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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الوزارة،  تنتهجها  التي  التربوي  التطوير  لعملية  وا�صتمراًرا  والتعليم  التربية  وزارة  فل�صفة  من  انطالًقا 
وان�صجاًما مع المرتكزات التربوية التي ت�صعى اإلى تزويد طلبة التعليم ال�صناعي بمهارات وكفايات تمكنهم 
فيها  المعرفة والم�صاركة  الح�صول على  الذي يدور حول  المعرفة،  العمل في مجتمع  من دخول �صوق 
العمل  المختلفة والتكيف مع �صوق  الفرد بمجالتها  وتوظيفها وابتكارها؛ بهدف تح�صين نوعية حياة 
المكتبية  الأجهزة  �صيانة  كتاب  من  الثاني  الم�صتوى  اإعداد  تّم  وطماأنينة،  ثقة  بكل  م�صتجداته  ومواكبة 
والحا�صوب، حيث ياأتي  هذا الكتاب من�صجًما مع التوجهات التطويرية لمواكبة تطّورات العلم ومعطيات 

المعرفة بما يخدم �صوق العمل ويلبي احتياجاته.
الحا�صوب  اأجهزة  �صيانة  في  الأولى  الوحدة  درا�صية:فتبحث  وحدات  اأربع  على  الكتاب  ا�صتمل 
ال�صخ�صية من حيث المكّونات المادية، ووحدات الذاكرة والمعالج، ووحدات الإدخال والإخراج ، 
كما تطرقت الوحدة الأولى اإلى مكونات الحا�صوب المحمول من حيث المكّونات الأ�صا�صية، واأوردت 

مفهوم ال�صيانة الوقائية والعالجية الخا�صة بمكونات جهاز الحا�صوب ال�صخ�صي.
كما  ال�صلب،  القر�س  وتق�صيم  والبرمجيات،  الت�صغيل  اأنظمة  مفهوم  في  فتبحث  الثانية  الوحدة  اأما 

تطرقت اإلى مفهوم الفيرو�صات وطرق الوقاية منها.
وقد بحثت الوحدة الثالثة في الطابعات التي تعمل مع اأجهزة الحا�صوب، من حيث اأهميتها واأنواعها 
)الطابعات النقطية، والطابعات النافثة للحبر، والطابعات الليزرية( وطريقة عمل كل منها، وكيفية ت�صخي�س 
الأعطال ال�صائعة بها ومعالجتها، كما تطرقت الوحدة اإلى مفهوم الم�صح ال�صوئي وطريقة عمل الما�صح 
ا مكونات  اأي�صً الوحدة  بحثت  وقد  ومعالجتها،  به  ال�صائعة  الأعطال  ت�صخي�س  وتركيبه وكيفية  ال�صوئي 

جهاز النا�صوخ وتركيبه ومبداأ عمله وكيفية ت�صخي�س الأعطال ال�صائعة به ومعالجتها.
اّما الوحدة الرابعة فتبحث في مفهوم الت�صوير الكهر�صتاتيكي، ومراحل الت�صوير المختلفة من حيث 
المكّونات والوظائف والأعطال ال�صائعة واأ�صبابها وكيفية عالجها )مجموعة ال�صحن، ومجموعة التعري�س 
التثبيت، ومجموعة تنظيف الأ�صطوانة الح�صا�صة لل�صوء( كما  ال�صوئي، ومجموعة التظهير، ومجموعة 
تطرقت هذه الوحدة اإلى وحدة تزويد الطاقة ووحدات التخزين في اآلت ت�صوير الوثائق ونظام الحركة 

من حيث مبداأ العمل والتركيب.
التقويم  وعلى  وحدة  كل  في  الواردة  للمعلومات  المنا�صبة  الأ�صئلة  على  الكتاب  وحدات  ا�صتملت 
المكتبية  الآلت  مجال  في  الم�صتخدمة  العلمية  الم�صطلحات  قائمة  على  الكتاب  ا�صتمل  كما  الذاتي، 

والحا�صوب. 
واهلل ولي التوفيق

الموؤلفون



الإر�سادات الخا�سة بال�سالمة وال�سّحة المهنية

1-   ا�صتخدم مالب�س وو�صائل الأمن وال�صالمة المنا�صبة للعمل قبل قيامك بالعمل.
2-   تعّرف مكان خزانة الإ�صعافات الأولية في الم�صغل.

3-   اهتّم باللوحات الإر�صادية الموجودة في الم�صغل.
4-   طّبق الإر�صادات الخا�صة بت�صغيل الآلت والمعدات ح�صب تعليمات ال�صركة ال�صانعة، اأو ح�صب 

ما هو مبين على لوحة الإر�صادات المو�صوعة على الآلة.
5-   ا�صتمع لتعليمات المدّرب جيًدا.

6-   كن حا�صر الذهن قبل القيام بالأعمال الكهربائية.
7-   تاأكد من حالت الأجهزة قبل العمل على اأّي منها، وتعّرف م�صادر الأخطار المحتملة.

8-   كن حذًرا، ول تعتمد على اأجهزة الأمان للحماية فقط؛ لأنها قد تف�صل في الحماية.
9-   تاأكد من تاأري�س الأجهزة؛ لأن التاأري�س الوقائي مهم جًدا حتى ل تتعر�س ل�صدمة كهربائية.

10- اعمل على طاولة عمل مرتبة.
11- اعمل على اأر�صية معزولة اأو جافة، ول تعمل على اأر�صيات رطبة.

12- في اأثناء تو�صيل التيار الكهربائي، عليك القيام بتنفيذ العمل بيد واحدة قدر الإمكان.
13- ل تتحدث مع اأّي اأحد في اأثناء العمل اإل في اإطار العمل وفي الوقت المنا�صب.

14- تحّرك بهدوء في اأثناء العمل وخا�صة حول الدارات الكهربائية المغّذاة بالتيار الكهربائي .
15- ل تعّر�س نف�صك اأو اأّي زميل لك لأّي نوع من اأنواع ال�صدمات الكهربائية.

16- ل تلفت انتباه اأّي من زمالئك الذي يقوم بعمل خطير باأّي و�صيلة من و�صائل لفت النتباه.

الإر�سادات الخا�سة با�ستخدام الأجهزة والمعّدات

1-   اق�راأ اأدل�ة الت�صغي�ل الخا�ص�ة بالأجه�زة والآلت المتواف�رة ف�ي الم�صغ�ل، والواردة م�ن ال�صركات 
ال�صانعة، وتعّرف خ�صائ�صها وطريقة عملها.

2-   ارج�ع اإلى اأدل�ة ال�صيان�ة الخا�ص�ة بالأجه�زة والآلت المتواف�رة ف�ي الم�صغ�ل، لتحديد خطوات 
العمل لكل تمرين وفق نوع الجهاز والتمرين.

3-   تذك�ر اأّن التمرين�ات العملي�ة الواردة ف�ي الكتاب يمكن تنفيذها على اأنواع مختلفة من الأجهزة 



والآلت، واأن خطوات العمل المبّينة في الكتاب وجدت لال�صتر�صاد بها، وقد تختلف ح�صب 
نوع الجهاز اآو الآلة الم�صتخدمة في التمرين.

4-   تقّيد بالإر�صادات الخا�صة بكل تمرين للمحافظة على �صالمتك و�صالمة الأجهزة.
5-   احذر لم�س الأجزاء المتحّركة في اأثناء اإجراء ال�صيانة لالأجهزة والمعّدات.

6-   تجّنب و�ص�ع الع�دد وم�واد التنظي�ف عل�ى الطابع�ات والطاول�ة الزجاجي�ة للما�ص�ح ال�صوئ�ي اأو 
بالقرب منها.

7-   تحّقق من توافر قطع الغيار الم�صتخدمة في ال�صيانة ومطابقتها للموا�صفات.
8-   تجّنب لم�س الأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء باليد ، وتعري�صها لأ�صعة ال�صم�س المبا�صرة.

9-   تجّنب لم��س اأج�زاء الدارات الكهربائي�ة والإلكتروني�ة بيدك في اأثناء تنفيذ التمرينات، وخا�صة 
عند العمل على فولطيات عالية؛ وذلك من اأجل حماية هذه الدارات من العطب، وحمايتك من 

اأخطار التعر�س لل�صدمة الكهربائية.
10- ا�صبط موؤ�ص�ر جه�از الأومميتر عل�ى ال�صف�ر قب�ل ا�صتخدامه لقيا�س المقاومة، واأعد عملية �صبط 

ال�صفر كلما غّيرت مدى القيا�س.
11- انتِق ن�وع القيا�س وم�داه قب�ل البدء بعملية القيا�س، وتاأكد من اأن مدى القيا�س الذي تختاره اأكبر 

من القيمة المراد قيا�صها.
12- تحقق عن�د ا�ص�تخدامك جه�از القي�ا�س م�ن اأن�ه مو�ص�وع ف�ي الو�صعي�ة ال�صحيحة ح�صب دليل 

الت�صغيل )اأفقي، عمودي، مائل بزاوية(.
13- �ص�ل الأفوميتر عل�ى التوازي بالحم�ل المراد قيا�س الفولطية بين طرفيه، اأّما في حالة قيا�س التيار 

المار في مقاومة مثاًل، ف�صل الأميتر بها على التوالي.
14- تحقق من قيمة فولطية م�صدر الفولطية قبل و�صله بالدارة.

15- اف�صل م�صدر الفولطية عن الدارة قبل المبادرة بفّكها اإلى اأجزائها.
16- احر�س على عدم اإغالق فتحات التهوية الخا�صة بالأجهزة.

17- اأبعد الأ�صياء غير ال�صرورية عن طاولة العمل.
18- اتب�ع الطريق�ة الأدائي�ة ف�ي تنفي�ذ التمرين�ات العملي�ة ف�ي الم�ص�غل، اإذ ت�ص�اعد هذه الطريقة على 

اكت�صاب المهارة بي�صر وفاعلية، وتتلخ�س في الخطوات الآتية:
اأ-   تقديم الم�ضاهدة العملية اأمام الطلبة وفق ال�ضروط التي ي�ضعها المعلم.



