜزً  -9

 ألٖوٝخ ةٛ له ٖهّخ ٌْٖغه .ٖعٗك األٍمبةبد ا -11

 

 ٗاكس :رّ ًٝ اوٗهُ وىزتىٝه ٌُ اوؾ  

 اومٗاٌه اوزٛ ٜغت رٗةؤب  ّل رّ ًٝ اوٗهُ وىزتىٝه ٌُ ؽٗاكس اومٍه :   

 اجٍزقلاي اجٌضه وىٍَبؽبد . -1

 د ٖاوٍملاد ثْمه ٕؾٝؼ .رٗىٜك اجج -2

 .خ اك ٖاوملك ٖاجكٖاد ٖاجعٕيح ٌّٖبٖوزٕب ثٖٗهح ٍىٍٝه ِته اوٍٗٝت ٍٖجربٌُٝ اٍبو -3

 رٗةٝو اٍىٗة رقيُٜ آٌُ ٌّٖبٍت وىٍَزٗك بد . -4

 رّ ًٝ ؽولخ اجةواك كافه اوٗهّخ اٖ ٌمبَ اومٍه  -5

 رّ ًٝ ؽولخ اَِٝبة اوٍٗاك ٖاوقبٌبد كافه اوٗهّخ . -6

 َالٌخ اصّبء اومٍه .اوقْخ ثٍب ٍُٜٚ برؾلٜل ٌَبؽبد اوزلهٜت ٖاوٍلاٖوخ ٖاوٍّ -7

 رّ ًٝ اوؾٗاعي ثُٝ اٌبلُ اومٍه اٖ اوزلهٜت وٍٚبَ ؽَُ اكاء اوزٍبهُٜ  -5

 ٖهُ اومٍه. ٛة ٌوا بح اوزٕٜٗخ اوغٝلح -9
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 طرق انىلبيخ يٍ اخطبر انعًم 

 ٛوق اوَالٌخ اوٍّٕٝخ ٍٖٖبئىٕب ةٛ ٖهّخ رٖىٝؼ اوَٝبهاد : 

ٖهّدخ رٖدىٝؼ اوَدٝبهاد ٖٕدٝبِزٕب ٌدُ اج ٍدبن اوزدٛ رزطىدت ارقدبم اوؾٝطدخ ٖاوؾدنه   وٍدب أَ اومٍه ةٛ   

ٌدُ ٜمٍده ةدٛ ٌغدبن رٖدىٝؼ رز ٍّٓ ٌُ ٌقبٛو ونوك ٜغدت اجوزدياي ثتٗا دل اوَدالٌخ اوٍّٕٝدخ ٌدُ قجده لده 

 :اوَٝبهاد ٖموك والٍجبة اوزبوٝخ 

 اوؾ بظ  ىٙ ٍالٌزٓ ٖ ٍالٌخ اومبٌىُٝ ٌمٓ . -

ٍالٌخ إؾبة اوَٝبهاد اِ ًَٕ ٖجٜغٗى ٌطىتب أٍبن أٚ قب لح اٖ روك اهّبكاد رقٔ اومٍه ةٛ - 

 اوٍغبن ٌٍٕب لبِذ ثَٝطخ أن

 ىٕب ٖٛوقٕب ةٛ اٌبلُ اومٍه ٖلٍب ٜىٛ :ونا ٜغت رٕٝئخ له ٍجه اوَالٌخ اوٍّٕٝخ ٍٖٖبئ    

 وٖهح . ؾٝش َٜٕه اكفبوٕب ٖافواعٕب  ّل اوٚاومٍه  ىٙ رورٝت اوَٝبهاد كافه اوٗهّخ ث .1

رٕٝئخ ٌَزىيٌبد اوؾوائق ٌضه ٌطبةٛ اوؾوٜق اوٝلٖٜخ ٖفواًٛٝ اوٍٝبح ٖاٖ ٝخ اووٌبن ٖرمىٝتٕب ةدٛ  .2

ٜجددُٝ ٛوٜتددخ اٍددزمٍبن ٌط ددأحاوؾوٜق    2.ٖاوْددمه    اٌددبلُ َٜددٕىٓ اوٕٗددٗن اوٕٝددب  ّددل اوؾبعددخ 

 اوٝلٖٜخ .

اوواةمددخ اويٜزٝددخ اٖ اوٍٝمبِٝمٝددخ وزؾبّددٛ ٖٙددك ٌَددبِل ؽلٜلٜددخ رؾددذ اوَددٝبهح  ّددل هةمٕددب ثٗاٍددطخ  .3

  . 3  لٍب ةٛ اوْمه هٗ ٌٍٕب لبَ اومٍه ثَٝطأ.ٍتٕٗٛب  ىٙ اج

 

     

 ( 3انشكم )                                                        ( 2انشكم )                

وٍب رقى ٓ ٌُ غبىاد  ٌؾولبد اوَٝبهاد ِ وا  رْغٝه ٍبؽجبد اوٕٗاء ةٛ اوٗهّخ  ّل اّزغبن  .4

 ؾولبد رطىق غبى اٖن اٖلَٝل اومبهثَٗ اوقبِق اٙبةخ اوٙ ٍٙبهح ثبوٖؾخ . ىٍب ثأَ ٔنْ او

 وٙ فبهط اوٗهّخغبىاد افو٘ اٖ ٖٙك اِبثٝت ٍؾت رؾذ اجهٗ ٌزٖىخ ثَبؽجبد ٔٗاء ا     

 .  4ٖلٍب ٌٗٙؼ ةٛ اوْمه              
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 )ة(                                                       ) أ(                           
 

 
 )ج (                                                             

 ( انطرق انًختهفخ نهتخهص يٍ غبزاد انعبدو 4انشكم )                                

                    
اوؾ ددبظ كائٍددب  ىددٙ ِ بةددخ اهٙددٝخ اوٗهّددخ ٌددُ اجٍٖددبؿ ٖاويٜددٗد ٖاوتطددك اوٍملِٝددخ ٖاوٍٝمبِٝمٝددخ  .5

 ٖاعياء اوٍمبئُ اوٍٍٕىخ .

 
 ( ورشخ تصهيح ضيبراد5شكم )  ان                                        

خ اوقبٕخ ثبومٍه ٖرؾبّٛ اجوجَخ اوٗاٍمخ اٖ ثّٗ خ اوٍالثٌ ٖوجٌ اجؽنٜخ اوٗاقٝ اومّبٜخ اوزبٌخ .6

 اوزٛ رَجت اهثبلأ ةٛ اومٍه ٌضه اهثطخ اومّق ٖغٝؤب .

 . 5ّمه    رورٝت ٌمبَ اومٍه ٖاكٖارٓ ٖ لكْ ٖاجؽز بظ اولائً ثّ بةزٕبٙوٖهح  .7

ُ ٖاوضّو ٍٝبٖٜخ ٖاوّ ٜ ٖاوجبِيٜك اوجزوٖلٝ ين اويٜٗد ٖاوْؾٗي ٌٖٗاك اوزّ ٝا ٖاوغَه ٖاوٍٗا .5

 موك . ٜٗٙؼ  6ٖاوْمه    ٖؽ  ٕب ةٛ اٌبلُ اٌّخ ٌٖميٖوخ 
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 ( كيفيخ حفظ انًىاد انمبثهخ نالشتعبل 6انشكم ) 

كٜددأ وؾددلٖس أٚ رٍددبً لٕوثددبئٛ اٖ بهح ر بةٖدده اجٍددالك اومٕوثبئٝددخ وددوٖرً اوجطبهٜددبد ةددٛ اوَددٝ .9

 .ّواهح 

نوك لدٖغٝؤدب ٖ اغدٛ ٖاوٖدبٌٗجد عدياء اوٍٝمبِٝمٝدخ ٖاوجواوزبلٝل ثمل الٍدبن اومٍده ٌدُ هثدٜ اج .11

 . ٍالٌخ اجٍالك اومٕوثبئٝخ ٖ لي رموٕٙب وىقلُ اٖاوزٍبً ٌك اوٕٝمه

ٌٖددوأً  رددٗةٝو ٕددٝلوٝخ ثَددٝطخ رؾزددٗٚ  ىددٙ ٍٖددبئه ٌٖددٗاك اٍددمبةبد اٖوٝددخ ٌضدده اوتطددُ ٖاوْددبُ .11

 مىٕب ةٛ ٌزّبٖن اوٝل .اوؾوٖق ٖاوغوٖػ ٖغٝؤب ٖع

 

 .رٖىٝؼ اوَٝبهاد بٌه ٌك اووٖاةك اوٍَزمٍىخ ةٛ ٖهّخ كاد ةٛ اوزماهّب

 : اوزبوٝخوّبكاد ٜغت إرجبع او ثتٗا ل اوَالٌخ اصّبء اٍزقلاي اووٖاةك والوزياي

   . 7اوْمه    ٍبي اوزّ ٌٝ وىواةمخ ثمل هةك اوٍولجخ ٕجرمجش ةٛ  .1

 صًبو انتُفيص                                                                    

 رافعخ هجذرونيكيخ( 7انشكم )                                                                        
 .اصّبء اومٍه  ٌُ اوواةمخ اٍؾت ٜلح اووةك .2

   . 5اوْمه   ٖٙك اوٍَبِل رؾذ اوٍولجخ . لاؽنه  ّ .3
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 (  8انشكم )                                                               

،اوْمه ٜجُٝ ثم٘ ِتبٛ  اثؾش  ُ ِتطخ اجهرمبى اوٖؾٝؾخ ةٛ اوَٝبهاد  ّل اٍزقلاي اوٍَّل .4

  .  9ّمه    اجهرمبى ةٛ اوَٝبهح

 االرتكبزَمبط                                                                                                          

 

 
 ( َمبط االرتكبزفي انطيبرح 9انشكم )                                 

 

 .  11اوْمه    ٍٗكٚ ةٛ ٍٖٜ  ِتطخ اجهرمبىٙك اوٍَّل ثْمه  .5

 

 ًىديوثشكم ع ( طريمخ وضع انًطُذ 11انشكم )                                

  . ٌه ٌك اجعياء اوٍزؾولخ اصّبء ٕٝبِخ اوٍؾوكباوزم
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 ثٖٝبِخ اوٍؾوك . اوتٝبيتٗا ل اوَالٌخ اصّبء ٌوا بحاوقطٗاد اوزبوٝخ اوٍزمىتخ ثاوطبوت  ىٙ 

 .  11ّمه  ةؾٔ ّل اوٍوٖؽخ جرْغه اوٍؾوك اصّبء قٝبي ىٌٝىك ثمٍىٝخ-1 

     

 ( فحص شذ انًروحخ 11انشكم )  

 .  12   اوْمه خ ٌ اوت بىاد اصّبء اوزمبٌه ٌك اوٍؾىٗن اوٍَزقلي ةٛ اوجطبهٜاوج-2 

 
 فخيختهعًبل ( لفبزاد ال 12انشكم )  

 
 .  11اوْمه     ، جرْغه اوٍؾوك اصّبء ةؾٔ اجعياء اوٍزؾولخ وىٍؾوك-3   

 .اويٜذ جِٓ  ٍبفُ  رىٌٍ اويٜذ اصّبء ر وٜغخ ٌُ فياَج-4   

 كٖاهح . جرىجٌ ٌالثٌ ةٚ بٙخ اصّبء اومٍه  ىٙ األألد اوزٛ رؾزٗٚ ا ٍلح ٌٖؾبٖه ٌَّّٖبد  -5    

    . 13جرٚك ٜلك اصّبء كٖهاَ اج ٍلح اوْمه     -6   

  . 14جرٚك ٜلك  ىٙ اجؽيٌخ اوٍزؾولخ اوْمه   -7   
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 ( احسيخ يتحركخ14انشكم)                          ( عًىد ويطُُبد في حبنخ دوراٌ 13 )انشكم 

                                                                

 إهّبكاد  ّل ّؾُ ثطبهٜخ أٖ رْغٝه ٍٝبهح ثٗاٍطخ رٕٗٝه اوجطبهٜخ ثجطبهٜخ ٍٝبهح افو٘ :

 ٝه اوَٝبهح ثٗاٍطخ رٕٗٝه اوجطبهٜخ ثجطبهٜخ ٍٝبهحافو٘ اثلأثبوزبوٛ:  ٍىٝخ ّؾُ اوجطبهٜخ اٖ رْغ  ّل

 .   15اوٍجّٝخ ةٛ اوْمه     وجٌ ِ بهاد اوؾٍبٜخ-1

 
 َظبراد انىلبيخ ( 15)   انشكم

 

 ربلل ٌُ اَ لال اوجطبهٜزُٝ  ىٙ ِ ٌ او ٗوزٝخ .-2

ا اوٍبء اوٍتطو بهٜخ اوزٛ جرمٍه ، اما لبَ ٌَزٗ٘ اوٍؾىٗن ٌّق ع اظربلل ٌُ ٌَزٗ٘ اوٍؾىٗن وىجط-3

 ٌزغٍل ةال رؾبٖن رْغٝه اوَٝبهح . اوٍؾىٗن ٖاما لبَ

 اوٍقبٛو اومٕوثبئٝخ :

 :ٔٛرَجت ٌقبٛو هئَٝٝخ اَ اوٖلٌبد اومٕوثبئٝخ 

 رَجت ؽوٜق ٖاِ غبه .-1

 رَجت رّْغبد  ٚىٝخ ّلٜلح قل رؤكٚ إوٙ إٕبثبد صبِٜٗخ ٌُ عواء اوَتٗٛ أٖ أٌٗه أفو٘ .-2
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 أٖ اوٍٗد ؽَت ّلح اإلٕبثخ . درَجت اوؾو ٖقب-3

 إهّبكاد وىٗقبٜخ ٌُ اوٖلٌبد اومٕوثبئٝخ  : 

 ٙ ٍطؼ ٌملِٛ أٖ ٌالٌٌ ألٚ ّٛء هٛت .ج رَزمٍه أٚ اوٓ لٕوثبئٝخ ٖأِذ ٖاقا  ى-1    

 اةٖه ةْٝٓ اٞوخ اومٕوثبئٝخ قجه ةؾٖٕب ،رّ ٝ ٕب ، رٖىٝؾٕب ٖرغلٜلٔب . -2     

 ٖلنوك ٌمبَ اومٍه ةبويٜٗد ٖاووٌبك ٖاوغجبه ٖاوٍبء  خؽبةع  ىٙ ِ بةخ اٞوخ اومٕوثبئٝخ أٖ اوٍبلّٝ -3     

 ثبئٝخ . قل رمَٗ اوَجت وىؾوٜق ثٗعٗك اوطبقخ اومٕو        

 ٙك اوٍٗاك اوتبثىخ والّزمبن ثمٝلا  ٌُ ٌٖبكه اوؾواهح ٖاوٍٖبثٝؼ اومٕوثبئٝخ  . -4     

 رألل ٌُ أَ عٍٝك األعٕيح اومٕوثبئٝخ ٌوثٗٛخ  ىٙ األهٙٛ ثْمه ٕؾٝؼ . -5     

 اثق اوطوٜق إوٙ اوّٖبكٜق اومٕوثبئٝخ ٍبومب  ، ٖرمو   ىٙ ٌمبَ قٗاٛك اولٖهح اومٕوثبئٝخ . -6    

 

 اإلضعبفبد األونيخ                                      

ٌُ اإلٕبثبد اوْبئمخ اوزٛ رؾلس ةٛ ٌٗاقك اومٍه ٌّٖٕب ٖهُ اوَٝبهاد ونا ٜغدت  اوغوٖػ ٖاوؾوٖق  

ٖوغدوٗ ٌمبوغزٕدب اٖ  وٍّدك  ، اإلوٍبي ثبإلٍمبةبد األٖوٝخ ٌُ قجه اومدبٌىُٝ إلٍدمب  اإلٕدبثخ ؽدبن ؽدلٖصٕب

 ؽ خ ٌبٜىٛ :اوٍٚب  بد ٜغت ٌال

 اٖج  : إٍمبةبد اوغوٖػ : 

 ٜغت إٜتب  اوّي  إما لبَ ّٔبك ِي  ثٗاٍطخ اوٚغٜ ٖهثٜ اوْبُ اٌّٖلٜه ومٛ ٜزً اوٚغٜ  -1          

  اوغوػ  ىٙ              

 ٌّك رىٗس اوغوػ ٖموك ثزّ ٝا اوغوػ ثبوٍبء ٖاوٖبثَٗ . -2          

 ثْبُ ٖقطُ ٌمتً .صً ثْوٜٜ جٕق . رطٕٝو اوغوػ ثبوٍٗاك اوٍطٕوح ٖٜغطٙ-3

ٜوٍه اوٍٖب ة ألقدوة ٌولدي ٛجدٛ جٍدزمٍبن اومدالط ٌضده ؽتّدٓ ٙدل اومدياى فبٕدخ  إما لدبَ -4

 ثبوزواة ٖاوٍٗبؿ  .     اوغوػ ٌىٗس

 صبِٝب  :إٍمبةبد اوؾوٖق :

بي ؽدبهح عدلا  اٖاجؽزدواق إَ أٍجبة إٕبثخ األةواك ثبوؾوٖق ٔٛ ٌالٌَخ اوّدبه اٌٖالٌَدخ أعَد 

ٖاوغبىاد اٖثبوٍٗاك اومٍٝٝبٖٜخ .ٖوغدوٗ إٍدمبةٕب أٖ   العٕدب ٜغدت   اومٕوثبئٛ اٖثبجثقوح بوزٝبهث

 ٌبٜىٛ :    ارجبع 

 إما لبَ اوٍٖبة قل رموٗ وىٖلٌخ ٌُ عواء اوؾبكس ةٝزجك اإلعواءاد اوزبوٝخ : -أ

 رلةئخ اوٍٖبة ٖاٍزمٍبن اوٍّجٕبد ٖاوواؽخ اوزبٌخ   -1    
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 َٗائه ٌضه اوْبٚ ٖاوتٕٗح أٖ أٚ ٍٗائه أفو٘ لِٗٓ ٜؾزبط إوٙ لٍٝخ  طبء اوٍٖبة اوا -2    

 اوَٗائه.ٌُ  لجٝوح        

 وزق ٝا األوً . اٖ اوجبهاٍٝزٗن إ طبء اوٍٖبة أقوآ األٍجوُٜ -3    

 ٌمبوغخ اوؾوق : -ة

  لي فىك اوٍالثٌ وىٍٖبة ثبوؾوق ثقِْٗخ ثه رتٔ اوٍالثٌ اوزٛ رؾٜٝ ثبوغيء اوٍؾوٖق -1    

 اوٍالثٌ اوٍىزٖتخ ثبوغىل اوٍؾزوق .ٖألروةك        

 ٌمبَ اوؾوق ٖٜغطٙ ثْبُ ٌغًٍٗ ثبو بىوُٝ ٖروثٜ إما لبَ اوؾوق ةٛ ٌّطتخٜطٕو-2    

  . األهعه       

 جٜغٗى ةزؼ او تبقٝك إلفواط ٌب ثٕب ٌُ ٍبئه .-3    

 صً ّٜته اوٍٖبة وىٍَزْ ٙ إللٍبن اوٍمبوغخ . -4    

ِدبد برغخ ٌُ اَِمبة األؽٍبٗ ٜغت هُ ٌّطتدخ اوؾدوق ثٍدبكح ثٝمبهثٗأٌب إما لبِذ اوؾوٖق ِ

 ثبوٍبء . بٍمت اوتىٜٗبد ةٝوُ  ىٕٝب اوقه اٖ اوىٍَٝٗ ثمل غَىٕٖاوؾوٖق اوّبرغخ ٌُ اوٖٗكٜٗي ،
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 أضئهخ انفصم

 : ٌبظوٖ  اومٍه غٝو اوَىٍٝخ .1ً

 اوٗهُ ٖاوٍْبغه .:ٌبٔٛ اوطوق اوٍزجمخ وىؾل ٌُ اوؾٗاكس ٖاألٕبثبد كافه 2ً

 :أملو ٛوق اوٗقبٜخٌُ أفطبه اومٍه .3ً

 :لٝا ٜزً اوزمبٌه ٌك اووٖاةك اوٍَزمٍىخ ةٛ ٖهّخ رٖىٝؼ اوَٝبهاد .4ً

 :ٌبٔٛ قٗا ل اوَالٌخ اوٍّٕٝخ أصّبء اوتٝبي ثٖٝبِخ اوٍؾوك .5ً

 :ٌبوٍقبٛواووئَٝٝخاوزٛ رَججٕب اوٖلٌبد اومٕوثبئٝخ .6ً

 :لٝا ٜزً إٍمب  اوغوٖػ .7ً

 :ٌأٍجبة إٕبثخ األةواك ثبوغوٖػ ٌٖبٔٛ اإلٍمبةبد اوٍزجمخ ونوك .5ً
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 انفصم انثبَي

 انتشغيم بدــــــعًهيوذد ـانع
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 انعذد واألألد واالجهسح انًطتعًهخ في ورشخ انطيبراد   

 : ُ اوَٝبهاداوملك اوٍَزمٍىخ ةٛ ٖه اوزمو   ىٙ

 اوٍَزقلٌخ ةٛ ٖهّخ اوَٝبهاد  اوملك ٖظبئاأٍٍبء ٖ  ىٙ ثبّوا  اوٍمىً  اوطىجخ ٜزمو  

   ٖاوزٛ رٍْه :16اوٍجّٝخ ةٛ اوْمه  

 

 (انعذد انًطتعًهخ في صيبَخ انطيبراد 16انشكم ) 

ةٛ  الد وْل ٖةزؼ اوجواغٛ اوزٛ وٕب ّتٗقَزمٍه اوٍ ر : Screw Drivers   اولهِ ٌٝ    اوٍ الد-1

ٖاوقْت ٖرقزىا اوَبق ٌُ أٌُ اوجالٍزٝك  ثٌ٘تبثبٛٗان ٖاؽغبي ٌقزى خ وٓ  اولهِ ٌٝك ّٖٖرٍٕب ٖره

ٖرمَٗ اوٍ الد ماد ِٕبٜبد ٌَزتٍٝخ اٖ   17لٍب ةٛ اوْمه  ٓ اوٍَلً اٖ اوٍلٖهه اوٙ افو ةٛ ّمىٌ 

 لملح قطك .ك  . ٖٜغت اَ جَٜزمٍه اوٍ ه ه ٌوثاوٍزٖبوجخ  ٌ 

 اوٍ برٝؼ:  -2

 : offset ruing wrenchاوٍ زبػ اوؾىتٛ  -أ           

 اوٖبٌٗجد   ؼ ّٖلفه ٖرَزمٍه و زاخ ٌُ اولىتٛ مٖ ِٕبٜخ ٌلٖهح ٌَلٍخ اٖ ٌضٍّاوٍ زبػ اوؾ                

   . 15اوٍجُٝ ةٛ اوْمه                    

 ةٛ اوَٝبهح ٖرمَٗ ٌَزتٍٝخ ٖٔٛ اجلضو اٍزمٍبج  :  nut spanner  اوطوةُٝ اوٍ زبػ اوٍ زٗػ -ة         

 ثياٖٜخ    ٖٔمنا. ٜمَٗ هأً اوٍ زبػ ٌبئال11x11،1213x،14x 15ماد ٌتٝبٍُٝ ٌقزى ُٝ                  

 .    19، اوْمه    َٖٜزمٍه و زؼ اوجواغٛ ٖاوٖٗاٌه بوٝخج طبء قٗح ّل   ٖموك                 

 :  end Flexable  ٌ زبػ مٖ هأً وتٍخ ٌزؾولخ  -ط          
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َٗ ٜك ٖٜمٖٔٗ قبثه وىؾولخ ثْمه ٌ ٖه ونوك َٜزمٍه و زؼ اوٖٗاٌه ٖاوجواغٛ ثْمه ٍو    

 . 21اوْمه  خ ٖاوٍ زبػ اج زٝبكٚ ثُٝ  ٍه اوىتٍ ٍىٓ 

 : spark plug spannerٌ زبػ ٍّمخ اوْوه: -ك           

ٍمخ ةٛ لزىخ اوْزىا ٌ برٝؼ ٍّمخ اوْوهؽَت ٖٙك َٖٜزمٍه و زؼ ّٖل ٍّمخ اوْوه ٖرق    

 . 21اوْمه   اجٍطٗاِبد

    

 انًفتبح انحهمي( 18انشكم )   )درَفيطبد(                    ( انًفالد 17شكم  )                

   

 ( 21انشكم )                                                 ( 19انشكم )                      

 

 شًعخ انشرريح يفبت ( 21انشكم )  

 :   Torque Wrench ٌ زبػ اوميي  -ٔب      

 :ٍخ. َٖٜزمٍه اوٍ زبػ وْل ّٝ ثزموك َٜزمٍه ٌ زبػ اوميي ثب طبء اوْل اوٍّبٍت ؽَت اوٍطىٗة ٖ     

 ٕٗاٌه غطبء لزىٝخ اجٍطٗاِبد .  1

 ٍؾٗه اوتالة .وىه اومواٍٛ اووئَٝخ ٝثواغٛ ٕٗاٌ  2

 ه .ثواغٛ اوّٕبٜبد اومجو٘ ونهاع اوزٕٗٝ  3
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 ثواغٛ اولٖجة اوطٝبه  4

 .ه اعٕيح اوّته اوّٕبئٛٝثواغٛ ٖٕٗاٌ  5

 ثم٘ اِٗاع ٌ برٝؼ اوميي . ٜٗٙؼ    22اوْمه   

      

 أ (  يفتبح عسو ثًؤشر                                                      ) ة (  يفتبح عسو ثطبعخ) 

   ( يفتبح انعسو 22انشكم ) 

 :   Socketاوىتً   -ٖ

  هاعدي    وٕدب رٕٗدٝالد ٌقزى دٓ  رَزمٍه و زؼ اوجواغٛ ٖاوٖدٗاٌٝه ّٖدلٔب لده ؽَدت قٝبٍدٓ .ٖٜٗعدل

ىا اّمبوٕب ٌُ اولافه   ٖرقز ة23  ّٖٔبك وتً ٜٛٗىٓ ٖوتً قٖٝوح ّمه     أ23ٖقطك ٌ ٖىٝٓ اوْمه    

 ةٍّٕب ماد اوؾبةبد اوَلاٍٝٓ اٖ اوضٍبِٝٓ ...اوـ .

   

 نمى لصيرح وطىيهخ  )ة(                ( 23انشكم)              نـــــــمى يفصهيخ ) أ( 

 : Pliersاومٍبّٓ    -3

لألعمال الميكانيكيه والكهربائيه للسيارة ،حيث تستخدم لمسك  بضكا ازاك ال الميكانيكيكه بكي  رَزمٍه 

(  24شككل    وال ، وتستخدم لقشك  ازسك   الكهربائيكه او ه ضهكا بواسك ت حكافتع الق كت الحكادتي فكيها 

 . يوضح انواع م  الكماشاث
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 كماشــــــــــات متنوعة ( 46الشــــــــكل ) 

 ( :Wire Cutterها ضت از س      -4

للقا ضه حافتا ه ت حادتا  وتستضمل لق ت ازس   الكهربائيه فق  ،وال تستضمل ا  ها لق كت ازسك   

 أ( . 25كل   مضدنيه او  لفتح البراغع وغيرها كما فع الشال

 ( :  Curved Snipe Nose Pliersالكماشه الخاصت بأخراج وارااع الحلقاث النابضيه   -5

او الوص ث المفصليت فع عمود ازدارة وتستضمل زخراج وارااع الحلقاث النابضيه فع  ر المكبس     

 .( يبي  انواع م  الكماشاث  ب ، ج 25والشكل     وغيرها 

  

         ( كماشة معقوفة ج)                    ( كماشة عدلة ب)                      قاطعة أسالك  ( أ          

 ( 47الشـــــــــــــكل )                                                

 ( : Pipe wrenchمفتاح متحر  الف    -6

مفكاتيح ال  مكه لهكا ويسكتضمل لضكدة اغكراا تستضمل لمس  ازنابيكب او الصكاموالث عنكد عكدم تكوفر ال

  .( 26الشكل    وهياساث وذل  بتكبير او تصغير فتحته وفق القياس الم ئم 

 

         

 (فرشاة سلكٌة 42الشكل )                                (مفتاح متحرك الفك 48الشكل )               
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 (:Brushesالفرشاة السلكيه    -7

 .تستضمل بشكل عام لتنظيف كافت ازا ال المضدنيت فع السيارة (   27شكل   ة السلكيت الفرشا  

 (:Shear Cutterالمقص الحديدي    -8

يستضمل لقص الصكفائح المضدنيكه الرهيقكت اذ يككو  هصكها بكه اسكهل مك  نشكرها بواسك ت منشكار وتقسكم 

مقككص المسككتقيم والمقككص المنحنككع حسككب عملهككا فمنهككا ال ( 28الشكككل    مختلفككت  المقصككاث الككو انككواع

 وغيرها .

 ( :Hammersالم ارق    -9

 ، وتكو  الم ارق علكو اشككال مختلفكتتستضمل الم ارق المتوس ت الحام فع ورش صيانت السياراث 

لك  اكثرها استضماال م ارق الحديد ذاث الرأس المدور ، وتستضمل الم ارق ذاث رؤوس (  29 الشكل  

حمكل ال كرق الشكديد ازلمنيوم او الب ست  او الم ا  زا ال السكيارة التكع ال تتمصنوعه م  النحاس او 

 ت فيا لتلفها .

   

 (مطارق مختـــــــــلفة 42الشكل )                        (مقصات حدٌد مختلفة األنواع 42الشـــكل )  

 (:Hack Saw  المنشار الحديدي  -10

و ه ضها وهو م  الضدد المهمت فع ورش السكياراث ، ا  النشكر يككو  ويستضمل لنشر ازا ال ال ائدة ا

                  .( 30،الشكل   ب ريقت الدفت وليس السحب لذا ياب ا  يكو  أسنا  س ح المنشار متاهه الو االمام 

 : Filesالمبارد  - 11

اس الككدهيق الم لككوب يسككتضمل المبككرد بضككد عمليككت الق ككت بالمنشككار وذلكك  للوصككول بالق ضككه الككو القيكك

 وللمبارد اشكال واستضماالث عديدة منها :،

 .المبرد المس ح الخش  والناعم  -1

 الخش  والناعم .المبرد النصف المدور  -2

  المبرد المدور الخش  والناعم . -3

 المبرد المثلث الخش  والناعم . -4
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 المبرد المربت الخش  والناعم . -5

 د                      م  المباراع ( يوضح انو  31كل   شوال

 (:Feeler gage   او شرائح القياس المقياس الشضري -12

ذاث السككم  المضدنيككت  ( 32كمككا فككع الشكككل     يحتككوي المقيككاس الشككضري علككو ماموعككه مكك  الشككرائح

بس وفتحكت شكمضت ككالمختلف ،تستخدم لقياس الخلوص فع صماماث المحر  والخلوص مكابي  حلقكاث الم

 ونق تع الت مس فع مو ع الشرر ويكو  المقياس الشضري بالنظامي  المتري والبوصه . الشرر

   

      شرائح انميبش ( 32شكم ) ( مبارد متنوعة      53الشكل )        ( المنشار الحدٌدي 53الشكل ) 

 (:chiselsهلم الق ت    -13

 براغع عند الحاات ،يصكنت هلكم الق كتيستضمل لفصل الق ت الحديديت بضضها ع  بضا وكذل  فصل ال

 م  الحديد الصلب وتقسو حافت الق ت بواس ت التقسيت للمضاد    المضام ث الحراريه (. ( 33الشكل   

 ( :scrap القاش ت   -14

تسككتضمل ز الككت ه ككت الواشككراث الورهيككت والفلككي  مكك  علككو سكك وح مكككائ  السككياراث وكككذل  ا الككت 

 يبي  ماموعت م  القاش اث . ( 34    والشكلم  علو س ح المضد  .البرو اث والنقا  الضاليت 

 (:Piston Ring Clampهفيص رنكاث    -15

 .( 35شكل     ، ويستضمل زدخال المكبس وحلقاته فع أس وانت المحر 

   

ص قفٌ ( 57 الشكل )          ( قاشطا ت 56الشكل )                 ـطعاقـالم الق ( 55الشكل ) 

 رنكات

 (:Oil Filter Wrenchهفيص فلتر    -16
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 .(  36،الشكل    ويستضمل لف  وشد فلتر ال يث وفلتر الوهود

 ( :L   Allen Keyمفاتيح حرف  -17

(  37وتستضمل لفتح وشد البراغع ذاث الرؤوس النا لت وتكو  سداسيت او ثمانيت او ناميت والشكل    

 يبي  انواع مختلفتم  هذه المفاتيح .

 

    

 (مفاتٌح الن )النكً ( متنوعة 52الشكل )                       ( قفٌص فالتر 58الشكل )           

 .( 38 والمبينت فع الشكلوتستخدم زخراج صماماث المحر  :(الولفاث الصماماثفخت فتح  -18      

 ( .39كل   ( : وتستخدم لسحب كراسع التحميل ، الش pullerفخاث سحب     -19      

 

  

 (فخات ســــــحب 52الشكل )               الصماماتمجموعة من فخات فتح ( 52الشكل )       

 صيانت الضدد  وازالث :

اهم ما يمك  ذكره عند الت رق الو صيانت الضدد هو استضمال كل عدة فكع ماالهكا المخصكص فمكث  ال 

تاح لل رق ، وككذل  ياكب ازحتفكاا دائمكا بنظافكت الضكدد يمك  استضمال المفل كقلم ه ت او استضمال المف

 بضد كل استضمال ، وحفظها فع اماكنها المناسبت ، وع ل الضدد الدهيقت ع  الثقيلت لتانب تلفها .

 

 



 

24 

 

 : ورش السياراث ومضداث مكائ  التضرف علو

المضلككم  رافباشكك ورشككتالمتككوفرة فككع المضككداث المكككائ  وال أسككمال وأسككتخداماث ال لبككت علككو يتضككرف 

 ،ونذكر منها :

 ( :Craneرافضت المحر    -1

ويستضمل لرفت المحر  م  مكانه فكع السكيارة زاكرال عمليكت الصكيانه وأرااعكه الكو مكانكه بضكد 

   .( 40، الشكل    اتمام عمليت الصيانه او نقله م  مكا  زخر

 : Pressالمكبس  - 2

خكال كراسكع التحميكل واخرااهكا والمبكي  فكع ويستضمل زدخال وأخراج الالب مك  اماكنهكا او اد

 . ( 41الشكل    

ويسككتضمل لصككيانت از ككاراث الهوائيككت أو فككع عمليككت  (: Air Compressorضككاغ ت الهككوال   -3

 ( يبي  ضاغ ت الهوال. 42الشكل     والهوائيت مثل المف  الهوائع  التنظيف وفع تشغيل بضا المضداث

    

ضككاةطة  (64الشكككل)           ـس( المكبكك 63 الشكككل )         افعككة محككركر ( 63الشكككل )          

 هواء

 الشكل               رفت السيارة لغرا تبديل از اراث،وتستخدم ل:( Bottle Jackرافضه هيدروليكيت ثابتت -4

    43 ) 

 زمامع ستخدم لرفت الا ل اوت (:Garage Jack Hydraulicallyرافضه هيدروليكيت متحركت   -5

 .(44الشكل   ،او الخلفع م  السيارة لغرا اسنادها بالمساند الثابته   

 لرفت السيارة باكملها زارال عملياث الصيانت المختلفت  (: Four Post Liftرافضت السيارة  -6

  ( . 45ا ال السيارة وغيرها ، الشكل    شحيم أوكذل  يمك  استضمالها عند االدامت مثل غسل وت    
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 (67الشكل )                        ( 66الشكل )                   ( 65الشكل )                  

                      رافعة سٌـــــارة               رافعة هٌدرولٌكٌة متحركة        رافعة هٌدرولٌكٌة ثابتة           

 (: Standالمساند   -7

وتوضت د رفضها بواس ت رافضه هيدروليكيت د أحد اوانب السيارة ازمامع أو الخلفع بضوتستضمل زسنا

                     ( . 46لألما  ، الشكل    المساند 

 .(47الشكل  ، وتستضمل فع الق ت والتنضيم(:Hand Grinding Machine  ماكنت التاليخ اليدويت-8

. 

                                                                                                                                                  

 مجموعة متنوعة من الكوسرات الطٌارٌة (62الشـكل )       ـند ألسناد السٌارة( مس 68الشكل )      
 
 ، وتستضمل زعمال الصيانت المختلفت : ( Fixed Grinding Machineالمنضديت   ماكنت التاليخ -9

 . ( 48الشكل   
 ( :Viceالمل مت    -10

تستضمل لمس  ه ضت الضمل لتسهيل عمليت التصليح او اارال عملياث تشغيليت اخرى كالبرادة والتثقيكب 

( فكا  احدهما ثابث واخر متحر  يفكتح ويغلكق بواسك ت ذراع متصكل  49وغيرها ، وللمل مه الشكل    

لب  ولع وهع تثبث علو اانب منضدة الضمل ،ويصنت فكاها م  الحديد المقسكو امكا اسكمها فيصكنت بلو
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م  حديد ال هر وم  الوااب استضمال فكو  م  ازلمنيوم او الب ست  لحمايت الفكو  او ه ضت الضمل م  

 التلف .

              

 (الملزمـــــــــــة 62الشكل )                           ضدٌةنماكنة التجلٌخ الم ( 62الشــــــكل )  

 ( :  Tire Liftingخالضت از اراث   -11

  ( .50اوالتبديل ،الشكل     لخلت اال ارالم ا ع ع  از ارالمضدنع لغرا الصيانت وتستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 ( خالــــــــــعة اطــــــــارات 73الشكل )                                     

 . السياراث اه ة المستخدمت فع ورشازلتضرف علو ا

وغالباً ما تحتوي الورش علو  بمساعدة المضلمبتضرف ال لبت علو مواوداث الورشت م  ازاه ة 

 ازاه ة التاليت : 

 ( .51، الشكل    محركاث الدي لومضايرة بخاخاث اها  فحص وتنظيف  - 1

 ( . 52، الشكل     كاث البن ي اها  فحص وتنظيف ومضايرة البخاخاث لمحر - 2

 .( 53الشكل    اها  فحص البلنص   -3
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 جهاز (  75الشكل )                          ( 74الشكل )  (                      73الشكل )              

 لنصفحص الب                 جهاز فحص وتنظٌف                جهاز فحص وتنظٌف            

   بخاخات البنزٌن ومعاٌرة            بخاخات الدٌزل ومعاٌرة           

 .( 54شكل     اها  فحص الحساساث . -4         

 .(  55شكل   ع  ث السيارة  وتشخيص اه  فحص-5

 .( 56، الشكل   اها  فحص الب اريت-6

 ( . 57شكل    اها فحص كهربائيت السيارة -7

     

 (  جهاز72الشكل )      جهاز   (78لشكل ) ا   جهاز  (77الشكل )    جهاز(  76الشكل )  

 فحص كهربائٌة السٌارة       فحص البطارٌة     تشخٌص االعطال      فحص الحساسات     

  .( 58الشكل    اها  ضب  مي انيت السيارة  - 8

 . ( 59 الشكل   اها  فحص ومضايرة مضخت حق  وهود الدي ل الرئيسيت -9

   (. 60اها  شح  الب اريت الشكل     -10
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  ( شبحُخ61انشكم )     جهاز فحص ومعاٌرة  (72الشكل )          جهاز(72الشكل )           

 انجطبريخ                    الدٌزل الرئٌسٌة مضخة           ضبط مٌزانٌة السٌارة          

 ( . 61، الشكل    رارة اها  توهيث الش-8

 .( 62كما فع الشكل     اها  هياس عدد دوراث المحر  فع الدهيقت -11        

 . ( 63والمبي  فع الشكل    فحص التخلخل اها  -12        

 ( . 64المبي  فع الشكل     اها  هياس ضغ  اس واناث المحر  -13        

               

 جهازقٌاس  (86الشكل)    (جهاز 85الشكل )     ( جهاز قٌاس84الشكل )         جهاز(83الشكل ) 

   اسطوانات المحرك ضغط        فحص التخلخل            عدد دورات المحرك           توقٌت الشرارة 

                 ( . 65اها  هياس ضغ  نو الث الدي ل الشكل     -14     

 .(  66كما فع الشكل   اث الضادم اها  تحليل غا  - 15     
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 ( جهاز تحلٌل ةازات العادم88الشكل )            ( جهبز ليبش ضغظ ثخبخبد انذيسل65انشكم )   

            

 اســــــــــــــدد القٌـــع 

سكتضمال وأخكت ف تواد أنواع مختلفت م  عكدد القيكاس حسكب الغكرا المسكتضله مك  أالكه وسكهولت از

حت نحتكاج الكو أداة الدهت فع هرائتها ،ففع هياس البنال نحتاج الو شري  القياس بينما عند هياس سم  صفي

 ايكروميتر لدهت هرائته وفيما يلع ازدواث والضدد المستضملت فع القياس:دهيقت مثل الم

 : Measuring Rules & Tapesالمسا ر وشرائ  القياس  -أ

ر للقيكاس المباشكر للمسكافاث القصكيرة ،أمكا شكرائ  القيكاس فتسكتضمل لقيكاس المسكافاث تسكتضمل المسكا 

 ( بضا أنواع المسا ر وشرائ  القياس .67الكبيرة ويوضح الشكل   

     

 ) ب ( شرٌط قٌاس                            المساطر) أ (                           

 المساطر وشرائط القٌاس ( 82الشكل )                       

 : Steel Rulesأنواع مسا ر الصلب 

تواد أشككال مختلفكت مك  مسكا ر الصكلب وبفئكاث مختلفكت مك  حيكث الدهكت ،ككذل  تكدرج المسكا ر أمكا    

،كمكا تواكد المسكا ر بكأ وال مختلفكت وفيمكا حسب النظام المتري أو حسب النظام البري كانع   البوصكت( 

 الشائضه فع الورش : يلع أنواع مسا ر القياس

 مس رة بحافت اانبيت مدرات: .1

 (. 68تستضمل فع هياس از وال فع ازماك  الضيقت وفع القياس الضادي كما فع الشكل  
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 (  82الشكل )                                                             

 مس رة صلب رهيقت : .2

 ( .  69الشكل    لضيقت وفع هياس ازعماقوتستضمل فع هياس از وال فع ازماك  ا 

 

 ( 82الشكل )                                                   

 مس رة صلب مرنت : .3

وهككع مصككنوعه مكك  صككلب النككوابا بحيككث يمككك  حنيهككا علككو الشككغلت لقيككاس از ككوال علككو 

 ( 70كما فع الشكل   ازس ح الدائريت 

 

 ( 23الشكل )  

 ة صلب بحافت ارتكا  :مس ر -4     

م ابقت   رف القياس أو حافته بحيث اليمك وتستضمل لقياس ابضاد الشغ ث المخفيت التع ال يظهر  

 .(71،شكل تدرج المس رة ازعتياديت ويكو  التدرج فع هذه المسا ر أبتدال م  حافت ازرتكا  خ 

 

 ( 23  الشكل )

 مس رة صلب بماس  : -5      

 .( 72وكما فع الشكل    مل لقياس از وال فع المنا ق الضيقه وتستض          
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 ( 24الشكل )           

 بحافت مش وفت :مس رة صلب  -6     

 ( 73الشكل تستضمل بصفه خاصت فع هياس أ وال تنتهع بمنحياث تمنت م  أستخدام مس رة عاديت      

  

 ( 25الشكل )  

 

 : Vernier Caliperهدمت القياس   فيرنيه (  -ب      

،  1/20،  1/10تضتبر القدمت م  أاهك ة القيكاس الدهيقكت حيكث يمكك  بواسك تها القيكاس بدهكت              

وهنا  انواع متضدده م  هدماث القياس منها القدمت ازعتياديت والقدمت بسكاعت القيكاس والقدمكت  (ملم 1/50

  . ج ( أ ،ب 74    الرهميت وكما مبي  فع الشكل

   

 ) أ (   القدمة االعتٌادٌة                 عة القٌاسا) ب( القدمة ذوس   الرقمٌة  ة القدم) ج(   

 ( 26الشكل )                                              

 االستضمال هع القدمت ازعتياديت وتتكو  م  فكي  هما الف  الثابث والمتحر  . توالقدمت شائض         

وتككرب  بككه مسكك رة مقسككمه الككو سككنتمتراث ،والسككنتمتراث مقسككمت الككو ملمتككراث  لثابككث :الفكك  ا .1

 وانصاف الملمتراث فع القدمت المتريه .

 ويدرج لقياس أا ال الملمتر . الف  المتحر  : .2
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                                                                                                   ( يوضح أا ال القدمت وتدريااتها .       75والشكل              

 فكو  هياس داخليت                  المسمار اللولبع               التدريات ازساسيت  الساق(

 

 الفك المتحرك               الفك الثابت                                                        

 (أجـــــــــــزاء القدمــــــــــة 27 الشكل )

 هرالة القدمت المتريت :

ويكتم هرائتهكا فكن حظ الكرهم يوضت الاسم المراد هياسه بي  فكع القدمت ثم تقفل بواس ت برغع التثبيث 

د الملمتكراث ، صفر فع الف  المتحر  هريبا أو ين بق علو ا ل م  أا ال الفك  الثابكث وبكذل  يقكرأ عكد

 ا ال الف  الثابث تماما .م  الف  المتحر  علو الا ل م  أ فتقرأ عند م ابقت أي ا لالملمترأما أا ال 

 ( .76  مثال : إهرأ القدمت فع الشكل

 ولقرائتها نتبت مايلع : ( أهسام 10تدريااتها الثانويت   .اي  01/1القدمت ذاث دهت  ن حظ أ 

 

 ( 28الشــــــــــكل )  

(ملم 12 فع تدريات الف  المتحر  هو الذي يضي  عدد الملمتراث الكامله ،ا  الصفر    -1       

 الملمتراث الكاملت .

