
                

 

 

      

 

                            كلية التعليم الصناعي

 
 

 

 تطبيقات الكترونية: اسم المادة  االلكترونيات: قسم تكنووجيا القسم العلمي  

د /محسن بندارى : استاذ المادة    

  

سم                            رئيس قسم الجودهرئيس الق                       ستاذ المادة             أ  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تطبيقات الكترونيه

 

  

 اجهزة القياس الكهربية تجربة  م

 من الفصل الدراسي الثانيوالثاني االول  االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 على تأثير مقاومة االميتر فى الدائرة عند قياس شدة التيار . ن يتعرف الطالبا-1

 يتعرف الطالب على تأثير الحمل للفولتميتر عند قياس الجهد .ان  -2

 على التركيب المبسط لجهاز االوميتر ونظرية عمله واستخدامه . ان يتعرف الطاب-3

 ان يتعلم الطالب استخدام المالتيميتر فى قياس الجهد والتيار والمقاومة .-4

3- 
خطوات اجراء 

 التجربة ودور المعيد

 قيمة التيار المار فى الدائرة نظريا من خالل قانون اوم .حساب ب يقوم-1

 عمل قطع فى الدائرة ويتم توصيل االميتر على التوالى لقياس التيار .ب يقوم-2

 حساب الجهد على الحمل المطلوب رياضيا من خالل قانون مجزئ الجهد .ب يقوم-3

 .قياس الجهد على الحمل باستخدام جهاز الفولتميتر ب يقوم-4

توصيل طرفى جهاز االميتر وضبط المقاومة المتغيرة بحيث تعطى اقصى انحراف للتيار وهذا ب يقوم-5

اوم بين الطرفين ومن ثم يتم توصيل مقاومة معلومة مختلفة القيم فى مكان  0يقابل مقاومة قيمتها 

 المقاومة المطلوب قياسها .

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 . من سالمة التوصيالت الكهربية لالجهزة  التاكد -1

 الفيوزات ومفاتيح تشغيل االجهزة .التأكد من سالمة  -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة .-3

تشغيل التجربة بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب وقبل دخول  -4

 الطالب المعمل.

 اس الملتيميتر .تحضير اجهزة قي-5

 

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 تسجيل النتائج التى يتم الحصول عليها من االميتر ومقارنتها مع النتائج النظرية .-1

تسجيل القراءة التى تم الحصول عليها من جهاز الفولتميتر ومقارنتها مع القيمة التى تم حسابها -2

 رياضيا بقانون مجزئ الجهد .

فى كل مرة يتم فيها تغيير قيمة المقاومة المعلومة المطلوب قياسها بواسطة جهاز  تسجيل النتائج-3

 االوميتر .

 تحليل النتائج التى تم التوصل اليها .-4



                

 

 

      

 

                            كلية التعليم الصناعي

 
 

 

 تطبيقات الكترونية: اسم المادة  االلكترونيات: قسم تكنووجيا القسم العلمي  

د /محسن بندارى : استاذ المادة    

  

سم                            رئيس قسم الجودهرئيس الق                       ستاذ المادة             أ  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تطبيقات الكترونيه

 

  

 المقاومات تجربة  م

 من الفصل الدراسي الثانيوالرابع  الثالث االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 على توصيل المقاومات على التوالى والتوازى . ن يتعرف الطالبا-1

 على دور المقاومة المتغيرة واستخدامها كمجزئ للجهد . ان يتعرف الطالب-2

على المقاومات الغير خطية وتطبيقاتها مثل المقاومات الحرارية والمقاومات  ان يتعرف الطالب-3

  الضوئية .

3- 
خطوات اجراء 

 التجربة ودور المعيد

اخرى على التوازى وتغذيتهم بمصدر توصيل عدة مقاومات على التوالى وتوصيل مجموعة ب يقوم-1

  .جهد

توصيل مقاومتى مصدر جهد احدهما مقاومة ثابتة واالخرى متغيرة ومن ثم التحكم فى قيمة يقوم ب-2

 المقاومة المتغيرة بشكل تدريجى .

ى التوالى وتوصيلهم بمصدر جهد مناسب احضار مقاومة ضوئية وتوصيلها مع مقاومة ثابتة عليقوم ب-3

 ومن ثم قياس الجهد على المقاومة الضوئية فى حالة تسليط ضوء عليها وفى حالة الظالم .

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للتجربة . -1

 التأكد من سالمة العناصر االلكترونية المستخدمة فى التجربة . -2

تشغيل التجربة بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب وقبل دخول  -3

 الطالب المعمل.

 تحضير اجهزة قياس الملتيميتر .-4

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 فى التوالى والتوازى كال على حدا .قياس قيم الجهد والتيار على كل مقاومة -1

 قيمة المقاومة المتغيرة تدريجيا يقوم الطالب بتسجيل الجهود فى الدائرة .كل مرة يتم فيها تغيير -2

تسجيل قيمة الجهد المقاس على المقاومة الضوئية بواسطة جهاز الفولتميتر فى حالة الضوء المسلط -3

 وفى حالة الظالم .



