فقط عبر الفٌس بوك :ملتقى معلمً العلوم والتكنولوجٌا

اجابات أسئلة كتاب التكنولوجٌا الصف الثامن
الفصل األول
الوحدة األولى :االستشعار والتحكم عن بعد

إجابات الدرس األول ص

س : 1ما المقصود بنظام االستشعار عن بعد؟

هو نظام ٌمكننا من اإلحساس بالظروف والعوامل الخارجٌة البعٌدة بواسطة تقنٌات حدٌثة ومن الممكن إبداء
رد فعل تجاه هذه الظروف .

س : 2ما هً أبرز مكونات نظام االستشعار عن بعد ؟ وكٌف ٌعمل؟

مكونات نظام االستشعار عن بعد :
 :1مدخالت  :وحدات االحساس  .تقوم بادخال البٌانات –( المجسات)
 :2عملٌات  :وحدات القراءة  :قراءة البٌانات القادمة من وحدات االحساس
وحدات المعالجة  :معالجة البٌانات
 :3المخرجات  :النتائج
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المجسات تستشعر الظروف والمؤثرات الخارجٌة وتقوم بإرسال إشارات كهربائٌة قابلة للقراءة ثم ٌتم
قراءة البٌانات و معالجتها و اخراج النتائج _ قد تكون غلق او فتح دارة كهربائٌة أخرى.

س : 3عدد خمسة من األجهزة البٌتٌة التً تدخل المجسات بشكل اساسً فً عملها؟

التدفئة المركزٌة – شاشة اللمس فً الهاتف المحمول  -المكواة – جهاز التحكم بالتلفاز -جهاز انذار
السٌارة.

س : 4وضح المبدأ الذي ٌقوم علٌه نظام االستشعار مقارنة مع نظام االحساس فً جسم االنسان؟

تقوم حواس االنسان بإستقبال المدخالت من البٌئة المحٌطة ونقلها الى الدماغ ومعالجتها وإبداء رد فعل
مناسب تجاهها وهكذا ٌكون المجس فً الجهاز اإللكترونً واالستجابة للمؤثرات الخارجٌة وتحلٌلها
ومعالجتها واصدار االشارة الكهربائٌة المناسبة

إجابات اسئلة الدرس الثانً لنجعلها تستشعر ص11

س : 1ما المقصود بالنظام ؟ ثم أذكر أبرز مكونات نظام االستشعار عن بعد  .وكٌف تعمل هذه المكونات؟
النظام  :مجموعة من العناصر المتداخلة التً تعمل معا ً لتحقٌق هدف معٌن
مكونات نظام االستشعار عن بعد :
 :1مدخالت :وحدات االحساس  .تقوم بادخال البٌانات
 :2العملٌات  :وحدات القراءة  :قراءة البٌانات القادمة من وحدات االحساس
وحدات المعالجة  :معالجة البٌانات
 :3المخرجات  :النتائج
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س : 2اذكر أربعة انظمة من بٌئتك المحٌطة  ،وقم باعداد جدول بمدخالت النظام والعملٌات التً تتم
ومخرجات النظام؟
 :1نظام التنبٌه من الحرائق
 :2المصعد الكهربائً
 :3شاشة اللمس فً الهاتف المحمول
 :4نظام الري االتوماتٌكً

مثال :تحلٌل نظام التنبٌه من الحرائق

المدخالت
انطالق الدخان او ارتفاع درجة
الحرارة ( حسب نوع المجس )
تستشعر المجسات الدخان /
الحرارة تقوم بإغالق دارة (
ارسال اشارة كهربائٌة للنظام)

العملٌات
تصل االشارة (التٌار) فٌعمل على
تشغٌل دارة زامور خطر و قد
ٌكون دارة تعمل على تشغٌل
مضخات للماء )......

