
الخطأ , تعرٌف القٌاس ووحدات القٌاس :  االسبوع االول

طرق قٌاس االبعاد الرئٌسٌة اجهزة , فً القٌاس واسبابة 

 .القٌاس البسٌطة الناقلة 

وهذة , وهو عملٌة مقارنة بٌن ابعاد المنتجات وعدد من وحدات القٌاس :  القٌاس
 الوحدات البد ان تكون ذات قٌم ثابتة ومحددة 

 -:ان ٌعرف الطالب المواضٌع التالٌة   -:الهدف من المحاضرة 

 اهمٌة القٌاس -1

 وحدات القٌاس -2

 معرفة الخطأ فً القٌاس  -3          

 اسباب الخطأ فً القٌاس  -4           

 طرق قٌاس االبعاد  -5    

 اجهزة القٌاس البسٌطة الناقلة  -6              

  

  
     

 

 فاضل حسٌن



 االسئلة القبلٌة

ماهً اهمٌة عملٌة القٌاس ؟ 

ماهً اسباب ا لخطا فً القٌاس ؟ 

عدد طرق القٌاس ؟ 

 



 الخطا فً القٌاس(1) -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

 اسباب الخطا فً القٌاس

 .دقة  اداة القٌاس 1.

 .الخطأ الصفري 2.

 .بلٌان اجزاء اداة القٌاس  3.

 .الخطأ فً مركزٌة محاور الدوران 4.

 .الوضع الخطا لالداة عند اجراء القٌاس 5.

 .عدم تطابق فكوك القٌاس مع حدود البعد المقاس 6.

 .مهارة الشخص وخبرتة ومعرفتة باداة القٌاس 7.

 .اخٌار اداة القٌاس المالئمة 8.

 .قوة النظر 9.

 .تعب العامل نتٌجة تكرار القٌاسات 10.

 

 

 



 طرق قٌاس االبعاد الرئٌسٌة( 2)

 -:القٌاس ٌتم باستخدام الطرق التالٌة 

 .اجهزة القٌاس البسٌطة مثل الفرجال 1.

 .ادوات القباس المدرجة مثل المسطرة والمنقلة 2.

 .اجهزة القٌاس المدرجة ذات الدقة العالٌة مثل القدمة ذات الورنٌة 3.

 .اجهزة القٌاس المعتمدة على االشعة الضوئٌة مثل جهاز االسقاط الضوئً 4.

 .استخدام فرق الضغوط للهواء المضغوط لقٌاس االنحراف فً االبعاد  5.

 .القٌاس باستخدام قدود القٌاس او محددات القٌاس 6.

 



 الشكل التالً ٌوضح انواع  من مختلفة من الفراجٌل

 



 الشكل التالً ٌوضح انواع مختلقة من الفراجٌل

 



 اجهزة القٌاس البسٌطة الناقلة( 3)
 اومقارنة , وهً اجهزة قٌاس ذات تركٌب بسٌط تستخدم لنقل بعد معٌن بدون تحدٌد مقداره بالوحدات  -:التعرٌف

 .ابعاد االجزاء المطلوبة ببعد اخر معلوم 

 انواعها:- 

 .الفرجال الداخلً 1.

 .الفرجال الخارجً 2.

 فرجال التقسٌم 3.

 -: الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة

-------------------------------------------- 

 السبورة البٌضاء-1

 (.data show)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق -2

 -:االسئلة البعدٌة 

-------------------- 
 ثم اذكر اسباب الخطأ فً القٌاس,عرف عملٌة القٌاس -1

 ثم عدد انواعها,عرف اجهزة القٌاس الناقلة  -2

  

 

 



 المصادر

الكتب المنهجٌة المقررة 

االنترنت 



 (الفٌرنٌات )قدمات القٌاس -:االسبوع الثانً 

 ٌتعرف الطالب على المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة:- 

.Aالفٌرنٌة 

.Bاجزاء الفٌرنٌة 

.Cاستخدامات الفٌرنٌة فً القٌاس 

.Dانواع الفٌرنٌات 

 االسئلة القبلٌة:-  

 هل الفٌرنٌة احد االجهزة المدرجة ؟1)

 ماهً اجزاء الفٌرنٌة ؟ 2)

 ماهً استخدامات الفٌرنٌة ؟3)

 عدد انواع الفٌرنٌات ؟        4)



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

 

 -:تتكون الفٌرنٌة من االجزاء التالٌة  -:اجزاء الفٌرنٌة (1) 

 الفكان الثابتان  -1

 ا لفكان المتحركا ن-2

 مسطرة القٌاس-3

 الورنٌة-4

 لولب تثبٌت-5

 ذراع العمق-6

 االطار -7

وتقسم حسب استخداماها فً القٌاس , تستخدم الفٌرنٌة فً مختلف القٌاسات  -:استخدامات الفٌرنٌة (2) 
 -:الى االنواع التالٌة 

فٌرنٌة قٌاس االبعاد الخارجٌة والداخلٌة واالعماق 

فٌرنٌة قٌاس االعماق 

فٌرنٌة قٌاس االرتفاعات 

فٌرنٌة قٌاس اسنان التروس 

  



الشكل التالً ٌوضح فٌرنٌة قٌاس االبعاد الخارجٌة 

 والداخلٌة واالعماق

 



 الشكل التالً ٌوضح فٌرنٌة فٌها الورنٌة ذات شاشة رقمٌة

 



السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة  عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة
------------------ 

 ماهً االجزاء التً تتكون منها الفٌرنٌة-1

 عدد انواع الفٌرنٌة حسب استخدامها فً القٌاس -2

 -:المصادر 

------------------- 

 .الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت 

 الوسائل التعلٌمٌة



 المٌكرومترات -:االسبوع الثالث 

 ٌتعرف الطالب على  -:الهدف من المحاضرة:- 

 انواع المٌكرومترات1.

 استخدام المٌكرومترات فً القٌاس2.

 اجزاء المٌكرومتر3.

 فكرة عمل المٌكرومتر4.

 -:االسئلة القبلٌة 

 عرف المٌكرومتر -1

 عدد انواع المٌكرومترات -2

 كٌف ٌستخدم المٌكرومتر فً القٌاس -3

 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  
تستخدم فً القٌاسات التً تتطلب دقة تصل الى , وهً من اجهزة القٌاس المدرجة  -:التعرٌف 
 ملم( 0.0001)

 -:تقسم المٌكرومترات الى االنواع التالٌة حسب استخدامها فً القٌاس  -:انواعها 

 مٌكرومتر قٌاس االبعاد الخارجٌة1.