 مت أحد خ و  الملمتراث فع اما الخ  الذي يكو  فع تدريات الف  المتحر  من بق تماما    -2       

 للقدمت رالةلق( ملم وبذل  تكو  ا0,8الثابث هو الذي يضي  كسور الملمتراث  الف  تدريات   
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        : فع الشكل   ( هع  

 المليمتراث الكاملت       12. 0                      

 +      كسور الملمتر الواحد  0.8                       
                       ___ 
 ملمتر القرالة الكليت        12.8                       

خك  فكأ  القكرالة مماثلكت للقدمكت  20أي أ  الف  المتحر  مقسم الكو  ملم 1/20عند هرالة فرنيت بدهت و

خ و  فالصفر فكع تدرياكت الفك  المتحكر  هكو الكذي يضكي  المليمتكراث الكاملكت و أ  الخك  فكع  10ذاث 

 .تدريااث الف  المتحر  الذي ين بق تماما مت أحد خ و  الف  الثابث هو الذي يضي  كسور المليمتر 

 

 ( :77مت فع الشكل  مثال : إهرأ القد

 ثم نتبت الخ واث التاليت : . ( هسم 20ي  تدريااتها الثانويت  أ 1/20دهت إ  القدمت ذاث       

 

 ( 22الشــــكل )  

 ملم   المليمتراث الكاملت  4,0             -1                     

 ( م  7ت ابق الخ    واائث م  ملم    كسور المليمتراث  0,35           -2           
 x   0,05  =0,35 7تدريااث الف  المتحر  فتكو                                            

                            ____ 
 ملم القرالة الكليت        4,35                           

سكما يسكاوي ككل هسكم مك  هكذه ازهسكام ( ه 20مت ازخذ بنظر ازعتبار أ  تقسيماث الف  المتحر  هع   

 ملم . 0,05

( هسم فأ  القرالة مماثلت للفرنيكت 50لم أي ا  الف  المتحر  مقسم الو  م/501وعند هرالة فرنيت بدهت 

 x 0,02( تضكرب 50عتبكار ا  ككل تدرياكت مك  التكدريااث ال  خ  مت ازخذ بنظكر اال 20و 10ذاث 

 ملم .
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 ( :78مثال : إهرأ القدمت فع الشكل  

 . 50/1الدهتهع   -           

 خ واث القرالة :  -              

 

 (22الشــــكل)

 ملم    م  المليمتراث الكاملت  1,00          -1  

 x 0,02=0,84 42ملم     كسور المليمتراث واال م  ت ابق الخ     0,84          -2  
            _______ 
 القرالة الكلعلم     م   1,84                

 لألاسام وكذل  االبضاد الداخليت وازعماق.هياس القدمت : يمك  أستضمال القدمت لقياس االبضاد الخارايت 
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 ( ممارست : القياس بالقدمت : 1تمري    

 ازهداف :

 :يكو  هادراً علو  الب بضد االنتهال م  التمري  أ يتوهت م  ال           

 دمت فع تحديد القياساث الم لوبت .استخدام الق -1           

 بدرات عاليت م  الدهت .  هرالة القياساث اتقا -2           

 المواد ازاه ة وازدواث :

 هدماث بدهت مختلفت . -1

 . المتوفرة فع الورشت (ازبضاد لفت ته ت مضدنيت مخ -2

 : أنواع هدماث القياس

 هدمت القياس ازعتياديت . .1

 هياس ازرتفاعاث . هدمت .2

 هدمت هياس ازعماق . .3

 . هدمت هياس اسنا  التروس .4

 هواعد أستضمال القدمت :

 كع نحصل علو هرالاث صحيحت ونضم  دهت هياس القدمت لمدة  ويلت ياب اتباع مايلع :

 م  القماش ز الت ال يوث والغبار هبل ازستضمال .مسح أس ح الفكو  بق ضه  .1

 .ا ياب علو الف  المتحر   المن لق ( عند هياس عدم أستضمال هوة اكبر مم .2

تقكاس المشككغوالث عنككدما تكككو  الماكنكه متوهفككه والياككو  القيككاس عنكدما تكككو  الماكنككه فككع حالككت  .3

 الحركت وذل  لمنت أسته   فكو  القدمت وتانب الحوادث .

و  للحصككول علككو الدهككت الم لوبككه تقككاس المشككغوالث وهككع بككاردة ال  المشككغوالث السككاخنت تككك .4

 ازبضاد ازعتياديت بسبب التمدد .أبضادها اكبر م  

تنظيف القدماث وت ييتها بضد ازستضمال وتحفظ فع غ فها لمنت احتكاكها بالضدد ازخرى لحمايتها  .5

 م  التلف .

 هدمت القياس بالبوصت :

 ال يختلف هذا النوع م  حيث التصميم ولكنه يختلف م  حيث القياس   حسب النظام بالبوصت(

 ملم . 25,4نج  بوصت( =    1أ     علماً 

 ثاو . 1000أنج  بوصت( =  1وأ         
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 : ( micrometer الميكروميتر –ج 

 ملم وله عدة أنواع هع : 1/100ويكو  دهت هياس المايكرومتر 

ويتكو  م   :( micrometer  for external measurement   المايكرومتر الخاراع -أ

  ازا ال التاليت:

                     

        اال ار  .1

 السندا  .2

  حلقت القفل .3

 ازس وانه .4

         الكشتبا -5              

              الساق او المسن -6              

  ضاب  القياس راا  -7              

 ( أا ال الميكرومتر. 79 ويوضح الشكل    

 

 

                                

          

                                 

             

 

                                                  7          5   4   3  6    1   2                                                                                                                                                          

 اا ال المايكرومتر ( 79الشكل                                                        

 هرالة الميكرومتر للقياس المتري :

وتككو  فيكه ازسك وانه   الاك ل الثابكث (  0.01ملكم اي  100/1الميكرومتر المتري تكو  دهت هياسه 

( ..الخ وتقكرأ  100-50(وم    50-25( وم   25-0مقسم الو مليمتراث وانصاف المليمتر ويبدأ م   

 . عليه المليمتراث
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هسم اي ا  محي  الكشتبا  المخرو ع هسم  50الو فيقسم أما الا أ المتحر   الكشتبا  المخرو ع ( 

( هسكم مك  اهسكام الكشكتبا  فانكه يتحكر  الكو 50هسكم وعنكد تكدوير الكشكتبا  دورة واحكدة   50مقسم الكو 

ملم  1دورتي  يتحر  ملم علو مقياس ازس وانه واذا دور  1/2ازمام او الو الخلف حسب اتااه التدوير 

هسكم اي ا  ككل خك  مك  خ كو  الكشكتبا  المخرو كع  100وهذا يضنع ا  المليمتر الواحكد هكد هسكم الكو 

 ( ملم . 0,01تضادل  

 (80فع الشكل   الميكرومترأهر إ: مثال

 يتم إتباع الخ واث التاليت :لقرالة الميكروميتر 

 

 (23الشكل )                                                     

 7,00المليمتراث الكاملت فوق الخ  ازفقع =  أهرأ اوالً  .1

 0,50أهرأ أنصاف المليمتراث تحث الخ  ازفقع =   .2

 0,35أهرأ خ  الكشتبا  المن بق مت الخ  ازفقع =  .3
                                                   _____ 

 7,85                 القرالة                            
 

ا  هذا النوع م   : ( micrometer  for internal measurement  المايكرومتر الداخلع -ب

ع  المايكرومتر الخاراع م  حيث القياس ولكنه يختلف م  حيث التصميم المايكرومتراث ال يختلف 

او ما يضادلها م  القياس بوصت  2-1وكذل  الحام فال ول الكلع للمايكرومتر الداخلع يتراوح بي  

المتري وعندما يراد هياس اكبر م  هذا القياس تركب عليه سيقا  مختلفت ال وال وحسب ال ول المراد 

 (. 81هياسه كما فع الشكل  
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 ماٌكرومتر قٌاس داخلً ( 23الشكل )  

ابقا مكك  حيككث ا  هككذا المكايكرومتر ال يختلككف عكك  االنككواع المكذكورة سكك مكايكرومتر هيككاس االعمككاق : -ج

التقسم ولكنه يختلف م  حيث التصميم بواود أكتاف للساق أو اللولب م  ازسفل ليستند عليها عنكد حافكت 

أضكافيه لقيكاس أعمكاق مختلفكت كمكا هكو الحكال فكع الميكرومتكر الضمق المراد هياسه ،وتواكد ككذل  سكيقا  

 اع الميكرومتراث لقياس ازعماق .( يبي  نوعا م  أنو82الداخلع تبدل حسب الضمق الم لوب والشكل   

 

                                                       المٌكرومترات لقٌاس األعماق (24الشكل )                             

 هرالة الميكرومتر بالبوصت :

ياس حيث هسكمث ال يختلف هذا النوع م  الميكرومتراث م  حيث التصميم اال انه يختلف م  حيث الق

هسكم  25( هسم وخ  كث علكو ازسك وانه أمكا محكي  الكشكتبا  المخرو كع فقسكم الكو 40البوصت الو   

 ثاو. 0,001اي  1000/1للقياس بالبوصت ثاو كذل  تكو  دهت هياس الميكرومتر  0.001ليقرا كل هسم 

 

 :Feeler Gageهياس الماساث  شرائح القياس (  -د

ماسكككاث لقيكككاس الخلكككوص بكككي  الم كككارق والصكككماماث فكككع المحرككككاث تسكككتضمل هكككذه الشكككرائح او ال

 والخلوصاث ازخرى وتكو  علو نوعي  :
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،ملم  0,40، 0,30، 0,20، 0,010،  0,05أي    001/1مقسمت الو  شرائح القياس بالنظام المتري -أ

 ...الخ(

 0,030، 0,020، 0,010اي   1000/1فتككككو  مقسكككمت الكككو  شكككرائح القيكككاس بالنظكككام  البوصكككت( -ب

 ( م  البوصه.0,040،

 

 

 ( . dial gaugeساعت القياس دايل كيج   ذو مبي ال

يسككتضمل للقياسككاث الدهيقككت اككداً ولقيككاس االسكك واناث واالسككته   المخرو ككع والبيضككوي مباشككرة ً 

 واكثر دهت وتصكل  دهكت المبكي وتستضمل بدالً م  الميكروميترالداخلع كونت يستغرق وهتاً  اهل فع القياس 

 .و ريقت القياس يوضح المبي  ذو ساعت القياس  ( 83    .والشكل ملم 0.015الو 

                

 (المبٌن ذو ساعة القٌاس 25الشكل )                

 

 هرالة المبي  : 

م  خ لها المليمتراث الكاملت ع   ريق ساعت القياس  لو تدريااث تقرأتحتوي ساعت المبي  ع

رص ة   فع القرص ، ويقرأ اا ال المليمتر ع   ريق التدريااث المواودة علو القالصغيرة المواود

 ملم  .   0.01م  تدريااتت تساوي الكبير حيث ا  كل تدريات 

ب  ياه  المبي  بضدة سيقا  يمك  استبدالها لقياس االه ار المختلفت ل س واناث ويمك  ض 

علو االس وانت واسفلها ز انت . التاكل البيضويلمضرفت اكبر ه ر ل س و ويسارا ًالاها  يمينا 

 سفل .علو وازيتم تحري  الاها الو از

 



 

41 

 اتـــــــــــــالعملٌ

 : Sawingالنشر 

هع عمليت فصل الا ال ع  بضضها البضا بأ الت المضد  م  الحي  الضيق الذي ياكري فيكه المنشكار 

مت مراعاة هيادة س ح المنشكار فكع مسكتوى ثابكث  وتضتمد عمليت النشر اليدوي علو القوة الضضليت للضامل

والضغ  علو المنشار أثنال الحركت ازماميه له حيث تقوم أسنا  المنشار بأ الت المضد  علو هيئت شكظايا 

 صغيرة .

 

 المنشار( طرٌقة استعمال  26الشكل )              

  ريقت أستضمال المنشار اليدوي :

 ق ضت الضمل .يؤخذ الوضت الصحيح بالنسبت ل .1

 يوضت المنشار بصورة صحيحت . .2

 عند الضغ  الخفيف ين لق المنشار علو الق ضه . .3

 عند الضغ  القوي يتضرا المنشار الو الكسر . .4

بالحركت ازماميت ويخفف الضغ  عند الراوع للحفاظ علو أسنا  يضغ  علو المنشار  .5

 .( 84،وكما مبي  فع الشكل   المنشار م  التلف 

 5النشر ياب الحصول علو شق بواس ت وضت المنشار ب اويت مائلت  عند البدا ب .6

 درات(بالنسبت لس ح ه ضت الضمل .

 . ( 85    كما فع الشكلوتكو  متاه الو ازمام  ياب م حظت أسنا  س ح المنشار .7
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 ()السهم الغامق ركة االمامٌةحالضغط عند ال -3 ٌوضح( 27الشكل )     

 وٌخفف الضغط عند الرجوع )السهم الفاتح ( -4                                             

 تركٌب سالح المنشار) اسنان السالح متجة الى االمام (  -5                                             

 كيفيت القيام بضمليت النشر اليدوي لق ضت م  المضد  :

د راوع المنشكار ورفضكه هلكي  الكو ازعلكو وال ياكو  الق ت يتم عند الدفت وياب عدم الضغ  بقوه عن

 ( 85الضغ  بقوه كبيره علو المنشار ز  ذل  يسبب كسر ازسنا  أو الس ح ، الشكل   

 كيفيت القيام بضمليت النشر اليدوي لق ضه سميكه :

يكه أذا كانث الق ضه سميكه وتصل الو ظهر أ ار المنشار عند النشر فياكب وضكت از كار بصكوره افق

 .وتكملت النشر 
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   : 2رٍوُٜ   

 ٌىً. 55ٌىً ٖثموٗ  6ٌىً ٌُ ؽلٜل هاٍطخ ٖثٍَك  51ةٖه قطمٓ ٛٗوٕب  -1

 ٌىً . 31 ٌىً ٖثطٗن  30x30ةٖه قطمٓ ٌُ اوتٚٝت اوٍوثك   -2                   

 األٔلا  : 

 .اوتطك اوؾلٜلٜخ ثٗاٍطخ اوٍّْبه اوٝلٖٚ ثمل األِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ ٜمَٗ اوطبوت قبكها   ىٙ ةٖه        

 

 

 (86انشكم )

 األعٕيح ٖاألكٖاد :

 . ٌىً 55ٌىً ٖثموٗ  6ثٍَك  ؽلٜل هاٍطخ -1

  ٌىً . 30x30قٚٝت ٌوثك   -2

 ٌّْبه ٜلٖٚ . -3

 ٌىيٌخ ٌضجزخ  ىٙ ٌّٚلح  ٍه . -4

 ٌَطوح ٌُ اوٖىت . -5

 فطٗاد اومٍه :

 56لٍب ةٛ اوْمه    ً ٌى 55ٌىً  ٖثموٗ  51ك اوطٗن اوٍطىٗة   فطٜ اوتطمٓ ٖؽل .1

 . 

 ٌَك اوتطمٓ ثبوٍّمّخ .                                                             أ .2

 و ٖىٕب . ٌىً 55ٌىً ٖ وٗ  51ثطٗن  ِْو اوتطمٓأ .3
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لٍب ةٛ   ٌىً 30x30ٌىً ٌُ اوتٚٝت اوٍوثك   31ِْو قطمخ اوٍممت ثطٗن أٜ ٖفط .4

 .         57اوْمه    

          
 

 (  87الشكل   
 

 :  Fillingالبرادة 

م  الضملياث اليدويت القديمت وهع عبارة ع  ا الت اا ال م  الشغلت المراد بردها وتكو  هذه ازا ال 

 علو شكل رايش صغير يضرف بالبراد .

ه كت يحتكوي علكو أسكنا  مرتبكه بنظكام خكاص آلكت يستخدم المبرد فكع عمليكت البكرادة وهكو عبكارة عك  

 ( .88تسويت الس ح ، الشكل   يساعد علو

  ريقت البرادة :

تردديكت ويككو  الضكغ  عليكه عنكد الكدفت يت البكرادة اليدويكت بتحريك  المبكرد حرككت خ يكت  تاري عمل

لألمام   مشوار الق ت ( ثم سحبه الو الخلف دو  ضغ    شو  الراوع ( وتتامت البرادة فع الفراغاث 

أخذ  ريقها الو حافاث الشغلت وبتكرار الضمليكت هكذه يك ال هسكم مك  بي  الحدود القا ضه لألسنا  وم  ثم ت

 مضد  الشغلت .

 : Filesالمبارد  

وهو عبارة ع  الت للق ت يحتوي علو أسنا  مرتبه بنظام خاص يساعد علو تسويت الس ح ، وتصكنت 

سك ح المكراد المبارد بأشكال وأنواع ومقاساث مختلفت لتناسب عمليت التشغيل الم لوبكت مك  حيكث شككل ال

 ودرات ص دته ودرات النضومت الم لوبه .برده 

 أا ال المبرد :

 ( : 88يتكو  المبرد م  االا ال ازتيت وكما فع الشكل      
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 اانب المبرد -5          رف المبرد -4  واه المبرد     -3     كضب المبرد. -2       النصاب  -1   

                                      

 

                                             

 

 

                            

            

 أجــــــــــزاء المبرد ( 22الشكل )                                  

 رد :اأشكال المب

مثلث ،المدور و نصف المدور ،المضينع ،شبه للمبارد أشكال حسب مقا ضها فمنها المس ح ،المربت ،ال

 . ( أشكال مقا ت المبارد 89المنحرف ومبرد السكينه ،وهذه از نواع از كثر أستضماال ويوضح الشكل  

 

       

                انــــواع المبارد ( 22الشـــــــكل )                                         

 رادة :للبال ريقت الصحيحت 

 علو القدم ازيسر والساعد اليمنو تبقو مستقيمت وازهدام ثابته.ياب أ  يستند ثقل اسم الضامل  .1

 يكو  البرد علو  ول المبرد . .2

 

  ول المبرد

 انُصبة

 كعت انًجرد

انًجر
 د ال  اب 

 جبَت انًجرد طرف انًجرد وجه انًجرد
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 حركت البرادة تتم بحركت ازذرع والاسم . .3

 لتحري  المبرد بصورة مستقيمت ياب الضغ  علو  رفع المبرد بصورة متساويت  .4

 ( مشوار فع الدهيقت . 50الو  45  سرعت البرد تتراوح مابي   .5

 (يبي  ال ريقت الصحيحت للبرادة . 90الشكل      

 

  (الطرٌقة الصحٌحة للبرادة 23الشكل )  
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 :   3رٍوُٜ  

 ٌىً  75ٌىً اوٙ  51مٓ اوزٛ رً ةٖىٕب ثبوٍّْبه ةٛ اوزٍوُٜ اوَبثق ٌُ ٛٗن رؾٜٗه اوتط-1

 ٌىً؟ٖلَو ؽٗا  اؽل اٖعــــٓ  51ٌىً اوٙ  55ٌىً ٖاوموٗ ٌُ  5ٌىً اوٙ   6ٌُٖ ٍٍك       

 ٌىً  ثٗاٍطخ اوجواكح. 3كهعخ   ٖ وٗ   45اوتطمٓ ثياٖٜخ      

  ٌىً ٖلَو ؽٗا  عٍٝــك  25x25x25ىً اوٙ   30x30x30ٌثواكح قطمخ اوٍممت ٌُ   -2          

 كهعخ  ثٗاٍطخ اوجواكح          45ٌىً ٖىاٖٜخ  3اٖعٓ اوٍممت  ثٍتلاه               

 ثمل األِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ ٜمَٗ اوطبوت قبكها   ىٙ : اجٔلا  : 

 ح .اوٕٗٗن اوٙ اوتٝبٍبد اوّٕبئٝخ وىتطك اوٍملِٝخ ثٍٗبٛخ اوجواك -             

 ثبوجواكح .رْطٝت األٍطؼ ٖرّمٍٕٝب  -             

     

 اجكٖاد:األعٕيح ٖاوٍٗاك ٖ

 ٌجبهك فّْخ ٌٖجبهك ِب ٍخ . -1

 ٌّٚلح  ٍه ٌضجذ  ىٕٝب ٌىيٌخ . -2

 .ٖاوتٝبًاكٖاد اوزقطٜٝ  -3

 ٌىً .55ٌىً ٖ وٗ 51هاٍطخ ٌُ اوؾلٜل ثطٗن  -4

 ٌىً . 3130x30xقطمخ ٌُ اوؾلٜل ٌممجخ  -5

 فطٗاد اومٍه : 

 . وىجواكح ٌىً    ىٙ اوغبِجُٝ 51ٌىً  ىٙ اَ ٜزوك اوجبقٛ ٌُ اوطٗن اوَبثق   75اوطٗن ٜ فط -1

 ٌىً . 76فّْخ وىغبِجُٝ وىٕٗٗن اوٙ  اثوك ثواكح -2

  ٌىً . 5x50x75ب ٍٓ وىغبِجُٝ اوٙ ؽل األثمبك  اثوك ثواكح ِ -3
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 ة   91    ٌىً وىٗعٓ ةتٜ ٖلٍب ةٛ اوْمه 3كهعخ ٖ وٗ  45ّطا اوغٗاِت اجهثمٓ ثياٖٜخ ا -4

 كِبْ .أ

 ٌىً صً ثواكح ِب ٍٓ وىٕٗٗن وىجمل اوّٕبئٛ   26x26x26اوٍممت ثواكح فّْخ وغبٜخ اجثمبك   كثوأ -5

 .  أ 91اوْمه       ٌى25x25x25ً   اوٍطىٗة 

                      

 )  ة (           (                      91انشكم )             )  أ  (    

 : Drillingالتثقيب 

ة ع  عمليت ه ت المضد  بواس ت مضد  أخر يتمي  بخاصيت الق ت السريت   البريمه ( وهنا  رهو عبا

، والثقكب هكو عمكل تاويكف أسك وانع بأه كار ( 92كمكا فكع الشككل    أنواع عديدة ومختلفكت مك  البكرايم 

 قاب   البريمه(.مختلفت فع المشغوالث ويتم ذل  بأستضمال ماكناث الثقب التع يركب عليها المث

 

 ( انواع البراٌم 24الشكل )  

 انواع المثاهب :

 .( 93شكل    ،المثقب اليدوي  .1

 . ( 94   شكل،  الكهربائع ذو عدة سرعالمثقب اليدوي  .2
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 ( مثقب ٌدوي كهربائً 26الشكل )                             ( مثقب ٌدوي 25الشكل )         

                                                                                            

 

 .( 95الشكل    المثقب الكهربائع المنضدي ذو عدة سرع  .3

المثقب الكهربائع المثبث علو ازرا ويمتا  بحركت هاعديت الو ازعلو واز سفل والو  .4

 .  (  96الشكل     اليمي  واليسار ويتحر  أيضا ب اويت ميل

 

 

                                       

 ( مثقب كهربائً مثبت على االرض 28الشكل )                 ي( مثقب كهربائً منضد 27الشكل ) 

  ريقت أستضمال المثقب :

 ترب  الشغلت المراد تثقيبها بواس ت مل مت مثبته علو هاعدة المثقب . .1

  وبه ( المثقب وتثبث بواس ت مفتاح خاص . االمختارة فع ماسكت  تركب البريمه  .2
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 نختار السرعه المناسبه للثقب حيث كلما كانث البريمه صغيرة تكو  السرعه عاليه  .3

 كا  المضد  صلبا تكو  السرعه ب يئه وبالضكس . والضكس بالضكس وكلما                   

 هواعد عمل الثقوب واالحتيا اث الوااب مراعاتها :

 . ( 97المبينت فع الشكل    تتحديد مواهت الثقوب بواس ت المنق لشغلت ويتم تخ ي  ا .1

 

                                 

                     )أ ( المنقطة                  ( 22 الشكل )             ) ب ( تأشٌر مركزالثقب بالمنقطة  

 به أعوااج . اي ليسم حظت مدى أستقامت المثقاب عند دورانه  .2

تثبيث المشكغوالث تثبيتكا ايكدا علكو منضكدة المثقكب وال تمسك  المشكغوالث باليكد أثنكال التثقيكب  .3

 مهما كانث رهيقت لتانب ازصابه وياب ا  يكو  س ح الشغلت أفقيا .

 ( مت مراعاة الرب  .Vنستخدم مسند علو شكل   عند تثقيب الشغ ث ازس وانيه  .4

نضكدة الماكنكه تكر  فكرا  أو خلكوص بكي  سك ح منضكدة الماكنكه عند تثبيث المشغوالث علو م .5

 وس ح الشغلت لتانب كسر البريمه عند نفاذها او تاكل س ح المنضدة .
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 :    4    رٍوُٜ

 ٌىً   .6صتت ةٛ ٍٖٜ اوتطمٓ اوزٛ رً ثواكرٕب ةٛ رٍوُٜ اوجواكح اوَبثق ثتطو    -1

ٌىً ٖةبئلرٓ 3ٌىً ٖثمٍق  11اجٍ ه  ٖثتطو  ٍه صتت رغطٌٝ ةٛ اؽل عبِجٛ اوضتت  ٌُ  -2

 وزغطٌٝ هاً اوجوغٛ .

 ثمل األِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ ٜمَٗ اوطبوت قبكها   ىٙ : اجٔلا  :

 اٍزقلاي اوٍضبقت أل ٍبن اوزضتٝت اوٍقزى خ . -           

 .  ٍه اوضتٗة ةٛ اوتطك اوٍملِٝخ ٖؽَت اوتٝبً-           

           

 ٕيح ٖاجكٖاد:اوٍٗاك ٖاألع

 . ٌغٕي ثٍىيٌخ ٌضتت  ٍٗكٚ -1         

  ٌىً .6ثوٍٜخ ثتطو   -2         

  ٌىً .11ثوٍٜخ ثتطو   -3         

 ٌّتطخ  ثّطخ   . -4         

 فطٗاد اومٍه :

 ٜ اوْغىخ وغوٗ رمُٝٝ ٌمبَ اوضتت ةٛ ٍٖٜ اوتطمٓ .فط .1

       2- ّّ ّّ ُّ     . 95   ةٛ اوْمه ٖلٍب  خ  ه ٌولي اوضتت ثٗاٍطخ اوٍّتطخ   اوجّطأ
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                                                                                                                                                                                 (كيفيخ تأشير يركس انثمت 98انشكم )                                     

 ٌَك اوتطمٓ ثٗاٍطخ اوٍىيٌخ .أ-3       

 .  99لٍب ةٛ اوْمه   ٌىً ثْمه ِبةن 6صتت اوتطمٓ ثٗاٍطخ ثوٍٜخ أ-4       

 

 يهى (                          6ثمت انمطعخ يٍ انىضظ )  ( 99انشكم )                                        

 وزغطٌٝ  ٌىً 11ٌىً ٖثتطو  3اؽل٘ ِٕبٜزٛ اوضتت ٌُ اوغٕخ اوَ ىٙ ثمٍق  رغطٌٝ ةٛا ٍه  -5         

 .  111ٖلٍب ةٛ اوْمه     هأً اوجوغٛ             

 تُسيم َهبيخ انثمت )تغطيص(                
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 (111كم )انش                            

  يهى (11يهى ( وثمطر)  3تُسيم َهبيخ انثمت ثعًك )         

 

 

 

 

ٌىً  ٖلٍب  3.3اوٍممت ثٗاٍطخ ثوٍٜخ قطؤب ةٛ أؽل أهلبَ صتت ومٍه قىٗظخ كافىٝخ رٕٝئخ  : 5  رٍوُٜ 

  .  111ةٛ اوْمه   

 

 ثمل األِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ ٜمَٗ اوطبوت قبكها   ىٙ :األٔلا  :    

 َت ِٗع ٌملَ اوْغىخ ٌُ فالن علاٖنؽاوٍواك قىٗظزخ لٝ ٝخ افزٝبه اوتطو اوٍّبٍت وىضتت  -1             

 فبٕخ .                 

ٖموك جَ اوتالٖٖظ  اوجوغٛ   مٖ قٝبً    1ٌُ اوغلٖن هقً  ٌىً 3.3 رً افزٝبه قطو اوضتتٌالؽ خ /   

M4 . 

                                                 

 (  111  شكم )                                                                  

 اوٍٗاك ٖاألعٕيح ٖاجكٖاد:       

 ثٍىيٌخ .ٌضتت  ٍٗكٚ ٌغٕي  -1                       

   ٌىً .3.3ثوٍٜخ ثتطو   -2                        

 ٌّتطخ  ثّطخ   . -3                        
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 فطٗاد اومٍه :       

  ٔبقطو كائوحرتوٜجب اوضتت   ٍزٝمبةثٍَبؽخ ٌّبٍجٓ جتٝجٓ ـضـوٍواك ر ٍه رَٜٗخ وىولُ اأ -1        

   .   111لٍب ةٛ اوْمه    ٌىً  7ثؾلٖك              

 رأّٝو ٌولي اوضتت ثبوٍّتطخ .  -2      

 ٌىً .3.3 ٔبصتت هلُ اوٍممت ثبٍزمٍبن ثوٍٜخ  قطوأ -3             

ٍٖطؾٛ اوْغىخ ي ٌضال ثُٝ ٍطؾٛ ةمٛ اوٍىيٌخ ٙك هقبئق ٌُ ٌملَ ٛوٚ لبألوٌٍّٝٗالؽ خ : 

 وؾٍبٜزٕب ٌُ اوقلُ 

 : Hand Tappingلقلوظت اليدويت ا

عمليككت فككتح ازسككنا  أو اللوالككب للقضككبا  أو للثقككوب وازنابيككب للمضككاد  وتاككري هككذه الضمليككت يككدويا هككع 

(  102كما فكع الشككل    ولألسنا  الداخليت والخارايت بواس ت أستضمال عدة تسمو أداة القلوظت اليدويت 

( وتسكتخدم هكذه الماكاري  4-2مستقيمت أو حل ونيت ويتكراوح عكدد هكذه الماكاري مكابي   اما لها مااري

وتستضمل هذه ال ريقت لضمكل أسكنا  داخليكت ذاث مقاسكاث أو اه كار غيكر  ز الت الرايش وكذل  للت ييث .

 .( 103الشكل   ،كبيرة 

  

 ( عمل اسنان داخلٌة 335الشكل )                عدة القلوظـة ( 334 الشكل )                    

 الق ووظ :

هو عبارة ع  مسمار خاص م ود بضدد م  القنواث ال ويلت التع تشككل الحكدود القا ضكه وتضمكل علكو 

 أخراج الرايش والت ييث فع نفس الوهث ويتكو  الق ووظ م  ازا ال التاليت :

أسككنانه : يقككوم بالضمككل ازساسككع عنككد ه ككت اللولككب وتكككو   الاكك ل القككا ت المخرو ككع .1

 مق وعه ولها شكل اانبع متغير .

 ويقوم بتنظيف ومضايرة اللولب الااري ه ضه . : الا ل الضامل .2
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 القنواث . .3

 الا ل االس وانع ويسمو الضنق . .4

 ويستضمل للتثبيث فع المقبا . : الا ل المربت .5

يوضكح أاك ال  ( 104ع   صلب الق ت السريت ( والشكل  ويصنت الق ووظ م  الصلب السبائكع نو 

 الق ووظ .

 

                  5          4                               2                    1          
  

                                           

 
 

                                                           3  

 ( أجزاء القالووظ 336الشكل )         

 أنواع الق ووظ :

فبواس ت ازول  ( 105وكما فع  الشكل     وتتألف م  ث ث ه ت  ماموعت القلوظت اليدويت : -أ

والثانع يتم ه ت غير كامل أما الثالث فيتم اناا  اللولب بأع ائه الشكل والقياساث النهائيت ويمك  

اكودة أسكفل كل م  الق ضه ازولو والثانيكت والثالثكت مك  الماموعكت بواسك ت الخ كو  المو مضرفت

   .الا ل المربت 

 

 االولالثالث ) النهائً(         الثانً                                            

 ( مجموعة القلوظة 337الشكل ) 
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النافكذة والتكع ال ي يكد  ولهكا علكو ه كر فكع الثقكوب ويستضمل لق ت اللوالكب ه ووظ  ولع : -ب

 اللولب .

 تهيئت الثقب لق ت اللولب :

ياب ا  يكو  ه ر الثقب المراد ه ت اللولب فيه أكبر بقليل م  الق ر الداخلع للولب وذل  للتقليل م  

 هوة الق ت وت فع كسر الق ووظ وانسياب المضد  تحث تأثير هوة الق ت .

 

 

مساويا للق ر الداخلع للولب فأ  المضد  سيتضرا لضغ  مرتفت ونتيات لذل   ما اذا كا  ه ر الثقب أ

يحصل أعوااج للفاث ازولو وتكو  غير منتظمت أو هد تنكسر أو هد ينكسر الق ووظ ولكذل  يكتم أختيكار 

 :االتع ولدوكما مبي  فع الاالثقوب المضدة لق ت الق ووظ فيها م  اداول خاصت 

 ( 1ادول رهم                                             

 اقطبهاوٍضبوتت اوٍَزمٍىخ ةٛ رضتٝت اوىٗاوت ااولافىٝخ اوٍزوٜخ                           

 لطر انهىنت

 )يهى (

 لطر انًثمت  )يهى  (

انحذيذ انسهرانريبدي انجروَس، 

 وانًعبدٌ انمصيفخ

وانًعبدٌ  انصهت،انهذائٍ،

 وانطجبئك انطريخ

 
4 

5 

6 

8 

11 

12 

16 

18 

21 

24 

 

3.2 

4.1 

4.9 

6.6 

8.2 

9.9 

1335 

1531 

1731 

2131 

 
3.3 

432 

531 

637 
834 

1131 

13375 

15325 

17325 

21375 

 

 هلوظت س  مثلث داخلع : 
 اويتكه مك  ونختار البريمت ال  مت لضمل الثقب وذلك  حسكب نوعيكت السك  وعكدد أسكنانه  .1

دراكت وهكو ضكروري خاصكت  90الثقب ب  الادول أع ه بضد عمليت الثقب تن ل نهايتع

 للمضاد  الهشت لكع ال تنكسر نهاياث ازسنا  عند نفوذ الق ووظ .

 المباشرة بالق ت بالق ووظ ازول . .2

 ثم الق ت بالق ووظ الثانع . .3

 واخيرا الق ت بالق ووظ الثالث . .4
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 ( 106وكما مبي  فع الشكل       

 
 ( 1(                انخطىح)  2(            انخطىح)  3(               انخطىح)  4انخطىح)          (      5انخطىح)                                          
 (106الشكل                                     

 : ( Diesه ت ازسنا  الخارايت بواس ت اللقم  

المخر كت ( وككذل  بواسك ت اليكد حيكث يمكك  ه كت  يمك  عمل اللوالكب بواسك ت ازالث الميكانيكيكت   

اللولب المتري الخاراع بواس ت اللقم ، ولقمت اللولب هع عبارة ع  حلقت يحتوي س حها الكداخلع علكو 

أسنا  وذاث مااري لخروج الرايش  وكذل  تكو  هذه المااري كحدود ها ت  ، تصنت اللقم م  الصلب 

      فكع الشكككل  والمبينككتوتكككو  اللقكم المسككتديرة كاملكت أو مشكقوفت الكربكونع أو مك  صككلب السكرعاث الضاليكت 

  107 ) . 

 

  

              

                     

                                

  ( لقم اللوالب الخارجٌة 332الشكل )  

وتستضمل اللقم  وبازمكا  ضب  ه ر اللقم المشقوفت فع حدود غير كبيرة فهذا يساعد علو  يادة عمرها

المشقوفت فع ه ت اللوالب ذي الدهت غير الضاليت أما اللقم غير المشقوفت   الكاملت ( فتستخدم لق ت اللوالكب 

 االكثر دهت حيث حيث انها تمتا  بدهت عاليت لك  عمرها أهل مقارنت باللقم المشقوفت .

 ولضمل هلوظت خارايت لشغلت نتبت مايلع : 

 للق ر وعدد ازسنا  ونوعيت الس  وذل  حسب الاداول . أختيار اللقم المناسبت .1
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 ( .108الشكل    كمافع بواس ت لوالبتوضت اللقمت فع حامل خاص بها وتثبث  .2

 

 ( تثبٌت اللقمة فً الحامل332الشكل )

عمل رأس الشغلت المراد هلوظتها مخرو يا أو أع ائها سلبت هليلت ونظيفت كع تتغلل اللقمت بسهولت  .3

 ت .ويسهل الق 

 ترب  الشغلت بالمل مت بقوة وذل  لمنت تحركها عند الق ت بسبب هوة الق ت الضاليت . .4

ياب أ  يكو  رأس الشغلت والق ر أصغر م  ه ر اللقكم كمكا ياكب الضكغ  علكو مقكبا الكدايس  .5

 بصورة منتظمت وخفيفت حتو يبدأ بالق ت كما ال ياو  الق ت أذا كا  اللولب مائ  .

 م الق ت الو ازمام ثم الو الخلف هلي  وتكملت الق ت .بضد تثبيث الدايس يت .6

 أنظمت اللوالب :

 يواد نظاما  م  اللوالب هما :

 درات . 60نظام متري ب اويت  -أ

 درات . 55نظام أنكلي ي  بوصت( ب اويت  -ب

 تااه هما : كما يواد نوعي  م  اللوالب م  حيث از

 لولب يمي  . -أ

 . لولب يسار -ب

 الب :أشكال اللو

                                                     . لولب مثلث .1

 لولب شبه منحرف . .2

 لولب مست يل . .3

 لولب مدور. .4
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   .  M4   ٍه قىٗظخ وضتت اوٍممت ثتٝبً   6رٍوُٜ    

 األٔلا  : 

 ٖؽَت اوتٝبً ة ٜمٍه قىٗظخ كافىٝخ وىضتٜٗزٗقك ٌُ اوطبوت ثمل اجِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ اَ            

 .اوٍطىٗة           

 اوٍٗاك ٖاألعٕيح ٖاوٍملاد :

 ٌغٍٗ خ قىٗظخ كافىٝخ . -1              

                ٌبٍك اوتالٖٖظ . -2              

 فطٗاد اومٍه :

 اونٚ رً  ٍىٓ ةٛ هلُ اوٍممت ثتطوٌىً  ؽٝش اَ اوضتت  4ٖثتطو  ٌغٍٗ خ اوتىٗظخافزو -1      

 .   1   ٖؽَت اوغلٖن  ٌىً  3.3           

 .   اوٍّمّخ   ذ اوتطمخ ثبوٍىيٌخصج -2       

 اوٍجبّوح ثبوتطك ثبوتالٖٖظ األٖن . -2       

 قطك ثبوتالٖٖظ اوضبِٛ .صً أ -3       

 قطك ثبوتالٖٖظ اوضبوش .ٖأفٝوا   أ -4       

   . 119ّمه      ،  جوغٛاوتالٖٖظ   او جِيان بٔيا  ٖثنوك ٜٖجؼ اوضتت ع

    

   قالٖٖظ119اوْمه                                                

اوٍجّٝخ ةٛ  اووثٜ ثُٝ اوتطمخ اوٍَزطٝىخ   اوتب لح   ٖاوٍممت ٖٜمَٗ اوْمه اوّٕبئٛ   صتبوخ ٖهق  

   ثمل اوزغٍٝك . 111اوْمه    
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   ثمبنخ ورق ( 111انشكم )                                                

 :Straightening and Bending   الحنع ( ععملياث التضديل والثن

 احدى عملياث التشغيل م  غير أ الت رايش ويمك  أارال عمليت التضديل علو الساخ  أو البارد التضديل :

تكتم عمليكاث حيث تسل  هوة لتغيير شكل الاسم وفق ما هو م لوب. عمليت مضاكست لضمليت التضديل ع :الثن

يمككك  أارائهككا يككدويا وتضتمككد علككو نككوع المضككد  وسككمكه وازدواث ع بواسكك ت مكككائ  خاصككت وكككذل  الثنكك

  المستضملت .
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 : ثنع شغلت   ه ضت م  الصفيح ( باليد .(  7تمري     

 

 باليد .يكو  ال الب هادراًعلو ثنو ه ت الصفيح الرهيق  بضد ازنتهال م  التمري ازهداف :      

 المواد وازاه ة والمضداث :     

 منضدة عمل . -1

 ه ضه مضدنيت سميكه . -2

 . م  الصفيح  شغلت (ه ضه  -3

 خ واث الضمل :

 ضت الشغلت حسب تضيي  خ  الثنع علو حافت هاعده حديديت . .1

بواسك ت اليكد  وأضكغ  عليهكا نال عمليت الثنعضت ه ضه مضدنيت سميكه علو ه ضت الضمل لتثبيتها أث .2

 اليسرى .

 أ  تكتمل عمليت الحنع .ضغ  الشغلت بواس ت راحت اليد اليمنو بأتااه الحنع الو أ .3

 ريقت الحنع باليد .(يبي    111 الشكل 

 

 طرٌقة الحنً بالٌد (333الشكل )
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 ثنع شغلت   ه ضت م  الصفيح ( بالماسكت .  : ( 8تمري     

 بالماسكت . يكو  ال الب هادراًعلو ثنو ه ت الصفيح الرهيق ازهداف :

 

 المواد وازاه ة والمضداث :

 . ه ضت عمل   ه ضت ضيقت م  الصفيح (              

 

          خ واث الضمل : 

 تمس  ه ضت الضمل بواس ت الماسكت عند موضت الحنع . -1           

 ( 112شغلت بالماسكت الثانيت حول الماسكت ازولو فع اهت الحنع والشكل  تثنو ال -2                

 يوضح عمليت الحنع بالماسكت.                    

 

 ( عملٌة الحنً بالماسكة 334الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 ثنع شغلت بالمنكنت . :( 9تمري     

 بالمنكنت . يكو  ال الب هادراًعلو ثنو ه ت الصفيح ازهداف :

 مواد وازاه ة والمضداث :ال

 ه ضت عمل   شغلت ( م  الصفيح . -1            

 مل مت مثبتت علو منضدة عمل . -2            

 م رهت . -3            

 خ واث الضمل :

 شد الشغلت علو المنكنه بحيث يت ابق خ  الحنع مت الحد الضلوي لف  المنكنه الثابث . -1

الرهيقت براحت اليد أو بق ضت ضغ  أما ه ضت الضمل احنو ه ضت الضمل   الشغلت (  -2

وه ضت الضمل التع لها حدود حنع  ويلت  (113شكل   السميكت تحنو بضرباث الم رهت

فأنها ال تحنو بضرباث الم رهت مباشرة لمنت حدوث أضرار للشغلت م  ارال ضرباث 

 الم رهت .

            

 ( الحنً بالمنكنة 335كل )  شال

هع عمليت تشكيل المضاد  م  غير أ الت الرايش الو أشكال مختلفت ويكو  التشككيل امكا علكو :ال رق 

 الحار او البارد 

 وبواس ت أستضمال الم ارق حيث ت رق الشغلت كتلت م  الحديد خاصت تسمو السندا  .

الشكل المضكي   هع م  الضدد المستخدمت فع الحدادة اليدويت وتستضمل لل رق علو الشغلت لتاخذ الم رهت :

 .، والشكل   ( يبي  بضا أنواع الم ارق 

وهو كتلت م  الحديد أو الصلب التع يوضت عليها المضد  لي رق عند تشكيله بالحكدادة ويتككو   السندا  :

 (.114  السندا  م  ازا ال المثبتت  بالشكل
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 ب ( عمل برشمة337)   أ( عدة البرشمة      337)                ندانس (336الشكل )   

 أنواع الم ارق : 

 الم ارق علو نوعي  يدويه واليه .

ت م  حيث الحام وكذل  م  حيث الشكل فهنا  م كارق ذاث يتختلف الم ارق اليدو الم ارق اليدويت :

، كما انها تختلف فع المادة التع يصنت منها راس الم رهكت فمنهكا راس مدبب وأخرى ذاث رأس مدور 

 و الب ستيكيت او تصنت م  النحاس او م  ازلمنيوم وغيرها .الحديديت أ

 منها الم ارق التااريت والم ارق الهوائيت والم ارق الساه ت . أنواع الم ارق ازليت :

 

 : Riveting   البرشمت 

هع احدى  رق الرب  وتمتا  ع  باهع انواع الرب  بقوتها ونوعيتها الايدة لذل  تستضمل فع صكناعت 

وتضتبرم  انواع الرب  الدائم اذ اليمك  ف  الرب  اال بكسر مسمار البرشكام ال وال ائراث والسف  .المرا

 ،وكذل  تستضمل للمضاد  المضاد  التع اليمك  لحامها بسهولت .

انواع مسامير البرشمت :تكو  مسامير البرشكمت علكو انكواع فمنهكا الصكلدة ومنهكا الماوفكت ، والمضكاد  

ا هع البراص ، النحاس ، االلمنيكوم ، الحديكد .....الكخ كمكا ا   كرق تشكغيل البرشكمت المستضملت لصناعته

 تتم بالتشغيل علو البارد والتشغيل علو الحار .

 االدواث المستخدمت للبرشمت :

او الهككوال ، ولككك  واث امككا يدويككت كالم ككارق او ااهكك ة هيدروليكيككت وااهكك ة تضمككل بالبخككارتكككو  ازد

ع  ورش صيانت السياراث والتكع يسكتخدمها عامكل الصكيانت عنكد الحااكت هكع الضكدة االدواث المستخدمت ف

 . أ ، ب ( 115ميكانيكيت والموضحت فع الشكل   ت الاليدوي
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 رب  ه ضتي  م  الصفيح بواس ت البرشمت اليدويت .(  10   تمري  

 ازهداف : 

 ادراً علو استضمال عدة البرشمت للرب  والتثبيث .يصبح ال الب ه -1         

 ه ضتي  م  الصفيح بواس ت البرشمت اليدويت .يصبح ال الب هادراً علو رب   -2          

 اوٍٗاك ٖاألعٕيح ٖاجكٖاد:

 .مناسبت عدة برشمت مت مساميربرشمت  -1             

 ه ضتي  م  الصفيح .  -2            

      ثقب كهربائع عمودي او يدوي مت بريمت مناسبت .م -3            

 منق ت   بن ت ( . -4            

 م رهت . -5            

 ه ضت عمل      ه ضت عمل ثانيت                       مل مت مثبتت علو منضدة عمل . -6            

 

 (ربط قطعتٌن بالبرشام 338الشكل )  

 خ واث الضمل :  

 ه ت ه ضتي  م  الصفيح بواس ت المقص اليدوي او االلع .أ -1

                              مسكككافت التراككككب  وضكككت تراكبكككع ( .مكككت مراعكككاة ضكككت حكككافتع الق ضتكككي  الواحكككدة فكككوق االخكككرى  -2 

 المسافت بي  مرك  الثقب والحافت .ضضف تساوي  بحيث

 لبن ت .  اماك  ثقوب مسامير البرشام وتاشيرها باخ  -3 

      البرشككمت ت بريمككت ه رهككا اكبككر مكك  ه ككر مسمارب الق ضتككي  وهمككا فككع وضككت التراكككب بوسككا أثقكك -4 

 مناسب . بخلوص

 . (116شكل  بواس ت عدة البرشام ويتم ادخالت بالثقب النافذ للق ضتي مس  المسمار  أ -5  

 رب  الق ضتي  وعندئذ يتم رشمت ، ضغ  علو الاها  بقوة تؤدي الو تكو  الرأس الثانع لمسمار البا-6  

 عدد مسامير البرشمت الم لوبت . علووبتكرار ذل        
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          رب  ه ضتي  م  الصفيح بواس ت ه ضت ثالثت باستخدام عمليت البرشكمت :ممارست (  11تمري             

 . اليدويت

 

 :   Weldingؾبي  ىاو

ِٝخ ثٗاٍطخ اوؾواهح اٖ ثزَىٜٝ اوٚغٜ اٖ ثبٍزقلاي اوٚدغٜ ؾبي اوٍمبكَ ثبِٓ ٖٕه اوٍٗاك اوٍملوٜمو  

  ؽْٗ اٖ ثلَٖ اٍزقلآٌ ٖٜمدَٗ ٌمدلَ اوؾْدٗ  ءبي ثبٍزقلاي ٌملَ  ٌىٛىؾٍٜمُ رأكٜخ او ٖٖاوؾواهح ٌمأ .