س :3ما وظٌفة الترانزستور فً الدارات السابقة؟

ٌعمل كمفتاح
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المخرجات
 صوت زامور خطر
 رش ماء
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س:4كٌف ٌعمل مجس درجة الحرارة على التحكم بتشغٌل المروحة؟
ٌقوم باستشعار درجة الحرارة وتتناسب الفولٌتة الخارجة منه طردٌا ً مع الحرارة

س:5فكر بتطوٌر الدارة الواردة فً النشاط  1:2:2وتوظٌفها فً تطبٌق حٌاتً؟

ٌمكن استخدامه كمنبه للحرائق استبدال المروحة بجرس أو موتور رش ماء

اجابات اسئلة الدرس الثالث  :ص32

س :1لماذا تعد المجسات من ابرز مقومات أنظمة التحكم الصناعً ؟

ج : 1الن جمٌع انظمة التحكم تعتمد على االستشعار حٌث ان المجسات هً االداة االستشعارٌة ألي مؤثر
خارجً و لمدخالت أي نظام مؤتمت

س :2ماذا نعنً بنظام مؤتمت ؟ وهل ٌمكن أتمتة أي نظام تقلٌدي ؟ وكٌف ؟

ج : 2أ -هو النظام الذي تستخدم فٌه الحاسوب عوضا ً عن االنســان
مصطلح مستحدث ٌطلق على كل شًء ٌعمل ذاتٌا بدون تدخل بشري
األتمتة الصناعٌة  :هً عملٌة تهدف إلى جعل المعامل أكثر اعتمادا على اآلالت بدال من االنسان  ،تعتبر
كنوع من أنواع الروبوت لكنها ما زالت بحاجة إلى اإلنسان لتكملة عملها .تهدف األتمتة إلى العمل بسرعة
ودقة أكبر من اإلنسان وزٌادة اإلنتاج ووقت أقل بمئات المرات ،ففً السابق برغم وجود اآلالت لكنها كانت
تحتاج إلى وقت طوٌل لإلنتاج وكذلك اإلنتاج لم ٌكن بالدقة المطلوبة على ٌد اإلنسان.
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ب -نعم ٌمكن
ج -من خالل استخدام مجسات تستشعر المدخالت لهذا النظام وتطوٌر برمجٌات تعالج البٌانات الواردة من
المجسات وتتحكم بدارات /اجهزة  ...إلعطاء النتائج المطلوبة

س :3كٌف حلت المجسات مكان االنسان فً عملٌات االتمتة الصناعٌة؟
عندما ٌعمل االنسان فانه ٌستخدم الحواس الخمسة إلدراك المؤثرات الخارجٌة و بناء على هذه المدخالت
ٌتحكم بدارات مختلفة لمعالجة البٌانات و الحصول على النتٌجة المطلوبة
فً االتمتة الصناعٌة تقوم المجسات بهذا العمل حٌث تستشعر المتغٌرات فتعمل على ارسال البٌانات
للمعالجة و انظمة التحكم – ٌستخدم الحاسوب فً المعالجة و التحكم فً النظام
ج :تتحكم عن طرٌق االستشعار لخطوط االنتاج من خالل اوامر للدوائر االلكترونٌة النها تعمل على مدار
الساعة .
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البداٌة

ادخال علب العصٌر الفارغة

ادخال العصٌر

تعبئة العلب بالعصٌر

سٌر العلبة على خط االنتاج
للتأكد من تعبئتها

نعم

هل العلبة
ممتلئة بالكمٌة
المطلوبة؟

تغلٌف العلبة

خروج العلبة
المغلفة من
خط االنتاج
النهاٌة
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أسئلة الوحدة صفحة 32
 ضع اشارة صح أمام العبارة الصحٌحة وإشارة خطأ أما العبارة الخاطئة:
 صح خطأ خطأ -صح

 بٌن باستخدام مخططات تفصٌلٌة أوجه الشبه بٌن نظام االحساس فً جسم االنسان ونظام االستشعار
عن بعد.
نظام االستشعار
حواس االنسان
الوسائل المستخدمة فً جمع
المعلومات

الحواس الخمس

المجسات

المسافة

محدودة (قرٌبة /مالمسة)

غٌر محدودة (مسافات بعٌدة)

صالح للعمل

فً ظروف خاصة تناسب
طبٌعة الحاسة المستخدمة

ٌعمل فً ظروف منوعة ( ظالم ،
ضوء  ،وجود حواجز )....

 ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة
( -1ب) الدراجة النارٌة
( -2د) نظام االستشعار بواسطة األشعة تحت الحمراء
( -3أ) المرحل
( -4ج) األتمتة الصناعٌة.
( -5ج) مجسات األشعة تحت الحمراء

 أهمٌة ثنائً زٌنر تحدٌد نوع االنحٌاز وتوصٌل التٌار فً الدارة
فالزٌنر ٌسمح بمرور التٌار باالتجاه المعاكس عندما تتعدى قٌمة فرق الجهد على اطرافه جهد زٌنر
المحدد (  4.4فولت) فتعمل على غلق دارة األزاز و ٌبدأ االزاز بالعمل
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 علل
 ٌعد المرحل من اهم عناصر الدارات الكهربائٌة وأنظمة االستشعار خاصة ألنه ٌوفر ما ٌسمىبالعزل الكهربائً وٌستطٌع الربط بٌن الدارات ذات الفولتٌة المختلفة.
 ٌعد علم االستشعار عن بعد من أهم علوم التكنولوجٌا الحدٌثة ألنه أصبح من العلوم األساسٌةالمستخدمة فً حل كثٌر من القضاٌا المتعلقة باألرض والظروف الطبٌعٌة ،وذلك من خالل الكم
المعلوماتً الهائل الذي ٌقدمه وٌعالجه معالجة رقمٌة بواسطة تكنولوجٌا عالٌة.

اإلجابات على أسئلة الوحدة الثانية " نفكر بالتكنولوجيا "  -الصف الثامن األساسي
الدرس األول :الرجل اآللً ( الروبوت )
نشاط 1:1:3
 -1فً أي عام تم انتاج فٌلم " أزمنة حدٌثة" ؟ فً عام 1336 - 1333
 -2من هو بطل هذا الفلم ؟ بطولة أسطورة السٌنما العالمٌة شارلً شابلن
 -2هل كان الروبوت معروفا حٌنها ؟ ال
..........................................................................................................
......................
نشاط 3:1:3
 -1ما المهمة التً ٌنفذها الرجل االلً (الروبوت) فً الصورة ؟
الصورة االولى لعب الشطرنج
الصورة الثانٌة صناعة الخبز
الصورة الثالثة تطبٌقات صناعٌة خطرة على االنسان
الصورة الرابعة روبوت فً مهمة للقمر
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 -3قارن بٌن اداء االنسان واداء الرجل االلً لنفس المهمة من حٌث السرعة والدقة وكمٌة العمل
المنجز ؟
مٌزات استخدام الروبوت
 زٌادة واضحة فً االنتاجٌة " العمل المنجز " اسرع ادق -2كٌف ٌسهل الروبوت حٌاة االنسان وهل ٌحمٌه من المخاطر؟
 زٌادة واضحة فً اإلنتاجٌة اذ ٌمكن لروبوت واحد فً وحدة من وحدات اإلنتاج أن ٌرفعمن الكفاءة اإلنتاجٌة للنظام إذا ما أحسن استخدامه.
 تقلٌل النفقات التغلب على النقص فً مهارة األٌدي العاملة  ،إذ حل محل العمالة الٌدوٌة فً العدٌد من المهنالتً كادت ان تنقرض او الصعبة فً ادائها.
 توفٌر المرونة فً األعمال الصناعٌة استخدامه فً األعمال التً ٌمثل القٌام بها خطورة كبٌرة على حٌاة البشر تجنٌب اإلنسان اإلصابة بالملل من تكرار بعض األعمال. تجنٌب اإلنسان التعرض لألنشطة الملوثة للبٌئة ٌمكنه ان ٌؤدي ما ال طاقة لإلنسان علٌه نعم ٌحمٌه من المخاطر وكان هذا من اهم الدوافع الختراع الروبوت

