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 كهربية قياساتاسم المادة:                                           تكنووجيا الكهرباءالقسم العلمي: قسم 

 حسام يوسفاستاذ المادة: د/ 

 م
 (يانات المعمليةباالخطاء في الاسم التجربة/ )

 ()الجزء االول :االخطاء بسبب اختالف قيمة المقاومة

 ثانيمن الفصل الدراسي ال الثاني االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 توضيح مصادر االخطاء في عملية القياس وتحليل هذه االخطاء رياضياان يتعلم الطالب  -1

 مدي الخطاءان يحسب الطالب  -2

 ان يحسب الطالب النسبة المئوية للخطاء -3

 تائج والتاكد من مدى دقتهاان يتعاون الطالب مع زمالئة فى تحليل الن -4

3- 
خطوات اجراء 

 التجربة ودور المعيد

 مراجعة التوصيالت للتجربة مع الطالب للتاكد من ان توصيلها تم بشكل سليم  -1

 توصيل التجربة كما بالشكلب يقوم  -2

(  1في الجدول رقم ) inEتماما ، تسجيل قيمة الجهد  10V حتي يصبح الخرج ضبط جهد المصدريقوم ب-3

 المحافظة علي قيمة جهد الدخل ثابتة حتي نهاية التجربة يتاكدمن

 (1في الجدول رقم )  oEل قيمة جهد الخرج يسجيقوم بت -4

 KΩ 2.2  ( مع كل المقاومات من فئة3ر الخطوة رقم )اكريقوم بت -5

 لكل قيمة من القيم العشرة  bRقيمة المقاومة   ايقوم بحساب-6

 (1وسجلها في الجدول رقم ) bRالمتوسطة للمقاومة المقاسة القيمة  يقوم بحساب -7

 (1وسجلها في الجدول رقم ) bRمدي االخطاء لقيم  يقوم بحساب -8

بالنسبة الي كود االلوان  bRالنسبة المئوية للخطاء للقيمة المتوسطة للمقاومة المقاسة  مراجعه وحساب -9

 (1وسجلها في الجدول رقم )

4- 
دور الفني في 

 جربةالت

 تحضيراالجهزة المستخدمة فى التجربة : -1

 جهاز قياس للجهد                                              -30V                          2مستمرمن صفرالى   مصدر جهد -1

 1KΩمقاومة  قيمتها   1عدد  -KΩ                        4 2.2مقاومة  قيمة الواحدة  11عدد  -3

 سالك توصيلأ -5

 التاكد من ان االجهزة تعمل بشكل سليم وعدم وجود اى مشاكل بها -2

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 توصيل التجربة كما بالشكل -1

 (  1في الجدول رقم ) inEويسجل قيمة  10Vحتي يصبح الخرج يقوم بضبط مصدر الجهد  -2

 (1في الجدول رقم )  oEيسجل قيمة جهد الخرج  -3

 لكل قيمة من القيم العشرة bRسب قيمة المقاومة  يح -4 

   (1ويسجلها في الجدول رقم ) bRيحسب القيمة المتوسطة للمقاومة المقاسة  -5

 (1ويسجلها في الجدول رقم ) bRيحسب مدي االخطاء لقيم  -6

 سجلها فييلوان وبالنسبة الي كود اال bRيحسب النسبة المئوية للخطاء للقيمة المتوسطة للمقاومة المقاسة  -7

 ملخص لتجربة معملية فى مادة قياسات كهربيه
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 كهربية قياساتاسم المادة:                                           تكنووجيا الكهرباءالقسم العلمي: قسم 

 حسام يوسفاستاذ المادة: د/ 

 م
 االخطاء في البيانات المعملية(اسم التجربة/ )

 ()الجزء الثاني :أخطاء القراءات

 ثانيمن الفصل الدراسي ال الثاني االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 مصادر االخطاء في عملية القياس وتحليل هذه االخطاء رياضيا ان يذكر الطالب -1

 ان يحسب الطالب مدي الخطاء -2

 ان يحسب الطالب النسبة المئوية للخطاء -3

 والتاكد من مدى دقتهاان يتعاون الطالب مع زمالئة فى تحليل النتائج  -4

3- 
خطوات اجراء 

 التجربة ودور المعيد

 لكل طالب xR توزيع مقاومة مجهولة  -1

 عملية القياس بواسطة نفس جهاز القياس لكل الطالب مراجعه2

 تجميع النتائج من الطالب وتفريغها علي السبورة  -3

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 بة :تحضيراالجهزة المستخدمة فى التجر -1

 لمقاومةجهاز قياس ل                                           

  قيمتها مجهولة   اتمقاوممن العدد                          

 التاكد من ان االجهزة تعمل بشكل سليم وعدم وجود اى مشاكل بها -2

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 توصيل التجربة كما بالشكل -1

 (  1في الجدول رقم ) بقياس المقاومة ويسجل القيمةكل طالب يقوم  -2

 (1في الجدول رقم )نتائج القياس لجميع المقتومات  يسجل  -3

    نتائج يحسب القيمة المتوسطة لل -4

 يحسب مدي االخطاء  -5

 القيمة الحقيقية للمقاومةيحسب النسبة المئوية للخطاء للقيمة المتوسطة للمقاومة بالنسبة الي  -6

 تقريرخاص بالتجربة يعد 

 

 