 ٌب ٍٜبصىٕب  .ؾبٌٝخ اٖ ىاو خٌالئٍب وىٍملَ اجٍبٍٛ ٖوٓ ِ ٌ فٖبئٖ

 ٕب : ؾبي  ىٙ اِٗاع  لٜلح ِنلو ٌّىاو

 اٍزٝىُٝ . ٖلَٛؾبي ثبجىاو .1

 ؾبي ثبوتًٗ اومٕوثبئٛ .ىاو .2

 ؾبي ثبوٍتبٌٖخ اومٕوثبئٝخ .ىاو .3

 َ .ؾبي ثبجهعٗىاو .4

 خ .ىؾبي ثبوٍِٗاو .5

 اوتًٗ اومٕوثبئٛ .اوْبئمخ ٌُ اوىؾبي لبوىؾبي ثٗاٍطخ اجٖلَٛ اٍزىُٝ ٖ ٍٖٝزً اوزطوق اوٙ اجِٗاع

ح ٌدُ اوتدًٗ اومٕوثدبئٛ اوٍزمدَٗ ثدُٝ لوٍزٗودٝدخ رَدزقلي اوطبقدخ اوؾواهٜدخ اٖة ؾبي ثبوتًٗ اومٕوثدبئٛ :ىاو -

 .  117ٖلٍب ٌٗٙؼ ةٛ اوْمه   بٌخ  اك وؾؾبي ٖاوٍملَ اوٍوىاومزوٖكُٜ  ٍىك او

ٌٖددبكه اوزٝبهاومٕوثددبئٛ وتددًٗ اوؾددبي : َٜددزقلي لدده ٌّبوزٝددبه اوٍزّددبٖة ٖاوزٝددبه اوٍَددزٍو ا ٍددبن اوؾددبي  -

ٍدت وىؾدبي بّاوؾٖٗن  ىٙ او ٗوزٝخ ٖاوزٝدبه اوٍُ ؾبي رٍمّب ٌىثبوتًٗ اومٕوثبئٛ ٌك ٖعٗك أعٕيح ٌٖمبئُ او

 ٜجدُٝ  115ٖاوْدمه    ٖٔنْ اوٍمبئُ اٌب صبثزخ روثٜ ثُٝ ٌٖله اوزغنٜخ ٖاوْغىخ اٖ كٖاهح رتٗي ثزٗوٝل اوزٝبه

 . ٌبلّخ وؾبي اوتًٗ اومٕوثبئٛ اوضبثزخ

       

ماكنة لحام القوس ( 332الشكل )       ( يىضح انهحبو ثبنمىش انكهرثبئي 117 انشكم )     

 الكهربائً
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 . ىٙ قطمخ  هاٍطخ  ثبوتًٗ اومٕوثبئٛ وؾبي فطٗٛ ٌَزتٍٝخ    :12  رٍوُٜ

 ثمل اجِزٕبء ٌُ اوزٍوُٜ ٜٖجؼ اوطبوت قبكها   ىٙ : األٔلا  :

 . ىٙ هاٍطخ ٌُ اوؾلٜلوؾبي  فطٗٛ ٌَزتٍٝخ ثبوتًٗ اومٕوثبئٛ             

 اوٍٗاك ٖاألعٕيح ٖاجكٖاد:

 ٌىً .121x51x5هاٍطخ ٌُ اوؾلٜل قٝبً  -1             

 .  ماكنت لحام القوس الكهربائع -2             

            اٍالك وؾبي . -3             

 فطٗاد اومٍه :

 .   119    ،ٖلٍب ةٛ اوْمهٌىً 121x51x5 اوتطمخ  اوواٍطخ  قٝبً  ٔٝئ .1

 

               ( 119انشكم )                                                         

بوٍبٍك قٚٝت ٌملِٛ ثصجذ ٖ، بىوخ  حؾبي ثبوٍبٍك اوٍضجذ ةٛ ٜلىٖٕه اؽل لٝجالد ٌبلّخ او .2

    .  121ٖلٍب ةٛ اوْمه     ؾبي ى ٍىك او

 

 رثظ انكيجالد ( 121انشكم )
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 .   ا الْ 121اوْمه   اومٝجه اجفو ثبوغيء اوٍواك وؾبٌٓ هٖٕ .3

 ثبوٍٖلهاومٕوثبئٛ .  لحام القوس الكهربائعماكنت ٖٕه  .4

 اوٗاقٛ . َىك اوٝٓ . ثمل رغطٝخ اوٗعٕخ ثبوتّبعك ٌٗٙك اوؾبي ٖٜتوة اوؽل .5

اوٙ ٕٕو ٛو   ٌىً . رٗكٚ اوؾواهح اوٍزٗولح 4-3مل  ّٓ قىٝأل  ثطو  اوَىك صً أثْغىخ او أوٌٍ .6

ِٛ اوٍزمَٗ ٖٜمَٗ  ّل ىخ ٖاوَىك ةٛ اوؾبي اوٍملاوَىك ٖعيء ٌُ اوْغىخ ٖٜقىٜ ٌملِٛ اوْغ

 ؾبي . ىرغٍٝل اجفو كهىح او

 ٜزً اوؾبي ثضالس ؽولبد ٔٛ : .7

 ٌىً  .4-3اجٍ ه ثبرغبْ ٌؾٗه اوَىك ٖموك والؽز بظ ثطٗن صبثذ وىتًٗ   اوٙ - أ

 ثطٗن فٜ اوؾبي ٛىئ اوقطٗٛ اوؾواهٜخ وؾبٌٕب . - ة

ىي زؾلة اوجَٜٝ اوالاورؾوٜك اوَىك  وٙٝأ ٖ ٍٗكٜأ  ىٙ فٜ اوؾبي وىؾٖٗن  ىٙ  - ط

 . ؾبي ىاو وٍم ً  ٍىٝبد

 .ثبوتًٗ اومٕوثبئٛاوواٍطخ ؽلٜل وؾبي قطمزُٝ ٌُ  :ٌٍبهٍخ   13رٍوُٜ     

 األٔلا  :

 ثمل اجِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ ٜٖجؼ اوطبوت قبكها   ىٙ :            

 اوتطك اوؾلٜلٜخ ثىؾبي اوتًٗ اومٕوثبئٛ .  ٖٕه            

 اوٍٗاك ٖاألعٕيح ٖاجكٖاد:

 .   121لٍب ٌجّٝخ ةٛ اوْمه    ٌىً   1215x 50 xتٝبً قطمزُٝ ٌُ ؽلٜل اوواٍطخ ث  -1             

 .  ماكنت لحام القوس الكهربائع -2             

 اٍالك وؾبي . -3             

 

                           ( 121انشكم )                                                             

 فطٗاد اومٍه :



 

65 

 .ٌىً 5ٖثٍَك   ٌىً  x 50 121ثتٝبً قطمزُٝ ٌُ ؽلٜل اوواٍطخ  ٔٝئ .1

 . 122ّمه    ٌىً ثُٝ اوتطمزُٝ 1ثزوك ةواغ   ؾبي ىٌٗٙك اؤٝئ  .2

 .ةٛ اوزٍوُٜ اجٖن جرٍبي  ٍىٝخ اوؾبي  ارجك اوقطٗاد اجفو٘ .3

 اللحام باالوكسع استيلي  :

ت اللحام حتو دراكت حكرارة االنصكهار بالشكضله المتولكدة عك  احتكراق ويتم فيه تسخي  المضد  فع من ق

للحككام الصككفائح الرهيقككت والمضككاد   غككا  الوهككود االسككتيلي  بمسككاعدة االوكسككاي  وتصككلح هككذه ال ريقككه

 . يوضح عمليت اللحام وباتااهي   ( 122 والشكل الحديديتغير

 

 ( اللحام باالوكسى استٌلٌن344)  الشكل                                             

وهككو وهككود غككا ي لككه هابليككه شككديده علككو االنفاككار فككع ظككروف مضينككه ويحضككر غككا   غككا  االسككتيلي  :

االستيلي  صناعياً بتفاعل كربيكد الكالسكيوم مكت ا لمكال ، ومك  خواصكه انكه ذو رائحكه كريهكه وال لكو  لكه 

 وهابليته ل حتاق شديده .

ده صناعيه صلبه علو شكل حار ،يحضر صناعياً م  مواد  بيضيه هما الحاكر هو ما كربيد الكالسيوم :

 الايري وفحم الكو  فع افرا  كهربائيت عند درات حرارة عاليه .

غا  ال رائحه له وال لو  غير هابل ل شتضال ولكنه يساعد علو االشتضال بدراه كبيره  غا  االوكساي  :

 اث الوهود كاالستيلي  ول يادة درات حرارة لهب اللحام.ويستخدم االوكساي  فع اللحام لحرق غا 

 مضداث وادواث اللحام باالوكسع استيلي                           

 وتشمل  المضداث االتيه :        

 .( 123الشكل   هو اها  لتكوي  الخلي  الغا ي ل حتراق   اكساي  و استيلي  (  مشضل اللحام : -1

 اجؽٍو والٍزٝىُٝ رَزمٍه وّته غبى اجٖلَغُٝ ٖغبى اجٍزٝىُٝ ٖرمَٗ ثبوىَٗ فواًٛٝ اوغبى : - 2

                         ٜٗٙؼ موك .  121  ٖاوْمه ٖاجىهق والٖلَغُٝ    

 رق ٘ اوٚغٜ اومبوٛ جٍطٗاِبد اجٖلَغُٝ ٖاجٍزٝىُٝ اوٙ اوٚغٜ اوٍالئً                 ٌّ ٍب د اوٚغٜ :  -3

 .   122اوْمه    ،وىؾبي     
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   يُظى انضغظ               خراطيى َمم انغبز                                                مشعل اللحام

 ( 123 انشكم)

 كافددده اجٍدددطٗآِ 2ٍدددً\لغً  151ٖٜمدددَٗ ٙدددغٜ اوزٗلَدددغُٝ    : اٍدددطٗاِبد غدددبى اجٖلَدددغُٝ -4

 .  أ124ّمه 

 2ٍددً\  لغ15ً -15ٖٜمددَٗ ٙددغٜ اجٍددزٝىُٝ كافدده اجٍددطٗاِخ ٔددٗ    اٍددطٗاِبد غددبى اجٍددزٝىُٝ : -5

ٍٖٜمُ اوؾٖٗن  ىٙ غدبى اجٍدزٝىُٝ ٌدُ ٌٗودلاد فبٕدخ ٜز ب ده ةٕٝدب لوثٝلاومبوَدٝٗي ٌدك  .  أ123ّمه 

 اوٍبء .

      ،اٍٖدددؾجٓ ٌّٕدددب وٖدددٍبٌبد وغدددوٗ رمجئزٕدددب ثبوغبىد ثبرددديٖك اجٍدددطٗاِب ٕدددٍبٌبد اجٍدددطٗاِبد : -6

 .  ة 124 اوْمه

                            

  صًبو االضطىاَخ ( ة )                                                  اضطىاَبد انغبز)أ(                 

 (124انشكم )

 وىؾبي ٖؽٍبٜزٓ ٌُ اجٖلَغُٝ اوغٗٚ لٍب ٍّٜك                   رمٍه  ىٙ اىاوخ اجلبٍٝل ٌُ ا ٌَب لاد اوٖٕو : -7

 اٌزٖبٓ اوغبىاد ٖٜمطه ر ب ىٕب ٌك ثولخ اوىؾبي .    

 اٍالك اوىؾبي . -5 

 ِ بهاد اوىؾبي اوٗاقٝخ . -9 

 ق بىاد . -11 

 قلاؽبد . -11 
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 ٕلاهٚ عىلٜخ . -12  

 ثبجٖلَٛ اٍزٝىُٝ :فطٗٛ ٌَزتٍٝخ وؾبي    14    رٍوُٜ

 ٔلا  :األ 

 ثمل اجِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ ٜٖجؼ اوطبوت قبكها   ىٙ :             

 .  ثٗاٍطخ اوىؾبي ثبألٖلَٛ أٍزٝىُٝ ٌُ اوؾلٜلفطٗٛ ٌَزتٍٝخ  ىٙ ٕ ٝؾخ  وؾبي              

 اوٍٗاك ٖاألعٕيح ٖاوٍملاد : 

           اٍطٗاِخ اٖ ٌٗول غبىاجٍزٝىُٝ . -1             

 اٍطٗاِخ غبى األٖلَغُٝ . -2             

 اٍالك وؾبي . -3             

 ٌبكح ٌَب لح وىٖٕو . -4             

 . 125 ٌىً ّمه  50x 121ثبثمبك قطمخ اوؾلٜل  اوٖ ٝؼ  -5             

 فطٗاد اومٍه :   

 .  ٌىً  x 50 121قطمخ ٌُ اوٖ ٝؼ ثبثمبك   ٔٝئ -1             

 .  125لٍب ةٛ اوْمه   ً فطٗٛ ٌَزتٍٝخ  ىٙ اوتطمخوؾإ -2             

 . ثمل األِزٕبء اوىؾبي رّ ٝا اوتطمخ -3             

     
                    (                       125انشكم )               
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 ٌٍّٕب   ومه ٌىً  x 50 121وؾبي ِبةن وتطمزُٝ ٌُ اوواٍطخ ثبثمبك      : 115رٍوُٜ  

 األٔلا  :     

 ثمل اجِزٕبء ٌُ ٔنا اوزٍوُٜ ٜٖجؼ اوطبوت قبكها   ىٙ :                 

 ثٗاٍطخ اوىؾبي ثبألٖلَٛ أٍزٝىُٝ .   ٖٕه اوتطك اوؾلٜلٜخ                 

 اوٍٗاك ٖاألعٕيح ٖاوٍملاد :

           اٍطٗاِخ اٖ ٌٗول غبىاجٍزٝىُٝ . -1             

 اٍطٗاِخ غبى األٖلَغُٝ . -2             

 اٍالك وؾبي . -3             

 ٌبكح ٌَب لح وىٖٕو . -4             

  .126ٌىً  ّمه   50x 121قطمزُٝ ٌُ اوؾلٜل  اوٖ ٝؼ  ثبثمبك -5             
 فطٗاد اومٍه : 

 رٕٝئخ اوتطمزُٝ ثبجثمبك اوٍطىٗثخ .-1               

 . 126ّمه  ٌىً   1ٌَبةخ ثٍّٕٝب  روك -2               

 وؾبي اوتطمزُٝ   وؾبي ِبةن   .-3               

 
 

 (126انشكم )  
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 أضئهخ انفصم

 
 : لك أِٗاع اوٍ برٝؼ اوٍَزقلٌخ ةٛ ٕٝبِخ اوَٝبهاد .1ً

 : لك إٍزمٍبجد ٌ زبػ اوميي .2ً

 :ٌبإٍزمٍالد اوٍتٝبً اوْموٚ  ّوائؼ اوتٝبً  .3ً

 أِٗاع ٌَبٛو اوتٝبً اوٍَزمٍىخ ةٛ اوٗهُ .: لك 4ً

 :ٌبأعياء اوٍٝموٌٖزو اوقبهعٛ .5ً

 ٝموٌٖزواد .ٍ: لك أِٗاع او6ً

 : و  اوّْو .7ً

 : ّل رولٝت ٍالػ اوٍّْبهاوٙ أٚ عٕخ رزغٓ أٍّبِٓ .5ً

 : و  اوجواكح .9ً

  لكأعياء اوٍجوك .11ً

 :ٌبٔٛ اوّتبٛ اوٍزجمخ وطوٜتخ اوجواكح اوٖؾٝؾخ .11ً

  و  اوزضتٝت .:12ً

 :ٌبأِٗاع اوٍضبقت اوٍَزمٍىخ ةٛ اوٗهُ .13ً

 :ٌبوتٗا ل ٖاإلؽزٝبٛبد اوٗاعت ٌوا برٕب  ّل  ٍه اوضتٗة .14ً

 : و  اوتىٗظخ .15ً

 :ٌبوملح اوٍَزمٍىخ ةٛ  ٍىٝخ اوتىٗظخ اوقبهعٝخ .16ً

       : ٌبوملح اوٍَزمٍىخ ةٛ  ٍىٝخ اوتىٗظخ اولافىٝخ 17ً

 ٛ  ٍىٝبد اوضّٛ اوٝلٖٚ .:ٌبوطوق اوٍزجمخ ة15ً 
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 نًصبدرا

األٌٍ اوزمّٗوٗعٝخ .رأوٝا هٖكوا عَّٝمٛ روعٍخ اوٍّٕلً ٌؾٍل  قطك اوٍمبكَ ٍىٝبد  -1

 .  ىٗٚ ،ٌؤٍَخ األٔواي 

 ةٛ ّجمخ اوٖٝبِخ ةٗومٌ ٖالُ . اوتٝبً وىٍٝمبِٝمُٝٝرلهٜت اوٖٝبِخ ، لواً  -2

 .  LAUNCH MEلزىٗلبد ٌّزغبد ّولخ جِِ اوْوق األٍٖٜ  .    -3

 لزىٗلبد  لك ٖأعٕيح وْولبد ٌقزى خ . -4

 .وىٖا األٖن ٖاوضبِٛ ٌٝمبِٝك ،ٌمبكَ ،ٍٝبهاد ٌّبٔظ اوزمىًٝ اوٍّٕٛ  -5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث               

 المحرك                        
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 التعرف على االجزاء الرئٌسٌة للسٌارة وعملها

 :  Body الجسم -1

فعلى الهٌكل ٌمكن بناء انواع  ( 121كما فً شكل )  سٌارة شكلها وطرازها النهائًللٌعطً الجسم 

شكل سٌارة ذات بابٌن او اربعة  إعطاءالسٌارات فمثال على الهٌكل الواحد باالستطاعة  أبدانعدٌدة من 

جعلها سٌارة للنقل الخفٌف )بٌك اب(حسب تصمٌم  أواوٌمكن جعلها من نوع صالون اوستٌشن  أبواب

 الجسم .

             

 ( جسم السٌارة 721شكل )                                          

 : Fram االطار المعدنً -2 

مثل المحرك وصندوق   (121كما فً شكل )   ٌحمل اطار السٌارة المعدنً جمٌع اجهزة نقل الحركة 

التروس والمحور االمامً وجهاز القٌادة والتوجٌه وٌطلق على كل هذه المجموعات وهً مجمعة اسم 

 الهٌكل  وٌركب هٌكل السٌارة على االطار المعدنً وٌربط به باحكام 

              

 ( االطار المعدن721ًشكل )                                          
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 : االطار المعدنًمهام 

فً المواضع المعدة لها لتقوم بواجبها بصورة جٌدة مثل المحرك وصندوق األجزاء المٌكانٌكٌة  حمل (1

 والمحور األمامً وجهاز القٌادة والتوجٌه....الخ. التروس

 ( إسناد الثقل فوق السٌارة.2

قوة العزم المنقول من ( امتصاص الصدمات واالجهادات التً تسببها وعورة الطرٌق عند السٌر و3

 المحور الخلفً 

 

 

 واالطار المعدنً للسٌارةصٌانة جسم 

( غسل وتنظٌف االطار المعدنً الصندوق الخلفً واالطارات با لماء البارد ألبعاد الطٌن واالوساخ 1

 المتجمعة فً زواٌا االطار.

االسفلت فً خواصها لمنع ( رش االطار المعدنً من االسفل بطالء واق او بمادة  كٌمٌاوٌة  تشبه 2

 الصدأ

( ابعاد الغبار واالوساخ من الجسم بالغسل بالماء البارد لجعل الطالء مقاوم وٌجب ان ٌكون رذاذ الماء 3

ناعما فاذا كان    تٌار الماء قوٌا فؤنه ٌضغط ذرات الغبار الى داخل الطالء كما ٌجب ان تبعد اجزاء 

االسفنج اللٌن مع الماء وٌستحسن عدم استعمال  المواد القلوٌة  االوساخ العالقة على السٌارة بقطعة من

 مثل : الصابون وٌستعاض عن ذلك بمواد غسل خاصة )شامبوسٌارات(.

( تشحم اجزاء السٌارة المتحركة مثل االبواب وغطاء المحرك وغطاء الصندوق الخلفً والنوابض 4

 م(.الورقٌة )فً السٌارات الحدٌثة تم االستغناء عن التشحٌ

 ( اصالح اوتبدٌل النوابض الورقٌة ومخمد الصدمات فً الوقت المناسب .5

 ( اعادة ربط االجزاء المفككة فً الجسم واالطار المعدنً.6
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 التعرف على االجزاء الرئٌسٌة للمحرك..

 وتقسم هذه االجزاء الى :

 االجزاء الثابتة للمحرك. (7

 االجزاء المتحركة للمحرك. (2

 الثابتة:االجزاء 

 : Cylinder Headغطاء االسطوانات  (7

 (  .121وهو عبارة عن غطاء لالسطوانات ٌركب على كتلة االسطوانات كما فً الشكل ) 

 

                         

 ( غطاء االسطوانة721شكل )                                    

 

 

 

 Cylinder Block  كتلة االسطوانات (2

هً الهٌكل الرئٌسً للمحرك وتثبت علٌها اجزاء المحرك مثل عمود المرفق وعمود الحدبات  

 (.  131كما موضح فً الشكل ) ومضخة الماء ومضخة الوقود المٌكانٌكٌة وموزع الشرر
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 كتلة االسطوانات( 731شكل )                                      

 oil case حوض الزٌت (3

 (  131الشكل) كما فً ٌستخدم حوض الزٌت كوعاء لحفظ الزٌت وٌثبت اسفل كتلة االسطوانات  

                         

 حوض الزٌت(  131شكل )                                          

 Manifold Intake& Exhaust (مجمع السحب والعادم 4

 مجموعة انابٌب ومجاري مصممة بشكل معٌن الدخال المزٌج ) الهواء +بنزٌن(تسمىهوعبارة عن 

) تسمى مجمع العادم كما فً الشكل (  وخروج غازات العادم132كما فً الشكل )  مجمع السحب و

133  ) 
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 مجمع العادم( 133شكل )                        مجمع السحب( 132شكل )         

 المتحركة للمحرك :االجزاء 

 

 Piston المكبس (7

 (. وظٌفتة سحب وضغط المزٌج ونقل قوة االنفجـار 134عبارة عن جسم اسطوانً كما فً شكل )  

 الى عمود المرفـق وكسح غازات العادم 

                              

  المكبس (734شكل )                                           
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 Connecting Rod التوصٌل ( ذراع2

 كما فً شكل )  (  المرفق هو الجزء الذي ٌقوم بنقل حركة المكبس  الترددٌة الى حركة دورانٌة لعمود 

                       

 ذراع التوصٌل ( 735شكل )                                      

 CrankShaftعمود المرفق  (3

ٌقوم بتحوٌل الحركة الترددٌة للمكبس الى حركة دورانٌة مستمرة وكذلك ٌقوم بتحوٌل حركة افعال 

جمٌع المكابس مجتمعة الى قوة دورانٌة واحدة تعمل على استمرارٌة دوران المحرك كما فً شكل )  

136) 

                        

 عمود المرفق( 736شكل )                                          
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  CamShaft  عمود الحدبات (4

 (  131كما فً شكل )   ٌعمل عمود الحدبات على فتح وغلق صمامات العادم حسب التوقٌت المناسب 

                                 

 (  عمود الحدبات 731الشكل)                                          

 Valve الصمامات (5

الصمامات للتحكم فً دخول الشحنة )هواء +وقود( وخروج غازات العادم وهناك نوعان من تستخدم 

 (131كما فً شكل )   الصمامات :هما صمامات السحب وصمامات العادم

                    

 ( صمامات المحرك731شكل )                                    
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 fly wheelالحدافة  (6

تتصل الحدافة بعمود المرفق وتعمل كمخزن للطاقة تعمل الحدافة على تشغٌل المحرك فً بداٌة  

 ( .131التشغٌل ونقل القدرة الى اجهزة نقل الحركة عن طرٌق القابض )الفاصل ( كما فً شكل )  

                 

 الحدافة( 731شكل )                                          

 Timing gears تروس التوقٌت(  1

هناك عالقة بٌن حركة المكابس نحو األعلى واألسفل وفتح وغلق الصمامات وٌتم ضبط وتوقٌت هذه   

كما فً الشكل)   العالقة عن طرٌق تروس التوقٌت المثبتة على مقدمة عمود المرفق وعمود الحدبات

141.) 

                       

 تروس التوقٌت (741شكل )                                          
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 التعرف على األجزاء الخارجٌة للمحرك  

 Alternatorالمولد  (7

هوجهاز كهربائً ٌعمل على تحوٌل الطاقة المٌكانٌكٌة الى طاقة كهربائٌة وظٌفتة هو شحن البطارٌة    

 ( 141كما فً الشكل )  

                              

 المولد( 747شكل )                                          

 Starter Motor محرك بدء التشغٌل (2

 هوجهاز ٌستعمل فً تحوٌل الطاقة الكهربائٌة الى طاقة مٌكانٌكٌة والغرض منه تدوٌر عمود المرفق  

 (  142كما فً الشكل ) 

                            

 محرك بدء التشغٌل (742شكل )                                    
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 محركالمنظومة تغـذٌة ( 3

بفعل التخلخل كما فً الشكل )  وظٌفته التحكم فً كمٌة الوقود الى الهواء بنسبة صحٌحة أ( المغذي 

143) 

                        

 المغذي( 743شكل )                                           

 

كما  وظٌفته التحكم فً كمٌة الوقود الى الهواء بنسبة صحٌحة الكترونٌا ب (منظومة الحقن األلكترونً

 (144فً الشكل ) 

                      

 ونًمنظومة الحقن األلكتر( 744شكل )                                 
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 Distributer موزع الشرر (4

ٌعمل الموزع على توزٌع تٌار الفولتٌة العالٌة  القادم من ملف   موزع الشرر ذو نقاط التالمس:أ(  

 (  .145كما فً الشكل )   اإلشعال الى شمعات القدح

                             

 ذو نقاط التالمس موزع الشرر( 745شكل )                                          

 

الى  العالٌة  القادم من الحاسوبٌعمل الموزع على توزٌع تٌار الفولتٌة  االلكترونًموزع الشرر ( ب

 (  .146كما فً الشكل )   شمعات القدح

 

                      

 االلكترونً( موزع الشرر 746شكل )                                     
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 فتح غطاء االسطوانات من المحرك :( 1)   تمرٌن

 : األهداف

 ان ٌكون  الطالب قادرا على : 

 فتح غطاء االسطوانات من المحرك .   

 

 : واألدوات األجهزة 

 .صندوق عدة نموذجً -1

 

 العمل :خطوات 

 . (141كما فً الشكل )  شمعات القدح أسالكفك ( 1

 .  (141كما فً الشكل )  مكانة( افتح البراغً المرتبطة بمصفً الهواء من 2

الوقود المتصلة فً مجاري السحب اي فً خرطوم توصٌل الوقود المتصل    أنابٌب أو( فك الوصالت 3

 . (141بمسطرة  البخاخ    كما فً الشكل )  

 . (151كما فً الشكل )    ( افتح براغً مجمع السحب واخرجه من غطاء األسطوانات4

                    

 ( فتح مصفً الهواء741شكل )        ( فك اسالك شمعات القدح             741شكل )        
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 ( فتح براغً مجمع السحب751شكل )       ( فك الوصالت أو أنابٌب الوقود    741شكل ) 

 ( .151كما فً الشكل ) ( افتح براغً مجمع العادم وأخرجه من غطاء األسطوانات5

 ( وانزع الغطاء والحشوة من مكانها.152كما فً الشكل ) افتح البراغً المثبتة لغطاء الرأس( 6

 

          

 ( فتح البراغً المثبتة لغطاء الراس752شكل )      ( فتح براغً مجمع العادم      757شكل )    

عمود الحدبات ٌنبغً فتح كراسً تثبٌت  Over Head Camshaft(OHC)( فً حالة نوع المحرك 1

( غطاء األسطوانة فً حالة استعمال  اثنان من عمود الحدبات ٌكون احدهما 153كما فً الشكل ) فً

واألخر عمود حدبات  I (Intake)لفتح صمامات السحب وتكون األغطٌة مرقمة وٌرمز لها بالحرف 

فً هذه الحالة تفتح  ((E Exhaustلفتح صمامات العادم وتكون فٌه األغطٌة مرقمة وٌرمز لها بالحرف 

اعمدة الحدبات وبعد ذلك ٌتم اخراجها من مكانها واخراج اسطوانة الدفع الهٌدرولٌكٌة  وعزل كل 

 اسطوانة على حدة.
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 ( فتح كراسً تثبٌت عمود الحدبات753شكل )                                     

( 754كما فً الشكل ) افتح األذرع المتؤرجحة ((over Head Valve OHVاما فً حالة نوع المحرك

 ( .755كما فً الشكل )   المثبتة على غطاء األسطوانة واخراجها من مكانها

                     

 ( اخراج األذرع المتأرجحة755شكل )           ( فتح األذرع المتأرجحة       754شكل )    

 

 

 (  بكتلة األسطوانات وحسب المخطط 756وانات كما فً الشكل )( افتح براغً تثبٌت غطاء األسط1

  751كما فً الشكل ) (  وبعد ذلك  اذا كان هناك صعوبة فً رفع غطاء األسطوانة751كما فً الشكل )

( عن كتلة األسطوانات ٌتم استخدام مفل عرٌض لفصل الغطاء عن كتلة األسطوانات وبعد ذلك ٌتم نزع 

 (  .751فً الشكل )كما  حشوه )الكازكٌت(
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( فتح غطاء األسطوانة وحسب 751شكل )  ( بفتح براغً تثبٌت غطاء األسطوانة756شكل ) 

 المخطط

 

 

 

              

 ( نزع حشوه )كازكٌت(751شكل )                      ( رفع غطاء األسطوانة751شكل )       

 

 

  مالحظة

 عند تاكل حشوة الكازكٌت او عمل صٌانة عامة لمحرك غطاء االسطوانات  ٌفتح
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 فتح الصمامات من غطاء االسطوانات وتنظٌف الغطاء :( 2تمرٌن ) 

 :االهداف

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

 .الصمامات من غطاء االسطوانات  توابع تفكٌك

 : االجهزة واالدوات

 . اله أخراج الصمام )فخه الصمام (

 العمل : خطوات

اضغط على نابض الصمام بواسطة اله اخراج الصمام )فخه الصمام (على أن الٌكون الوقوف -1

 . (161كما فً الشكل )   أمام النابض

 

 ( الة فتح الصمام761) شكل                                         

ٌتم أخراج األقفال )أقفال الصمام (والنوابض ووضعها حسب الترتٌب الصحٌح بحٌث ٌتم االحتفاظ بها -2

 . (161كما فً الشكل )

                                   

 ( اخراج النوابض الصمام                          767شكل )                             

 . (162كما فً الشكل ) السحب والعادم ومواقعها ضع اشارات لمعرفة صمام-3
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 ( مكان صمامات الحب والعادم حسب الترتٌب762شكل )                  

غطاء االسطوانات وازالة االوساخ بواسطة فرشة سلكٌة كهربائٌة  بتنظٌف قمبعد اخراج الصمامات -4

كما  االسطوانات بالنفط االبٌض ووضع حوض تحته لجمع الفضالتغسل غطاء ب قماو ٌدوٌة وبعد ذلك 

 . (163فً الشكل )

                       

 ( تنظٌف غطاء االسطوانة763شكل )                              

 

لمعرفة ما اذا كان من الضروري  هًان اسباب اخراج الصمامات من غطاء االسطوانة مالحظة :

اخرى هً عدم انتظام دوران المحرك او ارتداد الشحنة الى  والسباباصالح رإإسها ومقاعدها 

  .مجمع السحب والعادم
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 فحص غطاء االسطوانات : ( 3تمرٌن )                         

 :  االهداف

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

   االسطوانات. فحص استقامة راس غطاء -1

 .االسطوانات فحص سطح تثبٌت مجمع السحب والعادم فً غطاء -2

 .تشخٌص و فحص الشقوق الموجودة فً غطاء االسطوانات -3

 االدوات :االجهزة و

 .مسطرة استقامة -1

   ) فلر كٌج (. رائح القٌاسش-2

 العمل : خطوات

ٌمكن مشاهدة السطحٌن وٌمكن ) سطح ضع مسطرة االستقامة على سطح غطاء  االسطوانات بحٌث  (1

الغطاء وسطح مسطرة االستقامة( وعند مشاهدة اي اعوجاج ٌستعان بشرائح القٌاس ذات سمك ٌمكن 

حٌث ٌمكن معرفة مقدار االعوجاج فً سطح الغطاء  (164كما فً الشكل ) ادخاله من تحت المسطرة

كما فً  عملٌة الفحص بشكل قطري( وكرر o.o5mmاالسطوانات علما ان االعوجاج المسموح به )

 .(165الشكل )

   

 قطري( فحص غطاء األسطوانة بشكل 765شكل )   ( فحص استقامة غطاء األسطوانة   764شكل )
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بوضع  قم بفحص سطح التثبٌٌت( فحص سطح تثبٌت مجمع السحب والعادم فً غطاء األسطوانة 2

ضع شرائح القٌاس تحت  (166الشكل ) كما فً مسطرة على سطح التثبٌت لمجمع السحب والعادم

. اما اذا  mm 0.1 سطح المسطرة لمعرفة مقدار االعوجاج )االلتواء ( وان الحد المسموح به لالعوجاج

لتسوٌة السطح علما ان )فٌسنك( كان األعوجاج اكبر مما ٌجب نقوم باستبدال غطاء األسطوانة او عمل 

 .mm 0.3 السطح اقصى حد للخراطة

                      

 ( فحص سطح تثبٌت مجمع السحب والعادم  766شكل )                       

الحظ  الشقوق الموجودة فً غطاء األسطوانة كما فً الشكل ) ( افحص الشقوق فً غطاء األسطوانة 3

ضغط الهواء  ( اما الشقوق التً الترى بالعٌن المجردة  ٌتم فحصها بالطرق التالٌة  :أ(طرٌقة161

 .( 161كما فً الشكل )   ب(طرٌقة الكشف المغناطٌسً.  ج(طرٌقة الكشف باألشعة السٌنٌة

   

 باألشعة السٌنٌة (فحص الغطاء761المجردة        شكل )  الغطاء بالعٌن(فحص 761شكل ) 
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 صٌانة وجه ونهاٌة الصمام :( 4تمرٌن )  

 :  االهدف 

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

 وجه الصمام .معرفة تجلٌخ ان ٌصبح قادرا على  -1

   .معرفة تجلٌخ نهاٌة الصمامان ٌصبح قادرا على  -2

 االجهزة واالدوات :

 .اله تجلٌخ وجه الصمام -1

 .اله تجلٌخ نهاٌة الصمام -2

 العمل : خطوات

وبعد ذلك تشغٌل  (161كما فً الشكل ) على جهاز تجلٌخ الصمام وٌثبت الصمام ٌإخد (تجلٌخ وجه1

وٌتم ببطء تقدٌم  ونقوم بتحرٌك دوالب الجلخ  حتى ٌكون وجه الصمام ودوالب الجلخ متوازٌان الجهاز

حتى ٌبدأ بالقطع وتتم الحركة لوجه الصمام الى الخلف والى األمام عبر الحجر علما ان  التجلٌخ الحجر

 mm  (o.9 .) عادمولصمام ال mm 0.8الصمامات المسموح به لصمام السحب  وجه سمك

                           

 ( تجلٌخ وجه الصمام761شكل )                                     
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دوالب الجلخ كما فً  وٌدور( تجلٌخ نهاٌة الصمام ٌإخذ الصمام الى جهاز تجلٌخ الصمام وٌثبت علٌه 2

حتى ٌالمس نهاٌة ساق الصمام دوالب الجلخ وتتم هذه العملٌة بتؤثٌر األحتكاك  بٌن سطح  111الشكل 

                               o.5mmالٌزٌد عن قٌمة  نهاٌة الصمامنهاٌة الصمام ودوالب الجلخ علما ان الحد المسموح به للتجلٌخ 

 

  لٌخ نهاٌة الصمام( تج711شكل )                                      

كم فس الشكل)  ٌتم تجلٌخ وجه الصمام ونهاٌة الصمام فً حالة تاكل غٌر منتظم فً الصماممالحظة :

111). 

 

                

 ( تاكل وجه ونهاٌة الصمام 717شكل )                    
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 فحص نابض الصمام (:  5)  تمرٌن

  االهداف :

 :ان ٌكون  الطالب قادرا على   

 فحص استقامة النابض. -1

 .قٌاس الطول االصلً للنابض  2

 .معرفة مقدار ضغط النابض -3

 :واالدوات االجهزة

 .مسطرة قائمة لفحص االستقامة-1

 . )فٌرنٌة ( القدمة-2

 .جهاز فحص ضغط النابض-3

 العمل : خطوات

ذلك بوضع النابض امام مسطرة االستقامة لبٌان انحراف النابض  واقصى وافحص استقامة النابض -1

    . ( 112كما فً الشكل )  اذاتجاوزهذا الرقم ٌتم تغٌر النابض mm 1.6انحراف للنابض مقداره 

                                

 استقامة النابض( 712شكل )                                     
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كما فً الشكل افحص قٌاس الطول االصلً للنابض وٌتم ذلك بوضع نابض الصمام بٌن فكوك القدمة -2

   .لمعرفة الطول االصلً للنابض ٌجب ان تكون جمٌع النوابض متساوٌة فً الطول  (113)

                            

 النابضاألصلً  قٌاس الطول( 713شكل )                                   

 

فحص مقدار ضغط نابض الصمام وذلك بوضع نابض الصمام فً جهاز قٌاس بمقدار ضغط النابض ا-3

 .مع كتٌب خدمة السٌارة  طابقهاوخذ القراءة و (114كما فً الشكل)

                                                            

 مقدار ضغط النابض (714شكل )                                   



88 
 

 اخراج وتركٌب دلٌل الصمام فً غطاء االسطوانات( : 6)  تمرٌن

 االهداف :  

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :  

 .اخراج وتركٌب دلٌل الصمام 

 :واالدوات االجهزة

  .مطرقة-1

 .سمبه -2

 .اله موسع الثقوب-3

 العمل : خطوات

(   115كما فً الشكل ) ٌستخرج الدلٌل المستهلك بواسطة المطرقة بالطرق على سمبه على الدلٌل   -1

 .واخراجها من جهة غرف األحتراق

                              

 اخراج دلٌل الصمام( 715شكل )                                             
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وٌجب اظهار دلٌل بسمك معٌن  (116كما فً الشكل )  عمود دفعضع دلٌل جدٌد داخل المجرى بواسطة  -2

علما ان تركٌب الدلٌل الجدٌد بقطر اكبر من mm 18من غطاء األسطوانة بمقدار(  111كما فً الشكل )

 .mm 0.05 بمقدارالسابق قطرالدلٌل الدلٌل 

                                        

 المسافة الخارجة من الدلٌل صمام( 711شكل )      ( دفع دلٌل الصمام          716شكل ) 

حتى نحصل  لدلٌل الجدٌد القطر الداخلً توسٌع هً ( وظٌفته111استخدام موسع الثقوب كما فً الشكل ) -3

على القطر المطلوب علما ان خلوص الزٌت القٌاسً بٌن ساق الصمام وقطر الدلٌل الداخلً لصمام 

 . 0.035mm – 0.07 مابٌنولصمام العادم  0.035mm- 0.065 ٌتراوح السحب

 

 موسع الثقوب لدلٌل الصمام( 711شكل )                                  

  مالحظة

عندما ٌكون الخلوص بٌن ساق الصمام ودلٌله متجاوزا للحد المسموح به بحٌث ٌكون سببا لمرور قسم 

 .ٌنبغً استبدال الدلٌل من زٌت التزٌٌت وخروج غازات الشحنة والعادم الى الخارج 
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 صٌانة قواعد الصمام (:  1)  تمرٌن

  االهداف :

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

 .معرفة مطابقة وجه الصمام مع قاعدته  -1

 .معرفة استخدام اله تجلٌخ قاعدة الصمام  -2

 : االجهزة واالدوات

 ساعة قٌاس )داٌل كٌج(-1

 اله تجلٌخ قاعدة الصمام -2

 

 العمل : خطوات

كما فً  فحص دائرة مقعد الصمام باستعمال ساعة قٌاس تجعل المزولة بالتماس مع مقعد الصماما-1

ٌالحظ ثبات المإشر فً  °(360)وبعد قراءته نجعل المقٌاس ٌدور دورة كاملة مقدارها   (111الشكل )  

 .حالة قراءة ارتفاع فً قاعدة الصمام

                             

 زاوٌة مقعد الصمام( 711شكل )                                         
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ومن  °(45)بزاوٌة  (111فً الشكل )  اكم قاعدة الصمام على قاعدة الصمامضع حجر جهاز تجلٌخ  -2

 °(45)ما اذا كانت قاعدة الصمام منخفضة جدا اعد التجلٌخ بزاوٌة ا المرتفعةقاعدة الصمام ل °(65) ثم 

  .  (111كما فً الشكل )  وبعد التصلٌح ٌتم تطابق الصمام مع قاعدته(°30)ومن ثم بزاوٌة 

                          

 تجلٌخ قاعدة الصمام(  711شكل )                                      

                      

 ( انطباق وجه الصمام وقاعدة الصمام  717شكل )                                   

 

 الصمام مع قاعدتهٌتم صٌانة قواعد الصمام فً حالة عدم مطابقة وجه مالحظة :
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 سحق الصمامات وفحص عملٌة السحق( :  1)  تمرٌن

  االهداف :

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

 ان ٌصبح الطالب قادرا على عملٌة سحق الصمامات .

 :االجهزة واالدوات

 علبة كراٌن )ناعم .خشن(-1

 )ماسكة راس الصمام(اله مطاطٌة لعمل الكراٌن -2

 العمل :خطوات 

ٌوضع غطاء األسطوانات على حاملٌن عند طرفٌه وبؤرتفاع مناسب وتكون مقاعد الصمامات الى (1

 األعلى . 

 . (112كما فً الشكل)  تكون الصمامات مهٌؤة وموضوعة فً اماكنها حسب تسلسلها(2

 

                                    

 تسلسل الصمامات( 712شكل)                                          
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ٌإخذ الصمام األول وٌوضع علٌه قلٌل من مادة سحق الصمام )كراٌن(وٌوضع فً محله فً غطاء (3

 األسطوانات مع تزٌٌت ساق الصمام .

 ..ألداء عملٌة السحق  راس الصمام ضغط بالقطعة المطاطٌة( أ4

بشكل   (113كما فً الشكل )   عملٌة السحق بتدوٌر الصمام بالٌد الى الٌمٌن والى الٌسار ( قم بعملٌة5

متتال الى ان ٌتم تطابق حافتً راس الصمام مع قاعدته وتكون مادة سحق الصمام على نوعٌن :الناعم 

وٌتم العمل اوال بالنوع الخشن ألزالة النقر والترسبات الكربونٌة ومن ثم بالنوع الناعم لكل  والخشن

 .صمام

.                                 

 ( سحق الصمامات713شكل )                                            

جٌدا بالنفط البٌض او البنزٌن مع مالحظة عدم تسرب مادة سحق الصمام الى  واغسلهالصمام  (ارفع6

تجرى هذه العملٌة على  الى محله على القاعدة الخشبٌة قم بارجاعةدلٌل الصمام اثناء العمل ثم 

 الصمامات كلها على التوالً.

بصب قلٌل من مادة  العملٌة بفحص جٌد لعملٌة السحق وتتم هذه بعد اكمال عملٌة سحق الصمام قم-1

(   مثال مع ضغط الصمام على مقعده باألصبع وعند مالحظة تسرب 114النفط االبٌض كما فً الشكل )

  وتكرر العملٌة لصمامات المحرك ل ذلك على عدم جودة عملٌة السحقمادة النفط الى غرفة االحتراق ٌد

                            

 سكب النفط االبٌض فً غطاء االسطوانة( 714شكل )                               
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 غطاء االسطوانات فًالصمامات  :تركٌب( 1تمرٌن ) 

 : االهداف

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :  

 .تركٌب الصمامات من غطاء االسطوانات

 : االجهزة واالدوات

 . )فخه الصمام (حصر النابض اله 

 العمل : خطوات

اغسل أجزاء غطاء االسطوانات جمٌعها بالنفط األبٌض أو البنزٌن على ان تنشف بالهواء المضغوط -1

 وترتب على منضدة العمل حسب تسلسل الصمامات

 (115) كما فً الشكل تركٌب مانع تسرب الزٌتركب قاعدة النابض ثم قم -2

                   مرات داخل دلٌل  على ان ٌحرك عدة الصمام فً مكانه بانزالثم قم  زٌت ساق الصمام ودلٌله  -3

   ركب  واضغط النابض بواسطة ضاغطة نوابض الصمامات )فخة(  ثم  ركب النابض وغطاإه -4

 116كما فً الشكل اضرب نهاٌة ساق الصمام بالمطرقة بالستٌكٌة تجاوٌفهااقفال الصمام )اللقم( فً 

                         

                              

 بالمطرقة بالستٌكٌة الطرق (716شكل )        تركٌب مانع تسرب الزٌت   (715شكل )  
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 المتارجحةفحص اذرع ( : 71) تمرٌن 

 :االهداف :

 الطالب قادرا على :ان ٌكون  

 .فحص ذراع االرجحة

 :االجهزة واالدوات

 ساعة قٌاس  -1

 تر ٌمٌكروم-2

 صندوق عدة -3

 العمل : خطوات

مع الصمام من حٌث التآكل وفً حالة وجود تؤكل ٌتم جلخ او  المتارجحة اسطح اتصال ذراعافحص 1)

 استبدال عند الضرورة .

 

الذراع المتؤرجحة وعمود الذراع المتؤرجحة لتحرٌكها فً جمٌع األتجاهات  قطر الخلوص بٌن (افحص2

بٌن قطر الذراع  واذا كان خلوص (111كما فً الشكل )وٌجب ان الٌكون هناك حركة صغٌرة جدا 

 كبٌر ٌتم فك مجموعة الذراع المتؤرجحة وفحصها . المتارجحة وعمود المتارجحة 

                              

 تحرٌك الذراع المتأرجحة( 711شكل )                                    
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مع مالحظة االحتفاظ  بترتٌب األجزاء عند الفك  (111كما فً الشكل ) تفكٌك العمود المتؤرجحب ( قم3

 والتركٌب .

                  

 تفكٌك العمود المتأرجح  (711شكل )                                     

 

بواسطة ساعة  والعمود خلوص الزٌت بٌن األذرع المتارجحة القطر الداخلً لذراع لمعرفة قٌاس(قم ب4

كما  ترٌالعمود المتؤرجح بواسطة ماٌكرو م بعد ذلك قم بقٌاس (111كما فً الشكل )   قٌاس)داٌل كٌج(

وأقصى mm 0.02 – 0.04بٌن  هو الخلوص الفرق مابٌن القٌاسٌن ٌجب ان ٌتراوح (111فً الشكل ) 

 وبعد ذلك ٌتم تجمٌع الذراع المتارجحة بالنسبة للعمود المتؤرجح.  mm 0.06خلوص مسموح به

           

 المتأرجح( قٌاس قطر عمود 711شكل )             الذراع المتأرجحة ( قٌاس قطر711شكل )     

 

   .ة فً حالة وجود حركة غٌر طبٌعٌة او اصواتالمتارجحٌتم فحص اذرع مالحظة :
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 تركٌب غطاء االسطوانات فً المحرك (:  77) تمرٌن

  :االهداف 

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

 .تركٌب غطاء االسطوانات فً المحرك

 :االجهزة واالدوات

 صندوق عدة-1

 مفتاح عزم -2

 طرٌقة العمل :

جدٌدة بٌن غطاء األسطوانة وكتلة األسطوانات مع مراعاة تطابق ثقوب الحشوة مع قم بوضع حشوة  (7

 (  من حٌث ثقوب مٌاه التبرٌد والزٌت وبراغً التثبٌت.111ثقوب كتلة األسطوانات كما فً الشكل )

                              

 وضع حشوة جدٌدة( 717شكل )                                

 

التً تربط غطاء األسطوانة بكتلة  (112كما فً الشكل )   استعمل مفتاح العزم لشد البراغ2ً

 وٌكون مقدار العزم حسب كتٌب خدمة السٌارة . (113كما فً الشكل )  األسطوانات حسب الترتٌب 
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 االسطوانة مخطط شد غطاء( 713شكل )           شد البراغً بمفتاح العزم( 712شكل )      

 

  ( 114كما فً الشكل ) قم بوضع الدوافع الهٌدرولٌكٌة بواسطة كماشةDOHC فً حالة نوع المحرك  (2

وبعد ذلك ضع عمود الحدبات وسط محوره فً غطاء األسطوانة ومن ثم ضع علٌه الغطاء بالتسلسل 

 . (115كما فً الشكل ) المرقم على الغطاء والسهم الموجود فٌه

 

    

 وضع عمود الحدبات ( 715شكل )          وضع اعمدة الدوافع الهٌدرولٌكٌة( 714شكل )

 

قم بؤمرار اعمدة الدفع من خالل ثقوب موجودة فً غطاء األسطوانات OHV اما فً حالة محرك نوع -3

عمود المتؤرجحة على  شدل (116كما فً الشكل ) عمود المتؤرجحةعلى غطاء االسطوانة ضع وبعد ذلك

على البراغً ٌإخذ من   (111كما فً الشكل ) واسطة مفتاح عزم ومقدار العزم المسلطالصمامات ب

 .خدمة السٌارة كتٌب
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   وضع عمود المتأرجحة( 716شكل )                          

                      

 المتأرجحةعمود  شد (711شكل )                                     

 

 .شد غطاء الراس لغطاء االسطوانة بعد وضع الحشوة  بواسطة مفتاح العزم ( 6

 

 

 



888 
 

 فتح كتلة االسطوانات وتنظٌفها  (: 72)   تمرٌن                            

 االهداف 

 ان ٌكون  الطالب قادرا على : 

 .تجزئة كتلة االسطوانات 

 :االجهزة واالدوات

 صندوق عدة 

 العمل :خطوات 

 

غسل اوبعد ذلك  (111)   الشكلكما فً  بفتح براغً تثبٌت حوض الزٌت فً كتلة األسطوانات قم-1

القاعدة العلٌا لحوض الزٌت بواسطة قاشطة للتخلص من  وقم بتنظٌفحوض الزٌت بالنفط األبٌض 

 .الحشوة القدٌمة لمنع تسرب الزٌت

 

( فً كتلة األسطوانات وسحبها الى منضدة العمل 111فتح مضخة الزٌت من مكانها كما فً الشكل )  -2

. 