...............................................................................................................
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اسئلة الدرس صفحة 23
 -1لماذا قرر األنسان اختراع الرجل االلً ( الروبوت ) ؟وماذا كانت فوائده؟
قرر االنسان اختراع الروبوت لألسباب االتٌة :
 حماٌته من المخاطر التً قد ٌواجهها عند التعامل مع بعض المهمات الخطرة الحاجة الى اداء عمل ما بسرعة اكبر الحاجة الى اداء عمل ما بدقة اكبر الحاجة الى اداء عمل ما بجودة اعلىفوائد الروبوت :
 -1االمن والدفاع
 -2الصناعات المختلفة
 -3األعمال الخطرة مثل" نقل المعدن المذاب  /عملٌات اللحام  /االحمال الثقٌلة /
 -4عملٌات االزالة والتشطٌب
 -5األعمال التً تتطلب سرعة ودقة فً االداء
 -6اعمال الطالء
 -4نقل المنتجات من مكان آلخر
 -8اختبار المنتوجات
 ...........وغٌرها
 -9كٌف ساعد الرجل اآللً ( الروبوت ) فً اكتشاف كواكب اخرى ؟ اعط مثاال على ذلك
تم تزوٌد الرجل االلً بالذكاء االصطناعً و البرمجة الذكٌة التً تمكنه من اتخاذ القرارات
المناسبة فتم ارسال الرجل االلً الً الفضاء الكتشاف مناطق ٌصعب وصول البشر الٌها
و من االمثلة :
المركبة الفضائٌة سبٌرٌت و أبورتٌونٌتً حٌث تمثالن عربتان أرسلتا للمرٌخ فً عام 2004م
كجزء من برنامج استكشاف المرٌخ لوكالة الفضاء األمرٌكٌة (NASA).
ومن أمثلة الروبوتات الفضائٌة سكاٌوركر وهٌا عبارة عن مجموعة من األذرع اآللٌة ذات
قدرة على العمل الجماعً فً الفضاء وهو أحد مشارٌع جامعة كرنٌقً مٌلون بالتعاون مع ناسا.
-11لماذا كان للرجل اآللً األول ثالث عجالت ؟ كٌف تساعد العجالت الثالث على الحركة ؟
ساعد على الحفاظ على ذلك التوازن.
ٌساعد على الحركة الدورانٌة
وجود ثالث عجالت لتسهٌل حركه فً جمٌع االتجاهات بسرعة فائقة

10

فقط عبر الفٌس بوك :ملتقى معلمً العلوم والتكنولوجٌا
الدرس الثانً :نصنع روبوتا
اسئلة درس "نصنع روبوتا" صفحة 22
هل تنفذ تلك الماكٌنة اكثر من مهمة فً نفس الوقت؟

ال

هل تستقبل الماكٌنة معلومة من أٌة اداة استشعار ( مجس ) وعلٌها تنفٌذ مهمة بالمقابل ؟

نعم

ماذا عن الرجل اآللً ( الروبوت ) هل ٌستقبل معلومات من ادوات استشعار ؟ وهل ٌنفذ مهمة بالمقابل ؟
نعم

توضٌح مهم الفرق بٌن الماكٌنة والروبوت ان الماكٌنة تكون مبرمجة على أداء وظٌفً محدد ال تخرج عنه
انما الروبوت ٌستطٌع ان ٌتخذ قرار بناءا على معلومات ٌستطٌع ان ٌجمعها أو ٌتم ادخالها له بأي طرٌقة
كانت وٌنفذها وهذا ما اطلقنا علٌه الذكاء االصطناعً
اسئلة صفحة 27
 -1ما هً المعلومة التً ٌستقبلها الروبوت الذي بنٌته؟ ومن اٌن ٌحصل علٌها ؟
المعلومة هً وجود حاجز امامهٌ /حصل علٌها من ادوات االستشعار وعً االسالك التً على هٌئة
قرون
 -3هل ٌقوم الروبوت بتنفٌذ مهمة متكررة ٌنفذها فً مكان وزمان معروفٌن مسبقا ؟ ال
اسئلة الدرس صفحة 21
-1
-

ماذا نستفٌد من الرجل االلً واٌن ٌمكننا استخدامه؟
الحماٌة من المخاطر فً المهمات الخطرة
اداء عمل ما بسرعة اكبر
اداء عمل ما بدقة اكبر
اداء عمل ما بجودة اعلى

ٌمكن استخدامه فً
 االمن والدفاع الصناعات المختلفة األعمال الخطرة مثل" نقل المعدن المذاب  /عملٌات اللحام  /االحمال الثقٌلة /11
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عملٌات االزالة والتشطٌب
األعمال التً تتطلب سرعة ودقة فً االداء
اعمال الطالء
نقل المنتجات من مكان آلخر
اختبار المنتوجات .........وغٌرها