 مٌكرومتر قٌاس االبعاد الداخلٌة2.

 مٌكرومتر قٌاس  االعماق3.

 مٌكرومتر ذو القرص المدرج4.

 مٌكرومتر ذو ثالث نقاط5.

 مٌكرومتر قٌاس اسنان اللوالب6.

 مٌكرومتر قٌاس اسنان التروس7.

 مٌكرومتر قٌاس سمك االنابٌب8.

 

 



 الشكل التالً ٌوضح مٌكرومتر قٌاس االبعاد الخارجٌة

 



 الشكل التالً ٌوضح انواع مختلفة من المٌكرومترات

 



 الوسائل التعلٌمٌة

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

----------------------- 

 ثم عدد انواع المٌكرومترات ؟,عرف المٌكرومتر  -1

 عددها فقط ؟,ماهً استخدامات المٌكرومتر فً القٌاس  -2

 -:المصادر 

--------------- 

 الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت



 قوالب القٌاس-:االسبوع الرابع 

 الهدف من المحاضرة:- 

 التعرف على انواع قوالب القٌاس واستخداماتها فً القٌاس

 -:االسئلة القبلٌة 

----------------------- 

 عدد انواع قوالب القٌاس -1

 اذكر استخدامات القوالب فً القٌاس -2

 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

 
 تقسم القوالب الى االنواع التالٌة حسب االستخدام  

----------------------------------------------------- 

تستخدم فً معاٌرة قوالب   -:قوالب المعاٌرة االمامٌة 1.
 .المعاٌرة االساسٌة 

تستخدم فً تدقٌق صالحٌة  -:قوالب المعاٌرة االساسٌة 2.
 قوالب القٌاس فً المصانع والمختبرات 

تستخدم فً عملٌات القٌاس النهائٌة  -:قوالب التفتٌش 3.
 للمشغوالت

 وتستخدم فً القٌاس المباشر بورش االنتاج -: قوالب التشغٌل4.

 

 

 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

---------------------- 

 عدد انواع قوالب القٌاس ؟ -1

 اذكر استخدام كل قالب ؟ -2

 .الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت  -:المصادر 

-------------- 

 



 قٌاس الزواٌا -:االسبوع الخامس 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة:- 

 انواع ادوات قٌاس الزواٌا -1

 قدود القٌاس -2

 انواع قدود القٌاس -3

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماذا تعرف عن ادوات قٌاس الزواٌا -1

 عدد بعض انواع ادوات قٌاس الزواٌا -2

 .عرفها فقط , ماهً قدود القٌاس  -3



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة   

 -:توجد انواع مختلفة من االجهزة واألدوات لقٌاس الزواٌا وهً    

 الزاوٌة القائمة1.

 المنقلة البسٌطة2.

 المنقلة ذات الورنٌة3.

 المنقلة المجمعة4.

 قوالب قٌاس الزواٌا5.

 عمود الجٌب  -6

 



   

 وهً ادوات قٌاس ذات اشكال محددة وثابتة  -:التعرٌف

تستعمل فً القٌاس او التحقق من المقٌاس او المظهر الجانبً 

 .لشكل معٌن 

 انواع قدود القٌاس:- 

 .قدود قٌاس نصف القطر 1.

 .قدود قٌاس سن اللولب 2.

 .قدود قٌاس الزواٌا 3.

 .قدود قٌاس السمك 4.

 

 قدود القٌاس-2 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 

 السبورة البٌضاء 

 جهازا لعرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

 عدد انواع ادوات القٌاس -1

 عرف قدود القٌاس -2

 عدد انواع قدود القٌاس -3

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت ---------------------



 طرٌقة قٌاس عناصر اللولب -:االسبوع السادس 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع  -:الهدف من المحاضرة
 -:التالٌة 

----------------------- 

 طرٌقة قٌاس القطر الخارجً  -1

 طرٌقة قٌاس القطر الداخلً -2

 طرٌقة قٌاس قطر الخطوة -3

 طرٌقة قٌاس زاوٌة السن -4

 طرٌقة قٌاس الخطوة -5

  



 -:االسئلة القبلٌة 

 

ًماهً طرق قٌاس القطر الخارج 

ًماهً طرق قٌاس القطر الداخل 

ماهً طرق قٌاس قطر الخطوة 

ماهً طرق قٌاس الخطوة 

ماهً طرٌقة قٌاس زاوٌة السن 



   
 -:القطر الخارجً -:اوال 

********************** 

 -:ٌتم قٌاسة بالطرق التالٌة 

 باستخدام المٌكرومتر1.

 باستخدام جهاز االسقاط الضوئ2ً.

 -:القطر الداخلً  -:ثانٌا 

************************ 

 -:ٌتم قٌاسة باستخدام الطرق التالٌة 

 باستخدام مٌكرومتر قٌاس اسنان اللوالب الداخلٌة1.

 باستخدام جهاز االسقاط الضوئ2ً.

 -:قطر الخطوة  -:ثالثا 

*********************** 

 -:ٌتم قٌاسة باستخدام الطرق التالٌة 

 -:باستخدام مٌكرومتر قٌاس اسنان اللوالب 1.

 باستخدام طرٌقة االسالك الثالثة 2.

 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة



 تكملة موضوع قٌا س عناصر السن

 -:الخطوة   -:رابعا 

********************** 

 -:ٌتم قٌاسها بالطرق التاٌة 

باستخدام المسطرة او القدمة ذات الورنٌة 

باستخدام قدود قٌاس سن اللولب 

ًباستخدام جهاز االسقاط الضوئ 

 -:زاوٌة السن  -:خامسا 

************************ 

 -:ٌتم قٌاسها باستخدام الطرق التالٌة  

ًجهاز االسقاط الضوئ 

قدود قٌاس سن اللولب 

 

 

   

 



    
 توجد ثالثة انواع من اجهزة المقارنة وهى:- 

 .اجهزة  المقارنة المٌكانٌكٌة 1.

 0أجهزة المقارنة االلكترونٌة 2.

 0اجهزة المقارنة الضوئٌة 3.