 

    

 فتح مضخة الزٌت( 711شكل )                      فتح حوض الزٌت (711شكل ) 



888 
 

كما فً مالحظة النهاٌة الكبرى لكل ذراع من اذرع التوصٌل واغطٌتها والتاكد من كونها مرقمة  -3

ومطابقة مع رقم االسطوانة وهل الرقم هو باتجاه عمود الحدبات او بعكسه واذا لم توجد  (211الشكل )

اي عالمة علٌه فٌجب عندئذ ترقٌمها وحسب تسلسل ارقام األسطوانات وعادة ٌكون اتجاه األرقام نحو 

 عمود الحدبات . 

 

              

 الكبرى ألذرع التوصٌل( ترتٌب النهاٌة 211شكل )                            

 

 

ورفع   (211كما فً الشكل ) افتح براغً او صوامٌل الغلق للنهاٌات الكبرى لذراع التوصٌل -4

وٌتم بعد ذلك سحب المكبس مع الذراع الى األعلى   (212كما فً الشكل )الكراسً من ذراع التوصٌل 

وصٌل اكبر من قطر األسطوانة وفً وفً بعض المحركات ٌتعذر ذلك اذ تكون النهاٌة الكبرى ألذرع الت

د المرفق واخراج المكابس واذرعها من اسفل المحرك بعد عموهذه الحالة ٌجب رفع المحاور الرئٌسٌة 

فتح صوامٌل النهاٌات الكبرى ألذرع التوصٌل جمٌعها مع اغطٌتها ومحامل عمود المرفق والحدافة 

 وتروس التوقٌت . 
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 رفع الكراسً من ذراع التوصٌل( 212شكل ) النهاٌة الكبرى لذراع التوصٌل فتح براغً( 217شكل )

من اغطٌتها ونبدا من اسطوانة رقم  (213كما فً الشكل ) انزع الكراسً القدٌمة من اذرع التوصٌل-5

 ونقوم بتنظٌف االجزاء بصورة جٌدة .واحد 

                                   

 ( نزع الكراسً لذرع التوصٌل213شكل )                                    

     214قم  بفتح المحاور الرئٌسٌة لعمود المرفق  بعد ذلك ارفع المحاور الرئٌسٌة لعمود المرفق كما فً-6

                                  

 رفع المحاور الرئٌسٌة لعامود المرفق (214شكل )                          
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كما  (وقم بتنظٌف كتلة االسطوانات215ارفع عامود المرفق من كتلة االسطوانات كما فً )-1

  .(216فً)

              

 ( غسل كتلة االسطوانات 216شكل )               اخراج عمود المرفق( 215شكل )           

المحرك نقوم بعد ذلك اخراج المكبس من ذراع التوصٌل بعد اخراج المكبس واذرع التوصٌل من 1

بفصل الذراع )ذراع التوصٌل ( عن المكبس ونقوم بالمرحلة األولى بؤخراج حلقة التثبٌت محور المكبس 

وبذلك تنكمش وتصبح  (211كما فً الشكل ) بواسطة عدة خاصة كماشة  )حصر النوابض الحلقٌة (

وبشكل خفٌف  (211لشكل )كما فً ا حرة وٌمكن سحبها بعد ذلك وٌخرج مجور المكبس بالدق علٌه

بقطعة من النحاس او الخشب اما بالنسبة لمحاور المكبس التً تركب فً مكانها بطرٌقة التركٌب 

الحراري التً تعتمد على تمدد معدن المكبس  والخراج محور المكبس من هذا النوع نقوم بوضع 

التوصٌل وبالٌد األخرى ومسك المكبس بواسطة ذراع °(60c)المكبس فً حوض فٌه ماء درجة حرارته 

نقوم بدفع محور المكبس بواسطة عمود اومفل عرضً ٌمتد وحٌنئذ ٌمكن اخراج محور المكبس من 

 المكبس .

       

 ور المكبس حاخراج م (211شكل )  حلقة تثبٌت محور المكبس               ( 211شكل )       
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اخراج حلقات المكبس ٌجب بذل العناٌة الخاصة عند اخراج حلقات المكبس من المكبس لتجنب -11

كما اخراجها بواسطة عدة خاصة تسمى اله اخراج حلقات المكبس وبعد اخراج هذه الحلقات ب وقمكسرها 

نقوم بتنظٌف مجاري الحلقات من الكاربون بواسطة اله خاصة لتنظٌف مجاري  (211فً الشكل )

كبس وتجنب استعمال حلقة مكبس قدٌمة المرارها فً مجاري المكبس خوفا من خدش المكبس الم

 اواستعمال فرشه سلكٌة تإدي الى تلف المكبس .

                           

 (اخراج حلقات المكبس211شكل )                                       

  مالحظة

حدوث اصوات من عمود المرفق او هروب الشحنة نتٌجة تاكل المكبس تفتح كتلة االسطوانات فً حالة 

( اونضوح الزٌت وكذلك تاكل عمود الحدبات او الجراء صٌانة 211وحلقات المكبس كما فً الشكل )

 عامة للمحرك 

  

       تاكل المكبس (271شكل )                                       
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 فحص كتلة االسطوانات (:73) تمرٌن                                  

 

 االهداف : 

 ان ٌكون  الطالب قادرا على : 

 .قٌاس االتساع فً قطر االسطوانة  -1

 .فحص استدارة االسطوانة  -2

 .فحص وجه كتلة االسطوانات  -3

 .فحص استقامة الكراسً  -4

 :االجهزة واالدوات

 ساعة قٌاس  -1

 مسطرة استقامة  -2

 شرائح قٌاس  -3

 فرجال -4

 طرٌقة العمل :

بالعٌن المجردة حٌث ٌجب معاٌنة  بالمعاٌنة قمقبل البدء باستعمال اجهزة القٌاس الخاصة باألسطوانة 1) 

الشقوق وكذلك معاٌنة التاكل والخدوش الموجودة فً كتلة األسطوانات وكذلك تاكد من صالحٌة األغطٌة 

 لكتلة االسطوانات .  ) الفلسان( الموجودة فً االطار الخارجً

فً الجانب  بوضع داٌل كٌج فً األسطوانة واخذ قراءاتاالتساع فً قطر االسطوانة ( قم بقٌاس 2

وٌجب ان الٌزٌد التاكل فً القطر عن الحد المسموح به   (211)كما فً الشكل العلوي والوسط والسفلً

لذلك ٌجب مراجعة دلٌل خدمة صٌانة السٌارة  (mm 0.2)من قبل المنتج وغالبا ماتكون نسبة السماح 

ن النوع المبتل اماذاكانت من فاذا تجاوز الحد المسموح به ٌجب تغٌر االسطوانة اذاكانت االسطوانة م

 النوع الجاف فٌجب اعادة خراطتها .
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 قٌاس االتساع فً قطر االسطوانة ( 277شكل )                             

 لالسطوانات قطران متعامداٌن بواسطة فرجال داخلً قٌاس باخد وذلك قٌاس استدارة االسطوانة(قم ب3

 صٌانة السٌارة وعدم التجاوز عن الحد المسموح به كتٌب ومالحظة الفرق بٌنهما مع مراجعة تعلٌمات

 . (212كما فً الشكل)

                                

 قٌاس استدارة االسطوانة( 272شكل )                                 

 تتلخص طرٌقة فحص وجه كتلة االسطوانات بالخطوات التالٌة :  قٌاس وجه كتله االسطوانات :( 4

 أ(نزع حشوة الكازكٌت وتنظٌف بقاٌاه ان وجدت قبل عملٌة الفحص. 

 ب( نظف وجه كتلة االسطوانات وخاصة الجزء العلوي بواسطة فرشة سلكٌة .
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ج( ضع مسطرة على وجه كتلة االسطوانات ومرر شرائح القٌاس بٌنهماعلما ان الحد المسموح به 

0.05mm  (213)كما فً الشكلفً جمٌع االتجاهات الموضحة وسجل اكبر قٌمة لالعوجاج . 

                                 

 االسطواناتقٌاس وجه كتله ( 273شكل )                                 

التواء او عدم استقامة الكراسً  على الكراسً الرئٌسٌة لعمود المرفق فاذااكانمسطرة االستقامة ضع( 5

فاذا وجد هناك التواء او عدم استقامة  (214)كما فً الشكلالقٌاسمن خالل المسطرة   وشرائح قم بامرار

 ٌجب عمل خراطة . 

                          

 كتلة االسطوانات الرئٌسٌة قٌاس استقامة كراسً (274شكل )                       
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 فحص عمود المرفق :(74تمرٌن) 

 االهداف : 

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

 .فحص استدارة المحور الثابت لعمود المرفق  -1

 .فحص استقامة عمود المرفق اثناء الدوران  -2

 .فحص الخلوص الجانبً لعمود المرفق -3

 :االجهزة واالدوات

 .تر ٌمٌكروم -1

 .ساعة قٌاس  -2

 .شرائح قٌاس  -3

 العمل :  خطوات

افحص بالعٌن المجردة كل من سطوح الكراسً الثابتة والمتحركة لعمود المرفق وتاكد من خلوها من -1

خدوش او التاكل او التشققات وقم بالتاكد من عدم انسداد مجاري الزٌت فً عمود المرفق وذلك بنفخها 

 .بؤدوات القٌاس بالهواء المضغوط وضمان تدفقه داخلها دون عوائق وبعد ذلك قم بفحص عمود المرفق 

 

(افحص استدارة المحور الثابت لعمود المرفق بٌقاس قطرالمحور الثابت لعمود المرفق بواسطة 1

وٌجب الرجوع لمواصفات دلٌل خدمة (215)كما فً الشكلتر لقٌاس قطر المحور الثابت ٌمٌكروم

 السٌارة للتاكد من عدم تجاوزها الحد المسموح به 
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 فحص استدارة المحور الثابت لعمود المرفق( 275شكل )                          

 

 

ن االنحناء  فً عمود المرفق ٌإدي الى تاكل الكراسً الاستقامة عمود المرفق من اي انحناء افحص (2

بٌن الرئٌسٌة عند ربط المحرك لذلك ٌجب التاكد من استقامة عمود المرفق بواسطة جهاز االستقامة الم

كما فً  حٌث ٌثبت عمود المرفق على كراسً خاصة ثم ركب ساعة القٌاس على المحاور الثابتة

وبتحرٌك عمود المرفق ببطء اثناء مراقبة جهاز القٌاس فاذا تجاوز مواصفات المنتج   ( 216)الشكل

 ٌجب اجراء عملٌةخراطة والتنعٌم .

                                 

 قٌاس استقامة عمود المرفق( 276شكل )                                 
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وبعد ذلك قم بتحرٌك (211) كما فً الشكل الخلوص الجانبً لعمود المرفق ( ضع شرائح القٌاس ف3ً

مع التاكد  حسب  mm 0.1 – 0.2وٌكون عادة بمقدار  عمود المرفق بواسطة مفك لمعرفة الخلوص

لعمود المرفق وان فائدة الخلوص الجانبً لعمود لمرفق هً منع  تعلٌمات المنتج لمقدار الخلوص الجانبً

اللتصاق المعدن ببعضه لالجزاء المتحركة بسبب التمدد الناتج عن الحرارة لذلك ٌجب ترك خلوص 

  .حسب تعلٌمات المنتج

                              

 قٌاس الخلوص الجانبً  لعمود المرفق (271شكل )                           
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 فحص المكبس وحلقاته  :( 75تمرٌن)                                  

 االهداف : 

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :  

  .فحص التاكل فً قطر المكبس -1

  .فحص الخلوص الجانبً لحلقة المكبس -2

  .فحص مدى اغالق حلقات المكبس -3

 :االجهزة واالدوات

 شرائح قٌاس  -1

 تر ٌمٌكروم -2

 العمل : خطوات

 

افحص بالعٌن المجردة الجسم الخارجً للمكبس ومجاري حلقات المكبس بعد تنظٌفها فاذا لم ٌظهر -1

 الفحص بالعٌن اٌة مشكلة حقٌقٌة فً المكبس تجري له الفحوصات بواسطة ادوات القٌاس .

المكبس كذلك اخذ قٌاسات ألماكن  محٌطعند اسفل   (211)كما فً الشكل ترٌاستخدام المٌكروم -2

وجود زٌادة عن الحد المسموح به ٌجب  وعند قطر المكبس مختلفة لقطر المكبس لمعرفة مقدار التاكل فً

 تغٌره المكبس .

                         

 قٌاس التاكل فً قطر المكبس    (271شكل )                                
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قم بقٌاس الخلوص الجانبً لمجاري حلقات المكبس حٌث ٌجب الحصول على حلقة مكبس جدٌده -3

شرائح القٌاس التً ٌمكنها الدخول  بوضعها داخل المجرى من الخارج ومن ثم قٌاس الخلوص بواسطة

 فاذا زاد الخلوص عن التعلٌمات ٌجب تغٌرالمكبس.  (211) كما فً الشكل بٌن نهاٌة المجرى والحلقة

                          

 قٌاس زٌادة الخلوص الجانبً لمجاري حلقات المكبس( 271شكل )                 

 

قم بقٌاس خلوص مدى انغالق حلقات المكبس بوضع حلقة فً مجرى االسطوانة وادفعها الى اسفل -4

كما فً ومن ثم ٌقاس الخلوص بٌن طرفٌها بواسطة شرائح القٌاس  مقلوب االسطوانة بواسطة المكبس

من مقاسات الحلقة اما اذا كان الخلوص كبٌر اعد فحص  تحقق فاذا كان الخلوص صغٌر (221)الشكل

ٌإخذ من كتب  قٌاس كال من األسطوانة والحلقة واذا تطلب االمر ستبدل الحلقة وان مقدار قٌمة الخلوص

 . صٌانة السٌارة

       

 قٌاس مدى اغالق حلقات المكبس( 221شكل )                                          
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 التوصٌل: ذراعصٌانة 

بشكل عام الٌلتوي ذراع التوصٌل نتٌجة االشتغال االعتٌادي للمحرك ففً المحركات الجدٌدة الٌمكن   

حدوث االلتواء او االعوجاج االبسبب سوء تصمٌم اوتصنٌع اما فً المحركات القدٌمة والتً تم اعادة 

احمال غٌر اعتٌادٌة تصلٌحها فهناك احتمال انهٌار الذراع بسبب عدم استقامته مما ٌإدي الى تسلٌط  

على كراسً النهاٌة الكبرى والصغرى وكذلك على المكبس وحلقاته وفً بعض الحاالت ٌإدي الى 

واصطدامه بكتلة االسطوانة  (221) كما فً الشكل التصاق المكبس بجدار االسطوانة او كسر الذراع

وان فحص استقامة ذراع التوصٌل ٌجب ان ٌكون الذراع مستقٌما فً الحدود المقررة وحسب توصٌات 

الشركة المصنعة واي خطا مركزي لكراسً النهاٌة الكبرى والصغرى ٌجب ان ٌكون متوازٌن بحدود 

0.02 mm وبصورة عامة  (222)الشكل كما فً وٌتم الفحص على جهاز فحص استقامة ذراع التوصٌل

الٌنصح كثٌر من منتجً المحركات باجراء تصلٌحات العادة االستقامة الى ذراع التوصٌل وٌجب تبدٌل 

الذراع عند وجود اي اعوجاج فٌه وبعد ذلك فحص بطانة الكراسً لذراع التوصٌل بعد اجراء استبدال 

صغرى وٌتم اخراج البطانة القدٌمة بواسطة مكبس المكابس وتجدٌدها ٌنبغً القٌام بتبدٌل بطانة النهاٌة ال

هٌدرولٌكً وبالضغط الخراجها وبعد ذلك اخذ البطانة الجدٌدة ووضعها فً النهاٌة الصغرى مع مراعاة 

 .فتحة الزٌت مع ذراع التوصٌل وادخالها بواسطة مكبس هٌدرولٌكً

 

 

   
 فحص استقامة ذراع التوصٌلجهاز (  222شكل )   عوجاج وكسر ذراع التوصٌل( ا227شكل )
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 تجمٌع كتلة االسطوانات  (:  76) تمرٌن                      

 االهداف : 

 ان ٌكون  الطالب قادرا على :

 .تجمٌع كتلة االسطوانات 

. 

 :االجهزة واالدوات

 صندوق عدة  -1

 مفتاح عزم  -2

 اله تدفق الزٌت  -3

 جهاز ضغط عمودي  -4

 اله تركٌب الحلقات  -5

 ٌده خشبٌة  -6

 اله حصرحلقات المكبس  -1

 العمل : خطوات

من اعلى  (223) كما فً الشكل قم بالتنظٌف بالنفط االبٌض اسطوانة المحرك بواسطة قطعة قماش-1

 .نقطة فً االسطوانة الى اوطا نقطة فً االسطوانة تنظٌف جٌد وذلك لتجمٌع كتلة االسطوانات

                       
 كتلة االسطوانات ( تنظٌف223شكل )                                 
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 (224كما فً الشكل)تر ٌكان عمود المرفق مجلخا فٌجب قٌاس قطر المحاور بواسطة المٌكروم اذا -2

   .قطر محاور عمود المرفقلللحصول على قٌاس وٌتم بعد ذلك جلب كراسً تالئم القٌاس الصحٌح 

                  
 قٌاس قطر المحاور( 224شكل )                                  

 

 (225كما فً الشكل) االسطوانات مع مراعاة فتحات الزٌت تثبٌت سبٌكة الكراسً الرئٌسٌة لكتلةقم -3

تقابل والحظ (226كما فً الشكل) الرئٌسٌة لكتلة االسطواناتالمحاور على الكراسًضع زٌت المحرك 

مجاري الزٌت لضمان وصول الزٌت العلى نقطة فً المحرك مع التاكد من وضع الكراسً الرئٌسٌة 

 لعمود المرفق الى امام المحرك باالعتماد على السهم الموجود علٌها 

 

      

 (وضع زٌت على الكراس226ً)شكل   تثبٌت سبٌكة الكراسً الرئٌسٌة لكتلة االسطوانات (225) شكل
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بعد ذلك الكراسً الرئٌسٌة  وركب(221كما فً الشكل) فً مكانة الصحٌح ضعهعمود المرفق وخذ -4

لعمود المرفق حسب ترقٌم تسلسل الفتح وضع البراغً فٌه وشدها بواسطة مفتاح عزم وان مقدار العزم 

 . (221كما فً الشكل) المسلط على البراغً ٌإخذ من كتب صٌانة السٌارة

          

 شد بواسطة مفتاح عزم( 221( وضع عمود المرفق                  شكل )221شكل )        

 

ضع  (221كما فً الشكل) زٌت على محور المكبس بعد وضع بالمكبس اربط ذراع التوصٌل-5

واستعمل جهاز الضغط وذلك باخذ المكبس وتسلٌط لضغط   (231كما فً الشكل) محورالمكبس بالٌد

  (231كما فً الشكل) العامودي على محور المكبس الختراق ذراع التوصٌل الى الجهة الثانٌة للمكبس

 . (232كما فً الشكل)وعند وصول المحور ٌقفل بواسطة حلقتان قفل ٌثبتان طرفً المكبس 

 

  

 امرارالمحور (231شكل )              وضع الزٌت على محور المكبس (221شكل )             
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 ٌقفل حلقة تثبٌت محور المكبس( 232شكل )             جهاز ضغط عمودي (237شكل )           

 

استعمل اله خاصة مستخدمة الدخال حلقات المكبس فً جٌوب المكبس وبعد ذلك بدا بتركٌب حلقة -6

مع  (234كما فً الشكل)  وبعدها حلقتٌن من حلقات الضغط فً المكبس(233كما فً الشكل) الزٌت 

كما  مراعاة ان ال تكون فتحات حلقات المكبس متقابلة عند طرف واحد من محٌط المكبس بل ٌتم توزٌعها

كما فً  الى االعلى Topعلى الجهات كلها وتركب حلقات الضغط بحٌث تكون عالمة  (235فً الشكل) 

 . (236الشكل) 

    

 الضغط ( تركٌب حلقة234شكل )                  الزٌت( تركٌب حلقة 233شكل )           
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 توزٌع حلقات المكبس على الجهات( 236شكل )        TOP( وضع الحلقة وعالمة 235شكل )    

بعد اختٌار المكبس وذراع التوصٌل والتاكد من اجراءات و تركٌب النهاٌة الكبرى لذراع التوصٌلل-1

 بتزٌٌت المكبس وحلقاته بشكل كامل وباستخدام اله حصر حلقات المكبس قمالفحص علٌها وتنظٌفها جٌدا 

كما فً الشكل)  والتاكد من العالمات 1بشكل محكم ونقوم بعد ذلك باخذ مكبس رقم  (231كما فً الشكل)

واالرقام الموجودة على ذراع التوصٌل وبتسلٌط ضغط بسٌط على المكبس  ودفعه داخل  (231

بحٌث ٌشٌر السهم او العالمة الموجودة  (231كما فً الشكل) االسطوانة بواسطة مقبض خشبً لمطرقة

المكبس باتجاه مقدمة المحرك ونعمل بربط كراسً النهاٌة الكبرى لذراع التوصٌل قبل عملٌة على راس 

 وحسب مقدار العزم فً(241كما فً الشكل) التزٌٌت ونقوم بعد ذلك بشد البراغً بواسطة مفتاح عزم و

 .خدمة السٌارة كتٌبفً 

      

   حلقات المكبساله حصر (  231شكل )                                  
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 ( سهم مقدمة المكبس231شكل )               مقبض خشبً( دفع المكبس بواسطة 231شكل )

                               

 د بواسطة مفتاح عزمش( 241شكل )                                    

التام لزٌت  لإلحكامحوض الزٌت  ولصقها على حشوه مانع  تسرب الزٌتضع  تركٌب حوض الزٌتل-1

 بواسطة براغً ٌتم شدها بواسطة مفتاح (241كما فً الشكل) المحرك وبعد ذلك نركب حوض الزٌت

  العزم

                                  

 (  تركٌب حوض الزٌت247شكل )                                       
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 مضخة الزٌتالتعرف على 

 ٌوجد نوعان رئٌسان لمضخة الزٌت هما :

 . الزٌت الترسٌة مضخة -2الدوار .                ذاتالعضومضخة الزٌت  -7

 مضخة الزٌت ذات العضو الدوار :

كما فً الشكل  وتوصٌله الى اجزاء المحرك المٌكانٌكٌة ووظٌفتها سحب زٌت المحرك من حوض الزٌت

 المضخة من   وتتؤلف (243بطرٌقة سرٌان الزٌت من خالل العضو الدوار كما فً الشكل) ( 242)

 ( صمام التصرٌف5(غطاء جسم المضخة 4(الدوار الخارجً 3(الدوار الداخلً 2(جسم المضخة  1

        

 

 

 

 

 الدوار عضومضخة الزٌت ذات  أجزاء( 242شكل )                      

                    

 سحب الزٌت( 243شكل )                                    
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 عضو الدوار ذات فحص مضخة الزٌت : (71تمرٌن )                      

 :  األهداف

 ٌكون  الطالب قادرا على : إن  

  .فحص استقامة وجه المضخة -1 

 .الخارجً وجسم المضخة  الدوارفحص خلوص  -2

  .الداخلً للمضخة الدوارالخارجً و الدوارفحص خلوص  -3

 :واألدوات األجهزة

 شرائح قٌاس  -1

 مسطرة استقامة  -2

 العمل :   خطوات

كان  فإذا المضخة هاستقامة وجالمضخة لفحص  جسم سطح قم باخد  مسطرة استقامة ووضعها على -1

 (244)فً الشكلكما  شرائح القٌاس بٌن مسطرة االستقامة وسطح الدوار بإمرار عدم االستقامة نقوم

 وٌجب األخذ بعٌن االعتبار نوع الحشوة الموجودة على جسم المضخة 

                   

 ( فحص استقامة وجه المضخة244شكل )                                   
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 بٌن الخلوص لمعرفة (245)كما فً الشكلوضع شرائح القٌاس بٌن الدوار الخارجً وجسم المضخة  -2

 . mm (0.012 – 0.30)المسموح به  الخلوصوٌجب ان ٌتراوح  الخارجً وجسم المضخة الدوار

 

                   

 الخارجً وجسم المضخة الدوار( فحص الخلوص 245شكل )                         

 الدوار بٌن خلوصال لمعرفةالداخلً للمضخة  الدوارالخارجً و الدوارضع شرائح القٌاس بٌن  -3

كما فً  .0.010mm – 0.25)وٌجب ان ٌتراوح الخلوص المسموح به الداخلً  الدوارالخارجً و

 . (246الشكل)

 

                            

 الدخلً والخارجً الدوارفحص الخلوص بٌن  (246شكل )                         
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 :  مضخة الزٌت الترسٌة

توصٌله الى اجزاء المحرك المٌكانٌكٌة بطرٌقة  و حوض الزٌتوظٌفتها سحب زٌت المحرك من   

 ووتئالف المضخة من االجزاء التالٌة (241)سرٌان الزٌت من خالل التروس  كما فً الشكل

(غطاء 3(التروس 2(جسم المضخة  1المضخة من االجزاء التالٌة ووتئالف (241)كما فً الشكل

 (براغً الغطاء 1(مسمارالتثبٌت 6(نابض صمام التصرٌف 5(صمام التصرٌف 4المضخة 

                       

 سحب الزٌت( 241شكل )                                      

                      

 الترسٌة الزٌتمضخة  أجزاء( 241شكل )                         
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 الترسٌة الزٌت مضخة فحص :( 71تمرٌن ) 

 :  األهداف

 ٌكون  الطالب قادرا على : إن 

 .فحص استقامة وجه المضخة  -1

 .فحص الخلوص بٌن اسنان التروس  -2

 .فحص الخلوص الطرفً للمضخة الترسٌة  -3

 :واألدوات األجهزة

 مسطرة استقامة  -1

 شرائح القٌاس  -2

 العمل : خطوات

شرائح  بإمراراالستقامة على وجه المضخة فً حالة عدم استقامة السطح قم  باستخدام مسطرة ضع-1

 – 0.10)بٌن ٌتراوح  أنعلما ان القٌاس المسموح به جسم المضخة ل مقدار الخلوص لمعرفةالقٌاس 

0.004mm) بنظر االعتبار حشوه عند تحدٌد الخلوص واألخذ  (241)كما فً الشكل. 

                            

 ( فحص استقامة وجه المضخة241شكل )                                      
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وذلك باستخدام شرائح القٌاس لفحص الخلوص بٌن اسنان  فحص الخلوص بٌن اسنان التروسأ -2

وجسم المضخة ٌجب ان ال ٌزٌد الخلوص عن الحد  (251)كما فً الشكل التروس )راس السن (

 . ) (كما فً الشكل  (mm 0.002- 0.008)المسموح به   

                           

 ( ٌبن فحص الخلوص اسنان التروس251شكل )                               

 

كما فً  للتروسقم باستخدام مسطرة االستقامة وشرائح  القٌاس ووضعها محاور الحركة  -3

علما ان  قم بقٌاس الخلوص للمضخة الترسٌة محاور حركة التروس الخلوص بٌن لمعرفة  (251)الشكل

 . (0.003mm – 0.08) الخلوص المسموح به ان ٌتراوح بٌن 

                       
 للمضخة محاور حركة التروس( فحص 257شكل )                             
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 المحرك تشخٌص أعطال

 المعالجة             السبب              الحالة          ت

1 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

صوت منتظم ٌزداد عند سرعة 

 المحرك

 
صوت طرق عند زٌادة سرعة  -

 المحرك او عند الصعود لمرتفع
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌتمٌز هذا الصوت بالطرق او 

الدق الخفٌف وٌكون ذلك الصوت 

ملحوظا عندما تكون السرعة 

 متوسطة 

 
 
 
 
 

الصوت طرقا ثقٌال معدنٌا 

وٌصبح ملحوظا عند دوران 

المحرك وهو محمل باحمال ثقٌلة 

او فً اثناء زٌادة السرعة 

 وخاصة اذا كان المحرك باردا 

 

الصمام  زٌادة الخلوص -

 والرافع

 الرافع كل وجة العمودتا -

 
استعمال بنزٌن ذو نسبة  -

 اوكتان منخفض
 
رواسب كاربونٌة فً غرفة  -

 االحتراق
 
 تقدٌم توقٌت االشرارة -
 
 
تاكل كراسً محور عمود  -

 المرفق
 
عدم تركٌب ذراع التوصٌل  -

 جٌدا
 
 
عدم وصول زٌت كافً  -

 لكراسً عمود المرفق
 
 
 
 تاكل كراسً عمود المرفق -

الصمام  خلوصضبط  -

 الرافع

 الرافع تبدٌل العمود -

 

استعمال بنزٌن ذو نسبة -

 اوكتان عالٌة

 تنظٌف الرواسب كاربونٌة -

 

 ضبط توقٌت االشرارة -

 

تبدٌل كراسً محور عمود  -

 المرفق

ٌتم ضبط تركٌب ذراع  -

 التوصٌل

 

 التاكد من عمل مضخة الزٌت-

 

 

 تبدٌل كراسً عمود المرفق -
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  : )بنزٌن ( األشواطمحرك ثنائً ال أجزاءالتعرف على 

)بنزٌن( فً محركات السٌارات الصغٌرة وفً الدراجات النارٌة  األشواطوٌستخدم محرك الدورة الثنائٌة  

 (.252ومضخات المٌاه مولدات الكهربائٌة الصغٌرة كما فً الشكل )

 (  253)بنزٌن( كما فً الشكل ) األشواطمحرك ثنائً  أجزاءتتؤلف 

 (غطاء االسطوانة :هو عبارة عن غطاء السطوانة المكبس وٌحتوي على قاعدة شمعة القدح .1

ٌحتوي على فتحة العادم وفتحة  األشواط(كتلة االسطوانات :هوعبارة عن الهٌكل الرئٌس لمحرك ثنائً 2

 السحب وفتحة    التحوٌل .

 لعمود المرفق. دورا نٌةحركة  إلىلحركة الترددٌة لذراع التوصٌل (عمود المرفق :ٌقوم بتحوٌل ا3

(المكبس :ٌعمل المكبس عمل الصمامات كسحب المزٌج عن طرٌق فتحة السحب والعادم عن طرٌق 4

 فتحة العادم .

الحركة من المكبس  إٌصالووظٌفته i (ذراع التوصٌل :هو عبارة عن ذراع مقطعة على شكل حرف 5

  عمود المرفق إلى

 

      

 ( اجزاء المحرك  ثنائً االشواط253شكل )                      محرك ثنائًمولدة ( 252شكل )        
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 المحرك الثنائً وتركٌب فتح( :71)   تمرٌن                     

 : األهداف

 ٌكون  الطالب قادرا على : أن 

 .المحرك الثنائً أجزاءفتح وتركٌب 

 

 :واألدوات األجهزة

 صندوق عدة  -1

 مفتاح العزم  -2

 كماشة فتح حلقات التثبٌت -3

 

 العمل: خطوات

 .( 254سلك التوصٌل الكهربائً لشمعة القدح كما فً الشكل )افصل  -1

                            

 ( فتح شمعة القدح254شكل )                                            

الحشوة القدٌمة وقم بعد  بإزالةافتح براغً تثبٌت غطاء االسطوانة والمتصلة بكتلة االسطوانة وقم  -2

 . ( 255غطاء االسطوانة كما فً الشكل ) بإخراج ذلك
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 غطاء االسطوانة إخراج( 255شكل )                                      

 . (256كما فً الشكل )  وأخرجها األعلىاسحب كتلة االسطوانة الى  -3

                      

 ( سحب كتلة االسطوانة من المحرك 256شكل)                                

 

كماشة فتح حلقات المكبس من ذراع التوصٌل وذلك بفتح حلقات تثبٌت محور المكبس بواسطة  بإزالةقم  -4

كما  محور المكبس من ذراع التوصٌل بالضغط على المحور بإخراجوبعد ذلك قم  محور المكبس تثبٌت

 . ( 251فً الشكل )
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 خراج محور المكبس من ذراع التوصٌل (251شكل )                        

  . (251نزع حلقات الضغط كما فً الشكل )  آلةافتح حلقات الضغط بواسطة  -5

                         

 نزع الحلقات الضغط (251شكل )                                 

 .وتجفٌفه األبٌضالمحرك الثنائً بالنفط  أجزاءقم بتنظٌف  -6

 

من اختالف جهة ثغرة الحلقات  التؤكدبعد ذلك تتم عملٌة تركٌب المحرك بتركٌب حلقات الضغط مع  -1

  . (261)كما فً الشكل  الضغط
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 الحلقات  اختالف جهة ثغرة( 261شكل )                             

كتلة االسطوانة من خالل  بإمرارقم  محٌط المكبس لسهولة انزالقه فً كتلة االسطوانة بعد ذلك بتزٌٌتقم  -1

    .الثقوب

بشد براغً تثبٌت  بعد ذلك قم ( 261فً الشكل )كما  ضع حشوة بٌن كتلة االسطوانة وغطاء االسطوانة -1

 . (261كما فً الشكل )كتلة االسطوانة على غطاء االسطوانة بواسطة مفتاح العزم 

  

 ( شد البراغً بمفتاح العزم 267شكل )   وضع الحشوة            ( 261شكل )                     

 .ضع سلك التوصٌل الكهربائً بشمعة القدح11
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 المتصلة بالمحرك  الحدٌثة دوائر الكهربائٌةالتعرف على  

كهربائٌة دوائر   عدةٌحتوي نظام التحكم االلٌكترونً فً محركات االحتراق الداخلً الحدٌثة على 

الكترونٌة متصلة بالمحرك لمراقبة عمل المحرك فً ظروف التشغٌل عن طرٌق الحساسات الموجودة 

  .(262)فً محرك السٌارة كما فً الشكل

   

 بالحساسات فً المحرك ECM( مخطط ربط 262شكل )                          

 

 

 :إلىحساسات المحرك ا لتصمٌم الشركة المنتجة وتقسم من حساسات محرك السٌارة تبع أنواعوهناك 
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 Air Flow Meter  حساس تدفق كمٌة الهواء-7

وٌقوم بحساب كمٌة الهواء  (263كما فً الشكل) وٌوجد عادة فً مجرى دخول الهواء للمحرك   

الذي  كهربائٌة متناسبة معه الى العقل إشارة بإرسالتقوم ة للمحرك من حٌث الحجم او الكتل المتدفق

 .لحساب كمٌة الوقود المناسبة لتحقٌق االداءاالفضل اإلشارةٌستخدم هذه 

                               

 حساس تدفق كمٌة الهواء( 263شكل)                                  

  Throttle Position Sensor  حساس زاوٌة الخانق -2

كهربائٌة  إشارة" وٌرسل  (264كما فً الشكل ) لخانق وٌرتبط معها مٌكانٌكٌااوٌوجد على وحدة   

التباطإ  أو العقل الذي ٌستخدمها فً تحدٌد نظام العمل بالتسارع إلىمع تغٌر زاوٌة الخانق  متناسبة

 .الشرارة الكهربائٌة للقدح او تؤخٌرها حسب النظام  وتقدٌم

                                 

 زاوٌة الخانق حساس( 264شكل)                                  
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  Coolant Temperature Sensor حساس حرارة المبرد فً المحرك-3

قٌمتها تبعا" للتغٌر  وٌوجد فً مجرى ماء المبرد فً المحرك وهو عبارة عن مقاومة حرارٌة تتغٌر  

ٌستخدمها العقل بتحدٌد نظام التشغٌل البارد  كهربائٌة متناسبة مع حرارة المبرد إشارةالحراري وتتولد به 

 الساخن وكذلك تحدٌد نظام العمل البارد او الساخن وتغٌٌر كمٌة الوقود التً ٌدفعها العقل للمحرك تبعا أو

 . لذلك وتغٌٌر زاوٌة قدح الشرارة الكهربائٌة للمحرك تقدما" وتؤخٌرا" معها

                                     

 حرارة المبرد فً المحركحساس ( 265شكل)                                

 Intake Air Temperature  حساس حرارة الهواء الداخل للمحرك-4

وهو عبارة عن مقاومة حرارٌة تتغٌر  (266كما فً الشكل ) وٌوجد فً مجرى دخول هواء للمحرك  

كهربائٌة متناسبة مع حرارة الهواء الداخل لمحرك ترسل  إشارةقٌمتها تبعا لتغٌر الحرارة وبذلك تتولد 

للعقل الذي ٌستخدمها فً تصحٌح كثافة الهواء وتحدٌد كمٌة الوقود المجهزة للمحرك حسب نوع البٌئة 

  .الحرارٌة

                            

 حرارة الهواء الداخل للمحرك حساس (266شكل)                          
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  Crankshaft Position Sensorحساس موقع عمود المرفق -5

فً الوسط وٌتصل بطرٌقة  أو (261كما فً الشكل ) عمود المرفقنهاٌات  إحدىوٌوجد قرٌب من    

متناسبة  كهربائٌة إشارةمعد لهذا الغرض وٌتولد به  أسنان أوضوئٌة مع قرص ذو فتحات  أومغناطٌسٌة 

 . فً حساب زواٌا القدح للشرارة والبخاخات وحساب دورات المحركترسل للعقل ٌستخدمها  مع القرص

                                      

 حساس عمود المرفق( 261شكل)                                             

 

  camshaft Position Sensorحساس موقع عمود الحدبات-6

وعن طرٌق  ضوئٌة أووٌتصل معه بطرٌقة مغناطٌسٌة  الحدباتعمود نهاٌات  إحدىوٌوجد على    

متناسبة مع  كهربائٌة إشارةذو فتحات معد لهذا الغرض وتتولد به  أو(261كما فً الشكل )قرص مسنن 

  .القرص ترسل للعقل وٌستخدمها فً تصحٌح زواٌا القدح للشرارة

                               

 حساس عمود الحدبات( 261شكل)                                 
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 Manifold Absolute Pressure  حساس الضغط المطلق للمدخل-7

 وتتولد فٌه (261كما فً الشكل ) هواء بؤنبوبوٌوجد على مدخل هواء المحرك او متصل مع المدخل    

كهربائٌة متناسبة مع ضغط هواء المدخل وٌستخدمها العقل لحساب كمٌة الوقود المجهزة للمحرك  إشارة

  .تبعا" لالرتفاع لتغٌر كثافة الهواء معها وحساب االرتفاع من اجل تصحٌح كمٌة الوقود

 

                                        

   المطلق للمدخلحساس الضغط ( 261شكل)                           

                  

 Knock Sensor  حساس الطرق-8

 (211كما فً الشكل ) عن متحسس ارتجاجات صوتٌة ٌربط مباشرة مع جسم المحرك وهو عبارة   

فً تصحٌح زواٌا  للعقل ٌستخدمها إشارةتتابع االنفجارات فً اسطوانات المحرك وٌرسل بٌتحسس 

 . وتحدٌد صالحٌة عمل اسطوانات المحركالشرارة المتقدمة والمتؤخرة 

                                  

 حساس الطرق( 211شكل)                                        
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 Heated Oxygen Sensor  المسخن األوكسجٌنحساس -1

احدهما  جزأٌنهو عبارة عن حساس كٌمٌائً ذو (211كما فً الشكل ) العادم و أنبوبوٌوجد على    

للعقل متناسبة معها  إشارة فً العادم وٌرسل األوكسجٌنخارجه وٌقٌس نسبة  واألخرالعادم  وببأنداخل 

وفً بعض المحركات تستخدم اثنان  األداءٌستخدمها العقل لتصحٌح كمٌة الوقود لتقلٌل التلوث وتحسٌن 

  .(212كمافً الشكل ) المسخن األوكسجٌنحساس  من

 

                                  

 األوكسجٌنحساس ( 217شكل)                                             

 

          

 األوكسجٌنحساس اثنان  ( 212شكل)                                       
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 فحص حساس دخول درجة حرارة الهواء  (:21) تمرٌن                       

 :  األهداف

 ٌكون  الطالب قادرا على : إن

 .فحص مقاومة حساس دخول درجة حرارة الهواء 

 

 :واألدوات األجهزة

 . جهاز فحص الحساسات أو اومٌتر -1

لٌتم  1400( وحجم المحرك 2006( نوع) كولف( مودٌل )وأكن فولكسمثال على اسم سٌارة ) نؤخذ -2

 .الفحص علٌها

 

 العمل : خطوات

 . (Offمفتاح التشغٌل على)  ضع والهواءفحص مقاومة حساس دخول درجة حرارة ا -1

 .دخول درجة حرارة الهواء افصل الوصلة الكهربائٌة عن-2

   . (214فً الشكل) وكما مبٌن( 213الحساس حسب الجدول ) إطرافافحص المقاومة بٌن -3

. 

     

              (214شكل)                                                (213جدول )                               
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 فحص حساس موقع الخانق (:27) تمرٌن                                       

 :  األهداف

 ٌكون  الطالب قادرا على : إن

 .فحص حساس موقع الخانق  من حٌث مقاومة الحساس ومن حٌث فولتٌة الحساس 

 :واألدوات األجهزة

 .جهاز فحص الحساسات أو ملتً مٌتر -1

لٌتم  1400( وحجم المحرك 2006( نوع) كولف( مودٌل )وأكنمثال على اسم سٌارة )فولكس  نؤخذ -2

 .الفحص علٌها

 العمل : خطوات

 . (Offوضع مفتاح التشغٌل على) فحص مقاومة حساس موقع الخانق أ -1

 .الخانق افصل الوصلة الكهربائٌة عن الحساس موقع-2

 . (216مبٌن فً الشكل) ( وكما215الحساس حسب الجدول ) طرافاإلافحص المقاومة بٌن -3

 

       

 (216شكل)     (                                        215جدول )                              

 



888 
 

 (Offضع مفتاح التشغٌل على)  حساس موقع الخانق لفحص الفولتٌة-4

 افصل الوصلة الكهربائٌة عن الحساس موقع الخانق-5

 (ON) وضع مفتاح التشغٌل-6

 (211مبٌن فً الشكل) ( وكما211الجدول ) حسب اإلطرافافحص فرق الجهد بٌن -1

 

 

   

 (211شكل)              (                                     211جدول )                        
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 الثالثاسئلة الفصل                            

 

 بٌن الٌة فتح غطاء االسطوانات بواسطة مفتاح العزم حسب التسلسل؟ -1

 بٌن كٌفٌة تنظٌف غطاء االسطوانة؟  -2

 كٌف تفتح الصمامات من غطاء االسطوانة؟ -3

 افحص استقامة سطح غطاء االسطوانات؟ -4

 بٌن كٌفٌه إجراء صٌانة لوجه ونهاٌة الصمام,ومتى ٌتم تجلٌخ الصمام ؟  -5

 افحص مقدار ضغط نابض الصمام ؟  -6

 قم بتبدٌل دلٌل الصمام من غطاء االسطوانات ؟  -1

 قم باجراء صٌانة لقاعدة الصمام؟ -1

 بٌن كٌفٌة فحص عملٌة سحق الصمامات ؟  -1

 قم بفتح المحاور الرئٌسة لعمود المرفق؟ -11

 ٌة اخراج حلقات المكبس من المكبس؟كٌف تتم عمل -11

 قم بقٌاس تاكل قطر االسطوانة فً االسطوانات؟ -12

 افحص استقامة عمود المرفق من انحناء المحاور؟ -13

 قم بقٌاس الخلوص الجانبً لمجاري حلقات المكبس؟ -14

 كٌفٌة اخراج محور المكبس من المكبس؟ -15

 قم بفحص مضخة الزٌت ذات العضو الدوار؟                                -16

 قم بفتح محرك الثنائً االشواط؟ -11
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 اٌفًٕ اٌهاتغ

 

 وٙهتائ١ح ا١ٌٍاناخ      
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 ٍْظىٍح اإلشؼاه فٍ ٍذرماخ اىثْسَِ 

 

 ذرُ ػ١ٍّح االؼرهاق فٟ اٌطٛأاخ اٌّؽهن ػٓ ٚه٠ك ِهانج اٌكاـٍٟ,فٟ ِؽهواخ االؼرهاق 

ـ١ٍٛ اٌٙٛاء  اِؼايذؼًّ ٘مٖ اٌّهانج ػٍٝ  فٌٛد. 30000اٌٝ فٌٛد  02222ِٓ ذرهاٚغ ل١ّرٙا 

ٚاٌٛلٛق اٌّٙغٛٚ قاـً االٌطٛأح فٟ ٔٙا٠ح ِٛٚ اٌٙغٛ ِّاا ٠رٍاثة فاٟ ؼاكٚز أفعاان ِاك٠ك 

٘ٛ ِٕاكن  اإلِؼايٚتاٌراٌٟ ذ١ٌٛك اٌمكنج فٟ اٌّؽهن , ٚٔظاَ  األٌفً ا٠ٌٝؼًّ ػٍٝ قفغ اٌّىثً 

ػاآ ذٛو٠ؼٙااا ػٍااٝ االٌااطٛأاخ ؼٍااة ذهذ١ااة  اٌٍّاالٛيٌّااهانج لاخ اٌعٙااك اٌؼاااٌٟ ٚ٘ااٛ ٘اامٖ ا

 االِرؼاي ٚذٕظ١ُ ذٛل١د ؼكٚشٙا . 

