
 مدخل تكنولوجيا الصناعة

 التكنولوجيا تتكون من مقطعين :

 األول : تكنو وتعني حرفة أو فن أو مهارة

 الثاني : لوجي وتعني علم اإلدارة أو التطبيق

 

 تعريف تكنولوجيا الصناعة

هي العلم التطبيقي الذي يهتم بدراسة التطور في العديد من المجاالت وأصبح اآلن له عالقة 

 بالثورة الصناعية بما فيها من عدد وآالت وأجهزة والمهارات.كبيرة 

وهي : عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عديدة لتحقيق 

 أغراض ذات قيمة في المجتمع.

 

 أهمية التكنولوجيا

 تحقيق الرفاهية بتوفير الخدمات لإلنسان. -1

 الجهد والوقت.توفير  -2

 فراد على التواصل وتبادل المعلومات.تحفيز قدرات األ -3

 تحقيق التطور في جميع الجوانب الحياتية. -4

 

 عناصر التكنولوجيا

 هي جميع البيانات األولية التي يتم معالجتها للحصول على المعلومات النهائية.المدخالت : 

 .هي جميع األنشطة التي تتم للبيانات األوليةالعمليات : 

 النهائي لعمليات المعالجة.هي الناتج المخرجات : 

 



 علم التكنولوجيا الكهرباء

 هو العلم التطبيقي الذي يهتم بدراسة التطورات التي حدثت في مجال الكهرباء.

 

 مصادر الكهرباء

 :أوالً : مصادر ذات قدرة كبيرة أو متوسطة مثل 

 محطات توليد الطاقة الكهربية عن طريق اإلحتراق للبنزين أو الديزل. -1

 توليد الكهرباء عن طريق القوة المائية مثل الشالالت.محطات  -2

 محطات توليد الكهرباء عن طريق الرياح. -3

 محطات توليد الكهرباء عن طريق البخار وتسمى المحطات الحرارية. -4

 ثانياً : مصادر ذات قدرة صغيرة مثل 

 البطاريات بأنواعها الجاف والسائل. -1

 خاليا الطاقة الشمسية. -2

 المولدات الصغيرة. -3

 خاليا الهيدروجين. -4

 أخطار الكهرباء

 ملي أمبير. 10الحروق اذا تعرض اإلنسان ألقل من  -1

 توقف ضربات القلب وربما الوفاة. -2

 وبشرية بسبب الحرائق.خسائر مادية  -3

 فقدان البصر عند صهر المعادن. -4

 حدوث انفجار كهربي عند اجتماع غاز البنزين بدون وجود عوازل. -5

 

 طرق الوقاية

 الواقية اثناء العمل.لبس المالبس  -1

 لبس الخوذات وواقيات الرأس أثناء العمل. -2

 فصل التيارات في المنشآت الخالية. -3

 تجنب اصالح أي جهاز وهو موصل بالكهرباء. -4



 تجنب تحميل القابس بشكل زائد بالكهرباء. -5

 عدم فصل األجهزة من القابس عن طريق البحر. -6

 مبتل. تجنب تشغيل األجهزة الكهربية عندما يكون الجسم -7

 تجنب لمس األسالك المعراه. -8

 تقنية ربط األسالك والوصالت الكهربائي :

 هي الطريقة التي تم بها ربط األسالك أو صنع الوصالت الكهربائية من األسالك.

 

 تنقسم المواد المستعملة في أعمال الكهرباء إلى :

 الرخام.مواد عازلة : هي مواد ال تسمح بمرور التيار الكهربي مثل الفبر  -1

مواد موصلة : هي المواد التي تسمح بمرور التيار مثل الحديد / النحاس /  -2

 الفضة.

 أنواع الوصالت

 ابر 9وتحتوي عبى   Shellوصلة  -1

 ابرة 50وهي تحتوي على  Hpوصلة  -2

 ابر 7 – 3وهي تحتوي على  Dinوصلة  -3

 تصلح لشبكات االنترنت Bncوصلة  -4

 تصلح لممرات الفارات ولوحة المفاتيح Binوصلة لـ  -5

 فن استخدام كاوية اللحام 

 عملية تمكن من ربط العناصر المعدنية مع بعضها .اللحام : 

 من اساسيات فن استخدام كاوية اللحام

 استخدام كاوية لحام مناسبة من حيث استهالك الكهرباء ومسحه مقطع الرأس. -1

 خلو الرأس من أي لحام قديم. -2

 .األسالك بحيث تكون خاليه من الشحوم واألكاسيد واألتربةتجهيز  -3

 لمبات الليد الثنائي الضوئي :



هي الصمام الثنائي الباعث للضوء هو مصدر ضوئي مصنوع من اشباه موصالت تبعث 

الضوء حينما يمر من خالله تيار كهربي. وهو مصدر ضوء اشباه موصالت ثنائي الرصاص 

 ا. هي مصابيح تحل محل المصابيح المتوجهة.ينبعث منه الضوء عند تفعيله

 