 -:جهاز المقارن المٌكانٌكً وٌتكون من االجزاء التالٌة 

---------------------------------------------------- 

 مبٌن ذوقرص مدرج1)

 موشر2)

 رأس القٌاس3)

 قاعدة الجهاز4)

 قائم الجهاز5)

 منكنة6)

 

 اجهزة المقارنة



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

---------------------- 

 عدد طرق قٌاس القطر الخارجً ؟ -1

 عدد طرق قٌاس القطر الداخلً ؟ -2

 عدد طرق قٌاس قطر الخطوة ؟ -3 

 عدد طرق قٌاس الخطوة وزاوٌة السن ؟ -4

 عدد انواع  اجهزة المقارنة ؟  -5

 -:المصادر 
 الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت --------------------



 الجهاز الضوئً -:االسبوع السابع

 الهدف من المحاضرة:- 

ًان ٌتعرف الطالب على الجهاز الضوئ 

ان ٌعرف اجزاء الجهاز 

 -:االسئلة القبلٌة 

--------------------- 

 ماذا تعرف عن الجهاز الضوئً -1

 عدد اجزاء الجهاز-2

 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

 ٌعتمد عمل جهاز االسقاط الضوئً على مبدأ تكبٌر صورة

الجسم المراد اجراء القٌاسات البعادة باستخدام اشعة الضوء 

حٌث ٌمكن قٌاس االبعاد والمظهر الجانبً وذلك , المسقطة 

بتكبٌر صورة الجسم بعدد من المرات واسقاط الصورة 

 .المكبرة على شاشة الجهاز الجراء القٌاسات علٌها 

 (  50)الى ( 10)تستخدم هذة االجهزة قوة تكبٌر تتراوح بٌن

 .مرة ( 100)مرة وتصل الى 



 مكونات الجهاز

    ٌتكون الجهاز من االجزاء التالٌة:- 

 مصدر االضاءة1.

 عدسات التكثٌف2.

 قاعدة الشغلة3.

 مٌكرومتر4.

 عدسات5.

 شاشة الجهاز6.

 عتلة ضبط البؤرة7.

 مٌكرومتر8.

 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

----------------------- 

 عرف الجهاز الضوئً -1

 عدد اجزاء الجهاز -2

 -:المصادر  

 الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت -------------------



 البرادة -:االسبوع الثامن 

 ان ٌعرف الطالب ماٌلً  -:الهدف من المحاضرة:- 

انواع المبارد 

 الطرق االلٌة للبرادة 

 طرق تنظٌف المبارد 

عملٌة الشنكرة 

 

 

 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

 وهً عملٌة تجرى فٌها ازالة جزء من الشغلة على هٌئة راٌش -:التعرٌف
 صغٌر ٌعرف بالبرادة باستعمال المبرد 

 -:تقسم المبارد حسب العوامل التالٌة 

.Aطول المبرد 

.Bشكل المقطع 

.Cنوع االسنان 

.Dعدد االسنان فً وحدة الطول 

 -: الطرق االلٌة باستخدام ماكنات البرادة

 ماكنة البرادة بالقرص الدوار 1.

 ماكنة البرادة الترددٌة2.

 ماكنة البرادة ذات الشرٌط3.

 



   

تستعمل المبارد الجدٌدة فً تسوٌة السطوح للمعادن الرخوة مثل 1.
 االلمنٌوم

تستعمل المبارد الجدٌدة فً تشغٌل السطوح العرٌضة الواسعة والمبارد 2.
 القدٌمة تستخدم فً تشغٌل السطوح الضٌقة

التستعمل المبارد الجدٌدة فً تشغٌل اسطح المصبوبات التً لم تنظف 3.
 “جٌدا

ٌجب ان تستخدم المبارد الجدٌدة فً تشغٌل السطوح للمعادن الصلدة 4.
 بعد تشغٌلها لفترة مناسبة فً برادة السطوح الرخوة,

ٌجب ان تنظف المبارد من الراٌش والمواد الغرٌبة العالقة بها 5.
 والمحشورة بٌن االسنان 

بعد االنتهاء من استعمال المبرد تنظف اسنانة بفرشة خاصة من السلك 6.
 ثم ٌغطى بطبقة من الزٌت لحماٌتة من الصداء,

 

 طرق العناٌة بالمبارد



 عملٌة الشنكرة

 وٌعنى , وهً عملٌة اعداد القطعة لتشغٌلها على المكائن  -:التعرٌف
وتحدٌدٌها على ,نقل المقاسات الموجودة على الرسم الى الشغلة 

اسطحها بخطوط ٌتم تحدٌدها بواسطة طالء سطح المشغولة بطالء 
رقٌق من الطباشٌر او محلول الجٌر او غٌرها حتى  اذا مررت على 
السطح سن اداة الشنكرة المعروفة بشوكة الخدش تترك اثرا ظاهرا 

 على السطح ٌعٌن حدود التشغٌل بوضوح تام

 ادوات الشنكرة:- 

 الشنكار1.

 زهرة التخطٌط2.

 البنطة3.

 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

السبورة البٌضاء 

  جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

------------------------ 

 عدد انواع المبارد -1

 عدد الطرق االلٌة للبرادة -2

 ثم عدد ادوات الشنكرة,عرف عملٌة الشنكرة  -3

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة واالنترنت ---------------



 القطع بالمنشار -:االسبوع التاسع 

 -:ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة -:الهدف من المحاضرة 

ماهً عملٌة القطع بالمنشار 

الشروط الواجب توفرها فً عملٌة القطع بالمنشار 

عملٌة التاجٌن 

 -:االسئلة القبلٌة 

--------------------- 

 عرف عملٌة القطع بالمنشار -1

 ماهً الشروط الواجب توفرها فً عملٌة القطع بالمنشار -2

 عرف عملٌة التاجٌن -3

 

 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

 وهً عملٌة فصل االجزاء عن بعضها بازالة المعدن من الحٌز الدقٌق الذي  -:التعرٌف
وتعتمد عملٌة القطع بالمنشار على القوة العضلٌة للعامل مع , ٌجري فٌة المنشار 

 .مراعاة قٌادة سالح المنشار فً مستوى ثابت والضغط علٌة اثناء الحركة االمامٌة لة 

 الشروط الواجب توفرها فً عملٌة القطع بالمنشار:- 

--------------------------------------------------- 

 تثبٌت الشغلة باحكام 1.