 

 : اٌرا١ٌح األظىاءاٌرم١ٍكٞ ِٓ  اإلِؼاي٠رىْٛ ٔظاَ 

 . اإلِؼايٍِف  -4

 .اٌٙغٛ اٌؼاٌٟ  أٌالن -0

 .ٔماٚ اٌرالًِ )اٌثالذ١ٓ( -3

 .اٌفؽّح اٌكٚانج -1

 .ِّؼاخ االِرؼاي )اٌثٍىاخ( -5

 .اٌّىصف )اٌىٛٔك٠ٍه( -6

 .اٌثطان٠ح -7

 

 

 ٍيف اإلشؼاه

 ٍثذأ ػَو ٍيف اإلشؼاه

اْ اٌؼًّ األٌاٌٟ ٌٕظاَ االِرؼاي ٘ٛ ذؽ٠ًٛ اٌر١اان االتراكائٟ )ذ١اان اٌثطان٠اح( اٌاٝ ذ١اان ػااٌٟ 

اٌٙغٛ ػٍٝ ِىً ِهانج اٌٝ ِّؼاخ االِرؼاي , ٠ٚرُ ٘ما اٌرؽ٠ًٛ فٟ ٍِف اإلِؼاي اٌامٞ ٠ؼرثاه 

 اٌكائهج اٌصا٠ٛٔح  . -اٌكائهج االتركائ١ح   ب -ئهذ١ٓ  أٔمطح اًٌٛٔ ت١ٓ اٌكا

ِاآ ٌااالِح اٌٍّااف االترااكائٟ , ٠ّىاآ ذٕاا١ٕغ ِٕااثاغ اٌفؽاآ  ٚاٌرؤوااكٌفؽاآ ٍِااف اإلِااؼاي 

 .(279)ٌالٌرفكاَ فٟ اٌٛنِح ؼ١س ٠ّىٓ اٌرفكاِٗ فٟ فؽٛٔاخ أـهٜ ٚوّا فٟ اٌّىً 
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 اح اىفذص اىثطُظٍصث (279)شنو                                 

  اٌكائهج االتركائ١ح - أ

 اٌرا١ٌح: األظىاءقائهج اٌٙغٛ اٌىٙهتائٟ إٌّففٗ ِٓ  أٚذرىْٛ اٌكائهج االتركائ١ح 

 . اٌّىصف -5ٔماٚ اٌرالًِ )اٌثالذ١ٓ(  -1اٌٍّف االتركائٟ   -3  اإلِؼايِفراغ  -0اٌثطان٠ح    -4

 اإلِاؼايٍِاف  اٌاٝ )اٌرّغ١ً( ؼايراإلِفراغ ٠ح ػثه ِفٟ اٌكائهج االتركائ١ح ٠ٍهٞ اٌر١ان ِٓ اٌثطان

ٔماٚ اٌرالًِ , ٚفٟ ؼاي ذٛٔا١ً ٔمااٚ اٌارالًِ فااْ اٌاكائهج االتركائ١اح ذىرّاً ٠ٍٚاهٞ  إٌِٝٚٗ 

اٌر١ان ف١ٙا ِّا ٠ٌٛك ِعاي ِغٕاٚثٍٟ فٟ اٌٍّف االتركائٟ ِٚغ اٌرّهان ِهٚن اٌر١اان ٠اىقاق ِماكان 

 . (280)اٌّىً  ٌٛك وّا ٘ٛ ِٛ٘ػ فٟراٌّعاي اٌّغٕا١ٍٟٚ اٌّ

                                    

  

 االترذائٍ  اىَيف اىَجاه اىَغْاطُطٍ اىَرىىذ فٍ (280)شنو                
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  فذص اىَيف االترذائٍ تاضرخذاً ٍصثاح اىفذص  ( :1ذَرَِ )                       

 : االهذاف

 .ِح اٌٍّف االتركائٟ فٟ ٍِف االِؼاي اٌراوك ِٓ ٌالاْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ   

 االجهسج واالدواخ 

 ِٕثاغ فؽٓ  -4

 ٍِف اِؼاي  -0

 خطىاخ اىؼَو 

 ٠رُ اٌرؼهف ػٍٝ اظىاء اٌٍّف االتركائٟ فٟ ٍِف االِؼاي تٍّاػكج اٌّؼٍُ .

 ٘غ ٚهف إٌّثاغ )اٌّّثه( ػٍٝ أٞ ظىء ِٓ اٌّؽهن -4

 ٘غ ِفراغ اٌرّغ١ً ػٍٝ ٚ٘غ االِؼاي. -0

(.) ٠ّىٓ اٌرفكاَ 281اٌِٛح ٍِف االِؼاي وّا فٟ اٌّىً )٘غ لطة اٌفؽٓ ػٍٝ ٔ -3

ِفه فؽٓ لٚ ٌٍه انٟ٘(. ذٛ٘ط إٌّثاغ  ٠ؼٕٟ اْ اٌٍّف االتركائٟ فٟ ؼاٌح ١ٌٍّح 

 )ػكَ ٚظٛق لطغ فٟ اٌٍّف( .

 

 

 ِالؼظح

فٟ ِٓ ٌالِح اٌٍّف االتركائٟ ٚاٌصأٛٞ ٚوّا فٟ اٌفطٛاخ اٌرا١ٌح  ٌٍرؤوك٠ٍرفكَ ظٙاو االَٚ 

 اٌٍّف . ثهال ٠عة اْ ٠فًٕ اٌعٙك اٌىٙهتائٟ ػ ,(0ذّه٠ٓ )
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 قُاش ٍقاوٍح اىَيف االترذائٍ تاضرخذاً جهاز االوً ( :2ذَرَِ )                 

 : االهذاف

 : اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ

 ل١اي ِماِٚح اٌٍّف االتركائٟ فٟ ٍِف االِؼاي -4

 الِؼاياٌراوك ِٓ ٌالِح اٌٍّف االتركائٟ فٟ ٍِف ا -2

 االجهسج واالدواخ 

 ظٙاول١اي اٌّماِٚح  )ا١ِٚره( -0      ٍِف اِؼاي -1

 خطىاخ اىؼَو

 ٠رُ اٌرؼهف ػٍٝ اظىاء اٌٍّف االتركائٟ فٟ ٍِف االِؼاي تٍّاػكج اٌّؼٍُ.

 فٟ ٍِف االِؼاي. (1)٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة ِٓ ظٙاو االَٚ ػٍٝ إٌمطح  -4

 ٟ ٍِف اإلِؼاي.ف (2)٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌٍاٌة ػٍٝ إٌمطح  -0

 .(282)الها ل١ّح ِماِٚح اٌٍّف االتركائٟ وّا فٟ اٌّىً  -3

 اَٚ  . 1.5ٚ  1.2اٌم١ّح ٠عة اْ ذىْٛ ت١ٓ  -1

                                                                      

 

 ٌٍّف االتركائٟ ِماِٚح ا ل١اي (282)ِىً                     اٌٍّف االتركائٟ  فؽٓ (281)ِىً   

 تاٌرفكاَ ظٙاو االَٚ                                 تاٌرفكاَ ِٕثاغ اٌفؽٓ    

 اىذائرج اىثاّىَح - ب

 اٌرا١ٌح : األظىاءِٓ  (280)اٌّىً  قائهج اٌٙغٛ اٌؼاٌٟ(ذرىْٛ اٌكائهج اٌصا٠ٛٔح ) 

  ِؼاياإلِّؼاخ  -1اٌٙغٛ اٌؼاٌٟ   أٌالن -3ِٛوع اٌّهن  - 0اٌٍّف اٌصأٛٞ   -4

 اٌّعاي اٌّغٕاٟٚاٌكائهج االتركائ١ح ٠ٕٚٙان  اٌر١ان اٌىٙهتائٟ ػٓ  ٕمطغ٠ػٕك فًٕ ٔماٚ اٌرالًِ 
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 اٌاٝفررٌٛك لٛج قافؼح وٙهتائ١ح ػا١ٌح فٟ اٌٍّف اٌصأٛٞ ذٕرمً ػثاه ٌاٍه اٌٙاغٛ اٌؼااٌٟ فٟ اٌٍّف 

ؼاخ االِارؼاي ِاّ اٌاٝفاٟ اٌّؽاهن ِٕٚاٗ  اإلِؼايِٛوع اٌّهن اٌمٞ ٠ٛوع اٌّهن ؼٍة ذهذ١ة 

 فٟ االٌطٛأح .

 فذص اىَيف اىثاّىٌ تاضرخذاً جهاز االوً . ( :3ذَرَِ )                       

 :االهذاف 

 اٌراوك ِٓ ٌالِح اٌٍّف اٌصأٛٞ فٟ ٍِف االِؼاي .اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 االجهسج واالدواخ 

 ظٙاول١اي اٌّماِٚح  )ا١ِٚره( -0     ٍِف اِؼاي -4

 ؼَوخطىاخ اى

 ٠رُ اٌرؼهف ػٍٝ اٌٍّف اٌصأٛٞ فٟ ٍِف االِؼاي تٍّاػكج اٌّؼٍُ .

 (013وّا فٟ اٌّىً ) (1)٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة فٟ إٌمطح  -4

 ِٓ ٍِف اإلِؼاي . (2)٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌٍاٌة فٟ إٌمطح  -0

 الها ل١ّح ِماِٚح اٌٍّف اٌصأٛٞ . -3

 و١ٍٛ اَٚ . 12اٌٝ  7اٌم١ّح ٠عة اْ ذىْٛ ت١ٓ  -1

                              

 ٍح اىَيف اىثاّىٌ فٍ ٍيف اإلشؼاهفذص وقُاش ٍقاو(283)  شنو                     

 ِالؼظح

اٌكٚان ِٓ اٌؼٙٛلاخ ظٛقج ػا١ٌح ٌر١ًٔٛ اٌّهانج  اإلِؼايِّؼاخ  أٌالن٠عة اْ ذىْٛ  

 ال٠ؽكز ذفه٠غ ِهانج ِغ ظٍُ اٌّهوثح .ا ٠ٚعة اإلِؼايِّؼاخ  اٌٝ)اٌفؽّح( 

وااْ تاٗ وٍاه أٚ لطاغ أٚ  فابلا ا١ٌاٗ ٚفؽٕاٗ تا١ٌاك )ذٍٍّاٗ(رُ فؽآ ٌاٍه اٌٙاغٛ اٌؼااٌٟ تإٌظه٠

 ذ١ثً ٠عة اٌرثكاٌٗ.
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 قُاش ٍقاوٍح اضالك اىضغظ اىؼاىٍ  فذص و ( :4ذَرَِ )                      

 : االهذاف

 االِؼاي .اٌراوك ِٓ ٌالِح اٌالن اٌٙغٛ اٌؼاٌٟ فٟ ِٕظِٛح اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 االجهسج واالدواخ 

 ٌٍه ٘غٛ ػاٌٟ  -4

 ظٙاو االَٚ )اف١ِٛره( -0

 خطىاخ اىؼَو

 .(284)ًٚٔ ظٙاو االَٚ )اف١ِٛره ( ت١ٓ ٚهفٟ وً ٌٍه ػٍٝ ؼكج ٚوّا فٟ اٌّىً  -4

 الها ل١ّح اٌّماِٚح فٟ اٌعٙاو  -0

 و١ٍٛ اَٚ . ٚاال ٠ٍرثكي اٌٍٍه.  25اٌٝ   ٠25عة اْ الذى٠ك ِماِٚح أٞ ٌٍه ػٓ  -3

اىضغظ  أضالكٍقاوٍح  وقُاش فذص  (284)شنو  

   اىؼاىٍ

 ٔماٚ اٌرالًِ )اٌثالذ١ٓ(

 اٌكائهج االتركائ١ح ٚلٌه ترمط١غ اٌر١ان اٌىٙهتائٟ إٌّففٗ  )غٍك( ذمَٛ ٔماٚ اٌرالًِ تفرػ ٚلفً

 االتركائ١ح . ذرًٕ اؼكٜ ٔماٚ اٌرالًِ )اٌمطة اٌّٛظة( تاٌٍّف االتركائٟ, أِا اٌصا١ٔح  ٌٍكائهج 

٠رٕاً اٌمطاة اٌّٛظاة ٌٕمااٚ اٌارالًِ ٚػٕك ذٛٔا١ً إٌمااٚ  تاألنٟ٘,اٌٍاٌة( فررًٕ )اٌمطة 

 ؽكتاخ ذى٠ٛٓ اٌّعاي فٟ اٌٍّف ٚػٓ ٚه٠م ٠ٚثكأِغ اٌمطة اٌٍاٌة ؼ١س ذىرًّ اٌكائهج االتركائ١ح 

ذالِاٟ اٌّعااي  اٌاٝاٌمطة اٌّرؽهن ٌماٚغ اٌرالًِ ِّا ٠ائقٞ  اتؼاق٠رُ )واِاخ ػّٛق اٌّٛوع(  

٠ٚاارُ ذٛو٠ااغ اٌّااهانج  اإلِااؼايٚذ١ٌٛااك ِااهانج ػٕااك لطثااٟ ِااّؼح  اإلِااؼايفااٟ ٍِااف  اٌّغٕا١ٍٚااٟ

ػاكق٘ا إٌاِلح ػٕك لطغ اٌر١ان االتركائٟ ٚثما ٌرهذ١ة االِرؼاي ٚذُّٕ ؼكتاخ اٌمطغ تؽ١س ٠ىْٛ 

 ٌؼكق االٌطٛأاخ .ٍِاٚ
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 فذص ّقاط اىرالٍص )اىثالذُِ(( : 5ذَرَِ )                               

 : الهذافا

 اٌراوك ِٓ ٌالِح ٔماٚ اٌرالًِاْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 االجهسج واالدواخ

 ِٛوع ِهن ٠ؽرٛٞ ػٍٝ ٔماٚ ذالًِ  -0   اٌّماِٚح )ا١ِٚره(ل١اي ظٙاو -4

 خطىاخ اىؼَو

افؽٓ ٔماٚ اٌارالًِ  ٠رُ اٌرؼهف ػٍٝ اظىاء ٔماٚ اٌرالًِ فٟ ِٛوع اٌّهن تٍّاػكج اٌّؼٍُ .

ٔاؼ١ح ذىٍه اٌؼٛاوي  أٚ ذآواً ٔمااٚ اٌارالًِ فاالا وأاد ذاٌفاح ذٍارثكي ٔمااٚ تإٌظهٚافؽٕٙا  ِٓ 

 اٌرالًِ .

 افؽٓ ٔات١ٙح ٔماٚ اٌرالًِ فالا وأد ٘ؼ١فح ػٕك٘ا ٠عة اٌرثكاي ٔماٚ اٌرالًِ  .

 ٙا .ٙاقن ِؽٛن ِٛوع اٌّهن اٌٝ اْ ذثكا اٌىاِح تاتؼاق ٔماٚ اٌرالًِ ػٓ تؼ -4

 ٍٝ ٔمطح اٌرالًِ اٌمه٠ثح ِٓ اٌىاِح .٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة )االؼّه( ػ -0

 . (015وّا فٟ اٌّىً ) ٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌٍاٌة )االٌٛق( ػٍٝ ٔٙا٠ح ٌٍه ٔماٚ اٌرالًِ -3

 ذ١ًٔٛ إٌماٚ .ػٕك ػكَ ال أٙا ذىْٛ ٔفه فٟ اال١ِٚره الها ل١ّح اٌّماِٚح -1

 اقن ِؽٛن ِٛوع اٌّهن اٌٝ اْ ذثكا اٌىاِح تا٠ٕاي ٔماٚ اٌرالًِ تّىً ذاَ . -5

اْ ٔمااٚ لها ل١ّح اٌّماِٚاح فاٟ اال١ِٚراه ال أٙاا اػٍاٝ ِاا٠ىْٛ اٚ اٌاٝ ِاالٔٙا٠اح ِاا٠ؼٕٟ ا -6

 اٌرالًِ ١ٌٍّح 

 

          
           

 فذص ذىصُو (286)شنو                            فذص ذىصُو  (285)شنو       

 فذَح اىذوارجّقاط اىرالٍص )اىثالذُِ(                                اى     
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 فذص اىفذَح اىذوارج( : 6ذَرَِ )                                  

 : االهذاف

 اٌراوك ِٓ ٌالِح ٚذ١ًٔٛ اٌفؽّح اٌكٚانج .اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 

 االجهسج واالدواخ 

 ظٙاو ل١اي اٌّماِٚح )اال١ِٚره( -4

 فؽّح قٚانج  -0

 

 خطىاخ اىؼَو 

 ؽّح اٌكٚانج تٍّاػكج اٌّؼٍُ .٠رُ اٌرؼهف ػٍٝ اظىاء اٌف

 (. 286ًٚٔ ٚهفٟ اٌالن ظٙاو فؽٓ اٌّماِٚح )اال١ِٚره( وّا فٟ اٌّىً ) -4

 الها ِمكان اٌّماِٚح . اٌفهاءج ٠عة اْ ذىْٛ ِاالٔٙا٠ح .ػٕك٘ا ذؼرثه اٌفؽّح اٌكٚانج ١ٌٍّح ذّاِا . 

ٛاٌاطح ٚنق اِا الا وأد اٌمهاءج ػا١ٌاح إِٚففٙاح ػٕاك٘ا ٠ارُ ذٕظ١اف اٌعاىء اٌّؼاكٟٔ ت -0

إٌٕفهج الواٌح اٌىهتْٛ اٚ اٌرهٌثاخ اِاا الا وأاد اٌماهاءج ٔافه ػٕاك٘ا ذٍارثكي اٌفؽّاح 

 اٌكٚانج ٌٛظٛق لطغ اٚ وٍه فٟ اٌعىء اٌّؼكٟٔ .

 

 

 اء ٍىزع اىشرارجفذص غط

 

 اإلِؼايِّؼاخ  ا٠ٌٝمَٛ غطاء ِٛوع اٌّهن ترٛظ١ٗ ذ١ان اٌٍّف اٌصأٛٞ )اٌّهانج( ِٓ اٌٍّف 

ذٛو٠اغ رؼاي ٌٍّؽاهن قاـاً واً اٌاطٛأح , ٠ٚٛظاك قاـاً اٌغطااء ػاكق ِآ ٔمااٚ ؼٍة ٔظاَ االِا

إٌمطح اٌٌٛاط١ح اٌراٟ  اٌٝ ا٘افحؼٍة ػكق اٌطٛأاخ اٌّؽهن  اٌّؼكْ  ٔؽا١ٌحاٌعٙك اٌىٙهتائٟ 

 ػٓ ٚه٠ك اٌفؽّح اٌكٚانج. اٌرٛو٠غ إٌؽا١ٌح ٔماٚ اٌٝذٛوع ذ١ان اٌعٙك اٌؼاٌٟ 

اٌّهٚؾ فٟ اٌغطاء ػآ ٚه٠اك اٌفؽآ  أٚورّاف اٌىٍه تؼكج ٚهق ال ٠رُ فؽٓ غطاء اٌّٛوع 

ِٚالؼظاح إٌٙاٛغ ٚاٌامٞ ٠اكي  (األتا١ٗتمٍة اٌغطاء ٍِٚلٗ تّاقج اٌى١ه١ٌٚٓ )إٌفٛ  أٚتإٌظه , 

٠ّىٓ اورّاف اٌّاهٚؾ ٚلٌاه ترّاغ١ً .  (287)وٍهفٟ اٌغطاء الؼع اٌّىً  أٚػٍٝ ٚظٛق ِهؾ 

غطااء ٚاٌراٟ ذاكي ػٍاٝ ٚظاٛق اٌّاهٚؾ اٌّؽهن فاٟ ِىااْ ِظٍاُ ِٚالؼظاح ٚظاٛق ِاهانج ػٍاٝ اٌ

  اٌغطاء تعك٠ك .  اتكايٚاٌرٟ ٠ٍرٛظة ػٕك٘ا 
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 فذص اىغطاء تاضرخذاً اىنُروضُِ(287) شنو    

 

 

  اإلِؼايِّؼاخ   

ـٍا١ٛ اٌٛلاٛق ٚاٌٙاٛاء تاٌاطٛأاخ ِؽاهن اٌثٕاى٠ٓ ٚلٌاه ػآ ٚه٠اك  تبِؼاي اإلِؼايذمَٛ ِّؼح 

هانج ذّه ػثه لطثاٟ اٌّاّؼح فاٟ غهفاح االؼراهاق قاـاً ذفه٠غ وٙهتائٟ ػاٌٟ اٌعٙك ػٍٝ ١٘لح ِ

                                                                                                      اٌّؽهن .

 )اٌثٍىاخ( )ِّؼاخ اٌمكغ( فؽٓ ٚاٌرثكاي ِّؼاخ االِرؼاي

 ٍالدظح

تاانق الْ فرؽٙاا ٚاٌّؽاهن ٌااـٓ ٠ائشه ػٍاٝ  ٠فًٙ فه ِاّؼاخ االِارؼاي ػٕاكِا ٠ىاْٛ اٌّؽاهن

 فٟ غطاء االٌطٛأح. األٌٕاْ

 خطىاخ فذص واضرثذاه شَؼاخ االشرؼاه )اىثيناخ(

 اٌؽة أٌالن ِّؼاخ االِرؼاي تاٌطه٠مح إٌؽ١ؽح )ِٓ الهب ِا ٠ّىٓ اٌٝ اٌّّؼح( . -4

 فه ِّؼاخ االِرؼاي إٌّاٌثح ٌفرػ اٌّّؼاخ  أقاجاٌرفكَ  -0

رؼاي ِٓ اٌرٍف . ذؤوك ِٓ ٌالِح اٌمالٚٚظ ٚػكَ ٚظاٛق فطاه فاٟ افؽٓ نإٚي ِّؼاخ االِ -3

 اٌؼاوي .

لً ـٍْٛ ِّؼح االِارؼاي تؼاك ذٕٙا١فٙا تٛاٌاطح فهِااج ٌاٍى١ح . اٌارفكَ ِم١ااي اٌفٍاْٛ  -1

       الؼع اٌّىً  (ٓ ٚه٠ك شٕٟ اٌطهف اٌٍاٌة اٌفانظٟ)اٌفٍه و١ط( فٟ اٌم١اي )٠رُ اٌٙثٛ ػ

)اٌفٍْٛ( ف١ّاات١ٓ لطثاٟ اٌّاّؼح ٌّؽاهن ِاىٚق تٕظااَ  ذثٍغ اٌصغهج( . 011ٚاٌّىً) (288)

ٍِاُ , غ١اه اْ تؼاٗ اٌٍا١اناخ االِه٠ى١اح ذٕاً  4ٍِاُ اٌاٝ  2.6اِؼاي )تطان٠ح ٍِٚف( ِٓ 

 ٍُِ . 4.0اٌٝ 

  .و١ٍِٛره ٠5222ؼاق فؽٓ ـٍْٛ اٌّّؼح ؼٛاٌٟ وً 
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 ذؽك٠ك ٌّم١اي فٟااٌرفكاَ  (289)ِىً        ٕٟ اٌطهف اٌٍاٌة             ش (288)ِىً 

 ِمكان شغهج ِّؼح االِرؼاي          ٌٍؽٕٛي ػٍٝ اٌصغهج )اٌفٍْٛ إٌّاٌة

 

 

  ِّؼاخ االِرؼاي أٔٛاع

ذؼرّك قنظٗ ؼهانج اٌّّؼح ػٍٝ ٚٛي ٍِان أرماي اٌؽهانج , فابلا وااْ ٚا٠ٛالص أٔاثؽد قنظاٗ 

ٍااارؼٍّح فاااٟ ٚاٌّ  )ٌااآ ٠ٛٚاااً( تإٌّاااطٍػ اٌؼااااِٟ تاٌؽاااانج تاٌّاااّؼح  اٌؽاااهانج وث١اااهٖ ذٍاااّٝ

اٌّؽهواخ لاخ ٍٔة االٔٙغاٚ اٌٛاٚلح . ٚالا واْ ٍِان أرماي اٌؽهانج ل١ٕهاص فرٍاّٝ تاٌّاّؼح 

ٚاٌٍّاارؼٍّح فااٟ اٌّؽهواااخ لاخ ٍٔااة االٔٙااغاٚ اٌؼا١ٌااح ؼرااٝ ال ذؽرااهق  )ٌاآ لٕاا١ه( اٌثااانقج

ّاا االِارؼاي( , و ١ِؼاق٘اا )ٌاثكألطاب اٌّّؼح ِٓ انذفاع قنظٗ اٌؽاهانج أٚ ذؽاهق اٌّاّؼح لثاً 

 (. ا ٚ ب 012) ِٛ٘ؽٗ فٟ اٌّىً

 

         

 ا( أٛاع ِّؼح االِرؼاي -012ِىً )                              .
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 ِّؼاخ االِرؼاي أٔٛاعب(  -012)ِىً                              

                       

   Spark Plug Constructionذرمُة شَؼه اىقذح 

 

 ( .014الؼع اٌّىً )اٌرا١ٌح  أٌهئ١ٍ١ْٗ ِّؼٗ اٌمكغ ِٓ األظىاء ذرىٛ

 

: وأااد األلطاااب ذٕاإغ ِاآ اٌؽك٠ااك فااٟ  لطااة ٌرٛٔاا١ً اٌٙااغٛ اٌؼاااٌٟ() اٌمطااة اٌٌٛااطٟ -4

اٌهٔاااْ ٌى٠اااقج ٍٔااثٗ  ِاااقج اٌرٕااا١ُِ اٌمك٠ّااح , ٌٚىاآ اٌرطااٛن اٌاامٞ ٚااهأ ػٍااٝ اٌٛلااٛق تؤ٘ااافٗ

وٍّااا واااْ اٌااهلُ االٚورااأٟ ؼ١ااس  ك إٌاافغ )اٌااكق(.اٌاامٞ ٘ااٛ ِم١اااي ٌعااٛقج اٌثٕااى٠ٓ ٘اا االٚوراااْ

رٍثة فٟ ذؤواً اٌاٌٝ  ا٘افح ِاقج اٌهٔاْ أقخ ,ٌٍثٕى٠ٓ ػا١ٌا واْ اٌثٕى٠ٓ لا ِماِٚح وث١هج ٌٍكق

 األلطاب ٌما اٌرفكِد ٌثائه ا١ٌٕىً ـ ِٕغ١ٕى  ِّا أػطٝ لٖٛ ِماِٚٗ ٌأللطاب ٘ك اٌرآوً .

 اػرّاقاص ػٍٝ ٔٛع ًِٛٔ اٌّّؼح (. ٠رهوة فٟ أػٍٝ اٌمطة ٔاٌِٛح ذ١ًٔٛ )ذفران

اٌمطة األنٟ٘ : ٚ٘ٛ فٟ أٌافً ِاّؼٗ اٌماكغ ت١ٕاٗ ٚتا١ٓ اٌمطاة اٌٌٛاطٟ شغاهٖ ٘ٛائ١اٗ ذمفاى  -0

 أٚ شالشاٟ أٚ ظاأثٟ, وّاا ِثا١ٓ فاٟ اٌّاىً أؼااقٞاْ ٠ىاْٛ  أِااػثه٘ا أٌّهانٖ اٌىٙهتائ١اح, ٚ٘اٛ 

(014) .                        

أٚ ِٓ ِااقٖ  اٚ ا١ٌٍها١ِه : ػاقٖ ِا ٠ٕٕغ ِٓ اٌفىف ا١ٌٕٕٟ ١ه()ػاوي ِٓ ا١ٌٍهاِ اٌؼاوي -3

ٌالظٙاااقاخ اٌؽهان٠ااح. أِااا اٌؼااٛاوي أٌؽك٠صااٗ  ِٕففٙااحاٌّا٠ىااا الْ اٌفااىف لاتااً ٌٍىٍااه ِٚماِٚرااٗ 

 فرٕٕغ ِٓ ِاقٖ اٚو١ٍك األ١ٌَّٕٛ.
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 ( ذهو١ة ِّؼح االِرؼاي014ِىً )                                 

٠ٕٕغ ٘اما اٌعاىء ِآ اٌؽك٠اك ١ٌىاْٛ اٌؽاِاً اٌهئ١ٍاٟ ٌٍّاّؼح , ٠ٚؽراٛٞ ػٍثح ِّؼح اٌمكغ :  -5

 ناي االٌطٛأاخ .ػٍٝ ٔاٌِٛح نتٛ اٌّّؼح ٚإٌاْ اٌّّؼح اٌرٟ ِٓ ـالٌٙا ذهتٛ فٟ 

 اىَنثف

٠رىااْٛ اٌّىصااف ِاآ ِعّٛػااح ِاآ نلااائك ١ااس ذٍاارؼًّ اٌّىصفاااخ ٌرفااى٠ٓ اٌطالااح اٌىٙهتائ١ااح ؼ

ِؼك١ٔح ت١ّٕٙا ِهائػ ػاوٌاح , ذٍاف واً ِآ اٌهلاائك ٚاٌؼاٛاوي ػٍاٟ ِاىً اٌاطٛأح . ذؽفاع ٘امٖ 

٠ٚرٕااً اؼااك ٚهفااٟ اٌهلااائك ِاآ اٌااكاـً  األ١ٌّٕااَٛاٌّعّٛػااح قاـااً ػٍثااح اٌااطٛا١ٔح اٌّااىً ِاآ 

 ٠ٚىاْٛ ِٛظثاا االتراكائٟ ٠رٕاً تٍاٍه ِرٕاً تااٌٍّف األـاهتاٌؼٍثح ٠ٕٚاثػ ٌااٌثا ت١ّٕاا اٌطاهف 

                                       .  (292)اٌّىً

 فؽٓ اٌّىصف

 . ألطاتٙا تب٠ٕايبػطاء ِؽٕح ٌٍّىصف ٚشُ ذفه٠غٙا ت٠رُ فٟ فؽٓ ٚاـرثان اٌّىصف 

 .(293)ِىً اٌرفكاَ اال١ِٚره ٌم١اي اٌٍؼح ِٚطاتمرٙا ِغ ِا ِىرٛب ػٍٝ اٌّىصف 
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 ل١اي ٌؼح اٌّىصف (293)اٌّىصف                            ِىً  أظىاء   (292)ِىً         

 ذشخُص اػطاه دائرج االشؼاه 

 ػالجها ومُفُح  وأضثاتها اإلشؼاهدائرج  وأػطاهٍراػة 

 االصالح اىطثة اىَذرَو  اىؼُة   خ 

1-  

 

 

 

 

 

ػكَ أرظاَ اإلِؼاي فٟ 

 ِفرٍف اٌٍهػاخ

 ذآوً اٌمطغ إٌؽا١ٌح فٟ -4

 غطاء اٌّٛوع

ذآوً ٔماٚ اٌرالًِ  -0

 )اٌثالذ١ٓ(

 غ١ه اٌغطاء

 غ١ه٘ا 

 ٠غ١ه 

 

  0- 

 

 

 

 

 

ػكَ أرظاَ اإلِؼاي فٟ 

اٌٍهػح اٌثط١لح أٚ ذؼمن 

 تكء قٚناْ اٌّؽهن .

 

 

 

 

 

 لٍح شغهج ِّؼح اإلِؼاي

لٍح شغهج لطؼرٟ االذٕاي أٚ 

 ذآوٍٙا

ٚظٛق ػ١ة فٟ ٚٔالخ 

 اٌكائهج االتركائ١ح

 ا٘ثٛ اٌصغهج 

 ٘ثطٙا أٚاٌرثكٌٙا ا

 افؽٓ اٌكائهج االتركائ١ح

 

 

 

 

  3- 

 

   

 ذاوً لطؼرٟ االذٕاي

 

 

 ذٍف اٌّىصف

 ٌؼح اٌّىصف ِفرٍفح

 غ١ه اٌّىصف 

 غ١ه اٌّىصف

٘ؼف ِهانج ٍِف   -1  

 اإلِؼاي

ٌفٛٔح اٌٍّفؼكَ ٘ثٛ شغهج 

 لطؼرٟ اٌرالًِ

 ذٍف اٌّىصف

فرُ ػٓ ِٕكن اٌٍفٛٔح 

 ا٘ثٛ اٌصغهج

 غ١ه اٌّىصف
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 اٌلٍح

 : ػكق ِىٛٔاخ ٔظاَ االِؼاي اٌرم١ٍكٞ . 4ي

 : ػ١ٍّاص اِهغ ٚه٠مح اٌراوك ِٓ ٌالِح اٌٍّف االتركائٟ فٟ ٍِف االِؼاي .  0ي

 : ػ١ٍّا اٍِهغ ٚه٠مح ل١اي ِماِٚح اٌٍّف االتركائٟ فٟ ٍِف االِؼاي .  3ي

 : ػ١ٍّا اِهغ ٚه٠مح اٌراوك ِٓ ٌالِح اٌٍّف اٌصأٛٞ فٟ ٍِف االِؼاي  1ي

 : اِهغ ػ١ٍّا ٚه٠مح فؽٓ ٚل١اي ِماِٚح اٌالن اٌٙغٛ اٌؼاٌٟ .  5ي

 : افؽٓ ػ١ٍّا ٔماٚ اٌرالًِ )اٌثالذ١ٓ( .  6ي

 : افؽٓ ػ١ٍّا اٌفؽّح اٌكٚانج فٟ ِٕظِٛح االِؼاي .  7ي

 : اِهغ ػ١ٍّا ٚه٠مح فؽٓ غطاء ِٛوع اٌّهانج .  1ي

 .  : اِهغ ٚه٠مح فؽٓ ٚاٌرثكاي ِّؼاخ االِؼاي )اٌثٍىاخ( 1ي

 : ػكق اظىاء ِّؼح اٌمكغ . 42ي

 : اِهغ ػ١ٍّا ٚه٠مح فؽٓ اٌّىصف .  44ي

 : ػكقشالز ِٓ ِراػة ٚاػطاي قائهج االِؼاي ٚاٌثاتٙا ٚو١ف١ح ػالظٙا .  40ي
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 ٍْظىٍح االشؼاه االىنرروُّح 

 

     DIAGNOSTIC CODE DISPLAYٚهق لهاءج االـطاء )اٌىٛقاخ( 

 

االٌىره١ٔٚاح اٌؽك٠صاح فاٟ اٌّهوثااخ ٚؼاكاخ ذؽىاُ ,  األٔظّاحَ , ٠ارؽىُ فاٟ ِؼظاُ وّا ٘ٛ ِؼٍٛ

ِّاىٍح ػٕاكِا ذؽاكز  (Code)فٟ اٌماوهج ػٍٝ ِاىً واٛق  األـطاءِٚؼظُ ٚؼكاخ اٌرؽىُ ذفىْ 

, شاُ ِؼهفاح  األـطااءفٟ إٌظاَ . ٚالٌرفكاَ ٘مٖ اٌطه٠مح فٟ اٌرّف١ٓ ٠عة ِؼهفح و١ف١ح لاهاءج 

 .  ـطاءاألٚفُٙ ِا ذؼ١ٕٗ ٘مٖ 

االٌىره١ٔٚاح  األٔظّاحفٟ ِؼظاُ اٌّهوثااخ اٌراٟ ذٍارفكَ ٚؼاكاخ اٌارؽىُ فاٟ  األـطاء٠ّىٓ لهاءج 

 اٌطهق اٌرا١ٌح : تاؼك 

 اٌفؽٓ  أظٙىج: اٌرّف١ٓ اٌماذٟ تكْٚ اٌرفكاَ  األٌٚٝاٌطه٠مح 

فاٟ اٌّهوثااخ  األـطااء٠ٍرؼًّ فٟ ٘امٖ اٌطه٠ماح ِٕاثاغ ٌٛؼاح اٌّئِاهاخ )اٌكِاثٛي( ٌماهاءج 

 ِصً 

CHECK ENGINE   ٚأ  SERVICE ENGINE SOON   ٚاٌّؽهن وّا ٘ٛ  اِانج أ

 .  (294)ِٛ٘ػ فٟ اٌّىً 
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 فٟ ٌٛؼح اٌّئِهاخ SESِٕثاغ اٌرؽم٠ه  (294)ِىً                     

 

 

 تٛاٌطح ِٕثاغ اٌرؽم٠ه  اٌفطؤٚه٠مح لهاءج 

ؼًٕ ـطا فٟ إٌظاَ ِؽمنا اٌٍائك  الا ١ٕاخاٌّث ِٕثاغ اٌرؽم٠ه اٌّٛظٛق فٟ ٌٛؼح ٠ٟٙء

ذرثغ اٌفطٛاخ اٌرا١ٌح فٟ اٌىّف ٚنِح ا١ٌٕأح . اٌٝتٛظٛق ِّىٍح , ِٕٚثٙا اٌٍائك ٌٍم٘اب 

 ٚلهاءج اٌىٛق :

ؼٍة  أٚ)اٌكِثٛي(  اٌّث١ٕاخٌٛؼح  أٌفًاٌرّف١ٓ ٚاٌرٟ ذىْٛ ػاقج  ف١ّٗاتؽس ػٓ  -4

 .  (016)ٚ ِىً  (015)ِٛأفاخ إٌّرط ِىً 

 )اٌّأٟ( األنٟ٘اٌرّف١ٓ ؼٍة ِٛأفاخ إٌّرط ِغ  ف١ّٗٚهف ِؽكق فٟ ٠ًٛٔ  -0

 . offفٟ ٚ٘غ  ٠ىْٛ ِٚفراغ اٌرّغ١ً

                   

    

 اٌرّف١ٓ ف١ِّٗٛلغ  (016)ِىً                          اٌرّف١ٓ ف١ِّٗٛلغ  (015)ِىً     
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 ٌمهاءج اٌىٛق.  تكْٚ ذّغ١ً اٌّؽهن ON٘غ ِفراغ اٌرّغ١ً ػٍٝ اٌٛ٘غ  -3

٠ٚمها اٌىٛق شالشح ِهاخ ِررا١ٌح ٚفٟ تؼٗ  Flashingِٕثاغ اٌرؽم٠ه تاٌغّى  ٠ثكأ -1

 ِهج ٚاؼكج ٚلٌه ؼٍة ٔٛع اٌّهوثح .  األٔظّح

 

                

 ِصاي ػٓ و١ف١ح لهاءج اٌىٛق (017)ِىً                                      

 

 غّاىٖلاهاءج اٌىاٛق تؽ١اس ٠غّاى ِٕاثاغ اٌرؽام٠ه  ِصاال ػٍٝ و١ف١ح (017)٠ٛ٘ػ اٌّىً  -5

, ٠ٚىاْٛ ٚاؼكج شُ ذىْٛ اٌارهاؼح شاُ ٠غّاى إٌّاثاغ غّىذااْ ِررا١ٌرااْ تاكْٚ اٌارهاؼح 

 .  40اٌىٛق ٘ٛ  نلُ أْأٞ   اٌفطؤِعّٛع اٌغّىاخ ٘ٛ 

 

لاهاءج اٌىاٛق ٌٍؼطاً ذؼااق شاالز ِاهاخ ٚاْ ظٙاٛن اٌىاٛق  أ٠ْالؼاع  GMفٟ إٌظاَ االِه٠ىٟ 

 أْفٙاما ٠ؼٕاٟ ِٓ شالز ِهاخ  أوصه 40ذىهن ظٙٛن اٌىٛق نلُ  فبلا٠ؼٕٟ ٚظٛق ِّىٍح ال 40نلُ 

ٌااما ٠عااة ذٍااع١ً أٞ وااٛقاخ ذظٙااه  اإلٚااالقاٌااماوهج ال٠ٛظااك تٙااا ِّااىٍح )وااٛقاخ( ِفىٔااح ػٍااٝ 

 اٌالوِح . اإلٔالؼاخ)اٌىرٍٛن(  ٌؼًّ  اإلٔالغور١ة  اٌٝٚاٌهظٛع  40ِاػكا اٌىٛق نلُ 

 أْ اٌاٝتماهاءج اٌىاٛق اٌصاأٟ شاُ اٌصاٌاس ٚ٘ىاما ,  ٠ثاكأ األٚياٌىاٛق ػٕك االٔرٙااء ِآ لاهاءج  -6

 )اٌىٛقاخ (لك أرٙد . األـطاءػٕك٘ا ذىْٛ ػ١ٍّح لهاءج  األٚي٠هظغ اٌىٛق 

 ِٝصاال ػٍ( 4ٌّٕرط اٌّهوثح , ٠ٚث١ٓ اٌعكٚي ) األـطاءذٍعً اٌىٛقاخ ٚذمانْ ِغ ظكٚي  -7

 ٕٛع ِٓ اٌّهوثاخ . ٌٕظاَ ؼمٓ تٕى٠ٓ ِهوىٞ ٌ األـطاء أنلاَِا ذؼ١ٕٗ 
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 اٚتً  وٛنٌا ( \فٛوٍٙٛيِٓ ٔٛع ) االـطاء ٌّهوثح( ظكٚي 4ظكٚي )                  

 شُ اٌصأٟ ..... اٌؿ . األٚي اٌفطؤتاٌرًٍٍٍ ,  األـطاء أالغ٠رُ  -1

تؼاك االٔرٙااء ِآ اٌرٕا١ٍػ ػآ ٚه٠اك فٕاً إٌّاٙه )اٌف١اٛو( اٌامٞ  األـطااء٠رُ ٍِاػ  -1

 شا١ٔح  32اٌثطان٠ح اٌٍاٌة ٌّكج  نأيفًٕ و١ثً  أًٚٛٔ اٌر١ان اٌىٙهتائٟ ٌٛؼكج اٌرؽىُ ٠

 

 

 

  Diagnostic Equipmentاٌرّف١ٓ  أظٙىجاٌطه٠مح اٌصا١ٔح : اٌرّف١ٓ اٌماذٟ تٛاٌطح 

 

, ٚذٛفه ِؼٍِٛاخ ٚاف١ح  األػطاياٌرّف١ٓ االٌىرهٟٚٔ ترّف١ٓ لائّح ٚاٌؼح ِٓ  أظٙىجذمَٛ 

ٚوٚقخ تٛٔاالخ  األػطاايذّاف١ٓ  أظٙاىجذاُ ٔإغ عح ٘امٖ اٌّّاىالخ اٌف١ٕاح . ػٓ و١ف١ح ِؼاٌ

 .  (322ٚاٌّىً ) (011)فؽٓ ـأح الؼع اٌّىً 
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 اٌّفرٍفح ِغ ٚٔالخ اٌهتٛ. األػطايذّف١ٓ  أظٙىج (011)ِىً                  

  األػطايذّف١ٓ  أظٙىجٚه٠مح ػًّ 

فٟ ٌٛؼح اٌّئِهاخ فٟ ؼاي ؼٕٛي ػطاً فاٟ إٌظااَ ٠ارُ ِٕثاغ اٌرؽم٠ه اٌّٛظٛق  ا٘اءجػٕك  

 اٌراٌٟ :

فااٟ  األػطاااي٠اارُ ذٛٔاا١ً اٌعٙاااو ػاآ ٚه٠ااك ٌااٍه ٚف١ّااح اٌرّااف١ٓ تّٕفاام ذّااف١ٓ  -4

 . (011)اٌّٛ٘ؽح فٟ اٌّىً  (  ALDL اٌرّف١ٓ( ) ف١ّٗا١ٌٍانج )

                             

 األػطايظٙاو ذّف١ٓ نتٛ  (011)ِىً                                 

 ِؼٍِٛاخ ٔٛع اٌّهوثح ٚنلُ اٌّؽهن  اقـاي٠رُ  -0

   ٠ONٛ٘غ ِفراغ اٌرّغ١ً ػٍٝ اٌٛ٘غ  -3

 ٠رُ اـر١ان ٔٛع إٌظاَ اٌّهاق ذّف١ٕٗ  -1

 ٠ٕعى٘ا  أ٠ْظٙه ػٍٝ اٌّاِح اٌّٙاَ اٌرٟ ٠ٍرط١غ  -5

 ٠رُ اـر١ان ٔٛع اٌّّٙح  -6

 ٔرٙا تاٌم١ُ إٌؽ١ؽح ٠رُ لهاءج اٌث١أاخ تٕٛنج فٛن٠ح ِٚمان -7

 اٌّٛظٛقج فٟ لاوهج ٚؼكج اٌرؽىُ  األـطاءاٌرثكاي اٌمطغ اٌراٌفح ٠رُ ٍِػ  أٚ اٌفطؤتؼك ذ١ٍٕػ  -1

471 



 

  اإلِؼاي اِانجفؽٓ اٌّؽهن ِغ ناٌُ  أظٙىج (300)ِىً                    

ؼااكج اٌاارؽىُ أٞ ـطااا ٠ٕاارط ػٕااٗ ؼااكٚز ِااهانج وٙهتائ١ااح لااك ٠ىااْٛ ٌااثثا فااٟ ذٍااف ٚ أِْالؼظااح  

االٌىره١ٔٚح . ٌاما ٠عاة اٌرؼاِاً تؽامن ِاغ اٌّهوثاح اٌراٟ ٠ىاْٛ ٔظااَ اٌرّاغ١ً ف١ٙاا ٠ٍارفكَ ٚؼاكج 

 اٌىره١ٔٚح .

 

  األٍرَنُحىيطُاراخ  تاألػطاهتؼض اىنىداخ اىخاصح 

 ذفطُر اىنىداىنىد                            رقٌ     

 ١ًٌ ٕ٘ان أٞ ػطً ِفىْ فٟ اٌماوهج  44

 AIR FLOW SENSORكفك اٌٙٛاء  قائهج ؼٍاي ذ 40

 ETSقائهج ؼٍاي قنظح ؼهانج اٌّؽهن   43

 ATSقائهج ؼٍاي ؼهانج اٌٙٛاء فٟ ِعّغ اٌٍؽة   41

 TPSقائهج ِفراغ ّٔاَ اٌفأك     45

 ECUٚؼكج اٌرؽىُ    أٚاٌر١ٔٛالخ اٌىٙهتائ١ح            34     

 

      Magnetto Ignition System ِٕظِٛح اإلِؼاي اٌّغٕا١ٍٟٚ )اٌّاو١ٕد(

فاٟ  اِاااٌٍّاف االتراكائٟ ,  اٌاٝاالػر١اق٠ح ٠عٙى اٌر١اان تٛاٌاطح اٌثطان٠اح  اإلِؼايفٟ ِٕظِٛح  

 .ٚذع١ٙى اٌٍّف االتركائٟ تاٌر١ان  تبٔراض٘مٖ إٌّظِٛح فاْ اٌّغٕا١ًٚ ٠مَٛ 

 اٌّغٕا١ٍٟٚ ٟ٘ : اإلِؼاياٌهئ١ٍ١ح ٌعٙاو  االظىاء

 اٌّىصف . غالف اٌّغٕا١ًٚ , اٌؼٙٛ اٌكٚان , اٌٍّفاخ , 
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 يَامُْد تاضرخذاً جهاز االوٍُررى االشؼاه فذص ٍيف ( :7ذَرَِ )                    

 : االهذاف 

 اٌراوك ِٓ ٌالِح ٍِف اٌّاو١ٕد فٟ ِٕظِٛح االِؼاي اٌّغٕا١ٍٟٚ .اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 

 االجهسج واالدواخ 

 ٍِف اِؼاي ِاو١ٕد  -4

 ظٙاو ا١ِٚره  -0

 خطىاخ اىؼَو 

 ُ اٌرؼهف ػٍٝ اظىاء ٍِف اِؼاي اٌّاو١ٕد فٟ ِٕظِٛح االِؼاي اٌّغٕا١ٍٟٚ تٍّاػكج اٌّؼٍُ ٠ر

 ٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة)االؼّه( ٌال١ِٚره فٟ ٔٙا٠ح اٌٍّف . -4

 (.301٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌٍاٌة )االٌٛق( ٌال١ِٚره ػٍٝ ظٍُ اٌّؽهن وّا فٟ اٌّىً ) -0

ه ٠ؼٕاٟ ٚظاٛق ذّااي تا١ٓ اٌٍّاف ٚظٍاُ الؼع اال١ِٚره ال أْ ظٙاٛن لاهاءج ػٍاٝ اال١ِٚرا -3

 اٌّؽهن.