 -3هل ٌستطٌع الرجل االلً استقبال اكثر من معلومة بنفس الوقت ؟ومن اٌن ٌستقبل المعلومة ؟
نعم ٌستطٌع
ٌستقبلها من مجسات االستشعار المختلفة
 -2اجب بنعم اوال :
 ٌستطٌع الرجل االلً ان ٌحل اٌة مشكلة حتى لو لم ٌبرمجه احد لحلها (ال) الرجل االلً ٌسهل العمل وٌنفذ المهام بدقة وسرعة ( نعم ) ال ٌمكن للرجل االلً ان ٌتعامل مع المعلومات التً تصل الٌه بمواعٌد وظروف مختلفة ( ال)
 -2ما هو أكثر رجل الً " روبوت تعرفه " ؟ وما هً المهام التً ٌنفذها ؟
 روبوت لمساعدة المعاقٌن والمسنٌنٌعد سٌارة اسعاف للمساعدة وهً رجل آلً ٌتمتع بالمرونة والحركة واالعتناء بالمسنٌن

اسئلة الوحدة صفحة 29
 -1اكتب بلغتك الخاصة العالقة بٌن كلمة روبوت والعمل االجباري السخرة ولماذا تم تسمٌة
الرجل االلً بالروبوت ؟ وما اصل الكلمة؟
اشتقت كلمة روبوت من كلمة روبوتا التشٌكٌة التً تشٌر الى العمل باإلجبار ( السخرة )
وهو نظام كان سائدا فً اوروبا فً العصور الوسطى ٌتم من خالله اجبار العامل على
العمل دون أجر
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 -3قم بإعداد جدول الكترونً ٌوضح سلبٌات واٌجابٌات استخدام الرجل االلً فً اكتشاف
كواكب جدٌدة ؟
استخدام الروبوت فً اكتشاف مواكب جدٌدة
اإلٌجابٌات
السلبٌات
اخذ قرارات خاطئة لوصول
معلومات خاطئة من انظمة
االستشعار " المجسات " اذا حدث
خلل معٌن

تقلٌل المخاطر على االنسان وتوفٌر
الوقت والجهد الالزم والدقة االكبر فً
العمل

ن استخدام هذه األنظمة واعطائها
القدرة على التحكم بمعدات خطٌرة
قد ٌشكل خطرً ا على الحٌاة اإلنسانٌة
بغض النظر عن مدى تطور أنظمة
الذكاء االصطناعً بها
 -2ما الفرق بٌن الرجل االلً الروبوت وااللة العادٌة؟ وضح الفرق بلغتك الخاصة مع ذكر
مثال واحد ؟
الفرق بٌن الماكٌنة والروبوت ان الماكٌنة تكون مبرمجة على أداء وظٌفً محدد ال تخرج
عنه
انما الروبوت ٌستطٌع ان ٌتخذ قرار بناء على معلومات ٌستطٌع ان ٌجمعها أو ٌتم ادخالها
له بأي طرٌقة كانت وٌنفذها وهذا ما اطلقنا علٌه الذكاء االصطناعً مثال  :ماكٌنة تقشٌر
وتقطٌع الموز  /روبوت ٌحل لعبة المربع السحري
 -2كٌف اثرت افالم الخٌال العلمً على تطوٌر الرجل اآللً الروبوت ؟ ابحث عن مثال اخر
كان فٌه الخٌال العلمً سببا فً تطوٌر أي منتج
متال:
دفع الفاتورة براحة الٌد
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المعلومات السرٌة والخطٌرة فً أدب الخٌال العلمً ،غالبا ً ما ٌكون الوصول إلٌها صعبا ً
وٌحتاج وجود الشخص الفٌزٌائً للولوج إلٌها بواسطة قٌاسات حٌوٌة ،كبصمة القزحٌة
مثالً ،فً العالم الحقٌقً ،قام طالب الهندسة فرٌدرٌك لٌفالند بتطبٌق هذا المبدأ واستخدامه
فً الدفع اإللكترونً من الحسابات البنكٌة.
منذ أبرٌل  15 ،2014مطعما ً ومتجراً استخدمت طرٌقة لٌفالند فً الدفع اإللكترونً
بواسطة تقنٌة مسح الورٌد ودفع الفاتورة مباشرة من الحساب البنكً الخاص بالمشتري.
هذه الطرٌقة ٌُفترض كما ٌقول فرٌدرٌك ،أن تكون سرٌعة وسهلة واألهم  :آمنة .المبدأ
األساسً هو اختالف نمط توزع األوردة وبالتالً عملها كبصمة خاصة بالشخص ،وللدفع
فقط علٌك مسح ٌدك! تخٌل ،ال داعً إلخراج المحفظة أو األموال والبطاقات االئتمانٌة،
فقط احمل ما تحتاج ،وامسح ٌدك لٌقوم النظام بسحب األموال المترتبة علٌك.