 اجراء القطع على ٌسار المنكنة2.

 عدم بروز اطراف البرشام او المشابك خارج قامطة الشد3.

 شد سالح المنشار بقوة4.

 منع تعرض ٌد العامل لسالح المنشار اثناء تشغٌل ماكنة النشر5.

 ٌفضل استخدام قطعة اضافٌة للضغط على القطعة المراد قطعها اذا كان حجمها صغٌرا6.

 



 التاجٌن

 وهو عملٌة تشغٌل ٌزال فٌها المعدن باستعمال  -:التعرٌف

وهً عدة مشكلة على هٌئة خابور حاد الطرف ٌقوم , االجنة 

وٌتم ذلك اما باستعمال القوة ,بعملٌة القطع بتسلٌط قوة علٌة 

 .او باستعمال مطرقة تسلٌط الٌة , العضلٌة بمطرقة ٌدوٌة 

 -:انواع االجنة 

طرٌقة سنها وصٌانتها 

انواع رؤؤس المطارق الٌدوٌة 

طرٌقة تثبٌت المطارق 

 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

السبورة البٌضاء 

  جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 
 عرف عملٌة القطع بالمنشار -1

 عدد الشروط ا لواجب فً عملٌة القطع بالمنشار -2

 عرف عملٌة التاجٌن -3

 عدد انواع االجنة -4

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت -------------------



 الثقب والبرغلة-:االسبوع الحادي عشر 

 :ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة -:الهدف من المحاضرة 

تعرٌف الثقب 

انواع المثاقب 

 البرغلة 

انواع البراغل 

كٌفٌة اجراء الثقب والبرغلة 

 -:االسئلة القبلٌة 

------------------------ 

 وماهً انواع المثاقب ؟,ماهً عملٌة الثقب -1

 ماذا تعرف عن البرغلة ؟ -2



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

 وهً عمل تجوٌف اسطوانً بأقطار مختلفة فً  -:الثقب
المشغوالت وٌتم ذلك باستعمال ماكنات الثقب التً تركب فٌها 

 .البرٌمة 

انواع المثاقب 

انواع البراٌم 

 وهً العملٌة التً تشطب فٌها الثقوب التً ٌراد  -:البرغلة
 تشغٌلها بدقة بعدٌة كبٌرة بواسطة البرغل

انواع البراغل 

كٌفٌة اجراء عملٌة الثقب والبرغلة 



 الشكل التالً ٌوضح انواع من المثاقب

 



 الشكل التالً ٌوضح المثقاب العمودي

 



 الوسائل التعلٌمٌة

 السبورة البٌضاء-1 

 (data show)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق -2 

 -:االسئلة البعدٌة 

------------------------ 

 ثم عدد انواع المثاقب,عرف عملٌة الثقب  -1

 ثم عدد انواع البراغل, عرف عملٌة البرغلة  -2

 ماهً خطوات عملٌة الثقب  -3

 ماهً خطوات عملٌة البرغلة -4

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة واالنترنت -------------------

  

 



 النماذج-:االسبوع الحادي عشر 

تهدف هذة المحاضرة الى ان ٌتعلم الطالب  -:الهدف من المحاضرة 

 -:المواضٌع التالٌة 

تعرٌف النموذج 

انواع النماذج 

االخشاب المستعملة فً صناعة النماذج 

الشروط الواجب توفرها فً النموذج 

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماذا تعرف عن النموذج-1

 ماهً انواع النماذج-2

 

 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

وهً  عبارة عن جسم ٌمكن بواسطته عمل تجوٌف  -:التعرٌف 

وٌصب المعدن , عكسً له فً الرمل داخل صندوق المقالبة 

 المنصهر فً هذا التجوٌف لٌكون شكل مماثل للنموذج

 انواع النماذج. 

 االخشاب المستعملة فً صناعتها. 

 الشروط الواجب توفرها فً النموذج. 

 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

السبورة البضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

االسئلة البعدٌة:- 

------------------------ 

 عدد انواع النماذج, عرف النموذج  -1

 ماهً انواع االخشاب المستخدمة فً صناعة النموذج-2

 ماهً الشروط الواجب توفرها فً النموذج -3

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت -------------



االدوات المستخدمة فً صناعة -:االسبوع الثانً عشر 

 .النموذج وقوالب االكوار 

تهدف المحاضرة الى تعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -: الهدف من المحاضرة
:- 

 انواع عدد القطع  -1

 انواع عدد الثقب والحفر الداخلً -2

 مكائن القطع والنشر  -3

 مكائن المسح والتسطٌح -4

 مكائن الصقل -5

 ماكنة حد منشار الشرٌطً -6

 (الكوسرة )الة الجلخ  -7

 المخرطة النجارٌة -8



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 data)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2
show) 

 -:االسئلة القبلٌة 

------------------------ 

 ماذا تعرف عن العدد القاطعة للنموذج -1

 عدد خمسة عدد تستخدم فً تصنٌع النموذج -2

 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

 العدد القاطعة1.

 عدد الثقب والحفر الداخل2ً.

 مكائن القطع والنشر3.

 مكائن المسح والتسطٌح4.

 مكائن الصقل5.

 ماكنة حد المنشار الشرٌط6ً.

 الة الجلخ7.

 المخرطة النجارٌة8.



 -:االسئلة البعدٌة 

 عدد انواع العدد القاطعة1.

 ماهً انواع عدد الحفر والثقب2.

 عدد انواع مكائن القطع والنشر3.

 عدد انواع مكائن المسح والتسطٌح4.

 ماهً انواع مكائن الصقل5.

 عدد اجزاء ماكنة المنشار الشرٌط6ً.

 (الكوسرة )ماهً اجزاء الة الجلخ 7.

 عدد اجزاء المخرطة النجارٌة8.