 الا ٌُ ذظٙه أٞ لهاءج فاْ لٌه ق١ًٌ ظ١ك ػٍٝ ٌالِح ػىي اٌٍّف . -1

 ٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة )االؼّه( ٌال١ِٚره فٟ ٔٙا٠ح اٌٍّف . -5

٘ااغ ٔٙا٠ااح اٌٍااٍه اٌٍاااٌة )االٌااٛق( ٌال١ِٚرااه ػٍااٝ اٌٙا٠ااح االـااهٜ ٌٍٍّفىّااا فااٟ اٌّااىً  -6

(302) 

 اءج ػٍٝ اال١ِٚره فٙما ٠ؼٕٟ ٚظٛق لطغ فٟ اٌٍّف .الا ٌُ ذظٙه أٞ له -7

 ػٍٝ اال١ِٚره ٠ؼٕٟ ٌالِح اٌٍّف  ظٙٛن لهاءج -1

                    

 ( 302ِىً )                                             ( 301ِىً )

                                فؽٓ اٌمطغ فٟ اٌٍّف         ذ١ًٔٛ اٌٍّف ِغ ظٍُ اٌّؽهنفؽٓ 
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 فذص اىَنثف

 فذص ٍنثف اىَامُْد تاضرخذاً جهاز االوٍُرر  ( :8ذَرَِ )                    

 

 : االهذاف

 اٌراوك ِٓ ٌالِح ِىصف اٌّاو١ٕد اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 

 االجهسج واالدواخ 

 ِىصف اٌّاو١ٕد  -4

 ظٙاو اال١ِٚره -0

  

 اىؼَوخطىاخ 

 ٚاظىائٗ تٍّاػكج اٌّؼٍُ .٠رُ اٌرؼهف ػٍٝ ٍِف اٌّاو١ٕد 

 (.323٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة ٌال١ِٚره ػٍٝ ٔٙا٠ح ٌٍه اٌّىصف وّا فٟ اٌّىً ) -4

 ٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌٍاٌة ػٍٝ ظٍُ اٌّؽهن . -0

 الؼع ِئِه اال١ِٚره ال أْ ؼهوح اٌّئِه ذكي ػٍٝ ػكَ ٔالؼ١ح اٌّىصف. -3

 اٌهلُ ٠ؼٕٟ ٌالِح اٌّىصفلانْ اٌمهاءج فٟ اال١ِٚره ِغ اٌمهاءج ػٍٝ اٌّىصف ظٙٛن ٔفً  -1

 . (321الؼع اٌّىً )

 

                     

 

( فؽٓ ذ١ًٔٛ اٌّىصف 321( فؽٓ اٌّىصف                                      ِىً )323ِىً )

 ٚاٌعٍُ
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 ؼاه واضثاتها ومُفُح ػالجها رٍراػة واػطاه ٍْظىٍح االش

 

 

 خ 

 

 اىؼُة

 

 اىطثة اىَذرَو

 

 االصالح

  

4- 

 

 ػكَ ؼكٚز اٌّهانج

 

 ػطة اٌفأُ )اٌف١ٛو(

 لطغ فٟ األٌالن

 ذٍف ِٛوع اٌّهانج

 

 ذثك٠ً اٌفأُ )اٌف١ٛو(

 ذرثغ اٌمطغ ٚأالؼٗ

 أالغ اٌّٛوع أٚ ذثك٠ٍٗ

  

0- 

 

ذثا٠ٓ ؼكٚز 

 اٌّهانج 

 

 

 ذ١ًٔٛ ٌٟء فٟ األلطاب                                      

 

 ذٍهب فٟ اؼك األلطاب

 

 اٌٙثٛاػاقج 

 

 ػىي األٌالن

  

3- 

 

 ٘ؼف اٌّهانج  

 

 ٘ؼف ٍِف االِرؼاي

 نٚٛتح فٟ ٍِف االِرؼاي

ذ١ًٔٛ غ١ه ظ١ك ٌالنٟ٘ 

 )اٌٍاٌة(

وٍه اٚ فطه فٟ ـىف 

 اٌؼاوي

 

 ٠ٍرثكي ٍِف االِرؼاي

 ذعف١ف اٌٍّف

 

 

 فؽٓ اٌر١ًٔٛ 

 ٠ثكي
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 اٌلٍح 

 : ػكق ٚهق لهاءج االـطاء )اٌىٛقاخ( . 4ي

 ٚه٠مح لهاءج اٌىٛق تٛاٌطح ِٕثاغ اٌرؽم٠ه .  : اِهغ 0ي

 : اِهغ ػ١ٍّا ٚه٠مح فؽٓ ٍِف االِؼاي ٌٍّاو١ٕد . 3ي

 : اِهغ ػ١ٍّا ٚه٠مح فؽٓ ِىصف اٌّاو١ٕد . 1ي

 : ػكق شالشح ِٓ ِراػة ٚاػطاي ِٕظِٛح االِؼاي ٚاٌثاتٙا ٚو١ف١ح ػالظٙا .  5ي
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 قائهج اٌّؽٓ

 

األٔظّاح اٌّفرٍفاح ِصاً ٔظااَ اإلِاؼاي ٚاألٔاٛان  ذّاغ١ًفٟ  اٌر١ان اٌىٙهتائٟ نج اٌٝ ذؽراض ا١ٌٍا

فااٟ  ٌٍر١ااان اٌىٙهتااائٟ ٚغ١ه٘ااا ِاآ اٌااكٚائه اشٕاااء ػٍّٙااا ٚالْ اٌثطان٠ااح ٘ااٟ إٌّااكن اٌهئ١ٍااٟ 

اٌٍاا١انج واااْ التااك ِاآ ػّااً قائااهج ـأااح ٌّااؽٓ اٌثطان٠ااح ٚاتمائٙااا ِّااؽٛٔح تاٌمااكن اٌىااافٟ ِاآ 

 اٌىٙهتاء .

َ اٌّااؽٓ ٘ااٛ ِعّٛػااح ِاآ األظااىاء اٌرااٟ ذؼّااً ػٍااٝ أراااض ٚذٕظاا١ُ اٌر١ااان اٌىٙهتااائٟ اٌااالوَ ٔظااا

 ٌّؽٓ اٌثطان٠ح ٚذغم٠ح اٌكٚائه اٌىٙهتائ١ح فٟ ا١ٌٍانج أشٕاء ػًّ اٌّؽهن . 

 

 ذرىْٛ قائهج اٌّؽٓ ِٓ األظىاء اٌرا١ٌح . 

 اٌٌّٛك ,  إٌّظُ ,  اٌثطان٠ح  .

 

 اىَىىذ 

 أّىاع اىَىىذاخ 

 

 اىرُار اىَطرَر  ٍىىذاخ -1

 ذٍرفكَ فٟ ا١ٌٍاناخ اٌمك٠ّح ٚوأد ذٕرط اٌر١ان اٌٍّرّه , ٌٚمك ذُ االٌرغٕاء ػٕٙا ٌألٌثاب أٌرا١ٌٗ:

 

 ٘ؼف اٌطالح اٌىٙهتائ١ح اٌرٟ ذٕرعٙا تإٌٍثح ٌؽعّٙا ٚـأح ػٕك اٌٍهػاخ إٌّففٙح . -4

ا ٠ٍاثة ذٍاف ذؽراض ١ٌٕأح ٍِرّهج الْ اٌمٞ ذٕرعٗ ٠ّه ِٓ ـاالي اٌفاهَ اٌىهت١ٔٛاح ِّا -0

 ػٙٛ اٌرٛؼ١ك . 

 

 : ٍىىذاخ اىرُار اىَرردد -2

ٟٚ٘ ذٕرط ذ١انا وٙهتائ١ا ِرهققا ذرغ١ه ظٙرٗ ِٚاكذٗ فاٟ اٌصا١ٔاح ػاكج ِاهاخ ػٍاٝ ؼٍاة ٌاهػح 

قٚناْ اٌٌّٛك , ٚال ٠ٍٕػ ٘ما اٌر١ان ٌّؽٓ اٌثطان٠ح ٚال ٌرغم٠ح اٌكٚائه اٌىٙهتائ١اح األتؼاك ذٛؼ١اكٖ 

 ان شاتد اٌّكج ٚاالذعاٖ ٠ٚرُ ذٛؼ١ك اٌر١ان تاٌرؼّاي إٌّاِاخ أٚ ذؽ٠ٍٛٗ اٌٝ ذ١ان ٍِرّه ٚ٘ٛ ذ١

 اٌصٕائ١ح )اٌكا٠ٛقاخ( . 
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 ٍىىذ اىرُار اىَطرَر

 

 ِٓ األظىاء اٌرا١ٌح :  ٠DCرىْٛ ٌِٛك اٌر١ان اٌٍّرّه 

 

 اإلٚان , ػٙٛ اإلٔراض  

 

 فل اىَىىذ ٍِ اىطُارج 

 

ٌمطة اٌّٛظة ٚلٌه ٌرعٕة ؼاكٚز ِاهانج ٌفًٕ اٌثطان٠ح ٠رُ فه اٌمطة اٌٍاٌة أٚال شُ ٠فه ا

ٔر١عااح ذالِااً األٌااالن ِااغ ظٍااُ اٌٍاا١انج )اٌّأااٟ( أٚ اٌّؽااهن الْ ظٍااُ اٌٍاا١انج ٚاٌّؽااهن 

 ًِٛٔ تاٌٍاٌة ٚلٌه ؼفا٘ا ػٍٝ األظٙىج االٌىره١ٔٚح تا١ٌٍانج ِٓ اٌرٍف ٔر١عح اٌرالًِ . 

 ا٠ُ(٠رُ فه اٌر١ٔٛالخ اٌفأح تاٌٌّٛك , ٠رُ انـاء ٔطاق اٌّهٚؼح )اٌم

 ٠رُ ذفى١ه اٌٌّٛك فٟ اٌٛنِح ٚػٍٝ ِٕٙكج ػًّ ٔظ١فح .

                                            

 فذص أجساء اىَىىذ 

 اىؼضى اىذوار ىَىىذ اىرُار اىَطرَر. ( : فذص9ذَرَِ )                  

 : االهذاف

   اٌراوك ِٓ ٌالِح اٌؼٙٛ اٌكٚاناْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 هسج واالدواخ االج

 اٌؼٙٛ اٌكٚان ٌٌّٛك ذ١ان ٍِرّه  -4

 ظٙاو ا١ِٚره  -0

 خطىاخ اىؼَو 

 ٠رُ اٌرؼهف ػٍٝ اظىاء اٌؼٙٛ اٌكٚان ٌٌّٛك ذ١ان ٍِرّه تٍّاػكج اٌّؼٍُ .

 (325٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة ٌال١ِٚره ػٍٝ ظٍُ اٌؼٙٛ اٌكٚان وّا فٟ اٌّىً ) -4

 )اٌىِٛر١ره( اٌّٛؼك ١ٌح ِٓ٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة ٌال١ِٚره ػٍٝ أٞ لطؼح ٔؽا -0

 ػكَ ظٙٛن لهاءج فٟ اال١ِٚره ٠ؼٕٟ ٌالِح اٌؼٙٛ اٌكٚان  -3

 )اٌىِٛر١ره( اٌّٛؼك ( ِغ وً اٌمطغ إٌؽا١ٌح ف326ٟوهن اٌؼ١ٍّح فٟ اٌفطٛج ) -1
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 (326وّا فٟ اٌّىً) ٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌّٛظة ٌال١ِٚره ػٍٝ أٞ لطؼح ٔؽا١ٌح فٟ اٌّٛؼك -5

 ٘غ ٔٙا٠ح اٌٍٍه اٌٍاٌة ٌال١ِٚره ػٍٝ اٌمطؼح اٌّعاٚنج فٟ اٌّٛؼك  -6

ػكَ ٚظٛق لهاءج فٟ اال١ِٚره ٠ؼٕٟ ػكَ ٚظٛق اذٕاي ٚاْ اٌمطغ إٌؽا١ٌح ١ٌٍّح ِٓ ٔاؼ١ح  -7

 اٌر١ًٔٛ .

اتٍح ( ِغ وً اٌمطغ ٌرالؼع ػكَ ٚظٛق لهاءج ِاػكا اٌمطؼح إٌؽا١ٌح اٌّم6وهن اٌفطٛج ) -1

 ؼ١س ٌرٍعً لهاءج ِّا ٠ؼٕٟ ٌالِح اٌّٛؼك)اٌىِٛر١ره(.

                           

 

 فؽٓ اٌؼٙٛ اٌكٚان ٚاٌرؤوك ِٓ  (306)ِىً           فؽٓ اٌؼٙٛ اٌكٚان ٌٍرؤوك  (305)ِىً 

 االذٕاي ت١ٓ اٌمطغ إٌؽا١ٌح      ٛق اذٕاي ت١ٓ اٌمطغ إٌؽا١ٌح    ِٓ ػكَ ٚظ

 ٚاٌعٍُ

 

٠ث١ٓ اٌرؤوك ِٓ ػكَ ٚظٛق اذٕاي ت١ٓ اٌمطغ إٌؽا١ٌح, وّا ٠رُ فؽٓ ٌاطػ اٌمطاغ  (306)اٌّىً 

 إٌؽا١ٌح ٚاٌرؤوك ِٓ ػكَ ـّٛٔرٙا .

 

 

 فذص وذْظُف اىقطغ اىْذاضُح فٍ اىَىدذ

 

٠ارُ فؽاآ ٌاطػ اٌمطااغ إٌؽاٌا١ح )اٌىااِٛر١ره( ٚاٌرؤواك ِاآ ػاكَ ـّااٛٔرٙا ٠ٚعاة ِؼهفااح لطااه 

 اٌّٛؼك

)اٌف١ه١ٔااح( وّااا ٘ااٛ  ح١اٌااٙا ِٚطاتمرٙااا تاااٌّطٍٛب ٚلٌااه تٛاٌااطح اٌّمكِاا)اٌىااِٛر١ره( اٌرااٟ ٠اارُ ل

 . (307)ٚذ١ٕٙفٙا تاٌرفكاَ ٚنلح ٕٔفهج ٔاػّح الؼع اٌّىً (308)ِٛ٘ػ تاٌّىً 
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 ل١اي لطه اٌّٛؼك (308)ِىً     اٌّٛؼك )اٌىِٛر١ره(        ذٕظ١ف  (307)ِىً  

 

 

 فذص اىؼضى اىثاتد

 

اٌؼٙٛ اٌصاتد تٛاٌطح ظٙاو ل١ااي اٌّماِٚاح ٌفؽآ االذٕااي تا١ٓ أٚاهاف اٌٍّفااخ  ٠رُ فؽٓ

, ٚومٌه اٌرؤوك ِٓ ػكَ ٚظاٛق اذٕااي تا١ٓ أٚاهاف اٌٍّفااخ ٚاٌؼٙاٛ  (309)وّا ِٛ٘ػ تاٌّىً 

 .  (310)اٌصاتد وّا ٘ٛ ِٛ٘ػ تاٌّىً  

 

           

اٌرؤواك ِآ ػاكَ ٚظاٛق اذٕااي  (310)فؽٓ اٌؼٙٛ اٌصاتد تٛاٌطح             ِىً  (309)ِىً 

 انٟ٘

 ٌٍرؤوك ِٓ االذٕاي ت١ٓ اٌٍّفاخ              ت١ٓ اٌٍّفاخ ٚظٍُ اٌؼٙٛ اٌصاتد  هاال١ِٚر
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 فذص اىفرظ اىنرتىُّح  

 

٠ٚعااة  (311)ٌفؽاآ اٌفااهَ اٌىهت١ٔٛااح تاٌٌّٛااك , ٠ماااي ٚااٛي اٌفااهَ وّااا ِٛ٘ااػ تاٌّااىً 

 ِٓ ِٕاٌثح إٌاتٗ اٌفاْ تاٌفهَ اٌىهت١ٔٛح . ِؼهفح اٌطٛي األٍٟٔ ٌٍفهَ ٚوّا ٠عة اٌرؤوك 

 .  (312)ٌفؽٓ ذ١ًٔٛ اٌفهَ اٌىهت١ٔٛح الؼع اٌّىً ه٠ٍرفكَ اال١ِٚر

 

           

 

 ل١اي ٚٛي اٌفهَ تاٌف١ه١ٔح (311)فؽٓ ذ١ًٔٛ اٌفهَ اٌىهت١ٔٛح          ِىً (312)ِىً

  ٍىىذ اىرُار اىَرْاوب

 ١ٌح : ٠رىْٛ اٌٌّٛك اٌٍّرّه ِٓ األظىاء اٌرا

 اٌؼٙٛ اٌكٚان ٠ًّّٚ ) اٌّؽٛن , ألطاب ِؼك١ٔح ,  ٍِف اٌّعاي , ؼٍماخ االٔىالق (

 اٌؼٙٛ اٌصاتد ٠ًّّٚ , اٌفهَ اٌىهت١ٔٛح , اٌّٛؼكاخ . 

 

 فل اىَىىذ ٍِ اىطُارج 

ٌفًٕ اٌثطان٠ح ٠رُ فه اٌمطة اٌٍاٌة أٚال شُ ٠فه اٌمطة اٌّٛظة ٚلٌه ٌرعٕة ؼكٚز ِهانج 

ن ِغ ظٍُ ا١ٌٍانج )اٌّأٟ( أٚ اٌّؽهن الْ ظٍُ ا١ٌٍانج ٚاٌّؽهن ٔر١عح ذالًِ األٌال

 ًِٛٔ تاٌٍاٌة ٚلٌه ؼفاظا ػٍٝ األظٙىج االٌىره١ٔٚح تا١ٌٍانج ِٓ اٌرٍف ٔر١عح اٌرالًِ .

 ٠رُ فه اٌر١ٔٛالخ اٌفأح تاٌٌّٛك , ٠رُ انـاء ٔطاق اٌّهٚؼح )اٌما٠ُ( .

 ح .٠رُ ذفى١ه اٌٌّٛك فٟ اٌٛنِح ٚػٍٝ ِٕٙكج ػًّ ٔظ١ف
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 ( : ذفنُل اىَىىذ واػادج ذجَُؼه 11ذَرَِ )                     

 االهذاف : 

 اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ 

 ذفى١ه ٌِٛك اٌر١ان اٌرٕاٚب . -4

 اٌرؼهف ػٍٝ ِىٛٔاخ ٚاظىاء ٌِٛك اٌر١ان اٌّرٕاٚب . -0

 

 االجهسج واالدواخ 

 ٌِٛك ذ١ان ِرٕاٚب  -4

 ٕٔكٚق ػكج  -0

 )ففح ( اقاج ٌؽة اٌىهاٌٟ اٌىه٠ٚح -3

 

 

 خطىاخ اىؼَو 

٘غ اِانج ػٍٝ اٌغطائ١ٓ االِاِٟ ٚاٌفٍفٟ ٚظٍُ اٌٌّٛك لثً اٌفه ٌّٙاْ اػاقذّٙا  -4

 تّىً ِٕاٌة .

  . (313فه تهاغٟ ذصث١د اٌغطاء االِاِٟ ٚاٌغطاء اٌفٍفٟ وّا فٟ اٌّىً ) -0

                             
 غٟ ذصث١د اٌغطاء( فه تها313ِىً )                                 

 

 

 شثد اٌؼٙٛ اٌكٚان ِغ اٌغطاء االِاِٟ ػٍٝ ٍِىِح )ِٕىٕح( -3

 ( .314فه إٌاٌِٛح )إٌد( ٚتالٟ االظىاء ِغ ِؼهفح ذهذ١ة االظىاء وّا فٟ اٌّىً ) -1
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 ( ذهذ١ة االظىاء 341ِىً )                                         

 

ٌىه٠اخ ) اٌثٌٛثهْ ( تٛاٌطح االقاج إٌّاٌثح ٌٍفه ) اقاج ٌؽة اٌىهاٌٟ فه وهٌٟ ا -5

 ( .345وّا فٟ اٌّىً ) اٌىه٠ٚح (

 

             
 )اٌففح(( ٌؽة وهٌٟ اٌىه٠اخ تاٌرفكاَ اقاج ٌؽة اٌىهاٌٟ اٌىه٠ٚح 345ِىً )                
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 ج ذجَُغ اىَىىذ : اػاد( 11ذَرَِ )                                  

 

 

 االهذاف : 

  .ػٍٝ ذع١ّغ ٌِٛك اٌر١ان اٌّرٕاٚباْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا

 خطىاخ اىؼَو 

 لُ تؽعى اٌفؽّاخ قاـً لٛاػك٘ا تاٌرفكاَ ٌٍه ِٕاٌة ؼرٝ الذرؼهٖ ٌٍرٍف اشٕاء اٌرهو١ة . -4

 ( .346الؼع اٌّىً )  

 

 

 

 قاـً لٛاػك٘ا ( ؼعى اٌفؽّاخ 346ِىً )                            

 

 

 .شثد اٌؼٙٛ اٌكٚان ػٍٝ ٍِىِح )ِٕىٕح( شُ نوة اٌّهٚؼح ِغ اٌثىهج ؼٍة اٌرهذ١ة  - 0

 ِك إٌاٌِٛح . -3

 ِك ٍِا١ِه )تهاغٟ( اٌغطاءاْ االِاِٟ ٚاٌفٍفٟ ٚأرثٗ ٌالِاناج اٌّٛ٘ٛػح ٍِثماص. -1

 ذاوك ِٓ ٌٌٙٛح قٌٚهاْ اٌؼٙٛ اٌكٚان . -5
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 تاديء اىذرمح )اىطيف( ذفنُل: ( 12ذَرَِ )                   

 االهذاف 

 اٌؽهوح )اٌٍٍف( .ذفى١ه )ذعىئح( تاقٜء اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا ػٍٝ ا

 االجهسج واالدواخ 

 ٕٔكٚق ػكج  -4

 تاقٜء ؼهوح )ٌٍف( -0

 

 خطىاخ اىؼَو 

٘ااغ اِااانج ػٍااٝ ظٍااُ تاااقٜء اٌؽهوااح )اٌٍااٍف( ػٍااٝ اٌغطااائ١ٓ الػاقذٙااا اٌااٝ ٚ٘ااؼٙا  -4

 . (347إٌؽ١ػ وّا فٟ اٌّىً )

      

 ( اٌؼالِاخ ػٍٝ اٌغطاء347ِىً )                             

 

 

 ( .341ً ذ١ًٔٛ تاقٜء اٌؽهوح ػٓ االٚذِٛاذ١ه وّا فٟ اٌّىً )افٕ -0
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 ( فصو ضيل االوذىٍاذُل318شنو )                           

 

 ( .341ٟ اٌرصث١د وّا فٟ اٌّىً )افًٕ االٚذِٛاذ١ه تؼك فه تهاغ -3

 

 ( فًٕ االٚذِٛاذ١ه341ِىً )                                
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 ( .302فه اٌغطاء اٌفٍفٟ ٌثاقٜء اٌؽهوح )اٌٍٍف( الؼع اٌّىً ) -1

           

 ( اٌغطاء اٌفٍفٟ 302ِىً )                                         

 

 ( 304هت١ٔٛح )لاػكج اٌفؽّاخ( اٌّىً )فه ؼاًِ اٌفهَ اٌى -5

            

 ( ؼاًِ اٌفهَ )لاػكج اٌفؽّاخ(304ِىً )                               
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 ( .300فه ظٍُ تاقٜء اٌؽهوح )اٌٍٍف( اٌّىً ) -6

            

 ( ٔىع ظٍُ تاقٜء اٌؽهوح )اٌٍٍف(300ِىً )                         

 

 . (303اٌّىً) ٔراض )االن١ِعه( ِغ ِهاػاج ٚ٘غ اٌّٛوحلُ تٍؽة ػٙٛ اال -7

             

 ( ٔىع ػٙٛ االٔراض )االن١ِعه(303ِىً )                          
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 ( : ذجَُغ تاديء اىذرمح )اىطيف(13ذَرَِ )                        

 االهذاف : 

 ف(ػٍٝ ذهو١ة تاقٜء اٌؽهوح )اٌٍٍ اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة لاقنا

 االجهسج واالدواخ

 .ٕٔكٚق ػكج -4

 تاقٜء اٌؽهوح )اٌٍٍف(. -0

  خطىاخ اىؼَو 

 ( .301نوة ػٙٛ االٔراض)االن١ِعه( وّا فٟ اٌّىً ) -4

                        

 ( ذهو١ة ػٙٛ االٌرٕراض )االن١ِعه(301ِىً )                          

 ( 305) نوة ظٍُ تاقٜء اٌؽهوح )اٌٍٍف( ِغ ِهاػاج اٌؼالِح ِىً -0

                                  

 ( ذهو١ة ظٍُ )اٌٍٍف( 305ِىً )                            
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 ( 306 ) ِىً (نوة ؼاًِ اٌفهَ اٌىهت١ٔٛح )لاػكج اٌفؽّاخ -3

                                   

 اخ( ذهو١ة فاػكج اٌفؽ306ّ) ِىً                                    

 

 (307نوة اٌغطاء اٌفٍفٟ ٌثاقٜء اٌؽهوح اٌّىً ) -1

                    

 ( ذهو١ة اٌغطاء اٌفٍفٟ 307ِىً )                                
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  (301اٌّىً ) ِغ ِهاػاج اٌؼالِح نوة االٚذِٛاذ١ه ِٚك تهاغٟ اٌرصث١د -5

 

 هو١ة االٚذِٛاذ١ه ( ذ301ِىً )                                        
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 فذص أجساء اىَىىذ

 فذص اىؼضى اىذوار 

 

( ٌفؽآ واً ِآ االذٕااالخ ه٠رُ فؽٓ اٌؼٙٛ اٌكٚان تٛاٌطح ظٙاو ل١اي اٌّماِٚح )اال١ِٚر

ٚومٌه  ت١ٓ اٌؽٍماخ  ؼ١س ٠ث١ٓ ٚه٠مح فؽٓ االذٕاي (329)ت١ٓ اٌؽٍماخ إٌؽا١ٌح الؼع اٌّىً 

 ٕاي ت١ٓ اٌؽٍمح ٚاٌؼٙٛ اٌكٚان . اٌرؤوك ِٓ ػكَ ٚظٛق اذ

 

       

 

 فؽٓ اٌؼٙٛ اٌكٚان ٌٍرؤوك ِٓ  (330)فؽٓ اٌؼٙٛ اٌكٚان ٌٍرؤوك           ِىً  (329)ِىً 

 ػكَ ٚظٛق اذٕاي ت١ٓ اٌؽٍماخ ٚاٌعٍُ     ِٓ االذٕاي ت١ٓ اٌؽٍماخ                         

 

 

 

فؽاآ ٌااطػ اٌؽٍماااخ  ا٘ااافح اٌااٝ اذٕاااي اٌرؤوااك ِاآ ػااكَ ٚظااٛق  ٚه٠مااح ٠ثاا١ٓ (332)اٌّااىً 

 إٌّىٌمح ٚاٌرؤوك ِٓ ػكَ ـّٛٔرٙا . 

٠رُ فؽٓ ٌطػ اٌؽٍماخ إٌّىٌمح ٚاٌرؤوك ِٓ ػكَ ـّٛٔرٙا ٠ٚعة ِؼهفح لطاه اٌؽٍمااخ ٚاٌما١ُ 

)اٌف١ه١ٔااح( وّااا ٘ااٛ ِٛ٘ااػ  حاٌرااٟ ذااُ ل١اٌااٙا ِٚطاتمرٙااا تاااٌّطٍٛب ٚلٌااه تم١اٌااٙا تٛاٌااطح اٌمكِاا

 .  (332)الؼع اٌّىً )واغك ظاَ(  ٔاػّح تٛاٌطح ٚنلح ٕٔفهجٚذٕظ١فٙا  (331)تاٌّىً 
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  ذٕظ١ف اٌؽٍماخ إٌّىٌمح (332)ل١اي لطه اٌؽٍماخ إٌّىٌمح              ِىً  (331)ِىً 

 

 فذص اىؼضى اىثاتد 

٠رُ فؽٓ اٌؼٙٛ اٌصاتد تٛاٌطح ظٙاو ل١اي اٌّماِٚح ٌفؽٓ االذٕاي ت١ٓ أٚهاف اٌٍّفاخ 

, ٚومٌه اٌرؤوك ِٓ ػكَ ٚظٛق اذٕاي ت١ٓ أٚهاف اٌٍّفاخ ٚاٌؼٙٛ  (333)ِٛ٘ػ تاٌّىً  وّا

 .  (334)اٌصاتد وّا ٘ٛ ِٛ٘ػ تاٌّىً 

 

  

       

 اٌرؤوك ِٓ ػكَ ٚظٛق اذٕاي  (334)فؽٓ اٌؼٙٛ اٌصاتد تٛاٌطح             ِىً  (333)ِىً 

 انٟ٘ ت١ٓ اٌٍّفاخ ٚظٍُ اٌؼٙٛ اٌصاتد    ٌٍرؤوك ِٓ االذٕاي ت١ٓ اٌٍّفاخ             هاال١ِٚر
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 فذص اىَىدذاخ )اىذاَىداخ(

ٌفؽاآ اٌااكا٠ٛقاخ ٠ٍاارفكَ ظٙاااو ل١اااي اٌّماِٚااح )اال١ِٚرااه( ٌفؽاآ االذٕاااالخ تاا١ٓ أٚااهاف 

اٌّٛؼكاخ ٚاٌرؤوك ِٓ ػكَ ػًّ اٌّٛؼكاخ اٌّٛظثحٚاٌٍاٌثح ٌٚه٠اْ اٌر١ان اٌىٙهتاائٟ فاٟ االذعااٖ 

. ٠عة ِؼهفح ِٛأافاخ اٌّٛؼاكاخ اٌّطٍٛتاح  (336)ٚ (335)ؼع اٌّى١ٍٓ إٌُّّ ٌٗ اٌكا٠ٛق ال

 ٌٌٍّٛك .

 

                           

 

 لٍة األلطاب ٌفؽٓ اٌّٛؼكاخ (336)ِىً    فؽٓ اٌّٛؼكاخ )اٌكا٠ٛقاخ(   (335)ِىً 

 

 فذص اىفرظ اىنرتىُّح 

٠ٚعة  (338)ٌّىً ٌفؽٓ اٌفهَ اٌىهت١ٔٛح تاٌٌّٛك , ٠ماي ٚٛي اٌفهَ وّا ِٛ٘ػ تا

 ِؼهفح 

 اٌطٛي األٍٟٔ ٌٍفهَ وّا ٠عة اٌرؤوك ِٓ ِٕاٌثح إٌاتٗ اٌفاْ تاٌفهَ اٌىهت١ٔٛح .

            

 

 ل١اي ٚٛي اٌفهَ تٛاٌطح  (338)ِىً         هْ(٠ث١ٓ اـهاض اٌّكؼهض )اٌثٌٛث (337)ِىً 

  اٌف١ه١ٔح تٛاٌطح اٌففح
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 اضرثذاه اىَذدرج اىنروٌ )اىثىىثرُ(

غ١اه ٚث١ؼ١اح  أٔٛاخِٓ ػكَ ٚظٛق  اٌرؤوكِٓ ٌالِرٗ ٠ٚرُ  ٌٍرؤوكرُ فؽٓ اٌّكؼهض اٌىهٚٞ ٠

 ٠ٚهٖ تا١ٌك ػكج قٚناخ ٚاالٌرّاع اٌٝ ٔٛذٗ . كٚلٌه تر

ؼ١اااس ٠ٍااارفهض اٌماااك٠ُ تٛاٌاااطح ) ففاااح ( ـأاااح وّاااا فاااٟ  األِاااهٌاااىَ  الا٠ٍااارثكي اٌّاااكؼهض 

 (337اٌّىً)

 

                                        

 ذرمُة اىَىىذ ػيً اىَذرك 

                                        

 ٚ٘غ اٌٌّٛك فٟ اٌّىاْ إٌؽ١ػ  -4

 ذصث١د اٌٌّٛك فٟ ِىأٗ ذصث١را ظ١كا  -0

 نوة ا١ٌٍه ػٍٝ تىهج اٌٌّٛك )تٍٟ اٌٌّٛك( -3

  (339)ذؤوك ِٓ ذهو١ة ا١ٌٍه ػٍٟ اٌٛظٗ إٌؽ١ػ وّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌّىً  -1

 

 

                      

 ( ذهو١ة اٌٌّٛك ػٍٝ اٌّؽهن 339ِىً )                                

 



411 

 اىَْظٌ )اىنراوخ( 

 

فٌٛد  (13.5 -15)٠مَٛ إٌّظُ ترصث١د ظٙك ٔظاَ اٌّؽٓ ػٕك ل١ّح ِؽكق ذىْٛ ػاقج ِا ت١ٓ 

 ٚلٌه ػٕك اٌٍهػاخ اٌّفرٍفح ٌٍّؽهن , ٠ٚرُ لٌه تاٌرؽىُ فٟ ذ١ان اٌرغم٠ح ٌٌٍّٛك . 

 

 

    اىَْظٌ ُاّحص

 إٌّظّاخ . ١ٌٕأح٠عة اذثاع اٌفطٛاخ ا٢ذ١ح 

 . ضثظ  اىفرذح أو اىَطافح اىهىائُح

٠رُ ل١اي اٌفرؽح اٌٙٛائ١ح ت١ٓ لطؼرٟ االذٕاي تاٌرؼّاي نلائك ل١اي اٌصفٓ )فٍهو١ط( الؼع 

 ( .312اٌّىً)

 

      

 لطغ االذٕاي فٟ إٌّظُ  (314)ىً ل١اي اٌٍّافح اٌٙٛائ١ح                       ِ (312)ِىً     

                 

 ذْظُف اىَْظٌ 

اٌرؼًّ ِثهقا ٔاػّا ٌرٕظ١ف لطؼرٟ االذٕاي . ٔظف وً لطؼح ػٍٝ أفهاق ٚال ذثهق اٌعىء 

اٌىهٚٞ تّكج فاٌمطؼح اٌىه٠ٚح ِٕٕٛػح ِٓ ِؼكْ ٚهٞ ٠ًٍٙ تهقٖ تطه٠مح أٌهع ِٓ اٌمطؼح 

فعٛاخ تاٌرؼّاي لاِطح أٚ ِثهق ـاْ ٠ٚعة اْ اٌٍّطؽح ٠ّٚىٓ اواٌح ِا لك ٠ٛظك ِٓ 

 (.314الذٍرؼًّ ٚنق ٌٕفهج ٌرٕظ١ف لطغ االذٕاي الؼع اٌّىً)
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 قُاش اىَقاوٍح فٍ اىْهاَاخ

 .  (342)٠رُ ل١اي اٌّماِٚح ت١ٓ إٌٙا٠اخ تاٌرؼّاي ا١ِٚره وّا فٟ اٌّىً 

 

 

 ثٍْ ّقاط االذصاه

 .  (343)ماٚ االذٕاي أشٕاء ِؼا٠هج اٌفرؽح اٌّىً ذٍرؼًّ اٌثال٠ً لاخ إٌٙا٠ح اٌهف١ؼح ٌصٕٟ ٔ

 

            

 شٕٟ ٔماٚ االذٕاي (343)ل١اي اٌّماِٚح                               ِىً  (342)ِىً      

 

 ػُىب وأػطاه دائرج اىشذِ

 

  

 خ

 

 اىؼُة

 

 اىطثة اىَذرَو

 

 االصالح

 

1- 

 

 ِٕثاغ اٌث١اْ ال٠ٟٙء

 

 

                                           لطغ فٟ األٌالن     

 اٌثطان٠ح فانغح                                                 

 

 أٍٔػ اٌمطغ

 اػك ِؽٓ اٌثطان٠ح

 

 

 

 



 022 

 

  

 

 0- 

 

اٌرّهان ِٕثاغ ت١اْ اٌّؽٓ 

فٟ اإل٘اءج ؼرٝ ٌٚٛ واْ 

اٌّؽهن ِّرغال تٍهػح 

 ػا١ٌح 

 

 

                                    ٚظٛق ػطً فٟ اٌٌّٛك      

 

ٚظٛق ػطً 

 تاٌر١ٔٛالخ

 

أمطاع ا١ٌٍه   أىالق 

 ا١ٌٍه 

                                                                                               

 ذفؽُ ػٙٛ اٌرٛؼ١ك

 

       ذؼطً إٌّظُ                                             

 

 افؽٓ اٌٌّٛك

                                    

 أٍٔػ اٌر١ٔٛالخ

 

 

 اٌرثكي ا١ٌٍه

 ا٘ثٛ ِك ا١ٌٍه

 

اٌرثكي ػٙٛ 

 اٌرٛؼ١ك

اٌرثكي إٌّظُ الا 

 ٌىَ األِه 

 

 3- 

 

 انذؼاَ ٘ٛء ِٕثاغ اٌث١اْ

 

ٚظٛق ذ١ٔٛالخ غ١ه 

 ِصثرح ظ١كا

ٚظٛق ػ١ة تماٚغ 

         اٌر١ان)اٌىراٚخ(                 

 

افؽٓ ظ١ّغ  

 اٌر١ٔٛالخ

 اٌرثكي لاٚغ اٌر١ان

 

 1- 

 

 ػكَ ٚظٛق ذ١ان ِؽٓ

 

اؼرهاق إٌّٙه 

 )اٌف١ٛو(

اـرالف ذ١ٔٛالخ 

األٌالن اٌهئ١ٍ١ح      

 ذؼطً إٌّظُ                                                                 

 

 نوة ف١ٛو ظك٠ك

 

 

 ٔؽػ اٌر١ٔٛالخ

 

 

 ٕظُاٌرثكي اٌّ
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 اٌلٍح

 اِهغ ٚه٠مح فؽٓ اٌؼٙٛ اٌكٚان ٌٌّٛك اٌر١ان اٌٍّرّه . :  4ي

 : اِهغ ٚه٠مح فؽٓ اٌؼٙٛ اٌصاتد .  0ي

 : اِهغ ٚه٠مح فؽٓ اٌفهَ اٌىهت١ٔٛح .  3ي

 : ػكق ـطٛاخ فه اٌٌّٛك ِٓ ا١ٌٍانج .  1ي

 : ػ١ٍّا ػكق ـطٛاخ فه اٌٌّٛك ٚاػاقج ذهو١ثٗ. 5ي

 طٛاخ ذفى١ه تاقٞء اٌؽهوح )اٌٍٍف( . : ػ١ٍّا ػكق ـ 6ي

 ػ١ٍّا ػكق ـطٛاخ فؽٓ اظىاء اٌٌّٛك . :  7ي

 : اِهغ ػ١ٍّا ذهو١ة اٌٌّٛك ػٍٝ اٌّؽهن .  1ي

 : ػ١ٍّا ِاٟ٘ ـطٛاخ ١ٔأح إٌّظُ . 1ي

 : ػكق شالشح ِٓ اػطاي قائهج اٌّؽٓ ٚاٌثاتٙا ٚٚه٠مح أالؼٙا .  42ي
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 دائرج اىرشغُو

 

لاكنج ـانظ١اح ٌثكا٠اح  اٌاٝاٌّؼاهٚف فاٟ اٌٍا١اناخ , ٠ؽرااض  أٌّىثٍِٟؽهن االؼرهاق اٌكاـٍٟ 

 إلوّااايأااٗ تاٌؽم١مااح ٠ااك٠ه اٌّؽااهن  الاٌؽهوااح اٌااماذٟ ,  تاااقةذّااغ١ٍٗ , ؼ١ااس ٠مااَٛ تٙااما اٌؼّااً 

 اٌصالشح ا١ٌّرح )اٌٍؽة , اٌٙغٛ , اٌؼاقَ (. األِٛاٚ

 

 فذص دائرج اىرشغُو اىنهرتائُح 

هج اٌرّغ١ً ِآ اٌثطان٠اح , اٌّؽاهن اٌاماذٟ )ِؽاهن تاكء اٌؽهواح( , ِفرااغ اٌرّاغ١ً , قائ ذرؤٌف

 .  (344)اٌّىً  األظىاءاٌرٟ ذهتٛ ٘مٖ  األٌالن

 ٍالدظح 

٠عة فؽٓ اٌثطان٠ح فؽٕاا ظ١اكا الْ  الاٌٙؼ١ف ٌكائهج اٌرّغ١ً  األقاءذٍثة اٌثطان٠ح اٌٙؼ١فح 

 ح .تطان٠ح ِّؽٛٔح ١ٌٍّٚ اٌٝقائهج اٌرّغ١ً ذؽراض 

 

 ( اىْقاط اىَخريفح ىقُاش ٍقاوٍح دائرج اىرشغُو                     344شنو )                

 

ذ١ًٔٛ اٌثطان٠ح  أٚهاف ٔىع ٚذٕظ١فتإٌظه تّىً ٌه٠غ . ٠رُ قائهج اٌرّغ١ً  أٌالن٠رُ فؽٓ 

 الناألٌاا( ٠اارُ ذٕظ١ااف ِٚااك اٌرٛٔاا١الخ اٌّهذف١ااح . ٠اارُ اٌثؽااس ػاآ ٚاأللطاااب)نأي اٌثطان٠ااح 

 اٌّؼهاج . أٚاٌّمطٛػح 
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 ٍذرك تذء اىذرمح

 

ِؽاهن اٌٍا١انج ػٕاك تكا٠اح اٌاكٚناْ ٚلٌاه ترؽ٠ٛاً اٌطالاح  اقانجٚظ١فح ِؽهن تكء اٌؽهوح ٘اٟ 

 ٚالح ؼهو١ح .  اٌٝاٌىٙهتائ١ح اٌٛأٍح ِٓ اٌثطان٠ح 

ِآ  هأوصا٠ٕكفغ ِٓ ِؽهن تكء اٌؽهوح ذهي ٔغ١ه )اٌث١ْٕٛ( ٠رؼّك ترهي اٌؽكافح تٍٕثح ذؼ١ّك 

ف١ااك٠هٖ ١ٌااك٠ه تااكٚنٖ ِعّٛػااح اٌؼّااٛق اٌّهفااك )اٌىهٔااه( ف١ثااكأ اٌّؽااهن تاٌااكٚناْ ؼرااٝ  10 : 1

 ٠ٕفًٕ اٌرؼ١ّك لاذ١ا ٚتمٌه ٠ٕرٟٙ ػًّ ٘ما اٌّؽهن . ٠ٕفًٕ اٌر١ان ػٕٗ ٠ٚرٛلف ػٓ اٌؽهوح .

                                          

 ٍِ اىطُارج  اىذرمح تادئفصو 

 اٌفطٛاخ اٌرا١ٌح  تبذثاعٌؽهوح ِٓ ا١ٌٍانج ٠فه ِؽهن تكء ا

  أٚالفًٕ اٌثطان٠ح تفه اٌمطة اٌٍاٌة  -4

 فه اٌر١ٔٛالخ تطه٠مح ٔؽ١ؽح  -0

 اٌؽهوح تاٌرفكاَ اٌؼكج اٌفأح  تاقةذفه ٍِا١ِه )تهاغٟ( ذصث١د  -3

 اٌؽهوح ٚذفى١ىٗ ػٍٝ ٚاٌٚح اٌؼًّ . تاقة٠رُ ذٕظ١ف  -1

 

 فذص أجساء ٍذرك تذء اىذرمح 

)اٌّفرااغ اٌىٙهِٚغٕا١ٍٚاٟ .) االٚذِٛاذ١اه (,  اٌرا١ٌاح األظاىاءاٌؽهواح ِآ  تاقة٠رىْٛ ِؽهن 

اٌؽهواح )اٌى٠ٛاً(, اٌفاهَ  تااقةػٙٛ االٌرٕراض )ان١ِعه(, ػٙٛ اٌرٛؼ١ك ) اٌىاِٛر١ره (, ٍِاف 

 . اٌؽهوح تاقةٔؽا١ٌح( . لاتٗ ٍِٕٓ إٌؽا١ٌح )فؽّاخ 

 

 فذص اىَفراح اىنهروٍغْاطُطٍ 

 فذص ٍيف اىطذة  -1

وّا فاٟ  (C)ٚاٌطهف  (50)ٌفؽٓ ٍِف اٌٍؽة ٚلٌه تاًٌٛٔ ت١ٓ اٌطهف  ١ِرهاال٠ٍٚرؼًّ 

 اذٕاي ت١ٓ اٌطهف١ٓ فأٗ ٠عة اٌرثكاي اٌّفراغ .  ٕ٘ان, ػٕكِا ال٠ىْٛ  (315اٌّىً )

 فذص ٍيف اىرثثُد  -2

ٚظٍُ اٌّفراغ ٚػٕكِا ال٠ىْٛ ٕ٘اان اذٕااي لأاٗ ٠عاة  (50)تًٛٔ اٌطهف  اال١ِٚرهاٌرؼًّ 

 . (346)ّا ٘ٛ ِث١ٓ تاٌّىً اٌرثكاي اٌّفراغ و
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 فؽٓ ٍِف اٌرصث١د (346)ِىً                      فؽٓ ٍِف اٌٍؽة (345)ِىً      

 

 

 فذص ػضى االضرْراج

 

تؼٙااٛ  األـااهٚاٌطااهف  االٔراااضاٌعٙاااو تؼٙااٛ  أٚااهافتٛاٌااطح ظٙاااو اال١ِٚرااه ٚٔااً اؼااك 

 . (347)ٔٗ ٠عة اٌرثكاٌٗ الؼع اٌّىً اٌرٛؼ١ك )اٌىِٛر١ره( ػٕكِا ٠ىْٛ ٕ٘ان اذٕاي ت١ّٕٙا فا

, ٔاً اؼاك  اال١ِٚراهٌفؽٓ اٌر١ًٔٛ تا١ٓ اٌمطاغ إٌؽاٌا١ح ٌؼٙاٛ اٌرٛؼ١اك )اٌىاِٛر١ره( اٌارؼًّ 

ػٕكِا ال٠ىْٛ اذٕاي فأٗ ٠عة  أـهٜاٌعٙاو تاؼك اٌمطغ إٌؽا١ٌح ٌؼٙٛ اٌرٛؼ١ك تمطؼح  أٚهاف

 .  (348)اٌرثكاٌٗ ٚوّا ٘ٛ ِٛ٘ػ فٟ اٌّىً 

  

 

  

 فؽٓ ػٙٛ اٌرٛؼ١ك اٌىِٛر١ره (348)ِىً         ػٙٛ االٌرٕراض            فؽٓ (347)ِىً 
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 فذص ضطخ ػضى اىرىدُذ ٍِ وجىد ادرراق .

 .  (349)ذرُ ػ١ٍّح اٌرٕظ١ف تٛاٌطح ٚنلح ٕٔفهج ٚوّا ِٛ٘ػ فٟ اٌّىً 

ّٛظاٛق فاٟ ( ِٚطاتمح اٌم١ااي ِاغ اٌم١ااي اٌه١ٔحفاٌ) حاٌمك٠ِرُ فؽٓ لطه ػٙٛ اٌرٛؼ١ك تٛاٌطح 

 (350)ور١ة اٌرّغ١ً )اٌىرٍٛن( , ٚفٟ ؼاٌح اـرالفٙا ػٓ اٌّطٍٛب ٠عة اٌرثكاٌٙا وّا فٟ اٌّىً 

. 