ب- محاكاة اأداة المعلم من قبل الطلبة، وم�صاركة الطلبة في تقويم الأداء وت�صويبه.
ج�- ممار�صة الطلبة للتمرينات المت�صمنة، ومتابعة المعلم، وتكرار الممار�صة لكت�صاب المهارة.
الذي  الأداء  اأ�صلوب  الح�صبان  تاأخذ في  التي  للتمارين عن طريق الإجراءات  النهائي  الأداء  قّوم   -19
ال�صالمة وال�صحة  اإجراءات  �صليمة، ومراعاة  العمل وا�صتخدامها ب�صورة  اأدوات  ي�صمل: اختيار 
المهنية، ومنهجية خطوات الأداء وت�صل�صلها، وكذلك تقويم عمل الدارة )المنتج النهائي( والزمن 

الم�صتغرق في الأداء.
20- اأجِر التمرينات الواردة ،ثم اكتب التقرير الخا�س بكل منها بعد اإجرائه ،واعر�صه على المعلم 

لتقويمه.
21- اأعد ترتيب مكان العمل بعد النتهاء من تنفيذ التمارين.

22- اعمل بروح الفريق مع زمالئك.



• هل يمكن ال�صتغناء عن الحا�صوب في حياتنا اليومية؟
• كيف تت�صّور الحياة دون الإنترنت؟

 صيانة أجهزة الحاسوب
الشخصية

الوحدة األولى
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الموؤ�ص�صات  في  فا�صتخدم  كافة،  الحياة  مجالت  الأخيرة  ال�صنوات  في  الحا�صوب  جهاز  دخل 
والم�صانع والجامعات  والم�صت�صفيات والمدار�س ومن قبل الأفراد ، ويرجع ال�صبب في هذا النت�صار 
البيانات  تعالج  الحوا�صيب  اإّن معظم  اإذ  العمليات،  تنفيذ  في  ال�صرعة  اأهّمها  اإلى عدة عوامل،  الوا�صع 
ب�صرعات ت�صل اإلى ماليين العمليات في الثانية الواحدة، والثقة في اأداء العمل والنتائج، والدقة العالية في 
ا، حيث يمكن  اإخراج النتائج التي ي�صعب الح�صول عليها يدويًّا، وتخزين البيانات ب�صعات عالية جدًّ

ا�صترجاعها، وا�صتخدامها عند الحاجة.
يتعر�س جهاز الحا�صوب لكثير من الأعطال، بع�صها يخ�ّس البرمجيات وبع�صها يتعلق بالمكّونات 
المادية، وب�صبب هذه الأعطال يحتاج جهاز الحا�صوب اإلى �صيانة دورية وعالجية، حيث تبحث هذه 
الوحدة المكونات المادية لجهاز الحا�صوب )اللوحة الأم، ووحدات الإدخال، ووحدات الإخراج، 
ودارة التغذية(، وت�صخي�س اأعطالها، و�صيانتها، كما تركز على مفهوم ال�صيانة )الوقائية والعالجية(، 

وكيفية اإجرائها.
يتوقع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن :

-  تتعّرف المكّونات المادية لجهاز الحا�صوب ووظائف كل منها.
- تتعّرف الأجزاء الداخلية المختلفة لجهاز الحا�صوب وتو�صيالتها.

- تتعّرف الوحدات الطرفية )الفاأرة ولوحة المفاتيح و�صا�صة العر�س( الملحقة بجهاز الحا�صوب.
ح مفهوم ال�صيانة الوقائية والعالجية للحا�صوب. - تو�صّ

- تتعّرف اأعطال جهاز الحا�صوب وم�صّبباتها.
- تتعّرف اأعطال الوحدات الطرفية وم�صّبباتها.

- ت�صّغل جهاز الحا�صوب.
- تفّكّ الأجزاء الرئي�صة لجهاز الحا�صوب، وتعيد تجميعها.

- تفّكّ الأجزاء الرئي�صة لجهاز الحا�صوب المحمول، وتعيد تجميعها.
- تجّمع جهاز حا�صوب �صخ�صي.

.)BIOS( ت�صبط اإعدادات الجهاز -
- تو�صل الوحدات الطرفية مع اللوحة الأم في جهاز الحا�صوب.

- ت�صخ�س اأعطال اللوحة الأم وت�صتبدلها.
- ت�صخ�س اأعطال وحدة التغذية وت�صلحها.

- ت�صخ�س اأعطال الأقرا�س ال�صلبة وت�صلحها.
-  ت�صخ�س اأعطال الأقرا�س المدمجة وت�صلحها.

-  ت�صخ�س اأعطال الوحدات الطرفية )الفاأرة ولوحة المفاتيح وال�صا�صة( وت�صلحها.
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اأولاً :جهاز الحا�سوب ال�سخ�سي
الحا�صوب:  جهاز مكون من مجموعة من الوحدات الإلكترونية المترابطة، والقادرة على 
ال�صخ�صية،  الحوا�صيب  اإلى  الحوا�صيب  وت�صّنف  النتائج،  واإعطاء  اإلكترونيًّا  البيانات  معالجة 
والحوا�صيب المحمولة، والحوا�صيب الم�صمنة، والحوا�صيب الكبيرة، والحوا�صيب الفائقة، اأّما 

مكونات الحا�صوب، فهي:
1-  المكّونات المادية

اأو  اإلكترونية  اأو  كهربائية  كانت  �صواء  وتجميعها،  ها  فّكّ يمكن  التي  الملمو�صة  المكونات 
الإدخال،  واأجهزة  التخزين،  واأجهزة  النظام،  المكّونات وحدة  اأهّم هذه  ميكانيكية، ومن 
واأجهزة الإخراج، واأجهزة الت�صال، يبين ال�صكل )1-1( اأهّم المكّونات المادية للحا�صوب.

2- المكّونات البرمجية
ومنها برامج النظم، والبرامج التطبيقية.

ثانياًا: وحدة النظام
توج�د وح�دة النظ�ام )System Unit( داخ�ل ال�ص��ندوق المعدن�ي)Computer Case(، وال�ذي 
يوف��ر لها الحماية م��ن الموؤثرات الخارجية )المجالت الكهرمغناطي�ص��ية والغب��ار والحماية من 
ال�ص��دمات الميكانيكية وغيرها(، حيث اإّن هناك �صكلين اأ�صا�ص��يين ل�صندوق الحا�صوب كما في 

.)Tower( والبرج ،)Desktop( وهما �صطح المكتب ،)ال�صكل )1-2

ق��ادرة  الحديث��ة  الحوا�ص��يب 
على الت�صال �صلكيًّا ول�صلكيًّا 
مع اإمكانية م�ص��اركة وحدات 
المعالج��ة وو�ص��ائط الإدخال 
م��ع  والتخزي��ن  والإخ��راج 

الأجهزة الأخرى. ال�صكل )1-1(: المكّونات المادية للحا�صوب.

الذاكرة
وحدة التغذية

م�صغل الأقرا�س المدمجة

م�صغل الأقرا�س ال�صلبة

بطاقة العر�س )ال�صا�صة(

المروحة والمبرد الحراري

اللوحة الأم

المعالج
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الأم  اللوحة  مكونات  تركب 
مطبوعة  لوحة  على  جميعها 
تتكون من عدة طبقات )4 اإلى 
8( طبقات، ح�صب المكّونات 

التي �صتركب على اللوحة.

تالحظ من ال�صكل )1 -3( اأّن وحدة النظام تحتوي على المكّونات الآتية:

)Mainboard( اأو اللوحة الرئي�سة )Motherboard( 1- اللوحة الأم
مع  جميعها  الحا�صوب  مكونات  ربط  في  الأ�صا�صية  القاعدة  توفر  اأ�صا�صية  اإلكترونية  لوحة 
ا، ووظيفتها الأ�صا�صية توفير بيئة منا�صبة لالت�صالت والتو�صيالت الأ�صا�صية لتبادل  بع�صها بع�صً
المعلومات بين مكونات جهاز الحا�صوب كلها، وتثبت هذه اللوحة على قاعدة خا�صة بها 

داخل �صندوق جهاز الحا�صوب.
تق�سم اللوحات الأم من حيث التكامل )Integration( اإلى نوعين:

اللوحة الأم المتكاملة: يحتوي هذا النوع من اللوحات على وحدات مثبتة على اللوحة 
نف�صها )Built In( مثل بطاقة العر�س، وبطاقة ال�صوت وغيرها.

اللوحة الأم غير المتكاملة: يتّم  ف�ي ه�ذا الن�وع من اللوحات تركيب الوحدات الخدمية، 
التو�صعة المتاحة في  مثل بطاقة العر�س وبطاقة ال�صوت وغيرها في فتحات )�صقوق( 

اللوحة الأم.

اأ    - 

ب -

ال�صكل )1-2(: اأ�صكال �صندوق جهاز الحا�صوب.

ال�صكل )1-3(: مكونات وحدة النظام.

)ب( �صندوق جهاز البرج )اأ( �صندوق جهاز �صطح المكتب

المعالج

بطاقة ال�سوت

بطاقة ال�سبكةبطاقة العر�ض

بطاقة الفاك�ض

الذاكرة
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اأ    - 

ب -

اأ    - 

ال�صكل )1-4(: اللوحة الأم.

�سقوق التو�سعة )Expansion Slots(: �صقوق مثبتة على اللوحة الأم ت�صمح باإ�صافة بطاقات 
 )Display Card(وبطاقة العر�س ،)Sound Card( التو�صعة الخدمية، مثل بطاقة ال�صوت
وبطاقة الم�صمان )Modem Card(، وغيرها من البطاقات التي يمكن ا�صتخدامها مع 

اأجهزة الحا�صوب. 
ويعد عدد ال�صقوق ونوعها عاماًل مهًما في موا�صفات اللوحة الأم، وذلك لإمكانية اإ�صافة 
عدد اأكبر من البطاقات عليها، وقد ا�صُتخدمت �صقوق من نوع )ISA, EISA, VLB( في 

الأجهزة القديمة، اأما في اللوحات الحديثة فت�صتخدم  ال�صقوق الآتية:

ت�سنف اللوحة الأم من حيث تزويدها بالطاقة الكهربائية اإلى:

لوحات )AT(: وفيها يكون مدخل وحدة تزويد الطاقة الكهربائية على �صكل و�صلتين 
منف�صلتين لتزويد اللوحة بالتيار الكهربائي.

لوحات )ATX(: وفيها يكون مدخل وحدة تزويد الطاقة الكهربائية على �صكل و�صلتين 
مت�صلتين لتزويد اللوحة بالتيار الكهربائي.