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة واالنترنت -----------------



 السباكة -:االسبوع الثالث عشر 

 تهدف المحاضرة الى تعلم الطالب  -:الهدف من المحاضرة
 -:المواضٌع التالٌة 

.Aتعرٌف السباكة 

.Bالطرق الرئٌسٌة للسباكة 

.Cمزاٌا عملٌة السباكة 

 -:االسئلة القبلٌة   

 ماذا تعرف عن السباكة -1

 ماهً الطرق الرئٌسٌة للسباكة -2

 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

 التً تعنً , وهى احدى عملٌات تصنٌع المعادن االساسٌة  -:التعرٌف
بتشكٌل المعادن وهً فً حالة السٌولة اى صهر المعدن وصبة فً 

وٌتم , قالب له فجوة او فراغ ٌشبه شكل المسبوكة المطلوبة وحجمها 
عمل هذا الفراغ بعملٌة المقالبة لرمال السباكة باستخدام نموذج من 

 .الخشب او المعدن 

الطرق الرئٌسٌة للسباكة 

 سباكة الصباتأ-

 السباكة الرملٌةب-

 السباكة بالقوالب المعدنٌةت-

مزاٌا عملٌة السباكة 

 

 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 (data show)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2

 -:االسئلة البعدٌة 

 ؟  عرف عملٌة السباكة عدد الطرق الرئٌسٌة للسباكة -1 

 عدد الطرق الرئٌسٌة للسباكة ؟ -2

 ماهً مزاٌا عملٌة  السباكة ؟ -3

 -:المصادر 

 .الكتب المنهجٌة المقررة واالنترنت 



 السباكة الرملٌة -:االسبوع الرابع عشر 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة: 

.Aماهً مواصفات رمل السباكة 

.B ماهً مكونات رمل السباكة 

.Cانواع االجهزة المستخدمة فً مقالبه رمل السباكة 

.Dاالضافات على رمل السباكة 

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماذا تعرف عن مواصفات رمل السباكة -1

 ماهً مكونات رمل السباكة -2

 

 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

مواصفات رمال السباكة 

مكونات رمال السباكة 

االجهزة المستخدمة فً مقالبه الرمل 

االضافات على رمل السباكة 

 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 data)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2
show) 

 

  



 -:االسئلة البعدٌة 

 عددها,ماهً مواصفات رمل السباكة 

عدد مكونات رمل السباكة 

ماهً االجهزة المستخدمة فً عملٌة المقالبة 

ماهً المواد التً تضاف على رمل السباكة 

 -:المصادر 

  الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت -2  

 

 

 



المقالبة واالدوات المستخدمة فً  -:االسبوع الخامس عشر 

 تجهٌز القوالب الرملٌة  

 تهدف المحاضرة الى تعلم الطالب المواضٌع  -:الهدف من المحاضرة

 -:التالٌة 

 تعرٌف عملٌة المقالبةأ-

 االدوات المستخدمة فً عملٌة المقالبةب-

 مقالبة نموذج بسٌط واخر معقدج-

 القوالب الطفلٌة واالسمنتٌةد-

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماذا تعرف عن عملٌة المقالبة  -1

 ماهً االدوات المستخدمة فً عملٌة المقالبة -2

 

- 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

ٌشابة من حٌث , وهً عملٌة تشكٌل فراغ ضمن القالب برمل السباكة   -:تعرٌف المقالبة
 الشكل والتفاصٌل المسبوك المطلوب انتاجة وذلك باستخدام النموذج

االدوات المستخدمة فً تجهٌز القوالب الرملٌة 

.Aصنادٌق المقالبة 

.Bدلٌل لتثبٌت اجزاء صندوق المقالبة 

.Cالنماذج الخشبٌة او المعدنٌة 

.Dالعدد الٌدوٌة 

.Eلوح المقالبة 

.F (القلوب)اللباب 

مقالبة نموذج بسٌط واخر معقد 

القوالب الطفلٌة واالسمنتٌة 

 



 الوسائل التعلٌمٌة

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 االسئلة البعدٌة:- 
 عدد االدوات المستخدمة فً عملٌة المقالبة -1

 اشرح طرٌقة مقالبة نموذج بسٌط -2

 اشرح طرٌقة مقالبة نموذج معقد -3

 عرف القوالب الطفلٌة  -4

 عرف القوالب السمنتٌة -5

 الكتب المنهجٌة واالنترنت -:المصادر 
 



رمل اللباب ,انواعها ,اللباب  -:االسبوع السادس عشر 

 ونسب خلطة والمواد المضافة الٌة

ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -: الهدف من المحاضرة:- 

 تعرٌف الباب -1

 انواع اللباب -2

 رمل اللباب ونسب خلطة والمواد المضافة علٌة-3

 فائدة تجفٌف اللباب -4 

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماذا تعرف عن اللباب-1 

 مافائدة تجفٌف اللباب -2

  



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

تعرٌف اللباب 

انواع اللباب 

رمل اللباب ونسب خلطة والمواد المضافة الٌة 

فائدة تجفٌف اللباب 

 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 data)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2
show) 

 

 



 -:االسئلة البعدٌة 

.Aعرف اللباب 

.Bعدد انواع اللباب 

.Cاشرح طرٌقة خلط رمل اللباب 

.Dعدد فوائد تجفٌف اللباب 

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت -2



 السباكة بالقوالب المعدنٌة -:االسبوع السابع عشر 

 ٌتعلم الطالب فً هذة المحاضرة  -:الهدف من المحاضرة
 -:المواضٌع التالٌة 

 مفهوم السباكة بالقوالب المعدنٌة -1

 انواع السباكة بالقوالب المعدنٌة -2

 السباكة بالطرد المركزي -3

 -:االسئلة القبلٌة 

 مالمقصود بالسباكة بالقوالب المعدنٌة -1

 عدد انواع السباكة بالقوالب المعدنٌة -2

 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

تعرٌف السباكة بالقوالب المعدنٌة 

انواع السباكة بالقوالب المعدنٌة 

 السباكة بالطرد المركزي 

 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 data)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2
show) 

 



 االسئلة البعدٌة 

عرف السباكة المعدنٌة 

عدد انواع السباكة المعدنٌة 

اشرح السباكة بالطرد المركزي 

 

 المصادر
 الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت -2



السباكة ,السباكة بالشمع المفقود ؟ -:االسبوع الثامن عشر 

 السباكة القشرٌة,المستمرة 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة:- 

 طرٌقة السباكة بالشمع المفقود1.

 طرٌقة السباكة المستمرة2.

 طرٌقة السباكة القشرٌة3.