 

                           ل١اي لطه ػٙٛ اٌرٛؼ١ك (350)ذٕظ١ف ػٙٛ اٌرٛؼ١ك                     ِىً  (349)ِىً       

 اىذرمح  تادئفذص ٍيف 

ٍّاف ػٕاكِا ال٠ىاْٛ ٕ٘اان اٌ أٚاهافِاغ  هاال١ِٚرا أٚاهافٔاً ٍّاف, اٌفؽٓ اٌرٛٔا١ً تا١ٓ 

 .  (351)اذٕاي فأٗ ٠عة اٌرثكاي اٌٍّف تعك٠ك وّا ِٛ٘ػ تاٌّىً 

ٍِاف اٌرٕث١اٗ  أٚاهافاٌعٙااو ِاغ اؼاك  أٚاهافًٔ  هاال١ِٚر, تٛاٌطح  األنٟ٘فؽٓ االذٕاي 

اٌارثكاي اٌٍّاف ٚػٕاكِا ٠ىاْٛ ٕ٘اان اذٕااي ت١ّٕٙاا فأاٗ ٠عاة  اٌثااقةِاغ  ظٍاُ  األـاهٚاٌطهف 

  .  (352)اٌّىً.  تعك٠ك

     

 األنٟ٘     ٚه٠مح فؽٓ اٌر١ًٔٛ  (352)ِىً  ٚه٠مح فؽٓ اٌر١ًٔٛ ٌٍّف       (351)ِىً 

 تاقٜء اٌؽهوح
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 فذص اىفرظ اىْذاضُح )اىفذَاخ اىْذاضُح(

 .  فذص داٍو اىفرظ اىْذاضُح  -1

( . ٠ارُ فؽآ االذٕاااي 353اٌّاىً ) وّاا فاٟ ه٠فؽآ ؼاِاً اٌفاهَ إٌؽاٌا١ح تٛاٌاطح اال١ِٚرا

األنٟ٘ ت١ٓ ظٍُ اٌؽاًِ ٚاٌفهِح ٚػٕكِا ٠ىْٛ ٕ٘اان اذٕااي فأاٗ ٠عاة اإلٔاالغ أْ أِىآ أٚ 

 اٌرثكاٌٙا . 

 فذص طىه اىفرظ اىْذاضُح .  -2

٠رُ اٌارثكاٌٙا  أْ)ف١ه١ٔح( , ٚفٟ ؼاي لٕه٘ا ٠عة  لك٠ِٗرُ ل١اي ٚٛي اٌفهِح إٌؽا١ٌح تٛاٌطح 

 . (354)ىً وّا ِٛ٘ػ فٟ اٌّ

      

 ل١اي ٚٛي ؼاًِ اٌفهَ                                               (354)ِىً             ؼاًِ اٌفهَ       فؽٓ  (353)ِىً    

 اىذرمح  تادئفذص قاتض ٍطِْ 

٠اكٚن ِؼاه  أْاٌؽهوح( فٟ اذعاج ػمانب اٌٍاػح فأٗ ٠عاة  تاقةقان ذهي اٌثٕكوً )ٍِٕٓ  الا

ؼكز اٌؼىً فأٗ  ٚالا٠كٚن  أالٗ ٠عة ػٕك ذك٠ٚهٖ فٟ ػىً اذعاٖ ػمانب اٌٍاػح فأ اِا, تؽه٠ح 

 . (355)٠عة ذغ١١هٖ تعك٠ك وّا ٘ٛ ِٛ٘ػ تاٌّىً 

                       
 

 اٌؽهوح تاقةفؽٓ لاتٗ ٍِٕٓ  (355)ِىً                                 
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 امُفُح ػالجهٍراػة دائرج تذء اىرشغُو واضثاتها و

 

 

 خ 

 

 اٌؼ١ة

 

 اٌٍثة اٌّؽرًّ

 

 االٔالغ

 ِؽهن تكء اٌؽهوح  -1 

ال٠ؼًّ أٚ ال٠ٍرط١غ اقانج 

 اٌّؽهن 

 

 اٌثطان٠ح فانغح

 

ٚظٛق ِماِٚح وث١هج فٟ 

 اٌكائهج

اٌفهَ إٌؽا١ٌح 

 الذرًٕ ظ١ك  

ٚظٛق أذهتح ػٍٝ لطغ  

 االذٕاي                               

 ذّؽٓ اٌثطان٠ح

 

 تاٌفٌٛر١ّره افؽٓ

 

 ٔظف ػٙٛ اٌرٛؼ١ك

 

 ٔظف تاٌرؼّاي ٚنق إٌٕفهج

2- 

 

 

 

 

 

ِؽااااااهن تااااااكء اٌؽهوااااااح 

٠ٍرٍٙه ذ١انا ػا١ٌا تاٌهغُ 

ِااااآ أْ ػاااااىَ اٌاااااكٚناْ 

 ِٕففٗ 

 

ذآوً ظٍة )تَٛ( تاقة 

 اٌؽهوح                  

اػٛظاض ػّٛق تاقة 

 اٌؽهوح  

ٚظٛق قائهج ل١ٕهج  

      )ِٛنخ(                            

 ذغ١١ه اٌعٍة

  ٠فؽٓ ٠ٚؼكي أٚ ٠ثكي

٠فؽااآ تٛاٌاااطح اال١ِٚراااه أٚ 

ِٕاااثاغ اٌفؽااآ لاااٟ ٍِفااااخ 

 ػٙٛ اإلٔراض                                

 

 

ذؼمن ِؽاهن تاكء اٌؽهواح  -3

فاااٟ فٕاااً اٌرؼّااا١ك ِاااغ 

اٌاااااااااااااكٚالب اٌط١اااااااااااااان 

 )اٌفال٠ٛ٠ً(

 

 

 

٘ااؼف ٔاااتٗ اٌهظااٛع 

فاااٟ لااااتٗ ٍِااإٓ تاااكء 

 اٌؽهوح 

 ثٕكوً                            اػٛظاض ذهي اٌ

 

ـطا فٟ ذهو١ة تاقة 

 اٌؽهوح                  

 ٠غ١ه إٌاتٗ

 

 

 

 ٠غ١ه اٌرهي

 

 ٠ؼاق ذهو١ثٗ تّىً ٔؽ١ػ

 

ِؽهن تكء اٌؽهوح ٠كٚن  -4

ٌىٕٗ ال٠ٍرط١غ اٌرؼ١ّك 

 ِغ اٌّؽهن

وٍه ٔاتٗ اٌٍٟ فٟ 

 اٌثٕكوً  

ػٍٝ  حٚظٛق أذهت 

 اٌثٕكوً 

وٍه ذهي )ٍِٕٓ(  

 كافح                                                           اٌؽ

 

 ٠غ١ه إٌاتٗ

 

 ذىاي تاٌثٕى٠ٓ

 

 ٠غ١ه اٌرهي
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 اٌلٍح

 : ػكق ِىٛٔاخ قائهج اٌرّغ١ً اٌىٙهتائ١ح . 4ي

 : افؽٓ ػ١ٍّا اظىاء ِؽهن تكء اٌؽهوح .  0ي

 ق ػ١ٍّا فؽٓ اٌفهَ إٌؽا١ٌح )اٌفؽّاخ إٌؽا١ٌح( . : ػك 3ي

 : اِهغ ػ١ٍّاص ٚه٠مح فؽٓ اٌّفراغ اٌىٙهِٚغٕا١ٍٟٚ . 1ي

 : ػكق شالشح ِٓ ِراػة قائهج تكء اٌرّغ١ً ٚاٌثاتٙا ٚو١ف١ح ػالظٙا . 5ي
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 BATTERYاىثطارَح    

 

ثانج ػٓ ِفىْ ٌٍطالح اٌىٙهتائ١ح اٌراٟ ذؽراظٙاا اٌثطان٠ح اٌؽا١ِٙح اٌٍّرفكِح فٟ ا١ٌٍاناخ ػ

 ا١ٌٍانج .

اٌؽهواح تر١انتاكء  تااقةىآ اٌارفكاِٙا ػٕاك اٌؽاظاح ٌرى٠ٚاك ذمَٛ اٌثطان٠ح ترفى٠ٓ اٌطالح اٌراٟ ٠ّ 

ذٛلف اشٕاااء األـااهٜاٌىٙهتائ١ااح  ٚاألظٙااىج ايؼاألِاااٌؽهوااح )اٌرّااغ١ً( اٌؼاااٌٟ ٚواامٌه ِعّٛػااح 

  اٌّؽهن . 

 

 

 

 

 اىثطارَح أجساء

 

 : (356الؼع اٌّىً ) اٌرا١ٌح األظىاءرىْٛ اٌثطان٠ح اٌٍّرفكِح فٟ اٌّهوثاخ ِٓ ذ

 اٌْرح ـال٠ا ٍِٛٔح ػٍٝ اٌرٛاٌٟ تم١ٙة ِٕٕٛع ِٓ اٌهٔ إٌٝٔكٚق ِمٍُ  -4

                         وّا ٠ٍٟ : األٌٛاغاٌفال٠ا : ذؽرٛٞ وً ـ١ٍح ػٍٝ ػكق ِٓ  -0

  (pb)ٌاٌثح ِٕٕٛػح ِٓ اٌهٔاْ  أٌٛاغ* 

  (pbo2)ِٛظثح ِٕٕٛػح ِٓ شأٟ اٚو١ٍك اٌهٔاْ  أٌٛاغ*            

 األٌٛاغٌرعٕة اٌرالًِ ت١ٓ  تاألؼّاِٖٕٕٛػح ِٓ ِاقج الذراشه  األٌٛاغ* ػٛاوي           

 اٌثطان٠ح  ألطاب -3      

% ٚؼااِٗ اٌىثه٠ر١اه 70ٌائً اٌثطان٠ح : ٠رىْٛ ِؽٍٛي اٌثطان٠ح ِٓ ِاء ِمطه تٍٕثح  -1      

 % ذمه٠ثا.31 تٍٕثح
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 اٌثطان٠حاٌؽا١ِٙح أظىاء( 356)ِىً                                  

 

 ػَو اىثطارَح ٍثذأ

ذرىْٛ ِؼظُ تطان٠اخ اٌّهوثاخ ِآ ٌارح ـال٠اا ِٛٔاٍح ػٍاٝ اٌراٛاٌٟ واً ـ١ٍاح ذؽراٛٞ ػٍاٝ 

 40ظٙاك اٌثطان٠اح  ّااٌٟاظفٌٛد ٚتاٌراٌٟ ٠ىاْٛ  0ٚذٕرط ظٙكا ِمكانٖ ِٛظثح  ٚأٌٛاغٌاٌثح  أٌٛاغ

 فٌٛد . 

 

 ٌؼح اٌثطان٠ح 

اٌّمٕٛق تٍؼح اٌثطان٠ح , لكنج اٌثطان٠ح ػٍٝ ذفى٠ٓ اٌطالاح اٌىٙهتائ١اح اٞ ٌاؼرٙا ٠ٚؼثاه ػآ 

ٌااػح  ذؼطاٟ ٔظه٠اا ذ١اان لاكنٖ  \اِث١اه  75اٌٍؼح تاالِث١ه ٌىاً ٌااػح أٞ اْ تطان٠اح لاخ ٌاؼح 

ٌاػاخ .ٚذؽكق ٌؼح اٌثطان٠ح ؼٍة  شالزٌّكج  اِث١ه 05ٌاػح اٚ ذ١ان لكنج  75ٚاؼك اِث١ه ٌّكج 

ل١ّح اٌر١ان اٌالوَ ٌثكء اٌرّغ١ً ٚذراشه ٌؼح اٌثطان٠ح تكنظح ذم١ًٍ وفاءج اٌثطان٠اح ٚػاكَ االٌارفاقج 

 ِٓ اٌٍؼح االظّا١ٌح ٌٙا .

 ٌائً اٌثطان٠ح

ثه٠ر١ه ٚاٌمٞ ٠ّىآ اْ ٠ٍاثة ؼهٚلاا ى% ِٓ ؼاِٗ ا٠31ٌؽرٛٞ ٌائً اٌثطان٠ح ػٍٝ ؼٛاٌٟ 

ٌٍعٍك ٚاٌؼ١ْٛ ػٕاك ذالِاً اٌٍاائً ِاغ اٌعٍاك ٠عاة غٍاً إٌّطماح تى١ّاح وث١اهج ِآ اٌّااء  ـط١هج

 اٌثانق . ٚػٕك ِالٍِرٗ ٌٍؼ١ْٛ , ٠عة غٍٍٙا تاٌّاء اٌثانق ٚاٌرّانج اٌطث١ة . 
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 ضائو اىثطارَح  ذذضُر

 ٌرؽ١ٙه ٌائً اٌثطان٠ح ٔؽراض اٌٝ اٌؼكق ٚاالقٚاخ ٚاٌّٛاق اٌفاَ اٌرا١ٌح 

 لاتً ٌٍرفاػالخ اٌى١ّ١ا٠ٚح أاء غ١ه  -4

 لّغ وظاظٟ اٚ لّغ تالٌره -0

 ؼاِٗ اٌىثه٠ر١ه اٌّهوى  -3

 ِاء ِمطه  -1

 

 

 

 

 خطىاخ ذذضُر ضائو اىثطارَح 

 ٘غ شالشح ٌرهاخ ِٓ اٌّاء اٌّمطه فٟ االٔاء اٌّؼك ٌٍرؽ١ٙه . -4

ا٘ااف ا١ٌااٗ اٌؽاااِٗ تّمااكان ٌرااه ٚاؼااك تاٌرااكن٠ط ٚتى١ّاااخ ل١ٍٍااح ِٚرفهلااح ؼرااٝ الذهذفااغ  -0

 انج قنظح اٌؽه

 افرػ ظ١ّغ ـال٠ا اٌثطان٠ح لثً اٌرؼثلح  -3

اٌىة اٌٍائً فٟ ـال٠ا اٌثطان٠ح تٛاٌطح اٌمّغ ؼرٝ ٠غطٟ االٌاٛاغ ٠ٚهذفاغ ػٕٙاا تّماكان  -1

 . (357ِىً ) فرؽاخ اٌفال٠اال ٠ًٕ اٌٝ ٌُٚ 4

 

 

 

 

 ذؽم٠ه

 ٠عة اٌؽمن اٌّك٠ك ػٕك اٌرؼاًِ ِغ ٌائً اٌثطان٠ح ؼ١س أٗ ؼاانق ٚلاك ٠ٍاثة ذٍاف أٞ ِاٟء ٠ماغ

 ػ١ٍٗ ٚلك ٠ٍثة اٌؽهٚق ٌالٍٔاْ.
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 ٌىة اٌٍائً فٟ ـال٠ا اٌثطان٠ح تٛاٌطح اٌمّغ  (357)ِىً                        

 

 فذص اىثطارَح 

 الـرثان ٚفؽٓ اٌثطان٠ح ٠عة اظهاء اٌفؽٛٔاخ اٌرا١ٌح

 فؽٓ اٌعٙك -

 فؽٓ وصافح اٌٍائً  -

 فؽٓ ٌالِح اٌر١ٔٛالخ )الطاب اٌثطان٠ح( -

 

 ظهاء اٌفؽٛٔاخ ٔؽراض اٌٝ اٌؼكق ٚاالقٚاخ اٌرا١ٌح ال

 

 ظٙاو ل١اي اٌفٌٛد -4

 ظٙاو ل١اي وصافح ٌائً اٌثطان٠ح )١٘كن١ِٚره( -0

 لّغ وظاظٟ  -3

 ٌائً تطان٠ح -1

 

 



 

043 

 خطىاخ اىؼَو

 

 ٍقُاش اىفىىد )اىفىىرَُرر(طرَقح اضرخذاً  - أ

 ( -( ٚاالٌٛق ٌٍٍاٌة)شثد ذ١ًٔٛ ظٙاو ل١اي اٌفٌٛد ؼٍة االلطاب االؼّه ٌٍّٛظة )+

 ( .358فٌٛد وّا فٟ اٌّىً ) 02ؼرٝ  (DCV)ا٘ثٛ ِئِه اٌعٙاو ػٍٝ اٌعٙك اٌٍّرّه 

الؼااع  ٚٔاً االٚاهاف االـاهٜ ٌٍعٙااو تالطااب اٌثطان٠ااح اٌّٛظاة تاٌّٛظاة ٚاٌٍااٌة تاٌٍااٌة

 (359اٌّىً)

                                                  

 

( اٌر١ًٔٛ تاٚهاف 359ذ١ٙلٗ اٌفٌٛر١ّره                          ِىً )( 358ِىً )         

 اٌثطان٠ح

 

٠ظٙه ػٍٝ ِاِح اٌعٙاو لهاءج ذؼطٟ ظٙك اٌثطان٠ح ٚػاقج ذىْٛ اٌثطان٠ح ١ٌٍّح الا واْ اٌعٙك 

 ( .360اٌّىً ) وصهفٌٛد فا 40ِٓ 

 

 : طرَقح اضرخذاً اىهُذروٍُرر - ب

 

 (.361ّىً )افرػ اؼك ـال٠ا اٌثطان٠ح وّا فٟ اٌ
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 فرػ ـال٠ا اٌثطان٠ح (364لهاءج اٌفٌٛر١ّره                        ِىً ) (362ِىً )          

 اغّه ٚهف اٌعٙاو فٟ ٌائً اٌثطان٠ح.

اٌااؽة لٍاا١ال ِاآ اٌٍااائً تٛاٌااطح اٌٙااغٛ ػٍااٝ اٌىااهج اٌّطا١ٚااح ٌٍعٙاااو ؼرااٝ ٠هذفااغ اٌٍااائً فااٟ 

 االٔثٛب اٌىظاظٟ ٠ٚرؽهن ِغ اٌّئِه.

 ذؼهف اٌىصافح ػٕك اٌهلُ اٌمٞ ٠رماٚغ ِغ ٍِرٜٛ اٌٍائً ِغ اٌّئِه اٌؼائُ .

 ذراشه وصافح اٌثطان٠ح تّا ٠ٍٟ : 

 ٓؼاٌح اٌّؽ 

  قنظح اٌؽهانج 

 ػّه اٌثطان٠ح 

 ٟاٌرفه٠غ اٌماذ 

ٚػٕاك قنظاح  Kg\m3 1.56ذىْٛ اٌىصافح ظ١كج ػٕاكِا ٠ىاْٛ اٌّئِاه ػٍاٝ االـٙاه ػٕاك اٌاهلُ  

 (.363ٚ 360) االِىايوّا فٟ قنظح ِئ٠ح  06اٌؽهانج 
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 غّه اٌّىصاف       ( 363 ٚ 360 ِىً )                                           

 

 ذىْٛ اٌىصافح ػا١ٌح ظكا ػٕكِا ٠ًٕ ٍِرٜٛ اٌٍائً اٌٝ اٌٍْٛ االؼّه ٌٍّئِه اٌؼائُ 

 ( . 365ٚ  361 ) االِىايٚذىْٛ ل١ٍٍح اٚ ٘ؼ١فح ػٕك اٌٍْٛ االت١ٗ 

 

             

 

 ( 365ٚ  361ِىً )                                              

 

 فذص ضالٍح اىرىصُالخ )اقطاب اىثطارَح( -ض

 ذاوك ِٓ ِك ٚهف اٌٍٍه اٌّٛظة ٚاٌٍاٌة ِغ الطاب اٌثطان٠ح .

 ( .366ِىً ) ذاوك ِٓ ِك ٚهف اٌٍٍه اٌّٛظة ِغ تاقٜء اٌؽهوح )اٌٍٍف(

 ك ِٓ ٚهف اٌٍٍه اٌٍاٌة ِغ تكْ ا١ٌٍانج )اٌّأٟ(ذاو
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 ( اٌراوك ِٓ ن٠ٛ ٌٍه اٌثطان٠ح اٌّٛظة ِغ تاقٜء اٌؽهوح 366ِىً ) 

 ذىصُو وشذِ اىثطارَح

٠ارُ ذٛٔا١ً اٌمطاة اٌّٛظاة ٌٍثطان٠اح تاٌمطاة اٌّٛظاة ٌٍّاااؼٕح فاٟ ؼاٌاح ِاؽٓ تطان٠اح ٚاؼاكج 

 اٌمطة اٌٍاٌة ٌٍّاؼٕح .ٚاٌمطة اٌٍاٌة ٌٍثطان٠ح ت

)ِااصال تطان٠راااْ( فٕٙااان اِااا فااٟ ؼاٌااح ِااؽٓ اوصااه ِاآ تطان٠ااح فااٟ اْ ٚاؼااك ػٍااٝ ِاااؼٕح ٚاؼااكج 

 .  ٚه٠مراْ ٌر١ًٔٛ اٌثطان٠اخ ػٍٝ اٌّاؼٕح 

 اىرىصُو ػيً اىرىازٌ  -1

٠رُ فرػ اغط١ح ـال٠ا اٌثطان٠ح شُ ٠ًٛٔ اٌمطة اٌٍاٌة ٌىال اٌثطاان٠ر١ٓ اٌاٝ ٌااٌة ظٙااو اٌّاؽٓ 

 ( . 367ة اٌّٛظة ٌٍثطان٠ر١ٓ اٌٝ ِٛظة ظٙاو اٌّؽٓ الؼع اٌّىً )ٚاٌمط

فٌٛاد )اٌثطاٟء( شاُ ٠اكان ِفرااغ اٌرّاغ١ً ػٍاٝ اٌرٛل١اد  ٠40رُ ذؽه٠ه ِئِه اٌعٙاو ػٍٝ اٌعٙك 

 . اٌّؽكق ٌّؽٓ اٌثطان٠ح 

 فٟ ٘مٖ اٌطه٠مح ٠ىْٛ فٌٛد اٌثطان٠ح شاترا ٚاالِث١ه ِرغ١ها . 

                                

 (اٌهتٛ ػٍٝ اٌرٛاو367ِٞىً )                                       
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 اىرىصُو ػيً اىرىاىٍ -0

٠رُ ٚٔاً ٌااٌة اٌثطان٠اح ِاغ ِٛظاة اٌثطان٠اح االـاه ٚٚٔاً اٌمطاة اٌّٛظاة ِآ اٌثطان٠اح 

 .  (361اٌّىً )تّٛظة اٌعٙاو شُ ٠ًٛٔ اٌمطة اٌٍاٌة ِٓ اٌثطان٠ح االـهٜ تٍاٌة اٌعٙاو

ٝ اٌرٛل١ااد فٌٛااد )اٌثطااٟء( ٠ااكان ِفراااغ اٌرّااغ١ً ػٍاا 01ذؽه٠ااه ِئِااه اٌعٙاااو ػٍااٝ اٌعٙااك ٠اارُ 

 اٌّؽكق ٌّؽٓ اٌثطان٠ح 

 فٟ ٘مٖ اٌطه٠مح ٠رغ١ه اٌفٌٛد ٚاالِث١ه شاتد. 

 

                          

 ( اٌهتٛ ػٍٝ اٌرٛا361ٌِٟىً )                                   

 ذْظُف اىثطارَح 

٠ٕظاف ٌاطػ اٌثطان٠اح تاٌارفكاَ  ( .361طاب اٌثطان٠ح تاٌرفكاَ فهِاح ٌاٍه اٌّاىً)ذٕظف ال

 (.372اٌّىً )اٌٍٍى١ح  هاٌّاء ٚاٌفهِاج غ١

                

 

 ( ذٕظ١ف ٌطػ اٌثطان٠ح372( ذٕظ١ف الطاب اٌثطان٠ح                        ِىً )361ِىً )
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 اٌلٍح

 : ػكق ػ١ٍّاص اظىاء اٌثطان٠ح . 4ي

 : ِالا ذؼٕٟ )ٌؼح اٌثطان٠ح( اػطٟ ِصاالص ٌمٌه ؟ . 0ي

 : اِهغ ػ١ٍّاص ـطٛاخ ذؽ١ٙه ٌائً اٌثطان٠ح . 3ي

 : ٌّالا ٠عة اٌؽمن اٌّك٠ك ػٕك اٌرؼاًِ ِغ ٌائً اٌثطان٠ح ؟ . 1ي

 : اِهغ ػ١ٍّاص ٚه٠مح فؽٓ اٌثطان٠ح . 5ي

 : اِهغ ػ١ٍّاص ٚه٠مح اٌرفكاَ ا١ٌٙكن١ِٚره . 6ي

 ً تطان٠ر١ٓ ٌٍّؽٓ تطه٠مح اٌرٛاوٞ ٚٚه٠مح اٌرٛاٌٟ .: ػ١ٍّاص اٚٔ 7ي
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 لخامــــسل اــــالفص

 ارةــــــــنة اإلــومــــــمنظ ٌانةص
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 صٌانة المصابٌح األمامٌة

 

تشمل صٌانة المصابٌح فً السٌارة العناٌة بنظافتها ووضعها وتركٌباتها الكهربائٌة . فللحصول 

هذه المصابٌح لعلى اكبر قوة لإلضاءة من المصابٌح األمامٌة ٌجب االحتفاظ دائما بالزجاج األمامً 

 ٌحالمصابوٌنظف زجاج  –نظٌفا ما أمكن مع تنظٌف العاكس والمصباح نفسه اٌضا من الداخل 

األمامٌة بغسله قبل الغروب بالماء والصابون وتجفٌفه بالقماش الناعم كما انه فً الجو الرطب 

 .طر ٌجب مسح هذا الزجاج قبل قٌام السٌارة برحلة لٌلٌةموالم

تعرف المصابٌح الرئٌسٌة فً السٌارات القدٌمة بؤنها ذات حزم ضوئٌة محكمة اي أنها عبارة 

ع عدسات زجاجٌة سمٌكة وسطوح مرآتٌة داخلٌة لعكس الضوء عن مجموعة محكمة بشكل تام م

 الناتج من الفتٌلة.

تحتوي الحزم المحكمة المستعملة فً السٌارات ذات مصباحٌن رئٌسٌٌن او ذات اربعة مصابٌح 

على فتٌلتٌن واحدة للضوء القرٌب وأخرى للضوء البعٌد. المصابٌح الداخلٌة او السفلٌة فً 

الشكل ( 272صابٌح تحتوي فقط على فتٌلة للضوء البعٌد. ٌظهر الشكل )المنظومات رباعٌة الم

القدٌم للحزمة الضوئٌة ذات الشكل الدائري)مصباح دائري( والشكل الحالً األكثر استخداما وهو 

 الشكل المستطٌل للمصباح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستطٌل( مثال على مجموعتً مصابٌج أمامٌة محكمة )أ( شكل دائري  )ب( شكل 173شكل رقم )

 براغً تعٌٌر
 رفراف

 موصل

 براغً تعٌٌر

 موصل

 موصل

 موصل

 موصل

 إطار

 برغً

 برغً

 برغً

 برغً

 حلقة حجز

 إطار

 حزمة محكمة

 جسم المصباح

 نابض

 جسم المصباح

 حزمة محكمة

 إطار
 حزمة محكمة

 جسم

 نابض

 براغً تعٌٌر

 نابض

 )أ( )ب(
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( وتكون على نوعٌن، النوع 272ان اغلب السٌارات الحدٌثة تستخدم مصابٌح الهالوجٌن )شكل 

االول ٌستخدم مصابٌح هالوجٌن على شكل وحدة محكمة فً حٌن ان النوع الثانً والمستخدم فً 

اغلب السٌارات الحدٌثة ٌكون على شكل وحدة محكمة تحتوي على مصباح الهالوجٌن مع مصباح 

 (.272واحدة )شكل ذات فتٌلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( اجزاء 173شكل رقم )

 مصباح

 .    الهالوجٌن

 . زجاجة المصباح.2

 . فتٌلة الضٌاء المنخفض.2

 . فتٌلة الضٌاء العالً.2

 . قاعدة المصباح.2

 . اطراف االتصال.5

 

 . موصل كهربائً .3

 . موصل كهربائً .3

 . محور دوران .1

 . مصباح االشارة .4

 . برغً حامل المصباح الرئٌسً .5

 . ٌرغً غطاء المصباح الرئٌسً .6

 . مجموعة تدعٌم المبرد .7

 . ماسك المصباح االمامً .8

 . مجموعة المصباح الرئٌسً. 9

 .المصباح االمامًحامل . 31

 . برغً حامل المصباح الرئٌسً. 33

 . صامولة حامل المصباح. 33

 . صامولة حامل المصباح. 31

 . مجموعة غطاء المصباح الرئٌسً. 34

 . رقٌقة ضبط. 35

 ( ٌستخدم هذا النوع من مجموعة المصباح الرئٌسً المركبة لمبة هالوجٌن قابلة للنزع171شكل رقم )
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 فحص العطل فً دائرة المصابٌح األمامٌة :  (3تمرٌن )

 االهـداف :

 تحدٌد العطل فً دائرة المصابٌح االمامٌة .ان ٌتدرب الطالب على 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.2

 فولتمٌتر.. 2

 . صندوق عدة.2

 خطوات العمل :

االمامٌة فً السٌارة والتً سوف ٌتم  ( تبٌن دائرة المصابٌح272الدائرة الكهربائٌة فً الشكل )

 تشخٌص العطل فٌها من خالل الخطوات التالٌة :

 تؤكد  ان البطارٌة مشحونة جٌدا وان اقطاب التوصٌل مثبتة جٌدا على البطارٌة.. 2

 ثبت الفولتمٌتر على التدرٌج الواطئ.. 2

( وذلك بربط 272أبدأ بفحص هبوط الجهد على ارضً المصباح األمامً )الحظ الشكل . 2

الطرف الموجب لمقٌاس الجهد بؤرضً المصباح والطرف السالب للمقٌاس الى الطرف السالب 

 .(V5)قراءة قٌمة الفولتٌة  للبطارٌة

أقرأ قٌمة الجهد على المقٌاس ، فؤذا كانت القراءة قلٌلة وضمن الحدود المسموح بها فانه ال توجد . 2

 مشكلة فً ارضً المصباح.

ق فً حالة كانت قراءة الجهد كبٌرة وذلك بتقسٌم الدائرة الى اجزاء الدائرة بشكل أدقم بفحص . 5

)قراءة قٌم  صغٌرة وتفحص تلك االجزاء بشكل منفصل للتعرف على المقاومة العالٌة فً الدائرة

 .( V7و  V1  ،V2  ،V3  ،V4  ،V6الفولتٌة 

دائرة المصباح ما عدا هبوط الجهد فولت فً أجزاء  0.2أن هبوط قٌمة الجهد ٌجب ان ال تتعدى 

 .(V7)الحظ القراءة  خالل المصباح
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 مالحظة :

الجهد بوصل الفولتمٌتر على التوازي بجزء من الدائرة. أي قراءة ٌتم اختبار هبوط 

 ٌسجلها المقٌاس تشٌر الى فرق الجهد على هذا الجزء.

من خالل اختبار هبوط الجهد على كافة مقاطع الدائرة الكاملة نستخلص ان مجموع 

 قراءات هبوط الجهد ٌساوي فرق جهد البطارٌة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( قٌاس هبوط الجهد فً دائرة المصابٌح 174شكل رقم )

 االمامٌة

 المصباح
 المصباح االٌسر االٌسر 

 )العالً(
 مفتاح 
 التعتٌم

 مفتاح 
 االشعال
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 تبدٌل مصباح الهالوجٌن فً الوحدات المركبة : (3تمرٌن )

 االهـداف :  

 ان ٌتدرب الطالب على تبدٌل مصباح الهالوجٌن فً الوحدات المركبة. 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.2

 . صندوق عدة.2

 خطوات العمل :

 . (Off)أدر مفتاح االشعال الى الوضع  .2

 (.275ل غطاء المصباح )الحظ الشكفك  .2

 االسالك من المصابٌح ثم فك طوق التثبٌت.فك  .2

 أخرج المصباح من مكانه. .2

 افحص االسالك من التاكل واالوساخ. .5

 المصباح العاطل بالمصباح الجدٌد ثم ركب الطوق.قم باستبدال  .2

 أعد تركٌب االسالك وغطاء المصباح. .7

 قم بتشغٌل المصباح على الوضعٌن العالً والواطئ. .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تبدٌل مصباح ( 175شكل رقم )

 الهالوجٌن

 طوق التثبٌت

 غطاء المصباح

 مصباح الهالوجٌن

 ال تمسك المصباح بالٌد .

 .امسكه فقط من قاعدته 
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 تبدٌل المصابٌح االمامٌة من النوع المغلق:  (1تمرٌن )

 االهـداف :  

 المغلق.المصابٌح االمامٌة من النوع ان ٌتدرب الطالب على تبدٌل 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.2

 . صندوق عدة.2

 خطوات العمل :

 فك البراغً التً تثبت مجموعة المصابٌح الرئٌسٌة االمامٌة. .2

 .(272)شكل  فك البراغً التً تثبت طوق التثبٌت لمجموعة المصابٌح ثم انزع الطوق .2

مع التاكٌد على عدم لف براغً  فك االسالك خلف المصابٌح ثم اخرج المصابٌح من مكانها .2

 .( 277التعٌٌر الموجودة على الوحدة )الحظ الشكل 

 افحص اطراف االسالك من التاكل واالوساخ. .2

 ضع زٌت الداي الٌكترٌك على اطراف وعلى اطراف الوحدة المغلقة الجدٌدة لمنع التاكل. .5

 اربط االسالك على الوحدة الجدٌدة. .2

 ٌدة.قم بتركٌب الوحدة المغلقة الجد .7

 أعد تثبٌت الطوق وبراغً الطوق. .8

 أعد تشغٌل المصباح على الوضعٌن العالً والواطئ للتؤكد من عمل المصباح.   .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( براغً تعٌٌر المصباح 177شكل رقم ) 

 برغً التعٌٌر العمودي

 برغً التعٌٌر االفقً

 

 

( تفكٌك المصباح 176شكل رقم )

 االمامً

 . طوق التثبٌت.3

 . الوحدة المغلقة.3

 . نابض.1
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 (1)تصوٌب المصابٌح األمامٌة: (4تمرٌن )

 

 االهـداف :  

 معاٌرة المصابٌح االمامٌة على الجدار.ان ٌتدرب الطالب على 

 واالدوات : االجهزة

 . سٌارة عاملة.2

 . صندوق عدة.2

 خطوات العمل :

 ان الخطوات العامة لمحاذات المصابٌح األمامٌة عملٌا هً :

 . ان تكون السٌارة محملة بحمولتها العادٌة وإطاراتها منفوخة بضغط النفخ الصحٌح.2

أمتار من حائط رأسً وٌفضل حائط  7.62. اجعل السٌارة تقف على أرض مستوٌة على بعد 2

 أبٌض او شاشة بٌضاء معلقة على الحائط أمام كل مصباح أمامً.

 لف براغً الضبط الرأسٌة واألفقٌة حتى ٌتوازى كل شعاع مع المحور الطولً للسٌارة.. 2

. تؤكد من ان المسافة بٌن مركزي المساحتٌن المتؤلقتٌن للضوء المركز على الحائط هً نفس 2

ن بالسٌارة وارتفاع مركزي المساحتٌن المتؤلقتٌن هو المسافة بٌن مركزي المصباحٌن المركبٌ

 .(278الحظ الشكل ) نفس ارتفاع مركزي المصباحٌن عن االرض

 

عادة ٌغطى أحد المصباحٌن بٌنما ٌضبط اآلخر، واذا رسم خطان رأسٌان بالطباشٌر على الحائط 

فة بٌن مركزي المصباحٌن، ورسم خط افقً ارتفاعه عن بحٌث تكون المسافة بٌنهما هً المسا

فً المنقطةبالخطوط كما هو مبٌن  االرض هو ارتفاع مركزي المصباحٌن بالسٌارة عن االرض

 ، فهذه الخطوط تبسط طرٌقة المحاذاة.  (279الشكل )
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 ( رسم الخطوط على الجدار تسهل عملٌة التصوٌب 179شكل رقم ) 

 خط المنتصف

 االفقًالخط 

 الخط العمودي

 الخط المرجعً

 ( تصوٌب المصابٌح االمامٌة على الجدار 178شكل رقم ) 

 ارةٌمحور الس

 ارتفاع منتصف المصابٌح

الخط العمودي المقابل للمصباح 

 االٌسر

 مساحة االضاءة العالٌة
 مساحة االضاءة العالٌة

الخط العمودي المقابل للمصباح 

 مناالٌ
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 (3): تصوٌب المصابٌح األمامٌة(5تمرٌن )

 

 ـداف :  ـااله

 معاٌرة المصابٌح االمامٌة باستخدام جهاز التصوٌب.ان ٌتدرب الطالب على 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.2

 .جهاز التصوٌب. 2

 ل :ـخطوات العم

مناسب بحٌث تتطابق الزوائد  متوافق لمصباح، ثم قم باختٌارنظافة السطح االمامً ل. تؤكد من 2

 .(282البارزة على المصباح مع الزوائد المقابلة لها فً جهاز التصوٌب)الحظ الشكل 

االٌمن والجهاز االخر على االمامً على السطح الخارجً للمصباح التصوٌب  يجهازأحد . ضع 2

الموجودة باستخدام األكواب الماصة االٌسر وقم بتثبٌتهما على السطح سطح المصباح االمامً 

 .(282)الحظ الشكل على الجهاز مع مالحظة تقابل الفتحات الجانبٌة للجهازٌن

 .صوٌبتصفٌر عتلة التعٌٌر االفقٌة ألحد جهازي الت. 2

الموجود على المصباح الى ان ٌتطابق خطً  (282شكلال)الحظ  عٌٌر االفقً. لف برغً الت2

 (.282شكلالالتعٌٌر )الحظ 

 على المصباح االمامً االخر. 2و  2. كرر الخطوات 5

التعٌٌر العمودي على الصفر ولف برغً التعٌٌر العمودي للمصباح االمامً  برغًقم بتثبٌت  .2

 الى ان تتوسط الفقاعة الهوائٌة الموجودة فً جهاز التصوٌب. 

 على المصباح االخر. 2كرر الخطوة  .7

 

 

 

 

 

 

 
 ( بروز التعٌٌر الثالثة181شكل رقم ) 

 للمصباح االمامً على الجدار   

 بروز التعٌٌر الثالثة
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التصوٌب باستخدام جهاز ( 183شكل رقم )

 التصوٌب

 الفقاعة
 الهوائٌة 

 عدسة
 النظر

 العتلة

 العمودٌة

 الوحدة أ
تستخدم فً جهة 

 السائق

 الوحدة ب
تستخدم فً جهة 

 الراكب

 ٌجب مقابلة

 الوجهٌن

 العتلة

 االفقٌة
 

 االفقٌة والعمودٌة التعٌٌر براغً( 183شكل رقم ) 
 

 برغً التعٌٌر العمودي

 برغً التعٌٌر االفقً

 التعٌٌرتطابق خطوط ( 181شكل رقم ) 
 

 العتلة العمودٌة

 العتلة االفقٌة

خطً التعٌٌر 

 متطابقة

 خطً التعٌٌر

 غٌر متطابقة 
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 الخارجٌة )عدا االمامٌة(مصابٌح لتبدٌال( 6تمرٌن )

 االهـداف :  

 فحص وتبدٌل مصابٌح المإخرة، التوقف والوقوفان ٌتدرب الطالب على 

 االجهزة واالدوات :

 سٌارة عاملة.. 2

 . صندوق عدة. 2  

 خطوات العمـل :

 تؤكد من ان المصابٌح مطفئة.. 2

 .(282)شكل  . فك براغً تثبٌت مجموعة األشارة والوقوف مع الشاص2ً

 اسحب المجموعة الى الالمام.. 2

درجة عكس عقرب الساعة لتحرٌر القاعدة من الحافظة  25قم بتدوٌر قاعدة المصباح باتجاه  .2

 (.285)شكل 

 اسحب المصباح العاطل من القاعدة..5

. تؤكد من عدم وجود تاكل او اوساخ على قاعدة المصباح واذا تطلب االمر قم بتنظٌف القاعدة 2

 من االوساخ وكذلك قم باضافة المادة المضادة للتاكل.

ة على وأعد تركٌب القاعدة والمجموعبعد التاكد من عمله ركب المصباح الجدٌد على القاعدة . 7

 الشاصً.

 . أعد لف براغً التثبٌت على الشاصً.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أزالة قاعدتً مصباح األشارة( 184شكل رقم )
 والوقوف

 

 فك براغً مجموعة مصابٌح( 185شكل رقم )
 االشارة والوقوف 

 

 

 جسم المركبة

 المصباح
 قاعدة

 التوصٌل

 قاعدة

 المصباح
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 تبدٌل مصابٌح االشارة والتحذٌر( 7تمرٌن )

 االهـداف :  

 االشارة والتحذٌر.تبدٌل مصابٌح ان ٌتدرب الطالب على 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.2

 . صندوق عدة. 2

 خطوات العمـل :

 (.282. افتح غطاء مصابٌح المإخرة الواقً )2

 درجة عكس عقرب الساعة. 25. لف قاعدة المصباح بزاوٌة 2

 اسحب المصباح العاطل من القاعدة.. 2

 او اوساخ فً قاعدة المصباح. تآكلمن عدم وجود  تؤكد. 2

 (.287المصباح الجدٌد على القاعدة ) تثبٌت. قم 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فك الغطاء الواقً( 186شكل رقم ) 
 

 الغطاء الخلفً الواقً

 تثبٌت المصباح الجدٌد( 187شكل رقم )
 

 

 جسم المركبة

 المصباح
 قاعدة

 التوصٌل

 قاعدة

 المصباح
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 المصابٌحتشخٌص أعطال 

 

 األمامٌة ومعالجتها المصابٌحأعطال . 3

 اإلصالح السبب المحتمل العٌب ت

2  عدم إضاءة

الشعاعٌن العالً 

 مصابٌحوالواطئ لل

 .األمامٌة

احتراق المصهر. 

توصٌالت غٌر جٌدة. 

 اإلضاءةعطل فً مفتاح. 

 طرف التوصٌل األرضً غٌر

 .مضبوط

 ٌصحح السبب وٌبدل

 .المصهر

 او صحح  \اختبر الربط

 .األسالك

 ٌبدل عند الحاجة بعد

 .االختبار

 ٌنظف وٌضبط طرف

 .األرضً

2  الشعاع العالً ال

ٌمكن تبدٌله الى 

 .الواطئ وبالعكس

.عطل فً مفتاح اإلضاءة  تختبر صالحٌة المفتاح

 .وٌبدل عند الحاجة 

2  اإلضاءة خافتة أو

 .غٌر كافٌة

 بطارٌة مشحونة جزئٌا او فاقدة

 .للشحن

عطل فً دائرة الشحن. 

 توصٌل ارضً غٌر جٌد او ربط

 .غٌر جٌد

 ًٌفحص الوزن النوع

لمحلول البطارٌة وتشحن او 

 .تبدل عند الحاجة

 تقاس الفولتٌة عند إطراف

المصباح األمامً فإذا كانت 

اقل من الحد المعٌن من قبل 

 .المصانع 

 تفحص دائرة الشحن

او ٌضبط \وتصلحٌنظف و

 .الربط
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2 األمامٌة  لمصابٌحا

تضًء فً جانب 

 .واحد فقط 

 ربط األسالك فً الجانب االخر

 .غٌر جٌد

 المصباح فً الجانب األخر

 .عاطل 

 الربطٌصحح. 

 

ٌبدل المصباح. 

 

 مصابٌح االشارة والتحذٌرأعطال . 3

 اإلصالح السبب المحتمل العٌب ت

3  توقف االضوٌة عن

 العمل

 احتراق المصهر. 

 ارتخاء فً الوصالت الكهربائٌة 

خلل فً المفتاح التشغٌل. 

 .ابدل المصهر 

.ثبت الوصالت بشكل جٌد 

 .اصلح مفتاح التشغٌل 

3  سماع إشارات عدم

التحذٌر او االنعطاف 

 عند عملها

صٌالت المصابٌح غٌر مناسبةب. 

 

 

احتراق البصٌالت. 

ارتخاء الوصالت. 

  ضع المصابٌح المساوٌة

لنفس قدرة المصابٌح 

 العاطلة.

 . ابدل المصباح 

.ثبت الوصالت بشكل جٌد 

1  المصابٌح تعمل من

 جهة واحدة فقط

 المصابٌح.احتراق بصٌالت 

ارتخاء الوصالت الكهربائٌة. 

 المصابٌح غٌر مناسبة. 

.استبدل المصابٌح 

.ثبت الوصالت بشكل جٌد 

 .ضع المصابٌح المناسبة 

 مصابٌح المؤخرة والتوقف:.  1

 اإلصالح السبب المحتمل العٌب ت

3  العمل من جهة

 .واحدة

احتراق المصهر. 

احتراق المصابٌح. 

  خلل فً المفتاح. 

.ابدل المصهر 

.أبدل المصابٌح 

 .اصلح مفتاح التشغٌل 
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 :الخامس اسئلة الفصل

 اذكر طرٌقتٌن لمعاٌرة المصابٌح االمامٌة للسٌارة مع شرح واحدة منها بالتفصٌل؟.2

 وضح مع الرسم طرٌقة فحص المصابٌح االمامٌة بطرٌقة هبوط الفولتٌة؟.2

 المصابٌح االمامٌة عند زٌادة سرعة المحرك؟اذكر سبب زٌادة سطوع .2

 أذكر مشكلتٌن فً دائرة المصابٌح االمامٌة مع ذكر الحلول والمعالجات للمشكلة؟.2

 حذٌر مع ذكر الحلول والمعالجات للمشكلة؟ر مشكلتٌن فً مصابٌح االشارة والتأذك.5
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 لســــادسل اـــــالفص

لكهربائية ا ـاتومـمنظصيانة ال

 المساعدة
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 (Electric Horn)الصوتً  المنبه

يعتبررر المنبرر  مررر دوائررر التئرريير الرئيسرررية بالسرريارةف وتكررور وتميترر   رر  اصرردار صررروت 

الئيطرررة والئرررير عنرررد المنعطفرررات او عنرررد الئرررا ت  إلخررريلتنبيررر  المرررارة واائررردت المركبرررات 

 الضرورية المفاجئة.