اإلى الأجزاء   )Power supply( توفر هذه اللوحات الطاقة الكهربائية من وحدة التغذية
التي يتّم تثبيتها على اللوحة، كما توفر منافذ تو�صيل لكل من لوحة المفاتيح والفاأرة 
 )Processor( والطابعة، وتقوم بتجميع الوظائف المدعمة كافة وال�صرورية لعمل المعالج

داخل الجهاز.
تتكّون اللوحة الأم، كما هو مبين في ال�صكل )1-4( من:

)SATA( مقب�ض

قاعدة المعالج

رقاقة الج�سر ال�سمالي

مقب�ض التغذية

�سق الذاكرة

)IDE( مقب�ض

ذاكرة الإدخال والإخراج 
)BIOS(  الأ�سا�سية

)PCI( سقوق�

رقاقة الج�سر الجنوبي

البطارية
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1. �ضــقوق االرتبــاط الخارجــي )Peripheral Component Interface: PCI(: �ص���ائع��ة 
ب�صا�صات  الخا�صة  البطاقات  تثبيت  في  وت�صتخدم  الأم،  لوحات  في  ال�صتخدام 
التو�صيل  تقنيات  تدعم   )PCI( بطاقات  ومعظم  والنا�صوخ،  وال�صوت،  العر�س، 
والت�صغيل )PnP(، حيث يتعّرفها الجهاز ب�صكل اآلي دون الحاجة اإلى تعريفها، وتنقل 
هذه ال�صقوق البيانات بعر�س ناقل )32( بت وبتردد )132( ميغاهيرتز، ويوجد 
نوع مطور من هذه الفتحات ي�صمى )APC( ، كما اأّن هذا النوع من ال�صقوق خا�س 
ببطاقات العر�س، ويعمل ب�صرعة )MB 8( في الثانية، حيث يتوقع اأن ت�صل �صرعته 

اإلى )MB 16( في الثانية.
 :)Peripheral Component Interface Express: PCIe( 2. �ضقوق االرتباط الخارجي المطورة
وهي �صائعة ال�صتخدام في اللوحات الحديثة، وهي اأ�صرع من �صقوق )PCI(، وتعمل

بناقلين، هما )X1( وتبلغ �صرعته 
في نقل البيانات )MB 250( في 
 )X16( الثان��ي  والناقل  الثاني��ة، 
وتبلغ �ص��رعته في نق��ل البيانات 
)GB 4(، وي�ص��تخدم هذا النوع 
ف�ي تثبيت البطاقات الخا�ص����ة 
ف��ي �ص�ا�ص���ات العر���س. يبي�ن 
ال�ص�كل )1-5(، �صك�ل �صقوق 

)PCI, PCIX1, PCIX16(
3. �صّق الر�صم المت�صارع )Accelerated Graphic Port: AGP(: �صائع ال�صتخدام في لوحات 
الأم الحديثة ، وي�صتخدم  في تثبيت البطاقات الخا�صة في �صا�صات العر�س فقط، وينقل 

البيانات مبا�صرة من المعالج اإلى بطاقة العر�س، ويتوافر منه اأنواع عدة، منها:
اأ    . AGP X1 ي�صتطيع نقل بيانات 132 ميغابايت في الثانية.
ب . AGP X2 ي�صتطيع نقل بيانات 512 ميغابايت في الثانية.

ج� . AGP X4 ي�صتطيع نقل بيانات 1024 ميغابايت في الثانية.

د   . AGP X8 ي�صتطيع نقل بيانات 2048 ميغابايت في الثانية.

.)PCIe( ضقوق االرتباط الخارجي المطورة� :)ال�صكل )1-5
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4. �صّق �صبكة الت�صالت
 :)Communication Network Riser: CNR(
ي�ص��تخدم ف��ي تثبي��ت بطاق��ة الم�ص��مان، 
وبطاقة ال�ص��بكة، كما هو مبين في  ال�صكل 

.)7-1(

5. �صّق �صبكة الت�صالت المطور
 :)Advanced Communication Riser: ACR(
وبطاقة  الم�صمان،  بطاقة  تثبيت  في  ي�صتخدم 

ال�صبكة، كما هو مبين في ال�صكل )8-1(. 

6. �صّق ال�صوت نوع
ي�صتخدم   :)Audio Modem Riser :AMR(
ال�صوت، كما هو مبين في   تثبيت بطاقة  في 

ال�صكل )9-1(.

ال�صكل )1-6(: �صّق الر�صم المت�صارع.

ال�صكل)1-7(: �صّق �صبكة الت�صالت.

ال�صكل)1-8 ( : �صّق �صبكة الت�صالت 
.)ACR( المطور

.)AMR( صّق ال�صوت� : )ال�صكل)1-9

يبين ال�صكل )1-6( �صّق الر�صم المت�صارع.

AMR

CNR
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منافــذ الإدخــال والإخــراج )Input & Output Ports(: مجموعة م��ن المنافذ الموجودة 
عل��ى اللوحة الأم، وت�ص��تخدم في تو�ص��يل الوح��دات الطرفية، مثل: لوح��ة المفاتيح 

)Keyboard(، والطابعة )Printer(، والفاأرة )Mouse(، ويوجد اأنواع عدة منها:
1. منافذ التوالي )Serial Ports(: يتّم اإر�ص��ال اأوا�ص��تقبال البيانات من خالل هذا المنافذ 
عل��ى التوال��ي بمعدل خانة واحدة  في الم��رة الواحدة، وتعّد اأكث��ر دقة وجودة في 
نقل البيانات لم�صافات بعيدة، ويرمز لها بالرمز )COM(،وقد ا�صُتخدمت في اأجهزة 

الحا�صوب القديمة في تو�صيل لوحة المفاتيح والفاأرة. 
2. منفذ لوحة المفاتيح والفاأرة )PS2(: ي�ص��تخدم ه��ذا المنفذ في ربط لوحة المفاتيح 

والفاأرة مع جهاز الحا�صوب.
3. منفذ تو�ص��يل ع�ص��ا الألعاب )Game Board(: ي�ص��تخدم هذا المنفذ في ربط ع�ص��ا 

التوجيه )Joystick( مع جهاز الحا�صوب.
4. مناف��ذ التوازي )Parallel Ports(: يتّم اإر�ص��ال اأو ا�ص��تقبال البيانات من خاللها على 
الت��وازي بمعدل )8( خان��ات اأو اأكثر في المرة الواحدة، ويتمّيز بال�ص��رعة العالية، 

ويرمز له )LPT(، وي�صتخدم في تو�صيل الطابعات، والما�صحات ال�صوئية. 
5. منفذ تو�ص��يل ال�صا�صة )VGA Port(: ي�صتخدم هذا المنفذ في ربط �صا�صة العر�س مع 

جهاز الحا�صوب.
6. المنف��ذ الع��ام المتتال��ي )Universal Serial Bus: USB(: ناقل يتّم نق��ل البيانات من 
خالله على التوالي، ويتمّيز ب�ص��رعة عالية في نقل البيانات، وي�ص��تخدم في تو�ص��يل 
الما�ص��ح ال�صوئي، والطابعة، والفاأرة، وحديًثا ُطّور هذا المنفذ ليتعامل مع وحدات 

.)USB3, USB2( طرفية حديثة تعمل �صمن
7. منافذ الخط ال�صاخن )IEEE 1394( )FireWire(: منافذ 
م�ص��تطيلة  ال�ص��كل و�ص��غيرة الحجم كما في ال�صكل 
)1-10(،  ت�ص��به مناف��ذ )USB( لكنها اأ�ص��رع بنقل 
المعلومات، حيث تنقل البيانات ب�ص��رعة تتراوح بين 
)400-800( ميغاهيرتز في الثانية، وت�صتخدم  هذه 

المنافذ مع بطاقات الفيديو والكاميرات.
ال�صكل )1-10(: منفذ الخط 

ال�صاخن.

ب -
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)الفاك�س  بطاقة  مع  الهاتف  ربط خط  في  ي�صتخدم   :)Modem( الم�صمان  منفذ   .8  
 .)RJ11( عن طريق و�صلة من نوع )مودم

بطاقة  مع  ال�صبكة  خط  ربط  في  ي�صتخدم   :)LAN Port( المحلية  ال�صبكة  منفذ   .9   
.)RJ45( الإنترنت عن طريق و�صلة من نوع

الميكروفون وال�صماعة مع جهاز  ت�صتخدم في ربط  بال�صوت:  الخا�صة  المنافذ   .10
الحا�صوب.

يبين ال�صكل )1-11( المنافذ على اللوحة الأم.

الرقاقتــان )Chipsets(: رقاقت��ان مربعت��ا ال�ص��كل،كما في 
ال�ص��كل )1-12(، تحتوي الرقاقت��ان على دارات تحكم 
منطقية خا�صة بالذاكرة ونواقل التو�صعة وقنوات الت�صال، 
تق��ع الرقاق��ة الأولى في الجزء ال�ص��مالي م��ن اللوحة الأم 
وت�ص��مى رقاقة الج�صر ال�ص��مالي )North Bridge(، وموقع 

هذه الرقاقة قريب من المعالج والذاكرة و�صّق بطاقة العر�س )AGP(، مهمتها:
1.  نقل المعلومات والت�صال بين المعالج والذاكرة وبطاقة العر�س.

2.  تحديد نوع المعالج الذي تدعمه اللوحة الأم، ونوع الذاكرة و�صعتها، و�صرعة بطاقة 
العر�س )AGP(. تنتج رقاقة الج�صر ال�صمالي كمّيات كبيرة من الحرارة، لذلك فهي 

مزّودة بمبرد حراري للتخل�س من الحرارة.
اللوحة الأم، وت�صّمى رقاقة الج�صر  الثانية، فتقع في الجزء الجنوبي من  الرقاقة  اأما 

جـ -

ال�صكل )1-12(: رقاقتا الج�صر 
ال�صمالي والجنوبي.

ال�صكل )1-11(: المنافذ على اللوحة الأم.

