
 
كلية التعليم الصناعي               

 

 

 

 

اسم المادة : نظم سمعية ومرئية                          مي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات  القسم العل  

 استاذ المادة :  د/ محسن البنداري                                                            
 

 م  على طرق أكتشاف األعطال وأصالحها في جهاز االستقبال التليفزيوني/ التدريب  اسم التجربة

 1 االسبوع  التاسع و العاشر من الفصل الدراسي الثاني
ان يكتسب الطالب مهارة التعامل مع الدائرة العملية للجهاز -1  

ان يكتشف الطالب االعطال في جهاز االستقبال التليفزيوني -2  

طال في جهاز االستقبال التليفزيونيالطالب االع ان يضيط -3  

 

                         

 الغرض من التجربة

 

2  

وصل مصدر التغذية للجهاز-1  

للصورة او  جهاز االستقبال التليفزيوني سواءاشرح االعطال الشائعه في -2

 الصوت

نفذ بعض هذة االعطال عمليا علي جهاز التليفزيون التعليمي -3  

 

خطوات                    

اجراءالتجربة      ودور 

 المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

 و مشاكل قبل اجراء التجربةتشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء ا -3

 وقبل دخول الطالب للمعمل

    

دور                         

ني في التجربةالف  

 

4 

بعض االعطال الشائعه في جهاز التليفزيونكر ذ -1  

في جهاز التليفزيون الموجودف العطل اكتشا -2  

العطل الذي تم اكتشافة في جهاز التليفزيون تحديد -3  

 

                             

            دور الطالب في 

 التجربة
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اسم المادة : نظم سمعية ومرئية            مي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات               القسم العل  

محسن البنداري                                                             استاذ المادة :  د/  

 
/ دراسة تعديل األشارات اسم التجربة  م 

 1 االسبوع  االول والثاني من الفصل الدراسي الثاني

ان يفرق الطالب بين االنواع المختلفة للتعديل التماثلي-1  

لمعدلة الناتجة من االنواع المختلفة ان بقارن الطالب بين خصائص الموجات ا-2

 للتعدبل التماثلي 

ان يشاهد الطالب شكل الموجات المعدلة على جهازاالوسيلوسكوب -3  

 الغرض من التجربة

 

2 

وصل الدائرة كما هو موضح بالشكل التخطيطي -1  

فولت 5كيلو هرتز وجهد قدرة  1اضيط مولد التردد المنخفض علي تردد  -2  

فولت 3كيلو هرتز وجهد قدرة  111التردد العالي علي تردد اضيط مولد  -3  

    وصل خرج دائرة المعدل االتساعي بدخل االوسيلوسكوب والحظ شكل اشارة -4

الخرج       

ارسم شكل االشارات الداخلة والخارجه -5  

وجة العاليهكرر التجربة عند قيم مختلفة للترددات المنخفضة مع ثبات تردد الم -6  

اشكال الموجات الداخلة والخارجه الحظ -7  

ثم نقوم بأجراء نفس الخطوات السابقة ولكن مع استبدال دائرة التعديل االتساعي  -8

بدائرة التعديل الترددي مرة ودائرة التعديل الزاوي مرة اخري       

 

خطوات اجراء التجربة 

 ودور المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

المة االجهزة المستخدمة في التجربةالتأكد من س -2  

تشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء او مشاكل قبل اجراء التجربة     -3

وقبل دخول الطالب للمعمل         

 دور الفني في التجربة

 

4 

خطوات التجربةذ ينفت -1  

فرق بين االنوع المختلفة للتعديل التماثليتحديد ال -2  

رج الناتجة من جهاز االوسيلويكوب رسم اشارت الخ -3  

      بين خصائص الموجات المعدلة الناتجة من االنواع المختلفة للتعديل المقارنة -4

التماثلي         

 دور الطالب في التجربة

 

5 
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اسم المادة : نظم سمعية ومرئية                           مي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات القسم العل  

                استاذ المادة :  د/ محسن البنداري                                    
 م  / دراسة كشف تعديل األشارت لتجربةاسم ا

 1 االسبوع  الثالث والرابع من الفصل الدراسي الثاني

ان يشرح الطالب االنواع المختلفة لكشف التعديل التماثلي-1  

ان ينفذ الطالب دائرة كشف التعديل السعوي بأستخدام الثنائي -2  

مشاهدة شكل اشارة الخرج ألوسيلوسكوب فيان يكتسب الطالب مهارة استخدام جهاز ا-3  

 الغرض من التجربة

 