 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة قياسات كهربيه



رئيس قسم              رئيس القسم                                                     أستاذ المادة                

 

 

 

 
 

 

 كلية التعليم الصناعي

 

 

 

 

 

 كهربية قياساتاسم المادة:                                           الكهرباءوجيا لتكنو: قسم القسم العلمي

 حسام يوسفد/  :استاذ المادة

 (رسم االشارات الكهربية باستخدام االوسيلوسكوب ومولد الذبذباتالتجربة/ )اسم  م

 ثانيمن الفصل الدراسي ال لثلثاا االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 االجهزة قبل البدء فى اجراء التجربة عمل وضبطان يتعلم كيفية  -1

وسكوب ( في رسم )االوسيل  تاستخدام أجهزة مولد االشاراة وراسم االشاراالطالب ن ان يتق -2

 .المختلفة ت االشارا

 ان يتعاون الطالب مع زمالئة فى تحليل النتائج -3

3- 
خطوات اجراء 

 ودور المعيد التجربة

 مراجعة التوصيالت للتجربة مع الطالب للتاكد من ان توصيلها تم بشكل سليم  -1

 توصيل التجربة كما بالشكلب يقوم  -2

  وضع الموجة الجيبية مولد االشارات علي يقوم بضبط -3

 ( KHZ 1مولد االشارات علي تردد ) يقوم بضبط -4

 5v)P.P  =  (V     مفتاح ضبط الجهد لمولد االشارة اضبط علي جهد   مراجعه -5

 (CH1الي المدخل ) جهاز مولد االشارة باالوسيلوسكوب  يقوم بتوصيل-6

 ( لضبط االشارة ( Auto setعلي المفتاح  يقوم بضبط -7

 مولد االشارات علي وضع الموجة  المربعة يقوم بضبط -8

 7الي  4كرر الخطوات من ت -9

 مولد االشارات علي وضع الموجة  المثلثة يقوم بضبط-11

 7الي  4كرر الخطوات من ت -11

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 : تحضيراالجهزة المستخدمة فى التجربة -1

  جهاز مولد االشارة 

 جهاز االوسيلوسكوب 

 أسالك توصيل 

 اى مشاكل بها وجود التاكد من ان االجهزة تعمل بشكل سليم وعدم -2

 
 

 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة قياسات كهربيه
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 كلية التعليم الصناعي

 

 

 

 

 كهربية قياساتاسم المادة:                                           تكنووجيا الكهرباءالقسم العلمي: قسم 

 حسام يوسفاستاذ المادة: د/ 

 (خدام االوسيلوسكوب في عمليات القياسإستاسم التجربة/ ) م

 ثانيمن الفصل الدراسي ال خامسال االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 قياس الجهد باستخدام جهاز االوسيلوسكوبكيفية الطالب ان يتعلم  -1

 كيفية قياس الزمن باستخدام جهاز االوسيلوسكوب  الطالب ان يتعلم -2

 التيار باستخدام جهاز االوسيلوسكوب كيفية قياس الطالب ان يتعلم -3

 الطالب قيمة التردد لالشارة الطالب ان يحسب -4

 ان يتعاون الطالب مع زمالئة فى تحليل النتائج والتاكد من مدى دقتها -4

3- 
خطوات اجراء 

 التجربة ودور المعيد

 مراجعة التوصيالت للتجربة مع الطالب للتاكد من ان توصيلها تم بشكل سليم  -1

 توصيل التجربة كما بالشكلب يقوم  -2

    20V AC/DCعلى Vs  المصدر ضبط جهدب يقوم -3

 االوسيلوسكوب بمصدر الجهد  تتوصالمراجعه  -4

) جهد االشارة من القمة الي القمة = عدد قياس قيمة الجهد عن طريق االوسيلوسكوب يقوم ب -5

 المربعات العمودية * قيمة مفتاح الجهد (

 قياس الزمن )زمن االشارة = عدد المربعات االفقية للموجة الكاملة * قيمة مفتاح الزمنب يقوم -6

   I=V/Rتوصيل مقاومة معلومة  القيمة بالتوالي لقياس التيار بطريقة غير مباشرة ب يقوم-7

 F= 1/Tالمتردد    الشارة الجهدقياس التردد  -8

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 خدمة فى التجربة :تحضيراالجهزة المست -1

  30مستمرمن صفرالى متردد / مصدر جهدV 

  اوسيلوسكوب جهاز 

 معلومة القيمة ةمقاوم 

 أسالك توصيل 

 التاكد من ان االجهزة تعمل بشكل سليم وعدم وجود اى مشاكل بها -2

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 وصيل التجربة كما بالشكلت -1

 يقوم بضبط مصدر الجهد  -2

اس قيمة الجهد عن طريق االوسيلوسكوب ) جهد االشارة من القمة الي القمة = عدد بقييقوم  -3

 المربعات العمودية * قيمة مفتاح الجهد (

 يقوم بقياس الزمن )زمن االشارة = عدد المربعات االفقية للموجة الكاملة * قيمة مفتاح الزمن -4

   I=V/Rلتيار بطريقة غير مباشرة يقوم بتوصيل مقاومة معلومة  القيمة بالتوالي لقياس ا -5

 F= 1/Tيقوم بقياس التردد الشارة الجهد المتردد    -6

 يعد تقريرخاص بالتجربة 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة قياسات كهربيه