منفذ ال�سماعة

منفذ الميكروفون

)COM( منفذ التوالي )USB(  المنفذ العام المتتالي)VGA(  منفذ �سا�سة العر�ض

منفذ دخول الإ�سارة

 )PS2( منفذ لوحة المفاتيح

 )PS2( منفذ الفاأرة

)LPT( منفذ التوازي منفذ ال�سبكة
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 )PCI( التو�صعة  �صقوق  من  قريب  الرقاقة  موقع هذه  و   ،)South Bridge( الجنوبي 
ومنافذ )USB( وو�صالت )IDE(، مهّمتها:

1. نق��ل المعلوم��ات والت�ص�ال بي�ن 
المعال��ج و�ص��قوق )PCI( ومناف��ذ 
)USB( وو�ص��الت )IDE(، الت��ي 
يتّم من خاللها تو�ص��يل م�صغالت 

الأقرا�س ال�صلبة والمدمجة. 
2. التحكم في اأجهزة اإدخال البيانات 

واإخراجها، مثل لوحة المفاتيح والفاأرة، والأقرا�س ال�صلبة.
الج�ص��ر  رقاق��ات  بع���س  هن��اك 
الجنوبي  تدمج فيها  بطاقة ال�صوت 
والمودم؛ مما يغني عن ا�ص��تخدام 
بطاق��ة ال�ص��وت والم��ودم المثبتة 

على �صقوق التو�صعة.
القفازات )Jumpers(: القفاز غالف بال�صتيكي 
يحتوي بداخله على مو�ص��ل معدني، ي�صتخدم 
في تو�صيل الأطراف المثبتة على اللوحة الأم في 
اأو�صاع معينة، كما في ال�صكل )1-13( ل�صبط 
موا�ص��فاتها ومكوناته��ا، فعلى �ص��بيل المثال، 
يمكنك ا�صتخدامها في تحديد �صرعة المعالج،

ويتم الرجوع اإلى الكتيب الخا�س باللوحة الأم لتحديد مواقع تلك القفازات والأو�صاع 
المطلوبة ل�صبطها وت�صغيل الوحدات المختلفة على اللوحة.

اللوحة  وموديل  الموا�صفات  وذلك ح�صب  اأخرى   اإلى  لوحة  من  القفازات  تختلف 
وال�صركة المنتجة للوحة الأم، لذلك ل بد من الرجوع اإلى الكتيب المرفق مع اللوحة 

الأم لهذا الغر�س.

ال�صكل )1-13(: القفاز.

 )SDRAM( الذاك��رة رقاقات و�ص��قوق 
لها فرزت��ان )فتحتان �ص��غيرتان(، بينما 
رقاقات الذاكره )DDR( و )DDR2(  لها 

فرزة واحدة )فتحة �صغيرة واحدة(.

القف��ازات  و�ص��عية  تغيي��ر  تح��اول  ل 
الم�ص��وؤولة عن تعري��ف فولطية المعالج  

ب�صكل ع�صوائي؛ لأن ذلك قد يتلفه.

د   -
القفاز
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النواقل ) Buses( :مجموعة من الم�صارات اأو مجموعات الأ�صالك الدقيقة التي ت�صتخدم 
في تبادل المعلومات بين المعالج ووحدات الحا�صوب المختلفة ،وتق�صم اإلى:

1.  ناقل العناوين )Address Bus(: ي�صتخدم هذا الناقل من قبل المعالج في عنونة مواقع 
الذاكرة ومنافذ الإدخال والإخراج، وذلك لقراءة محتوياتها اأو الكتابة عليها.

2.  ناق��ل البيان��ات )Data Bus(: ي�ص��تخدم في نق��ل البيانات من المعال��ج واإليه، ومن 
بطاقات التو�صعة والمنافذ.

3.  ناق��ل التحك��م )Control Bus(: ي�ص��تخدم في نقل اإ�ص��ارات التحك��م بين المعالج 
والذاكرة والوحدات الطرفية.

قاعدة المعالج )Processor Socket(: المكان الذي 
يرك��ب فيه المعال��ج على اللوح��ة الأم، وتختلف 
ح�ص��ب اخت��الف ن��وع المعال��ج الم�ص��ّممة له 
اللوحة، ومن اأ�ص��كالها القاعدة المربعة، كما في 
ال�ص��كل )1-14( الم�ص��نوعة م��ن البال�ص��تيك، 
والت��ي تحتوي على فتح��ات �ص��غيرة تدخل بها 

اأطراف المعالج.
�سقــوق الذاكرة )RAM Slot(: ت�ص��تخدم في تثبيت 
رقاقات الذاكرة على اللوحة الأم، كما في ال�صكل 
)1-15(، وتختلف هذه ال�ص��قوق ح�ص��ب نوع 
الذاك��رة الم�ص��تخدمة، مع مراعاة باأن��ه ل يمكن 
تركي��ب ذاكرة  ب�ص��ّق غير م�ص��ّمم له��ا، ويوجد 

.)SRAM, DRAM( :نوعان من الذاكرة، هما
الو�سالت )Connectors( وت�صّنف اإلى:

الو�ص�الت  ف�ي ربط  المواءمة )Interface Connectors(: ت�ص�تخدم ه�ذه  1. و�صالت 
كبل الأجهزة الم�صممة للعمل مع جهاز الحا�صوب، مثل  م�صغل الأقرا�س ال�صلبة 

وم�صغل  الأقرا�س المدمجة وغيرها، ومن اأنواعها:

ال�صكل )1-14(: قاعدة المعالج.

ال�صكل )1-15(: �صقوق الذاكرة.

هـ -

و -

ز -

ح-
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اأ   . و�صلة )Integrated Drive Electronics :IDE(: ت�ص�تخدم ف�ي ربط  كبل م�صغل 
الأقرا�س ال�صلبة والمدمجة مع اللوحة الأم، وتحوي كل لوحة اأم على و�صلتي 

)IDE(، هما:
- الو�صلة الأ�صا�صية )Primary IDE(: لو�ص�ل  كب�ل م�ص�غل الأقرا�س ال�صلبة مع 

اللوحة الأم. 
- الو�صلة الثانوية )Secondary IDE(: لو�ص�ل كب�ل م�ص�غل الأقرا�س ال�صلبة  مع 

اللوحة الأم. 
ب. و�صلة )SATA(: ت�ص�تخدم ف�ي رب�ط  كب�ل م�ص�غل الأقرا�س ال�صلبة والمدمجة 

.)SATA( نوع
ج�. و�صلة )Small Computer System Interface :SCSI( :ت�ص�تخدم ف�ي رب�ط 

اأجهزة خا�صة م�صممة للعمل مع هذا النوع من التقنية، مثل م�صغالت 
الأقرا�س ال�صلبة والأقرا�س المدمجة.

د  . و�صلة )Floppy Disk Drive :FDD(: ت�صتخدم في ربط كبل م�صغل القر�س المرن.
2. الو�صالت العامة )General Connectors(:ت�ص�تخدم ف�ي رب�ط وح�دة التغذية واأزرار 

التحكم وغيرها في جهاز الحا�صوب، ومن اأهمها:
اأ   . و�ص��لة وحدة التغذية: ت�ص��تخدم في ربط 
مخرج وحدة التغذية مع اللوحة الأم، يبين 

ال�صكل )1-16( و�صلة وحدة التغذية.
 :)Hard Disk LED Connectors( ب. و�ص��لة
يو�ص��ل به��ذه الو�ص��لة ثنائ��ي الإ�ص��عاع 
ال�صوئي الذي يبين اأن القر�س ال�صلب في 

حالة عمل.
 :)Power Switch Connectors( ج�. و�صل�����ة 
يو�ص��ل به��ذه الو�صل��ة مفت��اح الت�ص��غيل 
من  الجهاز  ت�صغيل  يتم  حيث   ،)Power(

خاللها.

ال�صكل )1-16(: و�صلة وحدة التغذية.

م�صغالت الأقرا�س المو�صلة 
اأول  هي  الأ�صا�صية  بالو�صلة 
اأقرا�س يتعّرفها الحا�صوب. 
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د  . و�صلة )Power LED Connector(: يو�صل بهذه الو�صلة ثنائ�ي الإ�ص��عاع ال�صوئي 
الذي يبين اأن الجهاز في حالة عمل.

ه�. و�صلة )USB( الداخلي: ت�صتخدم هذه الو�صلة في ربط منافذ )USB( اإ�صافية.
و . و�صلة )Reset Switch Connectors(: يو�ص��ل به��ذه الو�صل�ة المفت�اح الخ��ا�س 

باإعادة ت�صغيل الجهاز. يبين ال�صكل )1-17( اأهم الو�صالت العامة.

 :)Basic Input Output System: BIOS( )ذاكرة الإدخال والإخراج الأ�سا�سية )البيو�ض
ذاكرة تحتوي على البرنامج الم�صوؤول عن اأ�صا�صيات 
مثل  والإخراج(،  )الإدخال  الحا�صوب  جهاز  عمل 
والجنوبي،  ال�صمالي  الج�صر  رقاقتي  في  التحكم 
والبطاقات التي تثبت على اللوحة الأم، يبين ال�صكل 

)1-18( ذاكرة الإدخال والإخراج الأ�صا�صية.

البطارية: بطارية من الليثيوم قابلة لل�صحن 
ال�ص���ك�ل  يبي���ن   ،)3V( فولطي���ة  ذات 
)1-19( البطارية الم�صتخدمة في جهاز 
في  البطارية  هذه  وت�صتخدم  الحا�صوب، 

حفظ اإعدادات الجهاز.

ال�صكل )1-17(: الو�صالت العامة.

ال�صكل)1-18(: ذاكرة الإدخال 
والإخراج الأ�صا�صية.

ال�صكل )1-19(: البطارية.

ط -

ي -
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 :)Clock Generator( ال�سـاعــة مولـــد نب�ســـات 
مذبذب بلوري، ينتج نب�ص��ات كهربائية مربعة 
ترددها ي�ص��اوي تردد المعالج الم�ص��تخدم في 
النظ��ام، يبي��ن ال�ص��كل )1-20( المذب��ذب 

البلوري الم�صتخدم في جهاز الحا�صوب.
الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار اللوحة الأم:

• وجود نظام لقيا�س حرارة المعالج و�صرعة دوران المروحة. 
• عدد �صقوق التو�صعة على اللوحة الأم.
• عدد �صقوق الذاكرة )RAM( و�صعتها.

.)Data Bus( صرعة نقل البيانات� •
• نوع المعالج الذي تتعامل معه اللوحة.

:)Motherboard( اأعطال اللوحة الأم

معظم اأعطال اللوحة الأم تكون مرتبطة بمنظمات الفولطية )Voltage Regulators( الموجودة على 
اأو بالموا�صعات الموجودة عليها، واإذا كانت اللوحة الأم م�صتخدمة لمدة طويلة،  اللوحة الأم، 

فمن المهم اإجراء الآتي:
• فح�س الموا�صعات الكيميائية )Electrolytic Capacitors( والتاأكد من �صالمتها.