2 

كشف التعدبل االتساعي -اوال :  

تبعة في تجربة تعديل االتساعمنفذ تجربة تعديل االتساع حسب الخطوات ال -1  

وصل خرج دائرة التعديل االتساعي الي دائرة الكاشف الثنائي وذلك بعد التأكدمن شكل  -2

شاشة األوسيلوسكوب االشارة المعدلة اتساعيا علي      

في مقاومة الحملتتبع شكل الموجة عند خرج الثنائي ثم تتبع شكل الموجة علي طر -3  

ارسم اشكال الموجات الثالثة التي حصلت عليها -4  

اكتب مالحظاتك علي اشكال الموجات -5  

كشف التعديل الترددي -ثانيا :  

تجربة التعديل الترددي نفذ تجربة التعديل الترددي حيب الخطوات المتبعة في -1  

وصل خرج دائرة التعديل لترددي علي دخل دئرة كشف التعديل الترددي -2  

شكل الموجة عند طرقي خرج دارة الكشف الترددي علي جهاز االوسيلوسكوب شاهد -3  

ارسم اشكال الموجات الثالثة التي حصلت عليها -4  

اكتب مالحظاتك علي اشكال الموجات -5  

لتعديل الزاويكشف ا -ثالثا :  

نقوم بأجراء نفس الخطوات السابقه ولكن مع استبدال دوائر التعديل الترددي الي دوائر 

 التعديل الزاوي ودوائر كشف التعديل الترددي الي دوائر كشف التعديل الزاوي

خطوات اجراء التجربة 

 ودور المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

جهزة المستخدمة في التجربةالتأكد من سالمة اال -2  

تشغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء او مشاكل قبل اجراء التجربة         -3

 وقبل دخول الطالب للمعمل   

 دور الفني في التجربة

 

4 

خطوات التجربة ذينفت -1  

عن الفرق بين االنواع المختلفة لكشف التعديل تامالحظ كتابة -2  
تجربةدور الطالب في ال  

 

5 
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مادة : نظم سمعية ومرئيةاسم ال                    مي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات        القسم العل  

 استاذ المادة :  د/ محسن البنداري                                                            

/ معامل التعديل السعوي اسم التجربة  م 

 1 االسبوع  الخامس من الفصل الدراسي الثاني
ان يحسب الطالب قيمة معامل التعديل السعوي -1  

       سعويا ان بحدد الطالب مدي تأثير قيمة معامل التعديل علي الموجة المعدلة  -2
 الغرض من التجربة

 
2 

وصل الدائرة كما هو موضح بالشكل التخطيطي -1  

فولت 5كيلو هرتز وجهد قدرة  1اضيط مولد التردد المنخفض علي تردد  -2  

فولت 3تز وجهد قدرة كيلو هر 111اضيط مولد التردد العالي علي تردد  -3  

 شكل اشارة وصل خرج دائرة المعدل االتساعي بدخل االوسيلوسكوب والحظ -4

 الخرج

من العالقة مع حساب معامل التعديل ارسم شكل االشارات الداخلة والخارجه  -5

%111الموجة الحاملة * معامل التعديل = سعة الموجة المحمولة / سعة -االتية :  

الموجة العاليه قيم مختلفة للترددات المنخفضة مع ثبات تردد كرر التجربة عند  -6  

في كل مرة الحظ اشكال الموجات الداخلة والخارجه مع حساب معامل التعديل -7  

خطوات اجراء التجربة 

 ودور المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

     الجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء او مشاكل قبل اجراء تشغبل ا -3

وقبل دخول الطالب للمعمل   التجربة   

 دور الفني في التجربة

 
4 

خطوات التجربةذ ينفت -1  

معامل التعديل باحس -2  

مدى تأثير قيمة معامل التعدبل علي الموجة المعدلة ديحدت -3  

 دور الطالب في التجربة

 
5 
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اسم المادة : نظم سمعية ومرئية                    مي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات        القسم العل  

:  د/ محسن البنداري                                                             استاذ المادة  

ايه ام / اف ام/ تتبع األشكال الموجية لجهاز استقبال الراديو  اسم التجربة  م 

 1 االسبوع  السادس من الفصل الدراسي الثاني
ان يري الطالب مكونات الجهاز الداخلية -1  