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماذا تعرف عن السباكة بالشمع المفقودأ-

 ماذا تعرف عن السباكة المستمرةب-

 ماذا تعرف عن السباكة القشرٌةت-



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

السباكة بالشمع المفقود 

 السباكة المستمرة 

السباكة القشرٌة 

 -:الوسائل التعلٌمٌة 
 السبورة البٌضاء -1

 data)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2
show) 



 االسئلة البعدٌة

ماهً خطوات السباكة بالشمع المفقود 

ماهً خطوات السباكة المستمرة 

ماهً خطوات السباكة القشرٌة 

 -:المصادر 

 المنهجٌة المقررة الكتب -1

 االنترنت -2



 صهر المعادن   -:االسبوع التاسع عشر 

 ان ٌتعرف الطالب على المواضٌع  -:الهدف من المحاضرة

 -:التالٌة 

 مفهوم عملٌة صهر المعادن -1

 انواع افران الصهر-2

 -:االسئلة القبلٌة 

 مالمقصود بعملٌة صهر المعادن -1

 عدد انواع افران الصهر -2

 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

 تعرٌف عملٌة الصهر 

العوامل التى تعمتد علٌها عملٌة الصهر 

فرن القوس ,فرن البوادق ,فرن الدست )انواع افران الصهر
 (الفرن الدوار , الفرن العاكس ,الكهربائً 

 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 data)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2
show) 



 -:االسئلة البعدٌة 

عرف عملٌة الصهر 

عدد انواع افران الصهر 

ماهً العوامل التً تعتمد علٌها عملٌة صهر المعدن 

 -:المصادر

 الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت -2



 صب المسبوكات -:االسبوع العشرون 

ان ٌتعرف الطالب على المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة 

:- 

مفهوم عملٌة الصب 

معدات عملٌة الصب 

تنظٌف المسبوكات 

عٌوب المسبوكات 

فحص المسبوكات 

 



 االسئلة القبلٌة 

ماذا تعرف عن عملٌة صب المسبوكات 

ماهً المعدات المستخدمة فً عملٌة صب المسبوكات 

ماهً طرق تنظٌف المسبوكات 

 ماهً عٌوب المسبوكات 

 كٌف ٌتم فحص المسبوكات وللتأكد من كونها خالٌة من

 العٌوب



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة  

صب المسبوكات 

معدات عملٌة صب المسبوكات 

تنظٌف المسبوكات 

عٌوب المسبوكات 

فحص المسبوكات 

 -:الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة فً المحاضرة 

 السبورة البٌضاء-1

 (data show)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2



 -:االسئلة البعدٌة

عرف عملٌة صب المسبوكات 

ماهً معدات عملٌة صب المسبوكات 

ماهً طرق تنظٌف المسبوكات 

عدد عٌوب المسبوكات 

عدد طرق فحص المسبوكات 

 -:المصادر

 الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت -2  



اسس اللحام للمعادن ,اللحام -:االسبوع الحادي والعشرون 

 الطرق الرئٌسٌة للحام,

 تهدف المحاضرة الى ان ٌتعلم  -:الهدف من المحاضره

 -:الطالب المواضٌع التالٌة 

.Aمفهوم عملٌة اللحام 

.Bاسس عملٌة اللحام 

.C لحام الصهر بالقوس ,الطرق الرئٌسٌة للحام مثل لحام الضغط

 الكهربائً

.D لحام الكاوٌة,لحام التبرٌس 

.Eانواع وصالت اللحام 



 -:االسئلة القبلٌة 

ماهو مفهوم عملٌة اللحام 

ماهً اسس عملٌة اللحام 

مالمقصود بلحام التبرٌس 

ماذا تعرف عن لحام الضغط 

ًماهً خطوات لحام القوس الكهربائ 

اعط فكرة موجزة عن لحام الكاوٌة 

ماهً انواع وصالت اللحام 



 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

مفهوم اللحام 

اسس اللحام 

لحام الضغط 

ًلحام الصهر بالقوس الكهربائ 

لحام التبرٌس 

لحام الكاوٌة 

انواع وصالت اللحام 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 
 السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 
 عرف عملٌة اللحام -1

 عدد اسس عملٌة اللحام -2

 عددها,ماهً خطوات عملٌة لحام الضغط  -3

 ماهً خطوات عملٌة لحام الصهر بالقوس الكهربائً -4

 ماهً خطوات عملٌة لحام  التبر ٌس -5

 ماهً خطوات عملٌة لحام الكاوٌة -6

 عدد انواع وصالت اللحام-7

  



الكتب المنهجٌة المقررة 

االنترنت 

 المصادر



 لحام الضغط على الساخن-:االسبوع الثانً والعشرون 

 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة -:الهدف من المحاضرة:- 

.i لحام الخط ,لحام النقطة ) لحام المقاومة الكهربائٌة وٌشمل

 (لحام الومٌض ,

.iiلحام الضغط على البارد 

.iiiلحام الضغط باستخدام المتفجرات 

.ivلحام الضغط باستخدام الموجات فوق الصوتٌة 

 



 االسئلة القبلٌة

 

مالمقصود  بلحام المقاومة الكهربائٌة 

ماذا تعرف عن لحام الضغط على البارد 

مالمقصود بلحام الضغط باستخدام المتفجرات 

ماذا تعرف عن لحام الضغط باستخدام الموجات فوق الصوتٌة 

 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

لحام المقاومة الكهربائٌة 

لحام الضغط على البارد 

لحام الضغط باستخدام المتفجرات 

لحام الضغط باستخدام الموجات فوق الصوتٌة 



 -:الوسائل التعلٌمٌة 

السبورة البٌضاء 

من خالل الحاسبة عن طرٌق  جهاز العرض(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

 ماهً خطوات لحام المقاومه الكهربائٌة -1

 ماهً خطوات لحام الضغط على البارد -2

 ماهً خطوات لحام الضغط باستخدام المتفجرات -3

ماهً خطوات لحام الضغط باستخدام الموجات فوق  -4
 الصوتٌة



 المصادر

الكتب المنهجٌة المقررة 

االنترنت 



 لحام الصهر واللحام الغازي-:االسبوع الثالث والعشرون 

 ان ٌتعلم الطالب ماٌلً -:الهدف من المحاضرة:- 

.A ًهٌدروجٌن–لحام االوكس 

.B ًاستٌلٌن–لحام االوكس 

.C ًهٌدروجٌنٌة–انواع اللهب فً الشعلة االوكس 

.Dاللحام الٌمٌنً واللحام الٌساري 

.E ًاستٌلٌنٌة –القطع بالشعلة االوكس 

 