ومهمرررة المنبررر  الصررروت  تئويرررل الطاارررة الكهربائيرررة التررر  يسرررتمدتا مرررر كهربرررا  السررريارة 

الررط طااررة صرروتية. وتتكررور دائرررة التنبيرر  بالسرريارة مررر البطاريررة كمصرردر ل تيررار الكهربررائ  

الصرررروت و  بررررد مررررر  إلئرررردا ال الرررردائرة وضرررراؼط المنبرررر  ل توصرررريل بخررررط السررررال   كتمرررر

وجررود مرررنظا تكتررراوتم الهررردؾ منررر  تنظررريا التيرررار الكهربرررائ  ل ررردائرة كمرررا درسرررت  ررر  المرررادة 

م يوضرررررص عناصرررررر دائررررررة التنبيررررر  الصررررروت  333مرررررر تررررريا الصرررررؾف وال ررررركل تالنظريرررررة 

 المستخدمة    السيارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبا ررررة مرررر خرررلل عمرررود الم رررود ممرررا  ئررررة المنبررر تررر ر  دا لمنبررر  ا وائرررربعررر  د ررر  

 رررر  بعرررر  ات عج ررررة ال يررررادة م تماسرررر332ت ال رررركليوضررررص .  المررررنظاي ؽرررر  برررريل  وجررررود 

مدموجررررة مرررر   وتكررررور تماسررررات المنبرررر م  البالونرررراتالهوائية ت باألكياسررررالسرررريارات المجهرررر ة 

 .يةئالهوا األكياسوئدة نفخ 

لرررا تؽ ررر   ا.وي ررر  تماسرررات عج رررة ال يرررادة  األعطرررالبسرررب   تكرررور معظرررا م ررركلت المنبررر  

 تصرررر ة م  ررررار المنبرررر ب يررررت مؽ  ررررة تم  وإيالررررر يصرررردر صرررروتا  ترررريت التماسررررات  ررررار المنبرررر 

الفررر   األارررلصررريانة تماسرررات عج رررة ال يرررادة عرررادة يعنررر  ع رررط  إرسيصررردر صررروتا مسرررتمرا . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

   
  
 

 

 مكثف

 Bقاطع تالمس

قلب 
 مغناطٌسً

 نابض ورقً

مسامٌر 
 دلٌلٌة

 غشــــاء

 حافظة

 غطاء

 طبق أهتزازي

 مبٌت

 رٌشة حدٌدٌة

 مفتاح التشغٌل

 Aقاطع تالمس

 بطارٌة

 

 المرحل

 الدائرة الكهربائٌة لبوق التحذٌر (833)شكل رقم
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ولكر المنظمررريررر دت الرررط عمرررل  المنب الج ئررر  لعمرررود الم رررود .ايا كرررار الضرررؽط ع رررط تماسرررات

او  المنبررر نفسررر   ف او  ررر  ارضررر   المنبررر ف  هررريا يعنررر  ار الم رررك ة  ررر   منبررر دور عمرررل ال

 ررر  مكرررار ظررراتر  المنبهررراتؼالبرررا مرررا توضررر  واخيررررا يجررر  ا نتبرررات الرررط انررر   .المنظاتماسرررات

 إلرررطف لررريل  يجررر  ا نتبرررات كميررررا الرررط منررر  تسرررر  الرطوبرررة  بريررردمجموعرررة التخ رررؾ  ررربكة 

 . داخل المنب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضبط 

ضرربطا  يررر مر  لمنبررر ف اررد تتط ررر  ملمسررات االمنبررر وارررت اسررتعمال بعررد  ترررة طوي رررة مررر 

ؽيررررر وضررررعية المسررررمار توت المنبرررر ضرررربط ملمسررررات  إمكانيررررةإعادةمسررررمار لررررولب  وجررررود 

ويب ررررػ اسررررتهل  التيررررار  فالتيررررار المخصررررل لهرررريا النررررو  المنبرررر ئتررررط يسررررته    ال ررررولب 

 . ومبير 4التردد العال   منب النمويج  ل

 

 ( Windshield Wiper System) منظومة ماسح الزجاج

ت ئررررظ  ام  ل سررررائ ـررررـاألم ال جررررا  ؽسررررللتررررنل ال رررروانير ع ررررط وجررررو  تركيرررر   لررررة 

. إمررررا اليرررروا  تركرررر  وؼ بيررررة المركبررررات مضررررخة كهربائيررررة ترررر مر الميررررات او  م322ال رررركل 

سررائل التنظيررؾ لنررا ورة وائرردة او وكمررر لؽسررل ال جررا  األمررام  كمررا تركرر  مضررخة إضررا ية 

ضرررررا بعررررر  تررررريت ت رررر  بعررررر  المركبرررررات لترررررامير منظومرررررة ؼسرررررل المصررررربا  األمرررررام  و

كرررر ت مبا رررررة ع ررررط ل مصرررربا  األمررررام  وتركرررر  مضررررخة الطرررررد المر اسررررئاتالمركبررررات م

المضرررخة  ةمررردائ ةخررر ار الميرررات او توضررر   ررر  انبرررو  السرررائل وي رررؽل مئرررر  يو مؽناطيسررري

ع رررط عمرررود الرررتئكا .والمضرررخة ياتيرررة ا سررر ا  الممبرررت ئة سررراويضررربط بواسرررطة مفترررا  الم

 

 ( مفاتٌح المنبه على عجلة القٌادة833شكل رقم )

 مفتاح المنبه

 وحدة النفخ الخاصة باألكٌاس الهوائٌة

الموصل العلوي لعمود 

 القٌادة
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ضرررخ وتومبيرررر  3ئررروال   ةنمويجيوتسرررته   المضرررخةالفويرررتا ئمايتهرررا بمر رررص  ررر  المررردخل .

ي رررر  الممرررر و  فكمررررا ترررر دت كميررررة صررررؽيرة مررررر الكئررررول ا م ررررة /الدايراليت5..2ئرررروال  

 .لساا المضاؾ الط الميات الط تخفيضدرجة ئرارة التجمدبكئول المميل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حة سصٌانة منظومة الما

يجررر  إر تتضرررمر فلهررريا السرررب   الر يرررة الجيررردة والواضرررئة تررر  مهمرررة ل  يرررادة ا منرررةار 

 الصيانة ا عتيادية التئ   مر األمور التالية : 

 

 حة سشفرات الما

ال ال ررررفرات ايا ظهرررررت ع ررررط المطرررراط ت رررر  ات او تم اررررات او ايا وصرررربص بديجرررر  اسررررت

 يما ويجرررر  إر يكررررور ويجرررر  ار يكررررور الجرررر   الئديرررردت مررررر ال فرةسرررر .صرررر با او مت صررررفا

األمرررام   ال جرررا ئة ايا كرررار سرررمنرررا .كمرررا يجررر  ار  يعمرررل مئرررر  الما التمبيرررت  ررر  الررريرا  

 .م322ت ئظ ال كل جا ا  ر يل  يم ل المئر  ويخدش سطص ال جا 

 

 

 

 

 

 ( منظومة غسل الزجاج األمام833ًشكل رقم )

 نافورة

 خزان

 مفتاح التشغٌل

 المضخة والمحرك
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 حة ساذرع الما

 ابررل ل صرريانة جيررد ويولررد ارروة كا يررة تب رركل عرراا اليجرر   ئصررها ل تمكررد مررر إر النرراب  

ؼرررراا م ع رررط ال رررفرة كمرررا يجررر  ع رررط الررريرا  إ  ي تررروت  ر يلررر  يررر دت إلرررط  352ئررروال  

 . ع عة ال فرة ع ط  وط وائد

 

 حة اسأعطال الم

ضرررجيجا كمرررا يئرررد   ار تئرررد منظومرررة الرررد   الميكانيكيرررة   رتخرررا الضرررجي  : يمكرررر 

الضرررجي   ررر  نظررراا الرررربط ئرررير تتصرررل األجررر ا  المتئركرررة برررمج ا  وخرررر  كرررمنبو  الئديرررد 

 األمام .  ال جا    ونبو  ؼسل 

دارررة النظررر  ررر  تئديررد الضرررجي   يجرر   ئرررل كررل جررر   ع ررط ئررردة  رررتفئل  توإيا   رر 

نبررو  األال طاعررات المسررننة المرنررة عبررر ايرراس ال رروة الضرررورية لن ررل ال طررا  المسررنر عبررر 

 .9وصرررندو  المسرررننات وتب رررػ ال ررروة النمويجيرررة  الماسرررئة ئرررير ين طررر  اتصرررال  مررر  مئرررر 

 .ركة و ضل نيوتر ويج  ار يكور ال طا  المسنر م ئما ليعط  ئ

 

 ( تصمٌم منظومة ماسحة نموذجٌة833شكل رقم )

 مرفق

 دوالب وترس

 دودي  

 الذراع

 الشفرة

الشفرة 

 المتحركة 
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 أعطال المحرك 

عطرررلر يمكرررر ار يئررردما  ررر  المئرررر  تمرررا : العجررر  عرررر العمرررل او انخفرررا   ررر  سررررعة 

الكام ررة  الفولتيررةالئررالتير يجرر   ئررل الجهررد ل تمكررد مررر ار المئررر  يت  ررط ك تررا العمررل و رر  

ئة ويظهرررر سرررمررر البطاريرررة وتسرررهل ترريت المهمرررة عبرررر اسررتخداا ارررابس ائتيررراط  لمئررر  الما

 ختبار األخطا  الممكنة    المفتا  واألسل  .تيا ا 

 

 (Heating Systemمنظومة التدفئة )

 برر رة التد ئررةع ررط تررد   سررائل تبريررد المئررر  السرراخر مررر خررلل  تعتمررد منظومررة التد ئررة

 رررر   برررر رة التد ئررررةدم  تررررلتررررو ير الئرررررارة الررررط ئجرررررة الركررررا  و رررر  السرررريارات الئديمررررة 

امرررا  ررر  السررريارات التررر    تئتررروت ع رررط  م.329 ررركل ت المنظومرررة الك يرررة لتكييرررؾ الهررروا 

لكهربررررائ  المئررررر  ا برررر رة التد ئررررةفمررررر  التد ئررررةمنظومررررة  تتررررملؾمنظومررررة تكييررررؾ ل هرررروا  

 وانوات الهوا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظومة التدفئة فحص عمل

اصررروات ؼيرررر عاديرررة  ف ايرررةعنررردما يكرررور ممكنرررا يرررتا سررر ال المالررر  عرررر الم رررك ة الظررراترة

يررررتا  ئررررل منظومررررة تبريررررد المئررررر  بالكامررررل ومنظومررررة  .او ا عرررررا  ا خررررر  ل عطررررل

يررررتا  ئررررل الخرررراطيا بئمررررا عرررر وجررررود الطررررراوة ور وجررررود التسرررري  ـرررـبئمررررا ع ةـرررـالتد ئ

 

 ( ٌوضح بؤرة التدفئة بالنسبة للقطع االخرى833شكل رقم )

مدخل الهواء 
 الخارجً

وضع الهواء 
 الخارجً

مدخل الهواء 
 الداخلً

وضعٌة أعادة التدوٌر،ٌصمم بشكل 
مفتوح جزئٌا. أذا كانت السٌارة مجهزة 
بذلك فأن صمام ماء المسخن ٌغلق فً 

 روضعٌة إعادة التدوٌ

وضعٌة 
 التكٌٌف

وضعٌة أزالة 
 الصقٌع

منافذ لوحة 
 األجهزة

منافذ 
 األرضٌة

صمام 
ازالة 
 الصقٌع

المنافذ الى 
 الزجاج األمامً

 صمام ثانوي

صمام 
 االختٌار

ٌصبح مفتوح 

 صمام درجة الحرارة جزئٌا

التوجد خلخلة على المشغل فً جمٌع 

 وضعٌات الصمام

 صمام الهواءالخارجً

 بؤرة التدفئة

 حار
  بارد

وضعٌة التدفئة 

A/C 
وضعٌة 

 المسخن
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يرررتا  ئرررل مررردخل الهررروا  بئمررررا  وكيل و الت سرررريتالت رررير م فالت ررر   فا نفترررال ت ا لتررروا  م ا

 .عر وجود ا نسداد او ا نمنا  او ارتخا  اناة الهوا 

ي ررررؽل المئررررر  ئتررررط الوصررررول الررررط درجررررة ئرررررارة العمررررل الطبيعيررررة وي ررررؽل الررررتئكا  

المئرررر   ةفسررررع ويرررتا  ئرررل عمرررل صرررماا الرررتئكا بالمنظومرررةلفئرررل ا سرررتجابة  بالتد ئرررة

المئررر   ضررا  ئررل  يررو مررل  تئررات التهويررة كمررا يط رر  ايالكهربررائ  فم يررل الصرر ي  فوع

 .الكهربائ  فعمل مئركات الخ خ ة والتئكمات الميكانيكية 

 

 صمام اغالق منظومة التدفئة 

ترررد    ئيررر  ي ررروا بوارررؾ تجهررر  العديرررد مرررر منظومرررات التد ئرررة بصرررماا اؼرررل  او اطررر 

ئاجررة ل ئرررارة او التسررخير ر تنررا  عنرردما   تكرروبرر رة التد ئررة سررائل تبريررد المئررر  خررلل 

عطرررر  ترررروا  برررراردا فيررررتا  ئررررل عمررررل صررررماا ا ؼررررل  بت ررررؽيل ت المنظومررررة تايا كانرررر رررر

السررخار بالعمررل عنررد تئريرر  الوصرر ة الررط الوضررعية  وايا بررد ررالوصرر ة الميكانيكيررة الخارجيررة 

وجرررود  ترررات  كررريل  مرررر التمكررردالمعاكسرررة لوضرررعيتها ا صررر ية فيكرررور الصرررماا م تصررر ا .يرررتا 

 رررر  الصررررمامات الترررر  تعمررررل   الصررررماا او تعطيررررل ئجررررا  الخ خ ررررة لتبريررررد  ررررمنظومررررة ا

 بل .يبواسطة ك

 

 صٌانة بؤرة التدفئة 

 يج  عمل ا ت  :  سر ب رة التد ئة ت   ئال وجود    بار 

  ئل ضؽط منظومة التبريد.يتا . 2

 .ب رة التد ئةمر عدا وجود تسريبات عند ن اط توصيل الخرطوا م   التمكديتا . 9

 

 صٌانة المحرك الكهربائً لنفخ الهواء 

يتا ايا كررار  سرر يما ررالفاصررل كهربررائ  معطررل فيررتا  رر  البدايررة  ئررل الايا كررار المئررر  

ئيررر  مئرررر  والصرررالور .عرررادة ع رررط الئررراج  برررير اسرررا ال و المئرررر  الموضررر مرررنظا ئرررل 

يسررررتخدا  رررر  العديررررد مررررر السرررريارات  .ؼالبررررا السررررب   رررر  تعطررررل المئررررر  المررررنظاكررررور ي

يرررتا ئيررر  ل ئصرررول ع رررط سررررعا ت مخت فرررة ل مئرررر   م 323 ررركل ت ات الم اومررراتمجموعررر

 ئررررل ائترررررا  الم اومررررات فخاصررررة ايا كررررار المئررررر  يعمررررل ع ررررط بعرررر  السرررررعات و  

رونررر  برررالمئر  ويلررر  الرررتئكا ا لكت دائررررةئرررل يرررتا  كررريل  يعمرررل ع رررط الررربع  ا خرررر .

را ات الموضررررئة  رررر  دليررررل الصرررريانة المناسرررر  . ايا كانررررت جميرررر  ال طرررر  باسررررتخداا ا جرررر
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مررر صررئة سررئب  ل جهررد والتيررار .تنفرري جميرر   ل تمكرردا خررر  جيرردة فيررتا  ئررل مئررر  الررنفخ 

 .المصنعة ركة ال ا ختبارات كما تو مئدد مر ابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهواء  دفعتبدٌل المحرك الكهربائً ل

تبرررديل اكمرررر مرررر ا صرررل   الهررروا  ب ررركل نمرررويج  ل د  الكهربائيرررة لرررتخضررر  المئركرررات 

ا المئركررات توضرر  معظررئيرر  ايجرراد مكررار المئررر    المئررر  فيررتا  رر  البدايررة نرر .ل بررد  ب

وضررر  المئركرررات ا خرررر  المئرررر  ئيررر  يسرررهل الوصرررول اليهرررا .تالكهربائيرررة تئرررت ؼطرررا  

 العدادات .بير ئاج  اسا المئر  والر راؾ الداخ   فاو تئت لوئة 

 ررر  جميررر  الئرررا ت ت ريبرررا يمكرررر نررر   المئرررر  الكهربرررائ  بررردور نررر   ئرررو  منظومرررة 

مرررر ار مفترررا  ا  رررتعال  التمكرررديرررتا عرررد ايجررراد مكرررار المئرررر  الكهربرررائ  ب التكييرررؾ والتد ئرررة 

 

 ( أ. مجموعة المقاومات للمحرك الكهربائ838ًشكل رقم )

 ب. وحدة التحكم بالمحرك                     

 

 
 جسم السخان

مجموعة المقاومة 

 للمحرك الكهربائً

 باب صندوق االدوات

 فً الدشبول

وحدة التحكم 

 بالمحرك الكهربائً

 حامل االسالك

 )ب(

 )أ(
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لتمبيرررت ومرررر   الموصرررل الكهربرررائ  فبراؼررر  انررر يرررتا ف وبعررردتا offموضرررو   ررر  الوضرررعية 

 .م324 كل تما المئر  الكهربائ  

  المئرررر  الكهربرررائ  فيجررر  نررر   بكررررة او دو   المئرررر  عرررر المئرررر  بعرررد ار ينررر 

ال ررررديا وتركيبهررررا ع ررررط المئررررر  الجديررررد . ترررر ود بعرررر  مجموعررررات المئررررر  الكهربررررائ  

المعم يررررة او  رررر  سررررو  ال طرررر  التبدي يررررة ببكرررررة جديرررردة مركبررررة ع يهررررا . لتركيرررر  المئررررر  

مرررر توصررريل ا سرررل   التمكرررد البررديل ف يوضررر   ررر  مكانررر  ويرررتا تركيررر  براؼرر  التمبيرررت .يرررتا

. يركررر  سررر   التؽييرررة ويفئرررل عمرررل المئرررر  الكهربرررائ  . بعرررد يلررر  فتوضررر   الترررمري 

 .وترك  ات اط  تا ن عها مر السيارة مر اجل الوصول الط المئر  الكهربائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نزع المحرك الكهربائً لمنظومة التدفئة أ. نزع الموصل الكهربائ833ًشكل رقم )

 ب. نزع براغً التثبٌت وسحب المحرك                   

 حلقة تثبٌت مطاطٌة

المحرك 
 الكهربائً

 

 

 أ

 ب
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 (Air – Conditioning Systemمنظومة تكٌٌف الهواء )

تكييرررؾ الهررروا  تررر  العم يرررة التررر  يررردخل  يهرررا الهررروا  إلرررط السررريارة مبرررردا فنظيفرررا ومررر ا  

م األجرررر ا  الموجررررودة  رررر  منظومررررة تكييررررؾ الهرررروا  325الرطوبررررة . يوضررررص ال رررركل تمنرررر  

النمويجيررررة . تررررربط األجرررر ا  المخت فررررة ل منظومررررة بواسررررطة األنابيرررر  والخررررراطيا المرنررررة 

.تئترروت المنظومررة ع ررط  ررئنة مررر سررائل التبريررد والترر  تررو ر امررر التبريررد الفع رر  .إر عمررل 

ط بئيرر  يمررتل سررائل التبريررد الئرررارة ويتئرررول منظومررة تكييررؾ الهرروا  تررو تؽييررر الضررؽو

مررررر الئالررررة السررررائ ة إلررررط الئالررررة البخاريررررة ت الؽ يررررار م  رررر  ن طررررة معينررررة  رررر  المنظومررررة 

 ويتكامؾ مر بخار الط سائل مط  ا الئرارة    ن طة وخر  مر المنظومة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عمل منظومة التبرٌد833شكل رقم )

 صمام تمدد

 المبخر

 الفاصل

 المكثف
 المستقبل

 هواء تبرٌد المكثف /المجفف

  الضاغط

مفتاح الضغط 

 الثنائً

 سائل
 بخار

 ضغط عالً/حرارة عالٌة بخار
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 ألجزاء وطرٌقة العمل ا

 .م326 كلتتتكور دورة التكييؾ    المركبة مر األج ا  التالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضاغط

 .م.32 كل تلمكمؾيعمل الضاؼط ع ط سئ  ؼا  الفريور وضؽط  الط ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مكونات منظومة التبرٌد833)شكل رقم 

 المكثف 

 المجفف

 صمام الضغط العالً

 صمام الضغط النخفض

 المبخر

 الضاغط

 

 ( الضاغط833شكل رقم )

الحلزمجموعةال
 ونٌة
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 المكثف 

 .م323 كل تليصبص سائل مضؽوطا  ؼا  الفريوريعمل المكمؾ ع ط تكميؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجفف 

يعمرررل ع رررط تخررر ير سرررائل التبريرررد ت الفريرررور م و صرررل الرطوبرررة وال ررروائ  مرررر الفريرررور 

 م. 322ت كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( المكثف833شكل رقم )

 ( المجفف833شكل رقم )

عدسة 
 النظر

 

 المستقبل/
 المجفف

عٌنٌة 

 زجاجٌة للنظر

خزان تمدد 

 سائل التبرٌد
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 صمام التمدد 

 .م422 كل ت يعمل ع ط إطل  سائل الفريور المضؽوط    المبخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنبوب الخنق 

يركررر   ررر  األنابيررر  برررير المكمرررؾ والمبخرررر ويعتبرررر ن طرررة الفصرررل برررير الضرررؽط العرررال  

 .م422 كل ت والمنخف  ويئتوت ع ط مر ص ت   تر م لئج  ال وائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( صمام تمدد حراري نموذج333ًشكل رقم )

 مصفاة

 الغشاء الرقٌق

 انبوب شعري

 انبوبة الحرارة

 صمام

 نابض

فتحة 

 الخروج

فتحة 

  الدخول

 خط الموازن )المعادل(

 الى صمام خنق االمتصاص

ٌقٌس االنبوب ذو الفوهة  (401)شكل رقم 

 الثابتة تدفق السائل الى المبخر

 

 مدخل

 خرجم

 خاتم أحكام
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 المبخر 

 م. 402يتا  ي  تئول سائل الفريور إلط ؼا  بعد  وال الضؽط ت كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوائل التبرٌد 

  R 12فرٌونغاز 

تالمسرررمط عرررادة الفريرررور م سرررائل التبريرررد الوئيرررد المخصرررل ل سررريارات R12كرررار السرررائل

ألنرر  يئترروت ع ررط الك ررور ف الرريت يسرراتا  رر  نضررو  طب ررة األو ور ول كميررر مررر السررنوات 

 . 2224يستخدا . تا من  استخدام  ع ط السيارات ابتدا  مر العاا R12لا يعد 

 

  R -134 aغاز فرٌون 

 ررر  جميررر  مكيفرررات الهررروا  ل سررريارات المصرررنعة مرررر ابرررل ال رررركات  R-134aيسرررتخدا 

ع رررط يرة  R-134a.  تئتررروت البنيرررة الج يئيرررة ل سرررائل  2224األصررر ية ابتررردا  مرررر العررراا 

الك رررور وبالترررال   هرررو   يسررراتا  ررر  نضرررو  طب رررة األو ور .  ررر  ئرررير يم ررر  تررريا السرررائل 

يعبرررا تررريا  R12 انررر  اارررل خطررررا بكميرررر مرررر بعررر  الترررممير ع رررط ا ئتبررراس الئررررارت فإ 

كؽرررررا م فاو  ررررر   2335رطرررررل ت ئرررروال  32السررررائل  ررررر  عبرررروات ت اسرررررطوانات م يات و ر

ب رررررور ا ر   R-134aع ررررر  يات و ر رطرررررل وائرررررد فتط رررررط جميررررر  اسرررررطوانات السرررررائل 

. و ررر  كرررل النررروعير يجررر   م 403ت ئرررظ ال ررركل   ررراتص مرررر اجرررل سرررهولة التعررررؾ ع يهرررا

الئرررير مرررر ملمسرررة ت الفريرررور م ل جسرررا ألنررر  ارررد يتسرررب   ررر  ئررردو  ئرررر  ل جسرررا بسرررب  

 .البرودة العالية

 

 ( المبخر402شكل رقم )
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( اسطوانة  غاز الفرٌون. االسطوانة الى الٌمٌن هً مخصصة 403شكل رقم )

 R-134aاما االسطوانة الى الٌسار فهً مخصصة للسائل  R-12للسائل 
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 المنظومةفحص مستوى الفرٌون فً    (1تمرٌن)

 االهـداف :  

 . ع ط المركبة المنظومة ئل مستو  الفريور    ار يتدر  الطال  ع ط 

 االجهزة واالدوات :

 . سيارة عام ة.2

 . صندو  عدة.9

 خطوات العمل :

 ادر المئر .. 2

 .ا تص النوا ي واألبوا . 9

 . ؽل المكيؾ . 3

 .ض  مفتا  التكييؾ والمروئة ع ط البرودة ال صو . 4

 .ا تص ؼطا  المئر  . 5

 .ئدد موا  عدسة النظر. 6

 .انتظر خمس داائ  . .

 .تمكد مر ار المركبة    مكار يت تهوية جيدة او وصل خرطوا العادا لها. 3

 .م404 ئظ ال كلت انظر مر خلل العدسة. 2

 .ناالتوم    يت الفريور دل يل  ع ط ار الفريور  ا ي ة   ااي إيا كار تنا  

وجرررود ن رررل كبيرررر  ررر  دل يلررر  ع رررط  ررر   يرررت الفريرررور كميررررة إيا كرررار تنرررا    رررااي  

 .ت مالفريور

ايا كررررار تنررررا  سررررريار سررررائل  ررررفاؾ ت ممررررل المررررا م برررردور   ررررااي  دل يلرررر  ع ررررط إر 

 .ت مالفريور    وض  جيد 

 .التبريد  ط وجود  وائ  م  سائلمة م دل يل  عتعإيا كانت العدسة ت م. 22

 

 

 

 

 

 

 
   

 ( فحص مستوى الفرٌون404شكل رقم )

 ت م ت م توم
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 من الرطوبة وشحنها  المنظومةتفرٌغ( 2تمرٌن )

 االهـداف :  

 .عر طري  عداد الم ع تفريػ منظومة التكييؾ مر الرطوبة و ئنهاار يتدر  الطال  ع ط 

 االجهزة واالدوات :

 . سيارة عام ة.2

 . صندو  عدة.9

 . جها  تفريػ.3

 . سائل تبريد.4

 . عداد الم ع .5

 خطوات العمل :

 تركي  عداد الم ع . .2

 .افل كل مر صماا عداد الم ع  الضؽط العال  والمنخف  و-و

ت ررركل ماا  رررئر الضرررؽط المنخف ــــــرررـصرررل خرطررروا الضرررؽط المرررنخف  بص- 

ال  واربررررط ـوخرطرررروا الضررررؽط العررررال  بصررررماا  ررررئر الضررررؽط  العرررر م405

 .م406 كلالت صواميل الخراطيا باليد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفريػ الهوا     دورة التبريد :  . 9 

 .م407 كل توصل الخرطوا األوسط لمجموعة العداد بمدخل مضخة التفريػ وو.  

 م.408ت كلا تص صمام  الضؽط العال  والمنخف  ما  ؽل مضخة التفريػ  . 

 

 
 ( طرٌقة تركٌب406شكل رقم )

 خرطوم الضغط العالً

 ( طرٌقة تركٌب405شكل رقم )
 خرطوم الضغط المنخفض
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ايا كرررار  رررتص الصرررماا اليررردوت ل ضرررؽط المرررنخف  يسرررئ  عرررداد الضرررؽط العرررال  

 .   مد  الفراغ  ان    يوجد انسداد    الدورة 

بعررد ئرروال  ع ررر داررائ  تمكررد مررر ار عررداد الضررؽط المررنخف  ي ررير إلررط وكمررر مررر  .    

600 mm Hg ) م مررر التخ خررل وإيا كانررت ال رررا ة ااررل مررر ال يمررة المرريكورة

 .م409ت ئظ ال كل  اافل الصمامير ما وواؾ مضخة التفريػ

 لتسر  ما وص ص ئس  الضرورة.مر ادورة ا ئل ال

اسرررتمر  ررر  تفريرررػ الهررروا  مرررر الررردورة ئترررط ي رررير عرررداد الضرررؽط المرررنخف  الرررط  د.    

750 mm hg)م.410تال كل  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرررا  م411ت ئرررظ ال ررركل  ترررـ. اافرررل كرررل الصرررمامير اليررردويير ل ضرررؽط العرررال  والمرررنخف 

اوارررؾ مضرررخة التفريرررػ واترررر  الررردورة بهررريت الئالرررة لمررردة خمسرررة دارررائ  او اكمرررر مرررا 

 .م412تال كل  ا ئل عدا وجود تؽيير    ارا ة العداد

 

  
 ( طرٌقة تركٌب الخرطوم407شكل رقم )

 االوسط فً مضخة التفرٌغ 

 ( طرٌقة فتح صمامً الضغط(408شكل رقم

 العالً والمنخفض

 

 ( مؤشر الضغط المنخفض410شكل رقم )

 mm Hg 750عند 

 
 ( مؤشر الضغط المنخفض409شكل رقم )

 mm Hg 600عند 
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  ئر الدورة بؽا  التبريد.. 3

 م.413ت كل رك  صماا ئنفية اسطوانة ؼا  التبريدو. 

 .وصل الخرطوا ا وسط لعداد الم ع  لوص ة الصماا. 

مرررر وضررر  الع برررة  ررر  وضررر  الرررروس الصرررئيص  وتمكررردو رررتص صرررماا وسرررطوانة التبريرررد . 

لمنرر  سررائل التبريررد مررر الرردخول  رر  دورة التبريررد عبررر جانرر  السررئ  ممررا يسررب  

 ت فا مئتمل    الضاؼط.

 .م414ت كل و تص صماا الضؽط المنخف . د

وسرررتمر  ررر  ال رررئر ئترررط يرررتا  رررئر الررردورة تمامرررا ويظهرررر يلررر  ومرررا عبرررر  جاجرررة . ترررـ

ة مرررر الف رررااي  وو عرررر طريررر  اب رررر الضرررؽط ئسررر  المراابرررة  ررر  المجفرررؾ الخاليررر

 ال يمة المط وبة    كتي  الصيانة.

 و. وافل الصماا اليدوت ل ضؽط المنخف  بعد اكتمال ال ئر.

 ت. و صل جمي  الخراطيا مر عداد الم ع  ومر ا سطوانة ومر المركبة.

 ر. تمكد مر عدا وجود تسري  عبر صمامات الخدمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ( المؤشر لحظة المراقبة412شكل رقم ) ( طرٌقة قفل الصمامٌن(411شكل رقم

  

تركٌب صمام حنفٌة غاز  (413شكل رقم ) (فتح صمام الضغط المنخفض414شكل رقم )

 التبرٌد
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 منظومات المذٌاع والصوتٌات

إر إصررررل  المررررييا  والتجهيرررر ات المتع  ررررة بهررررا ممررررل  ررررريط الكاسرررريت ووجهرررر ة ت ررررؽيل 

تررريت الوئررردات يجررر  إر تصرررار  ويلررر  ألر ررر  نصرررول تررريا الكترررا   طاألاررررال  لرررر تعطررر

جرررال ا لكترونيرررات ومررر  يلررر   رررار بعررر  المررر ت ير والمختصرررير  ررر  م مرررر ابرررل األ رررخال

 الفئول وا ختبارات البسيطة يمكر إر تنفي ابل    الوئدة مر اجل الصيانة . 

 

 تشخٌص مشكالت المذٌاع 

يجرررر   ئررررل  واصررررا  كمررررا.  الفيررررو اتإيا لررررا تعمررررل الوئرررردة مط  ررررا ف يجرررر   ئررررل 

بررل الهرروائ   رر  ييررتا التمكررد مررر وجررود ك .والتررمري ايضررا  ئررل وسررل  الرردخل والخطرروط 

 .المكبس مر جهة المييا  ومر جهة الهوائ 

 رر  ئررال وجررود ت ررويش  رر  المررييا  ف  انرر  مررر  و ئررل األسررل  عنررد المكبرررات  يجرر 

ؼالبررا مررا تكررور الم ررك ة سرره ة الئررل  رر  ئررال اكت ررا ها  والصررع  ك ررؾ مصرردر الت ررويش 

وجرررود عطرررل  ررر  منظومرررة ا  رررعال او منظومرررة ال رررئر عرررر طريررر  مرررر  التمكررردمكنيكمرررا . 

المئرررر   ت رررؽيلولكرررر بررردور  ONت رررؽيل المرررييا  بوضررر  مفترررا  ا  رررتعال ع رررط وضرررعية

  المئررررر  يررررتا  رررر  ممخرررري المولررررد الكهربررررائ ل رررر  ئررررال وجررررود الت ررررويش   ررررط عنررررد عمررررو

مو م والمئررررر   رررر  ئالررررة عمررررل .ار اختفررررا  الت ررررويش يرررردل ع ررررط إر السررررب   رررر  اينتالررررد

 الجسا المابت . يودات وواالد

اسرررل   رررمعات ا  رررعال فالمرررو   فؼطرررا  المرررو   والمصرررادر األخرررر  مرررر  التمكرررديتم 

اسررل   ررمعات ا  ررعال ونهايتهررا مررر النررو  ار التمكررد مررر  وكرريل  يجرر  لضررجي  ا  ررعال 

إضرررا ية إللؽرررا   ترررمري المضررراد ل ضرررجي  او المخمرررد لررر  . وئيانرررا مرررر المفيرررد إضرررا ة اسرررل  

الئ ررررول المؽناطيسررررية ال رررراردة تالمت ررررتتة م. توصرررر  بعرررر  ال ررررركات الصررررانعة بتركيرررر  

نظومررررة مر ررررئات  ائرررردة ت إضررررا ية ماو مكمفررررات ع ررررط ترررروائ  المررررييا  او سرررر   التؽييررررة لم

الصرروت مررر اجررل إلؽررا  الت ررويش .  رر  ئررال لررا تعطرر  ترريت الفئررول نتيجررة ف عنرردتا يجرر  

 .ن   منظومة الصوت /المييا  مر اجل اإلصل 
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 فحص وصيانة المبينات

 

 فحص وصيانة مصباح ضغط الزيت

 فً حالة عدم اضاءة مصباح تحذٌر ضغط الزٌت عندما ٌكون وضع مفتاح االشعال على(On) 

 ولم ٌشغل المحرك ، اتبع الخطوات التالٌة:

 . انزع سلك وحدة االرسال.1

 . أوصل سلك الوحدة الى االرضً.0

فقم بفحص المصباح نفسه او الفولتٌة الداخلة المصباح او السلك . أذا لم ٌضٌئ مصباح التحذٌر 3

 بٌن وحدة االرسال والمصباح.

فهذا  (On). اذا اضًء المصباح عند تأرٌض وحدة االرسال وكان مفتاح االشعال على الوضع 4

 ٌعنً ان الخلل فً وحدة االرسال.

 

ى الزٌت طبٌعً فهذا ٌشٌر اما اذا اضٌئ مصباح ضغط الزٌت وكان المحرك ٌعمل وكان مستو

الى ان ضغط الزٌت قلٌل جدا او ٌكاد ان ٌكون صفرا واالستمرار فً عمل المحرك قد ٌؤدي 

 الى اضرار جسٌمة فً المحرك. وفً هذه الحالة اتبع الخطوات التالٌة :

 . انزع وحدة ارسال ضغط الزٌت.1

 (.415شكل الحظ ال. قم بربط مقٌاس الضغط فً مكان وحدة االرسال)0

فً كراس الصٌانة فقم  االسمٌة ٌماقرأ المقٌاس، فاذا كانت القراءة الفعلٌة أعلى او مطابقة للق. 3

 .( kPa 551اي  psi 80)عادتا ال ٌتجاوزضغط زٌت المحرك عن باستبدال وحدة االرسال

 من القٌمة االسمٌة فهذا ٌشٌر الى وجود عطل فً مضخة الزٌت. وفً حالة كانت القراءة اقل

 

 

 

 

 

 

 ( فحص ضغط الزيت415) رقمشكل  

 مقياس ضغط 
 الزيت



061 
 

 ( أستبدال مصباح ضغط الزيت1تمرين )

 االهـداف :  

 ان ٌتدرب الطالب على استبدال مصباح ضغط الزٌت.

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.1

 . صندوق عدة.0

 خطوات العمل :

 ( دقائق قبل نزع لوحة المبٌنات.12 – 0. افصل الطرف السالب للبطارٌة وانتظر من )1

 . فك براغً تثبٌت لوحة المبٌنات واسحب اللوحة.0

 . لف قاعدة مصباح ضغط الزٌت باتجاه عكس عقرب الساعة ألزالة المصباح.3

عقرب الساعة ألعادة  . أستبدل المصباح العاطل بالمصباح الجدٌد ولف قاعدة المصباح بأتجاه4

 .(416الشكل  راجعتثبٌت القاعدة فً لوحة المبٌنات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( قاعدة مصابيح 416) رقمشكل 

 التحذير

 مصباح

 الحرارة

 يمصباح

 التاكوميتر

 مصباح
 مبين

 الوقود

 حبيمصا
 المؤشرات

 ماسك المصباح

 

 

 

 

 مصباحي

 السرعة
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 (1) ( فحص المبينات2تمرين )

 االهـداف :  

 .فحص المبٌنات باستخدام الفولتمٌترعلى ان ٌتدرب الطالب 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.1

 . صندوق عدة.0

 . فولتمٌتر.3

 خطوات العمل :

 عند عطل احد المبٌنات، استخدم الفولتمٌتر لفحص فولتٌة المبٌن وكما ٌلً :

 الفولتمٌتر على محدد الفولتٌة من جهة البطارٌة والطرف االخر الى االرضً.. ضع احد طرفً 1

، واقرأ مقدار الفولتٌة الداخلة الى المحدد فاذا كانت قٌمة (On). أدر مفتاحاالشعال الى الوضع 0

( فولت فقم بفحص مصهر 2او أكثر فهذا الوضع طبٌعً واذا كانت القراءة ) ( فولت10الفولتٌة )

 بٌن.)فٌوز( الم

. اربط طرفً الفولتمٌتر بٌن محدد الفولتٌة من جهة المبٌن واالرضً، القٌمة االسمٌة للفولتٌة هً 3

 .(417)شكل  ( فولت فاذا كانت اقل من ذلك فقم بتبدٌل المبٌن5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحص جهد محدد المبينات( 417)رقمشكل 

 وحدة

 االرسال

 وحدة

 االرسال

 وحدة

 االرسال

 مبين مبين مبين
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 (2)( فحص المبينات 3تمرين )

 االهـداف :  

 . فحص المبٌنات باستخدام جهاز فحص المبٌنعلى ان ٌتدرب الطالب 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.1

 . صندوق عدة.0

 . فولتمٌتر.3

 خطوات العمل :

 انزع سلك وحدة االرسال من المبٌن. .1

 (.418شكل الحظ الالمبٌن بٌن المبٌن وألرضً)اوصل طرفً فاحص  .0

 .(On)أدر مفتاح األشعال الى الوضع  .3

لف عتلة السٌطرة الموجودة على الفاحص مع مالحظة قراءة المبٌن )الذي ٌحتوي على مقاومة  .4

عند تدوٌر عتلة  (High)الى الوضع  (Low)متغٌرة ( فاذا تحرك المؤشر من الوضع 

 السٌطرة )الذي ٌؤدي بدوره الى تغٌر قٌمة المقاومة( فان المبٌن صالح للعمل.

 قم باستبدال المبٌن اذا لم ٌتحرك المؤشر عند تدوٌر عتلة السٌطرة.  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جهاز فحص المبين418)رقمشكل 
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 ( فحص وحدة االرسال4تمرين )

 االهـداف :  

 . فحص المبٌنات باستخدام جهاز فحص المبٌنعلى ان ٌتدرب الطالب 

 االجهزة واالدوات :

 . سٌارة عاملة.1

 .اومٌتر. 0

 خطوات العمل :

وحدة االرسال ذو المقاومة المتغيرة 

 اربط طرفً االومٌتر بٌن وحدة االرسال واألرضً. .1

ذراع العوامة من االسفل الى اقرأ قٌمة المقاومة، فأذا ازدادت قٌمة المقاومة عند تحرٌك  .0

 األعلى فهذا ٌدل على ان وحدة االرسال صالحة وبعكسه ٌجب تبدٌل وحدة االرسال.

 

وحدة االرسال الحرارية 

 اربط طرفً األومٌتر بٌن وحدة األرسال واألرضً. .1

أذا قرأ المقٌاس مقاومة معٌنة )وهً المقاومة عند درجة حرارة الجو( فهً صالحة لعمل  .0

 (.419شكل الوبعكسه تعتبر عاطلة وٌجب تبدٌلها )الحظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 ( فحص وحدة االرسال الحرارية419) رقم شكل
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 فحص وصيانة عداد السرعة والمسافة 

ان سلك عداد السرعة ٌحتاج الى عملٌة تزٌٌت دورٌة، وبعكسه سوف تكون القراءة غٌر 

قم بفصل سلك العداد من الخلف واستخرج السلك الداخلً للعداد ولعمل صٌانة دورٌة  صحٌحٌة. 

 .(420)شكل  وافحصه من اي خلل ثم قم بتزٌته وارجعه فً مكانه

ءة غٌر صحٌحة فقم بفحص الدائرة الكهربائٌة له من ااما فٌما ٌخص التاكومٌتر، فاذا كانت القر

 (.421لتاكومٌتر )شكل بتبدٌالفاذا تبٌن سالمتهما من الخلل فقم فواصل )فٌوزات( واسالك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( سلك عداد السرعة420) رقمشكل

 الرقيقة

 الحافظة

 سلك العداد برغي التثبيت

 مسنن العداد
 واشر حلقي

 

 

 
 دائرة التاكوميتر( 421)رقم شكل 

 الى البطارية

 مفتاح االشعال
 التاكوميتر

الى وحدة 

 المفاتيح
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 تشخيص أعطال األنظمة الكهربائية المساعدة

 

 المنبه الصوتي. 1

 اإلصالح السبب المحتمل العيب ت

1 العالً  المنبه

 .والواطئ ال ٌعمل

.حرق الفاصم 

 

.عطل مفتاح تشغٌل المنبه 

.عطل مرحل المنبه 

ضعف التوصٌل او فتح الدائرة. 

  أصلح األسباب واستبدل

 .الفاصم

أصلحه. 

استبدله. 

تأكد من التوصٌل وأصلحه. 

0 العالً ال  المنبه

 .ٌعمل

 عطل المنبه العالً او ضعف

 التوصٌل.

- لمنبه.قطع فً أسالك ا 

 التوصٌل او استبدل أصلح

 منبه.ال

أصلح التوصٌل 

3 ال ٌتوقف عن  لمنبها

 .العمل

 دائرة قصر فً مفتاح تشغٌل

، او فً سلك التوصٌل  لمنبها

)عند اتساخ نهاٌات التوصٌل 

 .عن العمل ( لمنبهٌتوقف ا

لمنبه.عطل مرحل ا 

استبدله. 

 

 

 

استبدله. 

4  انخفاض الصوت

 والنغمة

الفاصم)مرحل التوصٌل رديء 

 .( لمنبها

- منبهعطل ال. 

استبدله . 

 

أصلحه. 
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 منظومة الماسح. 2

 اإلصالح السبب المحتمل العيب ت

1  ماسحات الزجاج ال

 .تعمل

و اإلنتاج،تأكل الفرش تلف عض

 الكاربونٌة.

احتراقالفاصم. 

 

 ضعف التوصٌل بسبب قطع

 األسالك.

.التوصٌل األرضً ضعٌف 

 المفتاح غٌر جٌد.توصٌل 

ت ) كسر فً عتالت العتال

 تحرٌك الفرش (.

مسك المحاور عن الحركة. 

لمحرك ، استبدل الفرش استبدل ا

 الكاربونٌة.

حرق ،تأكد من دائرة القصر

 المحرك او أٌة أجزاء أخرى.

أصلح األسالك المعطوبة. 

 

أصلحه ، قوي التوصٌل. 

أصلحه. 

د من سالمة العتالت وأصلحتأك 

 التالف.

زٌت العتالتوالمحاور. 

0  ماسحات الزجاج

 .تعمل بطٌئة

 حدوث دائرة قصر فً عضو

اإلنتاج أو تأكل الفرش 

الكاربونٌة أو مسك محور 

 .المحرك

.هبوط الضغط 

تأكد من محاور العتالت. 

 تأكد من  –تأكد من فرق الجهد

، األجزاء الكهربائٌة األخرى 

أصلح التوصٌالت إذا كان 

 ضرورٌا.

.تأكد من فرق الجهد 

زٌت المحاور واستبدل العتالت. 

3  الماسحات ال تتوقف

 .بشكل صحٌح

.عطل المفتاح الذاتً للتوقف  ارفع غطاء المفتاح ، أصلح

 .إطراف التوصٌل
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 مقياس الوقود . 3
 

 اإلصالح السبب المحتمل العيب ت

1  مقٌاس الوقود ال
 .ٌعمل

عطل وحدة اإلرسال. 

 ارتخاء التوصٌل )عندما ٌوصل

طرف وحدة اإلرسال إلى 

األرضً فان المؤشر ٌتحرف 

 .نحو وضع االمتالء

استبدال وحدة اإلرسال. 

أصلح نهاٌات التوصٌل. 

0  مؤشر مقٌاس

الوقود ٌشٌر 

للوضع الفارغ 

 .فقط

عطل وحدة اإلرسال. 

عطل وحدة االستقبال. 

استبدال وحدة الخزان. 

 وحدة االستقبالاستبدال. 

3  مقٌاس الوقود ال

 .ٌعمل بشكل دقٌق

عطل وحدة اإلرسال. 

عطل وحدة االستقبال. 

ضعف التوصٌل. 

 

عطل منظم الجهد. 

استبدلها. 

.استبدلها 

 صحح التوصٌل واجعله

 أفضل.

 استبدل لوحة القٌادة 

 

 مقياس ضغط الزيت. 4

 اإلصالح السبب المحتمل العيب ت

1  ضغط مقٌاس

 .الزٌت ال ٌعمل

 عطل وحدة اإلرسال ،أو قطع

 .فً توصٌل الدائرة

استبدال وحدة اإلرسال، 

 .اجعل التوصٌل جٌدا

0  مؤشر المقٌاس

ٌشٌر إلى أقصى 

 .ضغط فقط

 عطل وحدة اإلرسال ) ٌعود

المؤشر الى الوضع الطبٌعً 

 .عند فتح مفتاح االشعال (

استبدل وحدة اإلرسال. 
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 عطل وحدة االستقبال)ٌبقى

وضع أقصى المؤشر على 

 .ضغط عند فتح مفتاح االشعال

استبدل وحدة االستقبال. 

3   الجهاز ال ٌعمل

 .بشكل دقٌق 

عطل وحدة االستقبال. استبدل وحدة االستقبال. 

 

 مقياس الحرارة.5

 اإلصالح السبب المحتمل العيب ت

1 الجهاز ال ٌعمل.  عطل وحدة اإلرسال وارتخاء

التوصٌل ) عند توصٌل طرف 

وحدة اإلرسال إلى األرضً 

ٌنحرف المؤشر نحو أقصى 

 .درجة حرارة (

استبدل وحدة اإلرسال. 

أصلح نهاٌات التوصٌل. 

0  ٌشٌر مقٌاس

الحرارة إلى أقصى 

 .درجة حرارة فقط

عند فتح  عطل وحدة اإلرسال (

عال ٌعود المؤشر إلى مفتاح االش

 .الوضع الطبٌعً (

استبدل وحدة اإلرسال. 

3  المقٌاس ال ٌعمل

 .بشكل دقٌق

عطل وحدة اإلرسال. 

.ضعف التوصٌل 

 

عطل منظم الجهد. 

استبدل وحدة اإلرسال. 

 أصلح اإلطراف واجعل

 التوصٌل أفضل.

 ( استبدل وحدة االستقبال

 .المقٌاس (
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 اسئلة الفصل الثامن :

 الصوتً؟وضح كٌفٌة ضبط مالمسات المنبه .1

 اذكر مشكلتٌن فً دائرة المنبه الصوتً مع ذكر الحلول والمعالجات؟.0

 اوجز اهم اعطال ماسحة الزجاج؟.3

 أعطً سببٌن لعمل ماسحات الزجاج بصورة بطٌئة مع ذكر المعالجات؟.4

 اذكر اهم االسباب التً تؤدي الى استبدال شفرات ماسحة الزجاج؟.5

 ة؟ماهً أهمٌة التدفئة فً السٌار.6

 أذكر مشكلتٌن فً دائرة التدفئة مع ذكر الحلول والمعالجات للمشكلة؟.2

 أذكر الخطوات الرئٌسٌة لصٌانة بؤرة التدفئة؟.2

 ماهً المكونات االساسٌة لدائرة التكٌٌف؟.2

 ماهً وظٌفة المجفف؟.12

 ماهً وظٌفة عدسة النظر فً منظومة التبرٌد؟.11

 ذكر الحلول الممكنة للمشاكل؟ اذكر مشكلتٌن فً دائرة التكٌٌف مع.10

 لماذا ٌمنع تشغٌل الضاغط اذا لم ٌكن هناك وسٌط تبرٌد كافً؟.13

 ماهً اهم االسباب التً تؤدي الى سماع تشوٌش فً المذٌاع؟.14

 اشرح احدى لطرق فحص وتشخٌص المبٌنات فً السٌارة؟.15

 اشرح طرٌقة فحص وصٌانة مصباح ضغط الزٌت؟.16

 صباح ضخط الزٌت والمحرك ٌعمل؟علل سبب أضاءة م.12

 وضح مع الرسم طرٌقة فحص المبٌنات باستخدام الفولتمٌتر؟.12

 أذكر مشكلتٌن فً مبٌن مقٌاس الحرارة مع ذكر الحلول والمعالجات؟.12
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