 -5ما القطع واألدوات االلكترونٌة االتٌة ؟ صف طرٌقة عملها :
مفتاح ماٌكروسوٌتش )(Micro Switch
ساعة قٌاس رقمٌة
مفتاح  MSله نقطة تسمى ) (comونقطتٌن إحداهما ) (NOواألخرى(NC).
لمعرفة مبدأ العمل نحضر مصباحٌن


نصل المصباح األول مع نقطةNC.



نصل المصباح الثانً مع نقطةNO.



نصل نقطة  comمع القطب السالب للبطارٌة.



نصل بٌن المصباح األول والثانً وقطب البطارٌة الموجب معا ً.



نالحظ فً غٌاب القوة الضاغطة عن المفتاح ٌضًء المصباح األول الموصول معNC.



نالحظ فً وجود القوة الضاغطة على المفتاح ٌضًء المصباح الثانً الموصول معNO.

تعتبر الملتٌمترات الرقمٌة " ساعة القٌاس " من أكثر أجهزة القٌاس استخداما فً مجال االلٌكترونٌات وذلك
لما توفره من سهولة االستخدام باإلضافة إلى الدقة فً القراءة
*********للمزٌد من المعلومات
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مكونات الملتٌمٌتر الرقمً قد تختلف األشكال من جهاز إلى آخر ولكنها جمٌعا ً تحتوي على أجزاء متشابهة
مداخل المجسات :
هنا تدخل المجسات المستخدمة للقٌاس .وهً
مدخل موجب وهو مؤشر بالرموز )  (VWmAوٌستخدم عند قٌاس المقاومة و الجهد و التٌار بالمٌللً أمبٌر
مدخل سالب وهو مؤشر بالرموز )(COM
مدخل التٌار الثابت باألمبٌر وهو مؤشر بالرموز (ADC) 10وقد ٌكون مؤشرا بإشارة أخرى حسب قدرة
قٌاس الملتٌمتر الذي لدٌك.
الحظ أننا إذا عكسنا المجسات أثناء القٌاس فإن إشارة السالب – ستظهر فً الشاشة بجانب األرقام.
مداخل قٌاسات الترانزستور:
وٌستخدم لقٌاس الكسب)(hfe
وهنا تدخل أطراف الترانزستور فً الجزء المؤشر  PNPأو  NPNبحسب نوعه
مفتاح اختٌار عملٌة القٌاس
نالحظ أن هذا المفتاح مقسم إلى عدة أقسام هً:
OFFوٌستخدم إلطفاء الملتٌمتر حٌث أنه ٌعمل بالبطارٌة فال تنس إطفاء الجهاز عند عدم استخدامه.
DCVونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقٌاس الجهد الثابت وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قٌمة
الجهد المراد قٌاسه .
ACVونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقٌاس الجهد المتردد
DCAو نحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقٌاس التٌار الثابت الصغٌر أي مٌللً أمبٌر أو ماٌكرو
أمبٌر .وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب شدة التٌار المراد قٌاسه .
10Aونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقٌاس التٌار الثابت باألمبٌر
Wونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا بقٌاس المقاومة وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قٌمة
المقاومة ..
وٌستخدم الختبار الصمامات الثنائٌة (الداٌود(
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كٌفٌة قراءة القٌاسات فً الملتٌمتر الرقمً
قٌاس المقاومة