 -:االسئلة القبلٌة 

 ًهٌدروجٌن–ماذا تعرف عن لحام االوكس 

 ًاستٌلٌن–ماذا تعرف عن لحام االوكس 

مالفرق بٌن اللحام الٌمٌنً واللحام الٌساري 

 ًاستٌلٌنٌة–كٌف ٌتم قطع المعادن باستخدام الشعلة االوكس 

 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 
 هٌدروجٌنٌة–لحام الشعلة االوكسً    -1

 استلٌنٌة–لحام الشعلة االوكسً   -2  

 استلٌنٌة –اللحام الٌمٌنً واللحام الٌساري فً لحام الشعلة االوكسً  -3

 استلٌنٌة-عملٌة قطع المعادن باستخدام الشعلة االوكسً  -4



 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة فً المحاضرة

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة باستخدام(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 
 استلٌنٌة–عدد خطوات عملٌة اللحام بالشعلة االوكسً  -1

 قارن بٌن اللحام الٌمٌنً واللحام الٌساري -2

 استلٌنٌة–اشرح عملٌة قطع المعادن باستخدام الشعلة االوكسً -3

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت -2



 لحام القوس الكهربائً-:االسبوع الرابع والعشرون 

 ان ٌتعلم  الطالب المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة:- 

ًمفهوم عملٌة لحام القوس الكهربائ 

نوعٌة التٌار المستخدم فً هذا اللحام 

 طرٌقة القطبٌة المباشرة والقطبٌة المعكوسة فً لحام القوس

 الكهربائً

انواع االقطاب المستخدمة فً هذا النوع من اللحام 

اسباب تغلٌف االقطاب المعدنٌة 

 



 االسئلة القبلٌة

 مالمقصود بلحام القوس الكهربائً -1

 ماهً خطوات القطبٌة المباشرة فً لحام القوس الكهربائً -2

 ماهً خطوات القطبٌة المعكوسة فً لحام القوس الكهربائً -3

 عدد انواع االقطاب المستخدمة فً لحام القوس الكهربائً-4

 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

 ماهً خطوات لحام القوس الكهربائً -1

 طرٌقة القطبٌة المباشرة   -2 

 طرٌقة القطبٌة المعكوسة -3   

 انواع االقطاب المستخدمة فً لحام القوس الكهربائً-4 



 الشكل التالً ٌوضح ماكنة لحام القوس الكهربائً

 



 الشكل التالً ٌوضح احد العاملٌن فً ورشة اللحام

 



 الوسائل التعلٌمٌة

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(data show) 

 -:االسئلة البعدٌة 

 عدد خطوات لحام القوس الكهربائً -1

 عدد خطوات اللحام باستخدام القطبٌة المباشرة  -2

 ماهً خطوات اللحام باستخدام القطبٌة المعكوسة -3

 عدد انواع االقطاب المستخدمة فً لحام القوس الكهربائً -4

 ماهً اسباب تغلٌف االقطاب المعدنٌة-5

 الكتب المنهجٌة واالنترنت-:المصادر 



طرق ,حركة االلكترود -:االسبوع الخامس والعشرون 

لحام القوس الكهربائً باستخدام الغازات ,عزل االقطاب 

 الواقٌة

 ان ٌتعلم الطالب  ماٌلً-:الهدف من المحاضرة:- 

ًحركة االلكترود فً لحام القوس الكهربائ 

طرق عزل االقطاب ومنطقة اللحام 

لحام القوس الكهربائً باستخدام الغازات الواقٌة 

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماهً اهمٌة حركة االلكترود فً لحام الغازات الواقٌة -1

 ماهً طرق عزل االقطاب المستخدمة فً لحام القوس الكهربائً-2

 ماذا تعرف عن  لحام الغازات الواقٌة-3



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

.Aحركة االلكترود 

.B طرق عزل االقطاب ومنطقة اللحام فً لحام القوس
 الكهربائً

.C لحام القوس الكهربائً باستخدام غاز ثانً اوكسٌد الكاربون
 كغاز واقً

.D الغاز الخامل فً لحام القوس الكهربائً –طرٌقة التنكستن
(TIG) 

.E ًالغاز الخامل فً لحام القوس –طرٌقة اللحام المعدن
 (MIG)الكهربائً 



 الوسائل التعلٌمٌة

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة  عن طرٌق(DATA 
SHOW) 

 -:االسئلة البعدٌة 
 ماهً انواع الحركات التً ٌتحركها االلكترود اثناء عملٌة اللحام -1

 عدد الطرق المستخدمة فً عزل االقطاب فً لحام القوس الكهربائً -2

 ماهً خطوات لحام غاز ثانً اوكسٌد الكاربون -3

 (TIG)الغاز الخامل –ماهً خطوات لحام التنكستن  -4

 (MIG)الغاز الخامل –ماهً خطوات لحام المعدنً  -5

 الكتب المنهجٌة واالنترنت -:المصادر 



لحام القوس الكهربائً بالهٌدروجٌن -: االسبوع السادس والعشرون

 لحام ا لصهر بالثرمٌت,لحام القوس المغمور ,الذري 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة -:الهدف من المحاضرة:- 

لحام القوس الكهربائً بالهٌدروجٌن الذري 

لحام القوس المغمور 

لحام الصهر بالثرمٌت 

 -:االسئلة القبلٌة 

 ماذا تعرف عن لحام القوس الكهربائً بالهٌدروجٌن الذري -1

 اعط فكرة موجزة عن لحام القوس المغمور-2

 كٌف ٌتم  لحام الصهر بالثرمٌت -3

 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

لحام القوس الكهربائً بالهٌدروجٌن الذري 

لحام القوس المغمور 

لحام الصهر بالثرمٌت 

 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 (DATA SHOW)جهاز العرض من  خالل الحاسبة عن طرٌق  -2

 

 



 -:االسئلة البعدٌة 

 عدد خطوات لحام القوس الكهربائً بالهٌدروجٌن الذري1.

 عدد خطوات لحام القوس المغمور2.

 عدد خطوات لحام الصهر بالثرمٌت3.

