
 
   
 

 كلية التعليم الصناعي
 
 
 

                

 معالجات دقيقةالمادة:اسم        قسم تكنولوجيا اإللكترونياتالقسم العلمي: 
 أستاذ المادة: د.ايمن حجاج      

  

سم                                رئيس قسم الجودهرئيس الق                                       ستاذ المادة  أ  
                         

 
 

 

 ملخص لتجربة معملية فى مادة معالجات دقيقه

 
  RAMذاكرة الــــ  الكتابة علي إسم التجربة /

 الفصل الدراسي الثاني األول من األسبوع م

 الغرض من التجربة 1
 علي شريحة الذاكرة وتوصيل دائرة الذاكرة.ان يتعرف الطالب  -1
كمشفر يحول من الثنائي  RAMذاكرة تشغيل شريحة علي كيفية ان يتعرف الطالب  -2

 إلي المكمل الثنائي.

2 
      خطوات إجراء التجربة

 ودور المعيد 

 .RAMالوصول العشوائي بتوصيل ذاكرة  يقوم -1
الي كال الشريحتين  Vcc  ،GNDالمستمر ووصل كل من مولد الجهد  يقوم باطفاء -2

 مفاتيح منطقية الي كل من مداخل البيانات  4وقم بتوصيل  8747،8747
( وتمكين 1،14،17،13( والعناوين االطراف )14،12،،،7) االطراف التاكد من  -3

 وقم. 2( الطرف MEالذاكرة )
 write enable( WEبواسطة جهاز االختبار المنطقي مدخل ) مراجعه الفحص -7

وهذا يعني اننا في  highلتتأكد من أن قيمة المنطقين تساوي الواحد الواحد المنطقي 
قراءة محتويات الذاكرة وقم بقراءة المحتويات العشوائية لكل ذاكرة باكمال حالة 

 الجدول.

 دور الفني في التجربة 3

وهي جهاز راسم الذبذبات ومصدر تغذية  تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة -1
 ولوحة توصيل لتوصيل العناصر االلكترونية.

 تحضير العناصر االلكترونية للدائرة. -2
 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لألجهزة. -3
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة. -7
اكل قبل إجراء التجارب تشغيل االجهزة بطريقة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو مش -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

 .RAMتوصيل دائرة ذاكرة الوصول العشوائي يقوم ب -1 دور الطالب في التجربة 4
 .ADREESقراءة المحتويات العشوائية للذاكرة مع اختالف العناوين يقوم  -2
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 ملخص لتجربة معملية فى مادة معالجات دقيقه

 كمشفر يحول من الثنائي الي المكمل الثنائي. RAMتشغيل شريحة ذاكرة الــــــــــــــ  -3
 

  المبرمجةذاكرة قراءة محتويات الإسم التجربة / 
 من الفصل الدراسي الثاني الثاني األسبوع م

 الغرض من التجربة 1
 علي شريحة الذاكرة وتوصيل دائرة الذاكرة. ن يتعرف الطالبا -1
كمشفر يحول من الثنائي  ROMعلي كيفية تشغيل شريحة ذاكرة  الطالب تعرفان ي -2

 إلي المكمل الثنائي.

2 
     خطوات إجراء التجربة

 ودور المعيد

 .RAMبتوصيل ذاكرة الوصول العشوائي  يقوم  -1
 8747،8747 الي كال الشريحتين  Vcc  ،GNDمولد الجهد المستمر ووصل كل من  يقوم باطفاء -2

( والعناوين االطراف 14،12،،،7مفاتيح منطقية الي كل من مداخل البيانات ) االطراف  4ووصل
  .2( الطرف ME( وتمكين الذاكرة )1،14،17،13)

 بواسطة المفتاح علي قيمة memory enable مدخل تمكين الذاكرةبتحديد  يقوم -3
 write( WEوافحص بواسطة جهاز االختبار المنطقي مدخل )low الصفر المنطقي

enable  لتتأكد من أن قيمة المنطقين تساوي الواحد الواحد المنطقيhigh  وهذا يعني
 اننا في حالة قراءة محتويات الذاكرة.

 المحتويات العشوائية لكل ذاكرة باكمال الجدول. مراجعه وقراءه -7

 دور الفني في التجربة 3

الذبذبات ومصدر تغذية تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة وهي جهاز راسم   -1
 ولوحة توصيل لتوصيل العناصر االلكترونية.

 تحضير العناصر االلكترونية للدائرة. -2
 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لألجهزة. -3
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة. -7
لتجارب تشغيل االجهزة بطريقة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو مشاكل قبل إجراء ا -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.
 .ROMتوصيل دائرة ذاكرة الوصول العشوائي يقوم ب -1 دور الطالب في التجربة 4
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 ملخص لتجربة معملية فى مادة معالجات دقيقه

 .ADREESقراءة المحتويات العشوائية للذاكرة مع اختالف العناوين يقوم ب -2
 كمشفر يحول من الثنائي الي المكمل الثنائي. ROMبتشغيل شريحة ذاكرة الــــــــــــــ يقوم  -3

 
 

 إنشاء وتنفيذ برنامج بلغة التجميعإسم التجربة / 

 من الفصل الدراسي الثاني الثالث األسبوع م

 الغرض من التجربة 1

 معرفة البيئة المناسبة لكتابة برامج بلغة التجميع.ان يتعرف الطالب على  -1
 وصف مراحل لتنفيذ برنامج بلغة التجميع.ان يكون الطالب قادرآ على   -2
 كتابة برنامج بسيط بلغة التجميع.ان يكون الطالب قادرآ  -3
 لغة التجميع.بعض تعليمات ان يتعرف على  -7
 تنفيذ البرنامج باستخدام محتويات السجالت.ان يكون الطالب قادرآ على   -4

2 
    خطوات إجراء التجربة

 ودور المعيد

 ملف المصدر إلنشاء أو برنامج أخر يكافئه مثل المفكرة نصي استعمل محرر يقوم ب -1
 ) تعليمات بلغة التجميع (.

(  object fileملف الكائن ) النشاء (  Assemblesاستعمل المجمع ) يقوم ب -2
 المتوافق مع لغة االلة للمعالج.

 لربط ملف الكائن النشاء ملف تنفيذي. linkاستعمل برنامج يقوم ب -3

 دور الفني في التجربة 3

 البرنامج عليها.فتح أجهزة الكمبيوتر وفتح  -1
 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لألجهزة. -2
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة. -3
 تشغيل االجهزة بطريقة للتأكد من عدم وجود أخطاء قبل دخول الطالب المعمل. -7
 يجب أن تكون أجهزة الكمبيوتر مناسبة لعدد الطالب. -4
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 ملخص لتجربة معملية فى مادة معالجات دقيقه

 دور الطالب في التجربة 4

 ملف برنامج للمصدر. إنشاءيقوم ب -1
 لغة االلة. إليتحويل البرنامج  -2
 ملف تنفيذي.إنشاء يقوم ب -3
 البرنامج. بتنفيذيقوم  -7

 

 