 مميزات لمبات الليد

 مصدر ضوئي عالي التوهج -1

 انخفاض استهالك الكهرباء -2

 تبديل اسرع –عمر اطول / حجم اصغر  -3

 ما هي استخدام لمبات الليد الثنائي 

 اإلضاءة العامة -1

 إضاءة المصابيح األمامية للسيارات -2

 اضاءة اشارات المرور -3

 والكاميراتاضاءة الطيران  -4

 كيفية صيانة مصابيح الليد

 استخدام شدة تيار ومناسبة -1

 عند وجود عطل نكشف أوال عن سبب العطل ثم تصليح العطل. -2

 عدم رمي اللمبة الذي يمكن اصالحها -3

 عند فك اللمبة نستخدم اداة مدببة حادة -4

 الحذر عند فك أو توصيل اللمبة -5

 اصالح اللمبة الليد

 العطل الذي يكون يجب التعرف على سبب: أوال 

 بسبب قطع السلك الذي يوصل التيار  -1

 ليد محترق -2

 ثانياً: اصالح العطل ويكون كاآلتي :



 اذا كان العطل بسبب عدم توصيل التيار نقوم بتغيير السلك. -1

اذا كان بسبب ليد محترق يتم تغييره ويتم معرفة ذلك بالعين المجردة حيث يظهر نقط  -2

 االفوميتر. سوداء أو عن طريق الكشف بواسطة

 التكنولوجيا الرقمية:

والوحدات يفهمها هو نظام تحويل المعلومات الى معطيات ثنائية على شكل سالسل من الصفار 

 الحاسب ويتعامل معها.

 ويتم توظيف تكنولوجيا المعلومات واجهزتها الرقمية في مجاالت الحياة المختلفة.

 االشارات الرقمية

 المستمرة التماثلية الى اشارات متقطعة لها قيم مختلفة.هي تحويل االشارات المتصلة 

 انواع االشارات

 اشارات تماثلية تتغير لحظيا مع الزمن -1

 1أو  0اشارات رقمية متقطعة تأخذ من  -2

 علل تحويل االشارات التماثلية الى اشارات رقمية

المستمرة وتتعامل  االجهزة والكمبيوتر ال تستطيع التعامل مع االشارات التماثليةاالجابة : ال 

 فقط مع االشارات الرقمية.

 التابلت

 هو جهاز كمبيوتر مصغر يستخدم لنقل المعرفة واستقبالها

 اجزاء التابلت

 جسم التابلت نفسه الذي يحتوي على الشاشة ولوحة المفاتيح واالجزاء الداخلية -1

 البطارية / الشاحن / السماعات / كابل الشحن / الكاميرا / الجراب -2

 ال الشائعة للشحناالعط

 عدم شحن البطارية -1

 منفذ شحن ال يعمل   -2



 تفريغ الشحن -3

 عدم شحن التابلت اال وهو مغلق -4

 الشحن الوهمي -5

 ظهور عالمة الشحن رغم ان الشاحن غير موصل -6

 عدم قبول البطارية للشحن -7

 االعطال الشائعة للصوت

 انقطاع الصوت -1

 اعطال السماعة وعدم عملها -2

 انخفاض مستوى الصوت -3

 صوت الوسائط اختفاء -4

 عدم خروج الصوت من مكبر الصوت -5

 اعطال الصورة

 فجأةطفاء التابلت ا -1

 اختفاء الصورة من االستوديو -2

 عدم وضوح الصورة -3

 صورة بدون صوت -4

 ظهور نصف الشاشة -5

 كاميرا ال تعمل -6

 عدم وضوح األلوان -7

 مخاطر التابلت

 فقدان التواصل األسري -1

 البصرامراض العيون مثل جفاف العين وربما فقد  -2

 امراض الجهاز العصبي مثل خلل الوظائف العصبية -3

 فقدان السمع بسبب انبعاث الموجات الكهرومغناطيسية -4

 يؤثر على الخصوية كما يؤثر على معدل نمو الجنين -5

 فقدان القدرة على التركيز مثل الصداع وزيادة االجهاد -6

 



 احتياطات األمان

 تحديد معدل ساعات االستخدام للكمبيوتر -1

 ام األمثل اثناء االستخدام مثل وضع الجلوس والمسافة بي الجهاز والمستخدماالستخد -2

 عدم استخدامه بأسلوب اخالقي أو صحي خاطئ -3

مراعاة تنظيف الجهاز وغسل االيدي بعد االستخدام لمنع انتقال االمراض الفطرية  -4

 والطفيلية

 الفحص الدوري لكل من االنسان والجهاز -5

 ع استلقاءعدم استخدامه واالنسان في وض -6

 استخدام غطاء الشاشة للحفاظ على العين -7

 االستخدام األمثل للكتابة على لوحة المفاتيح -8

 