لقٌاس المقاومة ٌجب أن نحرك مفتاح اختٌار القٌاس إلى أحد األماكن التً أمامها رمزW
أما المجسات فالمجس األحمر ٌدخل فً الفتحة المؤشرة بالرموز  VWmAو المجس األسود ٌدخل فً الفتحة
المؤشرة بالرمزCOM
ستظهر القراءة على الشاشة ولكن إذا ظهرت هذه القراءة فمعنى ذلك أن قٌمة المقاومة أعلى من القٌمة التً
اخترناها باستعمال مفتاح اختٌار القٌاس .عند ذلك ٌجب تحرٌك المفتاح إلى وضع آخر بقٌمة أكبر حتى
تظهر لنا قٌمة المقاومة
قٌاس الجهد
قٌاس الجهد الثابتDC
لقٌاس الجهد الثابت )ٌ (DCجب أن نحرك مفتاح اختٌار القٌاس إلى أحد األماكن التً أمامها الرمز DCV
أما المجسات فالمجس األحمر ٌدخل فً الفتحة المؤشرة بالرموز  VWmAوالمجس األسود ٌدخل فً الفتحة
المؤشرة بالرمزCOM
عند القٌاس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة وٌمكننا تحرٌك مفتاح اختٌار القٌاس للحصول على أفضل
قراءة بحسب قٌمة الجهد .
أي إذا كنا نقٌس جهدا بحدود  15فولت مثال فنحرك المفتاح إلى وضع  20أي أن الجهاز فً هذه الحالة
باستطاعته قٌاس الجهود إلى  20فولت كحد أعلى
قٌاس الجهد المترددAC
لقٌاس الجهد المتردد )ٌ (ACجب أن نحرك مفتاح اختٌار القٌاس إلى أحد األماكن التً أمامها الرمز ACV
وهً فً الجهاز الموضح سابقا إما  200أو  450فولت .
فإذا أردنا قٌاس جهد أقل من  200فولت فنحرك المفتاح إلى وضع  200فولت أما إذا أردنا قٌاس جهد أعلى
من  200فولت فنحرك المؤشر إلى وضع  450فولت
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قٌاس التٌار
قٌاس التٌار الثابتDC
لقٌاس التٌار الثابت ) (DCبالماٌكرو أو المٌللً أمبٌر ٌجب أن نحرك مفتاح اختٌار القٌاس إلى أحد األماكن
التً أمامها الرمز DCA
أما المجسات فالمجس األحمر ٌدخل فً الفتحة المؤشرة بالرموز  VWmAوالمجس األسود ٌدخل فً الفتحة
المؤشرة بالرمزCOM
إذا كان التٌار المراد قٌاسه ذو شدة عالٌة (فً الجهاز الموضح  10أمبٌر كحد أقصى وقد ٌختلف ذلك من
جهاز إلى آخر ) فٌوصل المجس األحمر بالفتحة المؤشرة بالرمز A 10
عند القٌاس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة وٌمكننا تحرٌك مفتاح اختٌار القٌاس للحصول على أفضل
قراءة بحسب شدة التٌار .
طرٌقة استخدام جهاز الملتٌمٌتر
جهاز الملتٌمٌتر هو جهاز متعدد القٌاس واالستخدام  ،حٌث ٌمكن استخدامه كمقٌاس للجهد وٌسمى فً هذه
الحالة فولتمٌتر وٌمكن استخدامه كمقٌاس للتٌار وٌسمى فً هذه الحالة أمٌتر كما ٌمكن استخدامه لقٌاس
المقاومات وٌسمى أومٌتر .

فولتٌمٌتر :لقٌاس الجهد ووحدة القٌاس الفولت ) (Vاعدادات الجهاز :نضع سلك فً المنفذ  COMوالسلك
اآلخر فً المنفذ  V .ثم تضبط الجهاز على وضعٌة قٌاس الجهد ( النوع مستمر) على أعلى قٌمة .لقٌاس
الجهد على مقاومة معٌنة ولتكن  R2تضع طرفً الفولتمٌتر على طرفً المقاومة المراد قٌاس الجهد علٌها
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