ب مهارة التعامل مع الدائرة العملية للجهازان يكتسب الطال -2  

ان بكتسب الطالب مهارة التعامل مع جهاز االوسيلوسكوب -3  

 الغرض من التجربة

 
2 

وصل مصدر التغذبة للجهاز -1  

استقبال ايه اماضبط الجهاز  -2  

   تتبع شكل االشارات الموجية على دخل وخرج كل مرحلة من مراحل الجهاز -3

الشارات الموجية المجتلفة عند كل مرحلةارسم شكل ا -4  

اضبط الجهاز علي استقبال اف ام  -5  

كرر الخطوات السابق تنفيذها في مرحلة ايه ام -6  

سجل مالحظاتك -7  

خطوات اجراء التجربة 

 ودور المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

 و مشاكل قبل اجراء  التجربةغبل االجهزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء اتش -3

 وقبل دخول الطالب للمعمل   

 دور الفني في التجربة

 
4 

شرح كل مرحلة من مراحل الجهاز -1  

تتبع االشكال الموجية عند كل مرحلة -2  

بين استقبال ايه ام واستقبال اف ام ةقارنم -3  

 دور الطالب في التجربة

 
5 
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 ملخص لتجربة معملية فى مادة نظم سمعية ومرئية
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اسم المادة : نظم سمعية ومرئية                     مي : قسم تكنولوجيا االلكترونيات       القسم العل  

 استاذ المادة :  د/ محسن البنداري                                                            

 

/ التعرف علي مكونات ومراحل نظام االستقبال التلفيزيوني من خالل التليفزيون  اسم التجربة

  التعليمي

 م

 1 االسبوع  السابع من الفصل الدراسي الثاني
           احل نظام االستقبال التليفزيوني من خالل ان يشرح الطالب مر -1

  التعليمي التليفزيون

ان يري الطالب مكونات الجهاز الداخلية -2  

ان يحدد الطالب موضع كل مرحلة وكذلك نقط القياس خالل كل مرحلة -3  

 الغرض من التجربة

 
2 

يشرح مراحل نظام االستقبال التليفزيوني -1  

مراحل نظام االستقبال التليفزيوني علي حدىيوضح كل مرحلة من  -2  

             يحدد نقط القياس واالختبار لكل مرحلة من مراحل االستقبال  -3

   التليفزيوني

خطوات اجراء التجربة 

 ودور المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

و مشاكل قبل اجراء      هزة للتأكد من عدم وجود أي اخطاء اتشغبل االج -3

وقبل دخول الطالب للمعمل    التجربة  

 دور الفني في التجربة

 
4 

فزيوني عمليا من خالل التليفزيون التعليميمراحل نظام االستقبال التلشرح  -1  

                 نقط القياس واالختبار لكل مرحلة من مراحل نظام  حيضوت -2

التلفيزيوني عمليا من خالل التليفزيون التعليمياالستقبال   

 دور الطالب في التجربة

 
5 
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اسم المادة : نظم سمعية ومرئية                         تكنولوجيا االلكترونيات   مي : قسم القسم العل  

 استاذ المادة :  د/ محسن البنداري                                                            

 

ل / التدريب علي تتبع اشارت الدخل والخرج لكل مرحلة من مراحل نظام االستقبا اسم التجربة

  التلفزيوني

 م

 1 االسبوع  الثامن من الفصل الدراسي الثاني
ان يكتسب الطالب مهارة التعامل مع الدائرة العملية للجهاز -1  

لة من مراحل نظام ان يري الطالب شكل اشارات دخل و خرج كل مرح -2

 االستقبال التليفزيوني

 

 الغرض من التجربة

 
2 

وصل مصدر التغذية بالجهاز  -1  

تتبع شكل االشارات في الجزء الخاص بالصورة  -2  

تتبع شكل االشارات في الجزء الخاص بالصوت -3  

ارسم شكل االشارات عند دخل وخرج كل مرحلة -4  

 

خطوات اجراء التجربة 

 ودور المعيد

 

3 

تحضبر االجهزة الالزمة للتجربة -1  

التأكد من سالمة االجهزة المستخدمة في التجربة -2  

جود أي اخطاء او مشاكل قبل اجراءالجهزة للتأكد من عدم وتشغبل ا -3   

وقبل دخول الطالب للمعمل    التجربة  

 

 دور الفني في التجربة

 
4 

خالل نقط القياس     تتبع اشارت الدخل والخرج لكل مرحلة وذلك من  -1

المحددة سايقاواالختبار  

بالصوت ق بين المراحل الخاصة بالصورة والمرحل الخاصةيفرالت -2  

 دور الطالب في التجربة

 
5 
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 ملخص لتجربة معملية فى مادة نظم سمعية ومرئية
 