• فح�س البطارية والتاأكد من �صالمتها.
اأهم الإجراءات التي  )Physical Check( للوحة الأم: يعّد هذا الفح�س من  الظاهري  الفح�س   •
اأعطال اللوحة الأم. وتتم عملية الفح�س الظاهري للوحة الأم  القيام بها عند ت�صخي�س  يتعّين 

ح�صب الخطوات الآتية:
■ البحث عن اأّي اآثار لتلف الموا�صعات الكيميائية )الإلكتروليتية( الموجودة على اللوحة الأم.
■ البحث عن اأّي اآثار لحدوث زيادة غير طبيعية في درجة حرارة العنا�صر الإلكترونية الموجودة 
على اللوحة الأم وهو ما ي�صار اإليه بم�صطلح الحرارة الزائدة )Overheating(، كما يجب البحث 
عن التغير في لون اأّي العنا�صر الإلكترونية نتيجة لحدوث زيادة غير طبيعية في درجة الحرارة.
بها  تثبيت خا�صة  قواعد  المثبتة على   )ICs( المتكاملة  للدارات  الجي�د  التثبيت  م�ن  التاأك�د   ■
اأّي من اأطرافها، واأّن التالم�س بين اأطراف  )IC Sockets(، وكما يجب التاأكد من عدم ثني 

ال�صكل )1-20(: مولد نب�صات ال�صاعة.

ك -
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الدارات المتكاملة ونقاط التالم�س الموجودة في قاعدة التثبيت جيد.
■ التاأكد من اأّن خطوط التو�صيل المطبوعة على اللوحة الأم جميعها �صليمة ول يوجد بها اأي 

قطع. 
■ التاأكد من اأّن القفازات الموجودة على اللوحة الأم م�صبوطة بال�صورة ال�صحيحة تبًعا لنوع 
البيانات  اإلى  الرجوع  يمكن  العملية  هذه  ولإتمام  الأم،  اللوحة  مع  الم�صتخدم  المعالج 

المطبوعة على اللوحة الأم اأو اإلى دليل ال�صتخدام الخا�س باللوحة الأم.
يبين الجدول )1-1( اأعطال اللوحة الأم والمنافذ.

الجدول )1-1( :اأعطال اللوحة الأم والمنافذ.

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم

تعطل اللوحة الأمعدم ظهور اأي بيانات على �صا�صة العر�س1-
فح���س الموا�ص��عات المثبتة 
على اللوحة الأم، وا�ص��تبدال 

التالف منها

اأو اأحد المنافذ ل يعمل2- �ص��داأ  علي��ه  المنف��ذ 
وجود ف�صل اأو ك�صر

تنظي��ف اأطراف المنف��ذ، اأو 
اإع��ادة لح��ام اأط��رف المنفذ 

بالق�صدير

الجه��از ل يعم��ل اإل بعد تك��رار المحاولة لعدة 3-
مرات

الموا�ص��عات  ف��ي  تل��ف 
على  المثبت��ة  الكيميائي��ة 

اللوحة الأم

الم���وا�ص��ع��ات  ف��ح������س 
عل���ى  المثبت��ة  الكيميائي����ة 
اللوح�����ة الأم، وا�ص��تب��دال 

التالف منها.

ف�ص��ل عملي��ة الفح���س الذات��ي )POST( ال��ذي 4-
يجرى عند بدء ت�صغيل الجهاز

-5 )Memory Test( ف�ص��ل اختيار فح���س الذاك��رة
الذي يجرى عند بدء ت�صغيل الجهاز

�صماع �صوت �ص��فارة عالية، ثم  �صوت �صفارة 6-
منخف�صة عند ت�صغيل الجهاز

-7)Boot-up( ف�صل اإتمام عملية تحميل النظام

-8
ارتفاع درجة حرارة المعالج ب�ص��ورة غير عادية 
بالرغ��م من عدم قيام��ه بتنفيذ عملي��ات معالجة 

معقدة

-9
)Checksum CMOS Error( تكرار ظهور ر�صالة

مقرون��ة بر�ص��الة )Low Battery CMOS( في كل 
مرة يتم فيها ت�صغيل الجهاز

تلف البطارية المثبتة على 
اللوحة الأم

تغيير البطارية
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1- اأّي من مكونات الحا�صوب الآتية تعّد مكّونات ماّدية؟
Ms Office 2010, CMOS Battery, Sound Driver, USB Cable, POST, Scanner, Ethernet 

Card, Avera Anti Virus, Partition Magic, PS/2, Port 

2- لماذا ت�صتخدم الفتحات CNR  و AMR و ACR؟
3- لماذا ت�صتخدم المنافذ الآتية:

التوالي، التوازي   PS/2, USB, VGA؟
4- و�صح المق�صود بالم�صطلحات الآتية:

POST-BOOTING-CMOS-BIOS

)Microprocessor( 2- المعالج
دارة اإلكترونية، تقوم بتنفيذ التعليمات ومعالجة البيانات المدخلة من قبل الم�صتخدم بالإ�صافة 
ال�صرعة في  المعالج  الحا�صوب جميعها، واأهم ما يميز  التحكم والتن�صيق بين وحدات  اإلى 

اإنجاز المهام.
اأجــزاء المعالــج: يتكّون المعالج كما در�ص��ت �ص��ابًقا م��ن وحدة الح�ص��اب والمنطق، 

والم�صجالت، ووحدة التحكم والذاكرة المخباأة من الم�صتوى الأول والثاني.
تنفيذ  على  المعالج  )قدرة(  اأداء  تحّدد  التي  المحّددات  من  المعالجات:  اأداء  محّددات 

المهام ب�صرعة اأكبر، هي:
العمليات من قبل  لتنفيذ  1. تردد المعالج:  كلما زاد تردد المعالج، قّل الزمن الالزم 

المعالج، وعليه زادت �صرعة المعالج.
تنتقل  التي  البيانات  الناقل الأمامي زاد حجم  الناقل الأمامي: كلما زاد تردد  2. تردد 
من المعالج اإلى الذاكرة الرئي�صة )الع�صوائية(، مثاًل ناقل )133( يحتاج اإلى ن�صف 

الوقت الذي يق�صيه ناقل )66( مع الكمية نف�صها من المعلومات.
3. الذاكرة الع�صوائية المخباأة: �صواء كانت ذاكرة الم�صتوى الأول اأو الم�صتوى الثاني، 

فاإّن زيادتها تعني زيادة اأداء المعالج.

اأ    - 

ب -
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.)DIP( معالج :)ال�صكل )1-21

4. �صرعة الذاكرة الع�صوائية المخباأة من الم�صتوى الثاني: كلما زادت �صرعة الذاكرة، 
زادت �صرعة المعالج في تنفيذ العمليات.

اأ�سكال المعالجات: يوجد للمعالجات اأ�صكال، منها:
 :)Dual In line Package: DIP( .1
�ص��ريحة م�ص��تطيلة ثنائي��ة كما في 
ال�صكل )1-21( ، كانت ت�صتخدم 

في اأجهزة الحا�صوب القديمة.
Pin Grid Array: PGA( .2(: �صريحة مربعة ال�صكل مغلفة بغالف من ال�صيراميك تخرج 
منه��ا مجموعة من الأط��راف )Pins(، ويت��ّم تثبيتها على قاعدة خا�ص��ة في اللوحة 
الأم، ت�ص��ّمى )ZIF Socket(، حيث يثبت المعالج ب�ص��هولة ف��ي مكانه، ويغلق عليه

اأطراف  على  الفتحة  اإغالق  يحكم  بذراع 
الموجودة على  الثقوب  المعالج ح�صب عدد 
قواعد  من  مختلفة  موديالت  توجد  القاعدة. 
المعالج تثبت على اللوحة الأم. كما هو مبين 
المعالج  عليها  ومثال   ،)22-1( ال�صكل  في 

.)Pentium 4(
3. معالج��ات مطّورة ن��وع )Dual Core(: معالجات تتكّون من ن��واة مزدوجة، وهذا 
الو�ص��ف ينطبق على اأّي �صريحة معالج تحمل في داخلها اأكثر من نواة، ومن اأنواع 

هذه المعالجات: 
اأ   . معالج��ات ثنائية الأنوية )Core Duo(: من المعالجات ذات الأنوية المزدوجة، 

وت�صتخدم  مع اأجهزة الحا�صوب  ال�صخ�صية والمحمولة.
ب.  معالجات ثنائية الأنوية المزدوجة )Core 2 Duo(: معالجات تتكّون من نواتين 

بمعمارية جديدة، وت�صتخدم مع اأجهزة الحا�صوب  ال�صخ�صية والمحمولة.
تبريد المعالجات: يوؤدي ارتفاع درجة حرارة المعالج نتيجة �صوء نظام التبريد، اإلى كثرة 
ت�صغيل  اإعادة  على  يعمل  كما  الأداء،  في  �صديد  بطء  واإلى  العمل،  عن  الجهاز  توقف 
اأّن الم�صاكل  الجهاز فجاأة كما لو تّم ال�صغط على مفتاح اإعادة الت�صغيل، وللتاأكد من 

.)PGA( معالج :) ال�صكل )1-22

جـ -

د   -
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ال�صابقة �صببها �صوء التبريد، فيجب مالحظة اإذا كان الجهاز يعيد الت�صغيل من تلقاء نف�صه 
من دون اأن يكون ذلك بفعل ت�صغيل اأحد البرامج. واإذا كان الجهاز يتوقف فجاأة عن 
العمل اأو بطيًئا في تنفيذ العمليات المختلفة بعد فترة ثابتة دائًما، فهذا يعني اأّن حرارة 
اأن المروحة  التاأكد من  اأو الحرارة عموًما ارتفعت، وفي هذه الحالة، يجب  المعالج 
المثبتة فوق المعالج تعمل بكفاءة، ويف�صل و�صع الحا�صوب في مكان جيد التهوية اأو 

اأن تكون الغرفة الموجود داخلها مكيفة.
الحديثة  الأجهزة  في  المعالج  تبريد  ويتّم 
،ومثبت  المعالج  فوق  مثبتة  مروحة  با�ص�تخدام 
الألومنيوم،  من  م�صنع  حراري  مبرد  عليها 
عن  التبريد  ويتم   ،)23-1( ال�صكل  في  كما 
في  ودفعه  البارد  الهواء  امت�صا�س  دورة  طريق 
حراري  معجون  ي�صتخدم  كما  المعالج،  اتجاه 
لطالء ج�صم المعالج، مّما ي�صمح بنقل الحرارة 
بكفاءة من المعالج اإلى المبدد الحراري، لتقوم 
المروحة بعملية التبريد المبا�صر والم�صتمر، وفي 
يوؤدي  فذلك  العمل،  المروحة عن  توقف  حال 
المكلف  العمليات  اأداء  عن  المعالج  عجز  اإلى 
بها، اأو قد يتلف المعالج نتيجة الحرارة الزائدة.