 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت -2

 



لحام التبرٌس ولحام الكاوٌة  -:االسبوع السابع والعشرون 

 اللحام بحزمة االلكترونات,اللحام باشعة اللٌزر ,

ان ٌتعلم الطالب ماٌلً -: الهدف من المحاضرة:- 

.iخطوات لحام التبرٌس 

.ii (لحام المونة ولحام السمكرة ) طرٌقة اللحام بالكاوٌة 

.iiiخطوات اللحام باشعة اللٌزر 

.ivخطوات اللحام بحزمة االلكترونات 

 -:االسئلة القبلٌة 
 ماهً معلوماتك عن لحام التبرٌس -1

 اعط فكرة موجزة عن لحام الكاوٌة -2

 مالمقصود بالحام بحزمة االلكترونات -3

 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

لحام التبرٌس 

لحام الكاوٌة 

 اللحام باشعة اللٌزر 

اللحام بحزمة االلكترونات 

 -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 (DATA SHOW)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2  



 االسئلة البعدٌة

عدد خطوات لحام التبر ٌس 

عدد خطوات لحام المونة 

عدد خطوات لحام السمكرة 

عدد خطوات اللحام بأشعة اللٌزر 

اعط فكرة موجزة عن اللحام بحزمة االلكترونات 

 
 -:المصادر 

 الكتب المنهجٌة المقررة -1

 االنترنت-2  



اختبارات , عٌوب اللحام  -:االسبوع الثامن والعشرون 

 اللحام

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة:- 

انواع العٌوب التً تحدث فً وصلة اللحام 

اختبارات وصلة اللحام 

 

 
 االسئلة القبلٌة

 ماهً انواع العٌوب التً تحدث فً وصلة اللحام -1

 ماهً االختبارات التً تجرى على وصلة اللحام 2



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

عٌوب اللحام الخارجٌة 

عٌوب اللحام الداخلٌة 

االختبارات الخارجٌة للحام 

اختبارات احكام وصلة اللحام 

اختبارات المتانة المٌكانٌكٌة 

 وتشمل ,اختبارات تحدٌد العٌوب الداخلٌة:- 

 باستخدام االشعة السٌنٌةأ-

 باستخدام الذبذبات فوق السمعٌةب-

 باستخدام الطرٌقة المغناطٌسٌةت-



 الوسائل التعلٌمٌة

السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق(DATA SHOW) 

 -:االسئلة البعدٌة 

 عدد عٌوب اللحام الخارجٌة ؟ -1

 عدد عٌوب اللحام الداخلٌة ؟ -2

 عددها ؟, ماهً االختبارات الخارجٌة التً تجرى على وصلة اللحام  -3

 وضح ذلك ؟, كٌف ٌتم اختبار احكام وصلة اللحام  -4

 عدد انواع االختبارات المٌكانٌكٌة التً تجرى على وصلة اللحام ؟ -5

 ثم وضح كل اختبار بشكل مختصر ؟,عدد اختبارات تحدٌد العٌوب الداخلٌة  -6

 .الكتب المنهجٌة واالنترنت  -:المصادر 



تشكٌل المعادن ونظرٌة  -:االسبوع التاسع والعشرون 

, التشكٌل وأسس التشكٌل على البارد وعلى الساخن 

 معدات الحدادة, الحدادة وأسس  الحدادة وطرقها 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة:- 
 .تعرٌف التشكٌل اللدن للمعادن  -1

 .تعرٌف التشكٌل على البارد -2

 .خصائص التشكٌل على البارد  -3

 .تعرٌف التشكٌل على الساخن  -4

 .خصائص التشكٌل على الساخن  -5

 .انواع عملٌات التشكٌل  -6

 .تعرٌف عملٌة الحدادة  -7

 .طرق الحدادة  -8

 .معدات الحدادة الٌدوٌة  -9



 -:االسئلة القبلٌة 

ماذا تعرف عن التشكٌل اللدن للمعادن ؟ 

ماهً انواع التشكٌل اللدن ؟ 

 -:المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة 

 0مفهوم التشكٌل اللدن للمعادن  -1

 0التشكٌل على البارد وخصائصه  -2

 0التشكٌل على الساخن وخصائصة  -3

 0انواع عملٌات التشكٌل  -4

 0معدات الحدادة , طرق الحدادة ,تعرٌف الحدادة  -5



 الوسائل التعلٌمٌة
السبورة البٌضاء 

 جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق (data show) 

 -:االسئلة البعدٌة

 عرف التشكٌل  اللدن للمعادن ؟ -1

 عرف التشكٌل على البارد ؟ -2

 عدد خصائص التشكٌل على البارد ؟ -3

 عرف التشكٌل على الساخن ؟ -4

 عدد خصائص التشكٌل على الساخن ؟ -5

 عدد انواع عملٌات التشكٌل ؟ -6

 ثم عدد طرقها ؟, عرف عملٌة الحدادة  -7

 عددها ؟,ماهً معدات الحدادة الٌدوٌة   -8

 الكتب المنهجٌة واالنترنت -:المصادر 



قوالب , طرق الحدادة الخاصة  -:االسبوع الثالثون 

 شرح عملٌات الحدادة المختلفة, الحدادة وصناعتها 

 ان ٌتعلم الطالب المواضٌع التالٌة  -:الهدف من المحاضرة:- 

 طرق الحدادة الخاصة -1

 قوالب الحدادة وصناعتها -2

 انواع عملٌات الحدادة -3

 -:االسئلة القبلٌة 

 عدد طرق الحدادة الخاصة -1

 وكٌف ٌتم صناعتها, مالمقصود بقوالب الحدادة  -2

 عدد انواع عملٌات الحدادة -3

 



 المواضٌع الرئٌسٌة فً المحاضرة

طرق الحدادة الخاصة 

قوالب الحدادة وصناعتها 

طرق المقاطع الهندسٌة ,االتصال )   عملٌات الحدادة المختلفة

 (تشكٌل مشغوالت متنوعة , عمل مدرجات بسٌطة ,

    -:الوسائل التعلٌمٌة 

 السبورة البٌضاء -1

 data)جهاز العرض من خالل الحاسبة عن طرٌق  -2
show  ) 



 االسئلة البعدٌة

 عدد طرق الحدادة الخاصة1)

 وضح كٌف ٌتم صناعة قوالب الحدادة, عرف قوالب الحدادة 2)

 عدد انواع عملٌات الحدادة3)

 -:المصادر 

 .الكتب المنهجٌة المقررة  -1

 .االنترنت  -2

 

 