                

 

 

      

 

                            كلية التعليم الصناعي

 
 

 

 تطبيقات الكترونية: اسم المادة  االلكترونيات: قسم تكنووجيا القسم العلمي  

د /محسن بندارى : استاذ المادة    

  

سم                            رئيس قسم الجودهرئيس الق                       ستاذ المادة             أ  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تطبيقات الكترونيه

 

  

 تجربة المكثفات                                                        م

 من الفصل الدراسي الثانيوالسادس الخامس  االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 على توصيل المكثفات على التوالى . ان يتعرف الطالب -1

 توصيل المكثفات على التوازى . ان يتعرف الطالب على -2

 الطالب طريقة قراءة المكثف من خالل الكود المكتوب على جسم المكثف . ان يتعرف-3

 على طرق اختبار المكثف .ن يتعرف الطالب ا-4

 على تقنية الشحن والتفريغ للمكثف . ن يتعرف الطالبا-5

3- 
خطوات اجراء 

 التجربة ودور المعيد

 توصيل مجموعة من المكثفات على التوالى وتوصيل مجموعة اخرى على التوازى .يقوم ب -1

المكتوب على جسم كل مكثف وايجاد قيمة  احضار عدة مكثفات بقيم مختلفة من خالل الكوديقوم ب-2

 المكثفات من خالل القواعد المستخدمة فى قراءة المكثفات .

االوميتر على وضع قياس مقاومة منخفضة والتاكد من ان الختبار المكثف يتم ضبط جهاز مراجعه ا-3

 . المكثف غير مشحون ومن ثم توصيل طرفى المكثف بطرفى االوميتر ومالحظة حركة المؤشر

خاصية الشحن والتفريغ للمكثف والزمن الالزم لذلك يتم تسليط مصدر جهد مناسب على  يقوم باعاده-4

مكثف غير مشحون مع مقاومة على التوالى وحساب الزمن الفعلى الكتمال شحن المكثف ومقارنته مع 

 الحسابات النظرية وهكذا نفس الخطوات فى حالة التفريغ ايضا .

 

 

4- 
 دور الفني في

 التجربة

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للتجربة . -1

 التأكد من سالمة العناصر االلكترونية المستخدمة فى التجربة . -2

تشغيل التجربة بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب وقبل دخول  -3

 الطالب المعمل.

 تحضير اجهزة قياس الملتيميتر .-4

 

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 حساب قيمة الساعة الكلية فى حالة التوصيل على التوالى ومقارنتها مع الساعة الكلية المقاسة عمليا .-1

 حساب قيمة الساعة الكلية فى حالة التوصيل على التوازى ومقارنتها مع الساعة الكلية المقاسة عمليا. -2

 قة كود االلوان وتسجيل القيم المحسوبة .قراءة قيم مكثفات مختلفة بداللة طري-3

 تسجيل نتائج حركة المؤشر لجهاز االوميتر اثناء اختبار المكثف .-4

 بالزمن المحسوب رياضيا .تسجيل الزمن المستغرق فى عملية شحن المكثف ومقارنته -5

 تسجيل الزمن المستغرق فى عملية تفريغ المكثف ومقارنته بالزمن المحسوب رياضيا . -6

 تحليل النتائج التى تم التوصل اليها .-7



                

 

 

      

 

                            كلية التعليم الصناعي

 
 

 

 تطبيقات الكترونية: اسم المادة  االلكترونيات: قسم تكنووجيا القسم العلمي  

د /محسن بندارى : استاذ المادة    

  

سم                            رئيس قسم الجودهرئيس الق                       ستاذ المادة             أ  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة تطبيقات الكترونيه

 تجربة الثنائيات  م 

 من الفصل الدراسي الثانيوالثامن  السابع االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 على االنحياز االمامى والعكسى للثنائى . ان يتعرف الطالب-1

 على منحنى خصائص الثنائى . ان يتعرف الطالب-2

 على تطبيقات الثنائى فى عمليات التوحيد . الطالب عرفان يت -3

 على ثنائى الزينر واستخدامه فى تثبيت الجهد . ان يتعرف الطالب -4

3- 

خطوات اجراء 

التجربة ودور 

 المعيد

توصيل الثنائى فى االنحياز االمامى من خالل توصيل المصعد بالقطب الموجب للبطارية يقوم ب -1

 للبطارية .والمهبط بالقطب السالب 

توصيل الثنائى فى االنحياز العكسى من خالل توصيل المصعد بالقطب السالب والمهبط يقوم ب-2

 بالقطب الموجب للبطارية .

التعرف على احد اهم تطبيقات الثنائى وهو عملية التوحيد وذلك من خالل توصيل جهد متردد -3

 على الثنائى ومشاهدة شكل االشارة على االوسيلوسكوب .

توصيل ثنائى زينر على خرج دائرة المرشح ومشاهدة شكل اشارة خرج المرشح بدون قوم بي-4

 الزينر وبوجود الزنر على شاشة االوسيلوسكوب .

4- 
دور الفني في 

 التجربة

 التاكد من سالمة التوصيالت الكهربية للتجربة . -1

 .التأكد من سالمة العناصر االلكترونية المستخدمة فى التجربة  -2

تشغيل التجربة بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب وقبل  -3

 دخول الطالب المعمل.

 .واالوسيلوسكوب تحضير اجهزة قياس الملتيميتر -4

5- 
دور الطالب في 

 التجربة

 تسجيل قيمة الجهد على الثنائى فى حالة االنحياز االمامى واالنحياز العكسى .-1

رسم شكل االشارة التى تظهر على جهاز االوسيلوسكوب ) اشارة الدخل على الثنائى واشارة -2

 الخرج من خالله (.

رسم شكل االشارة التى تظهر على جهاز االوسيلوسكوب )اشارة خرج المرشح بدون يقوم ب-3

 الزينر وشكل االشارة بوجود الزينر ( .

 تحليل النتائج التى تم التوصل اليها .-4

 

 