يبّين الجدول )1-2( اأهّم اأعطال المعالجات.
الجدول )1-2(: اأعطال المعالجات.

ال�صكل )1-23(: تبريد المعالج با�صتخدام 
المروحة.

الت�ص��غيل  اإع��ادة  ا�ص��تمرار  اإّن 
)RESET(  �ص��ببها �ص��وء تبري��د 
مت�ص��خة  )المروح��ة  المعال��ج 
اأو غي��ر مثبتة ب�ص��كل جي��د اأو 

كفاءتها قليلة(. 

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم
ح�ص��ب عدم تعريف المعالجالجهاز ل يعمل ب�صورة �صليمة بعد تغيير المعالج1- المعال��ج  تعري��ف 

كتيب اللوحة الأم
اإع��ادة تركي��ب المعال��ج اأو عطل في المعالج�صماع اأ�صوات غريبة بعد تركيب المعالج2-

ا�صتبداله
بعد 3- حتى  العر�س  �صا�صة  على  �صيء  ظهور  عدم 

التاأكد من �صالحية بطاقة العر�س والذاكرة
اإع��ادة تركي��ب المعال��ج اأو عطل في المعالج

ا�صتبداله
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1- ماذا يق�صد باأداء المعالج  وتردده ؟
2- لماذا تحتاج المعالجات الحديثة )PGA(  اإلى تبريد؟

م�صتخدًما �صبكة الإنترنت، ابحث عن طريقة تبريد المعالجات بالماء، ثم ناق�س ذلك مع زمالئك.

3- رقاقات الذاكرة
اإلى عدة  ت�صتخدم  رقاقات الذاكرة في تخزين المعلومات ب�صكل دائم اأو موؤقت ، وتق�صم 

اأنواع رئي�صة، هي:
تفقد  ل  باأنها  الذاكرة  هذه  تتمّيز   :)Read Only Memory: ROM( فقط  القراءة  ذاكرة 
اإ�صافة  القراءة منها، ول يمكن  الكهربائية عنها، ويتّم  التغذية  انقطاع  محتوياتها عند 
لالحتفاظ  كهربائية  طاقة  لأّي  احتياجها  بعدم  وتمتاز  عليها،  جديدة  معلومات  اأّي 

بالمعلومات المخزنة فيها، وتق�صم ذاك�رة )ROM( اإلى:
.)Programmable ROM :PROM( 1. ذاكرة قابلة للبرمجة

.)Erasable PROM: EPROM( 2. الذاكرة القابلة للبرمجة والم�صح
 .)Electrical Erasable PROM: EEPROM( 3. الذاكرة القابلة للتعديل كهربائيًّا

ذاكرة الو�سول الع�سوائي )Random Access Memory : RAM(: تتمّيز هذه الذاكرة 
والكتابة  فيها  القراءة  ويتم   ، عنها  الكهربائية  التغذية  انقطاع  عند  محتوياتها  بفقدان 

عليها، وهناك نوعان اأ�صا�صيان لهذه الذاكرة، هما:
 :)Static RAM :SRAM( 1. الذاك�رة الإ�صتاتية
تعّد اأ�صرع اأنواع الذاكرة، ومن الأمثلة على 
الذاكرة  ا�صتخدامها في جهاز  الحا�صوب، 

 .)Cache Memory( الع�صوائية المخباأة
2. الذاكرة الدينامية )Dynamic RAM :DRAM(: ت�صتخدم هذه الذاكرة كذاكرة رئي�صة 

تحل  فهل  بطيًئا،  الجهاز  كان  لو 
الم�صكلة بزيادة رقاقات الذاكرة؟

اأ    - 

ب -
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ف�ي جه�از الحا�ص�وب، وم�ن اأنواعه�ا الذاك�رة الدينامي�ة ذات المع�دل الم�ص�اعف 
لنق���ل البيان�ات والت�ي ت�ص���تخدم ف���ي الأجه�زة الحديثة، والذاك��رة الدينامية نوع 
)Rambus DRAM( وت�ص��تخدم ه��ذه الرقاق��ة ف��ي اأجه��زة الحا�ص��وب المحم��ول 

.)Laptop(

الذاك��رة  اأن��واع   )24-1( ال�ص��كل  يبّي��ن 
الديناميكية.

ذاكرة ال�سيمو�ض )CMOS(: ذاكرة ع�صوائية �صعتها �صغيرة، ت�صتخدم في تخزين البيانات 
الالزمة  البرامج  اأجل  من  الأ�صا�صية؛  والإخراج  الإدخال  ذاكرة  قبل  من  الم�صتخدمة 
للتخاطب مع المكّونات المادّية القابلة للتغيير، مثل م�صغالت الأقرا�س ال�صلبة وبطاقات 
ال�صوت وغيرها،كما تحافظ هذه الرقاقة على معلومات الوقت والتاريخ وكلمة ال�صر 
بطارية  طريق  عن  المعلومات  لهذه  حافظة  وتبقى  الحا�صوب،  عن  التغذية  ف�صل  عند 

خا�صة مثبتة على اللوحة الأم.
من  ذاكرة   :)Basic Input/Output System: BIOS( الأ�سا�سية  والإخراج  الإدخال  ذاكرة 
نوع )ROM(، حيث اإنها ل تفقد محتوياتها عند انقطاع التغذية الكهربائية عنها، تخزن 

فيها مجموعة من البرامج، هي:

اإح��دى   :)Flash Bios( ذاك��رة
اأن��واع الذاك��رة القابلة للتعديل 

كهربائيًّا.

م��ن اأهم اأ�ص��باب تعليق الجهاز 
رقاق�ات  اإح���دى  ف���ي  عط��ل 

الذاكرة.

ال�صكل )1-24(: اأنواع الذاكرة الدينامية.

جـ -

د   -
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البرنام�ج  ه�ذا  يعم��ل   :)Power On Self Test : POST( الذاتي  الفح�س  برنامج   .1
عن�د بداية ت�صغيل الجهاز في كّل مرة، حيث يعّرف البرنامج مكّونات الحا�صوب 

الأ�صا�صية جميعها.
2. برنامج التحميل الأولي )Initial Program Load : IPL(: يبح�ث ه�ذا البرنام�ج ع�ن 
نظام الت�صغيل الموجود في جهاز الحا�صوب والمثّبت على اأحد الأقرا�س، ويحّمله 

.)Booting( اإلى الذاكرة الرئي�صة في عملية ت�صّمى ال�صتنها�س
3. برامج الإدخال والإخراج الأ�صا�صي: البرام�ج الخا�صة باأجهزة الإدخال والإخراج، 

مثل لوحة المفاتيح، وال�صا�صة، واأجهزة التخزين، والفاأرة.
4. برنام��ج اإع��دادات المكّون��ات المادي��ة للحا�ص�وب )CMOS Setup(: يعم�ل ه�ذا 

البرنامج على  �صبط الوقت ،والتاريخ ، واإعدادات المكّونات المادية للحا�صوب.
 :)Cache Memory( المخباأة  الع�سوائية  الذاكرة 
ذاكرة �صريعة للغاية ي�صتخدمها المعالج في ن�صخ 
والمخرجات  المدخالت  برنامج  من  اأجزاء 
التي  البرامج  من  البيانات  وبع�س  الأ�صا�صية، 
�صريع،  ب�صكل  اإليها  للو�صول  المعالج  يحتاجها 
الذي  الزمن  تقليل  على  الذاكرة  هذه  تعمل 
ي�صتغرقه المعالج في الح�صول على البيانات من 
الذاكرة الأم؛ لأّن الذاكرة الأم تعّد بطيئة بالن�صبة 
للمعالج، والتعامل معها مبا�صرة يوؤدي اإلى اإبطاء 
نوعين،  اإلى  الذاكرة  هذه  وتق�صم  الجهاز،  اأداء 

هما: 
1. الذاك�رة الع�ص�وائية الخارجي�ة المخب�اأة )External Cache Memory(: ذاكرة مكونة 

من �صرائح م�صتقلة تركب على فتحة خا�صة بها على اللوحة الأم.
2. الذاك�رة الع�صوائي�ة الداخلي�ة المخب�اأة )Memory Internal Cache(: ذاكرة موجودة 

داخل المعالج نف�صه، وتعّد جزًءا  ل يتجزاأ منه.
يبّين الجدول )1-3( اأهّم اأعطال الذاكرة.

توج��د ذاك��رة داخلي��ة مخباأة 
)داخ��ل المعالج( يطل��ق عليها 
وذاك��رة   ،)Internal Cache(
خارجية مخب��اأه )رقاقات مثبتة 
على اللوح��ة الأم( يطلق عليها 
اإّن  حي��ث   ،)External Cache(
حجم الذاكرة الداخلية المخباأة 
اأقّل من حجم الذاكرة الخارجية 

المخباأة.

هـ -
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اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم

�صماع �صوت رنين مت�صل1-
عدم تركيب الذاكرة 

بال�صكل ال�صحيح
التاأكد من تركيب الذاكرة 

بال�صكل ال�صحيح

ا�صتبدال الذاكرةعطل في الذاكرةعدم ظهور اأي �صيء على ال�صا�صة بعد تركيب الذاكرة2-

ا�صتبدال الذاكرةعطل في الذاكرةتعليق )توقف الجهاز عن العمل(3-

-4
ظهور حروف غريبة على �ضا�ضة العر�س اأو خطوط 

على �صطح المكتب
ا�صتبدال الذاكرةعطل في الذاكرة

-5)Insufficient Memory( ظهور ر�صالة
ت�صغيل عدد كبير من 

الملفات اأو البرامج
غلق عدد من البرامج

زيادة �صعة الذاكرة

الجدول )1-3(: اأعطال الذاكرة.

م�صتخدًما �صبكة الإنترنت، ابحث عن اأنواع ذاكرة )RAM( المبّينة في الجدول اأدناه، ثم اأكمل 
الجدول، وناق�س ذلك مع زمالئك.

1- قارن بين الذاكرة الع�صوائية المخباأة وذاكرة القراءة والكتابة الدينامية )DRAM( من حيث:
      1- ال�صرعة             2-  الحجم            3- ال�صتخدام

ال�ستخدامال�سرعة وال�سعةنوع الذاكرة
SRAM

ASRAM

SSRAM

DRAM

FPM DRAM

EDO DRAM

BEDO DRAM

2- قارن بين منافذ المواءمة  IDE و SATA و SCSI، من حيث ال�صكل وال�صرعة.
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)Cards( 4- البطاقات
بطاقات اإلكترونية ُتثّبت في ال�صقوق الموجودة على اللوحة الأم ، وظيفتها ربط الوحدات 
اأهم  اإلى تماثلية وبالعك�س، ومن  الرقمية  الطرفية مع جهاز الحا�صوب، وتحويل الإ�صارات 

هذه البطاقات:
بطاقة العر�ض ) ال�سا�سة( )Display Card(:  ت�صتخدم هذه البطاقة في ربط �صا�صة العر�س مع 
جهاز الحا�صوب، وتثّبت على اأحد �صقوق التو�صعة الموجودة باللوحة الأم، حيث تعمل 
على ترجمة الإ�صارات ال�صادرة من الحا�صوب لت�صبح قابلة للعر�س على �صا�صة العر�س، 
وتتكون بطاقة العر�س من ثالثة مكونات اأ�صا�صية،  هي: المخارج، والمعالج، والذاكرة، 
اإذ ت�صتخدم هذه الذاكرة للت�صريع في عر�س ال�صور والر�صوم على �صا�صة العر�س ، وت�صل 
باأنواع البطاقات  تتوافر هذه  )2GB(. كما  اإلى  البطاقات  بع�س  في  الذاكرة  �صعة هذه 

مختلفة وذلك تبًعا لنوع ال�صقوق الموجودة 
في اللوح��ة الأم، وقد ا�ص��تخدمت بطاقات 
م��ن نوع )PCI( ف��ي الأجه��زة القديمة، اأّما 
في الأجه��زة الحديثة، فت�ص��تخدم بطاقات 
)APG(، وفي اللوحات الحديثة اأ�ص��بحت 
 ،)Built In( ه��ذه البطاق��ات مثبت��ة داخليًّ��ا
يبين ال�ص��كل )1-25( بطاقة عر�س، ويبين 
الجدول )1-4( اأهّم اأعطال بطاقة العر�س.

الجدول)1-4(: اأعطال بطاقة العر�س.

ال�صكل )1-25(: بطاقة عر�س.

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم

�ص��ماع  �ص��وت متقطع عن��د بداية 1-
الت�صغيل

بطاق��ة العر���س متحركة من 
مكانها اأو معطلة

تثبيت بطاقة العر�س جيًدا
تنظيف بطاقة العر�س من الغبار

ا�صتبدال بطاقة العر�س

دقة ال�صا�صة غير �ص��حيحة )الكتابة 2-
كبيرة(

تعري��ف بطاق��ة العر�س غير 
�صحيح

تعريف بطاقة العر�س ب�صكل �صحيح
تغيير اإعدادات ال�صورة

اأ    - 
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 :)Fax/Modem Card( بطـــاقــة المــ�ســمــان
ت�ص��تخدم ه��ذه البطاق��ة ف��ي رب��ط �ص��بكة 
الإنترن��ت م��ع جهاز الحا�ص��وب عن طريق 
خ�ط الهات��ف با�ص��تخدام قاب���س م��ن ن�وع 
)RJ 11(، وه��ذا النوع من البطاقات يمتلك 
�ص��رعة بطيئ��ة في نقل��ه وا�ص��تقباله للبيانات 
حيث ت�ص��ل اإلى )KB 56( ف��ي الثانية، يبين 

ال�صكل )1-26( بطاقة الم�صمان.
الإنترنت  �صبكة  ربط  في  البطاقة  هذه  ت�صتخدم   :)Ethernet( المحلية  ال�سبكة  بطاقة 
نوع من  قاب�س  با�صتخدام   )ADSL( ال�صبكة  خط  طريق  عن  الحا�صوب  جهاز  مع 

)RJ 45(، وهذا النوع من البطاقات يمتلك 
�ص��رعة عالية في نقل البيانات وا�صتقبالها، 
وف��ي اللوح��ات الحديثة اأ�ص��بحت هذه 
البطاقة مثبتة داخليًّا )Built In(. يبين ال�صكل 
)1-27( بطاقة �ص��بكة، ويبي��ن الجدول 

)1-5( اأهّم اأعطال بطاقة ال�صبكة.

الجدول )1-5(: اأعطال بطاقة ال�صبكة.

ال�صكل )1-26(: بطاقة الم�صمان.

ال�صكل )1-27(: بطاقة �صبكة.

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم

عدم اإمكانية الت�صال 1-
بالإنترنت

�صبط اإعدادت الإنترنتخطاأ في اإعدادات الإنترنت
تثبيت بطاقة ال�صبكة وتنظيفها وتعريفهاخطاأ في تعريف بطاقة ال�صبكة

ا�صتبدال البطاقةعطل في بطاقة ال�صبكة
تغيير الكبلقطع في كبل ال�صبكة

)RJ45( ك�صر في منفذ)RJ45( تغيير منفذ

ب -

جـ -
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جهاز  من  الأ�صوات  اإخراج  عن  الم�صوؤولة  البطاقة   :)Sound Card( ال�سوت  بطاقة 
الحا�صوب عن طريق ال�صّماعات، واإدخال الأ�صوات اإلى جهاز الحا�صوب عن طريق

و�ص��لة الميكرف��ون الموج��ودة ف��ي 
ه��ذه البطاقة،وفي اللوح��ات الحديثة 
اأ�ص��بحت ه��ذه البطاقة مثبت��ة داخليًّا 
)Built In(، يبي��ن ال�ص��ك��ل )28-1( 
بطاقة �صوت، ويبين الجدول )6-1( 

اأهّم اأعطال بطاقة ال�صوت.
الجدول )1-6(: اأهّم اأعطال بطاقة ال�صوت.

بطاقة التلفاز والفيديو )TV Tuner(: ت�صتخدم هذه البطاقة في ا�صتقبال الإر�صال التلفازي 
على �صا�صة الحا�صوب، كما تتيح تو�صيل جهاز الحا�صوب باأجهزة العر�س، مثل م�صغل 
ا�صتقبال  من  البطاقة  تمكن  كما   ،)CD Player( المدمجة  الأقرا�س  وم�صغل  الفيديو، 

.)FM( موجات الراديو على التردد

ال�صكل )1-28(: بطاقة �صوت.

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم
ول 1- الجهاز،  من  �صوت  �صماع  عدم 

بال�صوت على  الخا�صة  الأيقونة  تظهر 
�صريط الأدوات

خط��اأ ف��ي تعري��ف البطاق��ة اأو 
الإعدادات اأو م�صكلة في البطاقة

اإعادة  ثم  البطاقة،  تعريف  اإعادة 
ت�صغيل الجهاز

تغيير بطاقة ال�صوت
�س2- خلل في م�صّخمات ال�صوت اأو �صدور ال�صوت ب�صكل م�صوَّ

المخرج الخا�س بها
فح�س الم�صّخمات والمخارج.

م��ع ف�صل في تعريف بطاقة ال�صوت3- ال�ص��وت  بطاق��ة  تعار���س 
البطاقات الأخرى

)Slot( تغيير مكان المنفذ
ا�صتبدال البطاقة

1- ما فائدة بطاقة التلفاز والفيديو )TV Tuner(؟
2- ما الفرق بين بطاقة الفاك�س وبطاقة ال�صبكة؟

د   -

هـ -
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ثالثاًا :وحدات التخزين
ت�صتخدم وحدات التخزين )Storage Unit( في الحتفاظ بالبيانات ل�صترجاعها لحًقا، خا�صة 

اإذا كانت قابلة للقراءة والكتابة منها واإليها، ومن اأهّمها: 
)Floppy Disk Driver( 1-  م�سغل القر�ض المرن

 )Floppy Disk( جهاز كهرميكانيكي، يعمل على تخزين المعلومات على القر�س المرن
وا�صترجاعها عند الحاجة، وهو قر�س بال�صتيكي دائري قطرة )3.5( بو�صة )اأن�س(، مغطى 
الحا�صوب، وله فتحة  المرنة على �صندوق جهاز  الأقرا�س  يثبت م�صغل  بمادة مغناطي�صية، 

ظاه��رة من ال�ص��ن�دوق يت��ّم من 
خالله��ا اإدخ��ال القر���س المرن 
ف���ي اأثناء عملية التخزين عليه، اأو 
القراءة منه، وت�ص��ل �صعة تخزي�ن 
اإل��ى )1.44(  المرنة  الأقرا���س 
ميغابايت. يبين ال�صكل )29-1( 

م�صغل القر�س المرن.

) Hard Disk Driver( 2- م�سغل القر�ض ال�سلب
 )Hard Disk( ال�صلب  القر�س  على  المعلومات  تخزين  على  يعمل  كهرميكانيكي  جهاز 
وا�صترجاعها عند الحاجة، وهو قر�س مغناطي�صي ذو �صعة تخزين بداأت من )10( ميجابايت 
و�صوًل ل�صعة تخزينية تزيد حاليًّا عن )5( تيرابايت، وي�صتخدم القر�س ال�صلب في تخزين 

الت�ص��غيل  ونظ��ام  والبرام��ج  والملف��ات  البيان��ات 
)ويندوز(، حيث يتكّون من مجموعة من الم�صارات 
الداخلية لت�ص��جيل البيانات عليها بطريقة اإلكترونية، 
ويع��ّد  اأ�ص��رع من م�ص��غل القر���س الم��رن، ويثبت 
الم�صغل على �صندوق جهاز الحا�صوب. يبين ال�صكل 

)1-30( م�صغل القر�س ال�صلب.

)اأ( م�صغل القر�س المرن )ب( القر�س المرن
ال�صكل )1-29(: م�صغل القر�س المرن.

ال�صكل )1-30(: م�صغل القر�س ال�صلب.
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مكّونات م�سغل القر�ض ال�سلب:  تالحظ من ال�صكل )1-31(، مكّونات م�صغل القر�س 
ال�صلب.

ال�صلب  القر�س  البيانات من  يتّم نقل  القر�ض ال�سلب للحا�سوب:  البيانات من  تقنيات نقل 
للحا�صوب باإحدى التقنيات المبينة في الجدول )7-1(:

الجدول )1-7( : تقنيات نقل البيانات من القر�س ال�صلب للحا�صوب.

العوامل الموؤثرة في اأداء القر�ض ال�سلب:
1. ال�صعة الكلية للقر�س.

.)SCSI, IDE/ATA, FireWire, USB, SATA( 2.  نوع التقنية التي يتم و�صل القر�س ال�صلب بها

ال�صكل )1-31(: مكّونات م�صغل القر�س ال�صلب.

تو�ص��يل  ي�صتح�ص��ن  ل 
م�صغل القر�س ال�صلب مع 
م�ص��غل القر���س المدمج 
على المقب�س نف�صه ؛ لأن 
يع��دل   )IDE( متحك��م 
�ص��رعته على �ص��رعة اأبطا 

م�صغل.

عدد الأجهزة التي يمكن �سرعة نقل البياناتاآلية نقل البياناتالتقنية
ا�ستخدامها

SCSI15)160( ميجابايت في الثانيةالتوازي

IDE/ATAالتوازي
 )ATA33( ح�صب نوع التقنية مثاًل

�صرعته )33(  ميجابايت في الثانية.
4

FireWire64)400( ميجابايت في الثانيةالتوالي

USBالتوالي
USB1: )12( ميجابايت في الثانية.

127
USB2: )480( ميجابايت في الثانية.

SATA2)150( ميغابايت في الثانيةالتوالي

اأ    - 

ب -

جـ -

اأ�سطوانة التخزين

راأ�ض الكتابة والقراءة

محرك دوران القر�ض

ذراع التحريك

ملف تحريك الذراع

منقي الهواء
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3. معدل نقل البيانات.
4. زمن الو�صول.

5. �صرعة دوران القر�س ال�صلب.
6. الذاكرة الع�صوائية المخباأة.

ال�صلب، ومن  القر�س  اإلى خلل في  توؤدي  اأ�صباب كثيرة  القر�ض ال�سلب: توجد  اأعطال 
اأهّمها:

1. �صوء ال�صتعمال للقر�س ال�صلب ب�صكل خا�س والجهاز ب�صكل عام.
عن  القر�س  توقف  اأو  القطاعات  بع�س  في  تلف  اإلى  الكهرباء  م�صاكل  توؤدي  قد   .2

العمل.
الممغنطة  المعدنية  ال�صفائح  مع  بالقر�س  الخا�صة  والقراءة  الكتابة  راأ�س  تالم�س   .3

الخا�صة به، توؤدي اإلى تلفه.
4. القطاعات التالفة والتي من الموؤكد اأنها �صتوؤثر في البيانات ب�صكل خا�س، وكذلك 

في عمر القر�س.
القر�س رغم  على  الت�صجيل  اإمكانية  ت�صبب عدم  والتي  الوهمية  التالفة  القطاعات   .5

وجود م�صاحة.

)Removable HD( 3- م�سغل القر�ض ال�سلب المتنقل
ال�صكل  يبين  تيرابايت،   )2( اإلى  التخزينية  �صعته  ت�صل 

)1-32( م�صغل قر�س �صلب متنقاًل.

)Flash Memory( 4- الذاكرة المتنقلة
ت�ص��ل �ص��عتها التخزينية اإلى )16( جيجابايت اأو اأكثر، 

يبين ال�صكل )1-33( ذاكرة متنقلة.

د   -

ال�صكل )1-32(: م�صغل قر�س �صلب متنقل.

ال�صكل )1-33(: ذاكرة متنقلة.
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)CD-DVD Driver( 5- م�سغل الأقرا�ض المدمجة
اأول ظهور لم�صغل القر�س المدمج كان في عام 1978م، وقد ا�صتخدم في قراءة  المعلومات 
المحفوظة على اأقرا�س دائرية  قطرها )12( �صم م�صنوعة من البال�صتيك ومغطى بطبقة رقيقة 
من الألومنيوم، وت�صّمى الأقرا�س المدمجة )CD-ROM(، اأّما في الأجهزة الحديثة، فقد طّور 

.)DVD-RW( وم�صغل )CD-RW( م�صغل الأقرا�س المدمجة لي�صتخدم في القراءة والكتابة
اأنواع الأقرا�ض المدمجة: توجد اأنواع عدة من الأقرا�س المدمجة، منها:

CD-R( .1(، ي�صتخدم في القراءة فقط، ويمكن تخزين بيانات ب�صعة  ت�صل اإلى )750( 
ميجابايت.

DVD-R( .2(، ي�صتخدم في قراءة البيانات التي تحتوي على ال�صور والأفالم، ويمكن 
تخزين بيانات ب�صعة  ت�صل اإلى )4.7( جيجابايت، اأو اأكثر.

CD-RW( .3(، يتم قراءة وكتابة البيانات عليه با�صتخدام �صعاع الليزر، ويمكن تخزين 
بيانات ب�صعة  ت�صل اإلى )750( ميجابايت.

مكّونات م�سغل القر�ض المدمج: يتكّون م�صغل الأقرا�س المدمجة من اأجزاء عدة، كما في 
ال�صكل )1-34(، وهي: 

1.  وحدة الليزر.
2.  محرك القر�س المدمج.

3. وحدة التقاط اأ�ضعة الليزر )تحتوي على عد�ضة(.
4.  محرك الم�صار )م�صننات لنقل الحركة(.

ال�صكل )1-34(: م�صغل الأقرا�س المدمجة.

عد�سة الليزر

وحدة الليزرمحرك القر�ض

ي�صتعمل �صعاع الليزر للقراءة 
م�ص��غالت  ف��ي  والكتاب��ة 

الأقرا�س المدمجة.

اأ    - 

ب -
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يبين الجدول )1-8( اأهّم اأعطال م�صغل الأقرا�س المدمجة.
الجدول )1-8(: اأعطال م�صغل الأقرا�س المدمجة.

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم
عدم ق��درة الحا�ص��وب عل��ى التحفيز  1-

)BOOT( من م�صغل الأقرا�س
ع��دم تعري��ف الم�ص��ّغل 

)اأولوية التحفيز(
بتعري��ف  الخا�ص��ة  القف��ازات  �ص��بط 

الم�صّغل
قلب الكبل اأو ا�صتبدالهكبل البيانات مقلوبل يعمل الم�صّغل مع اأنه م�صاء2-
قراءة غير �ص��حيحة للمعطيات اأو عدم 3-

اإمكانية القراءة
الغبار والخدو�س العميقة 

على القر�س المدمج
م�صح ال�صطح ال�صفلي للقر�س با�صتخدام 
قطعة قما�س ناعمة، وا�صتخدام محاليل 

كمنظف الزجاج
الأو�ص��اخ عل��ى عد�ص��ة 

القراءة
تنظيف عد�صة القراءة با�صتخدام محاليل 

منا�صبة

1- هل ت�صتطيع م�صغالت الأقرا�س المدمجة )CD( ت�صغيل الأقرا�س المدمجة )DVD(؟
2- بّين كيف يمكن تو�صيل اأكثر من م�صغل لالأقرا�س )ال�صلبة والمدمجة( على الكبل نف�صه؟

رابعاًا: وحدات الإدخال
اأهّم  ومن  الحا�صوب،  جهاز  اإلى  والبيانات  المعلومات  اإدخال  في  الوحدات  هذه  ت�صتخدم 

وحدات الإدخال: 
)Keyboard( 1- لوحة المفاتيح

وحدة الإدخال الأ�صا�ص��ية للحا�صوب، وتوجد 
باأن��واع واأ�ص��كال مختلف��ة، كما في ال�ص��كل 
)1-35( ، ومن الأنواع  الأكثر �ص��يوًعا النوع 
)Multimedia(، حي��ث يحت��وي ه��ذا النوع 
على بع�س المفاتيح الخا�صة بالتعامل مع برامج 
ت�ص��غيل الأ�ص��وات والأف��الم، بالإ�ص��افة اإلى

احتوائها على بع�س المفاتيح الخا�ص��ة بالتعام��ل مع الإنترنت، اإذ اإّن التعديالت التي اأدخلت 

ال�صكل )1-35(:لوحة المفاتيح.
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على لوحة المفاتيح لم تكن جوهرية، واإنما اقت�ص��رت على ال�صكل والت�صميم واإ�صافة بع�س 
المفاتيح ذات الوظائف الخا�صة.

يتم تو�صيل لوحة المفاتيح بجهاز الحا�صوب با�صتخدام اإحدى الو�صالت الآتية:
و�سلة )Pin DIN-5(: اأقدم اأنواع الو�صالت.

و�سلة )Pin Mini- DIN) (PS/2-6(: تعّد اأحدث من الو�صلة ال�صابقة.
و�سلة الناقل العام المتتالي )USB(: اأح���دث الو�ص���الت الت���ي ت�ص���تخدم ف���ي الأجه��زة 

الحديثة.
.)IrDA( ا�ستخدام الأ�سعة تحت الحمراء

.)RF( ا�ستخدام التردد الراديوي

)Mouse( 2- الفاأرة
ي�صتخدمها  اأن  ،ي�صتطيع  اإ�صارات كهربائية  اإلى  الإن�صان  يد  ترجمة حركة  الفاأرة على  تعمل 
الإن�صان،  يد  حركة  لتجاه  مناظر  اتجاه  في  ال�صا�صة  على  الموؤ�ّصر  تحريك  في  الحا�صوب 
وبال�صغط على اأحد المفاتيح الموجودة على الفاأرة، فاإن ذلك يوؤدي اإلى تنفيذ الأمر الذي 
يقع تحت الموؤ�ّصر على �صا�صة الجهاز، حيث ين�صح با�صتخدام الو�صادة )Mouse Pad( التي  

تتحرك عليها الفاأرة؛ لأنها تحميها من الأو�صاخ، ويوجد نوعان اأ�صا�صيان من الفاأرة، هما:
الفاأرة الميكانيكية ال�سوئية

هذه  ت�صتخدم   :)Optical Mechanical Mouse(
الفاأرة ثنائيات م�صّعة لل�صوء تتح�ّص�س حركة الفاأرة، 

ويبين ال�صكل )1-36( هذا النوع. 
هذه  ت�صتخدم   :)Optical Mouse( ال�سوئية  الفاأرة 
الفاأرة ح�ّصا�صات �صوئية لتعقب حركة الفاأرة على 
�صطح ما، حيث تلتقط �صوًرا لل�صطح الذي تحتها 
بمعدل يزيد عن )1500( �صورة بالثانية، ويقوم 
ومقارنتها  ال�صور  بتحليل  الرقمية  الإ�صارة  معالج 
لك�صف اأب�صط حركة تقوم بها الفاأرة، يبين ال�صكل 

)1-37( فاأرة �صوئية.

اأ    - 
ب -
جـ -

د   -
هـ -

ال�صكل )1-36(: فاأرة ميكانيكية �صوئية.

ال�صكل )1-37(: فاأرة �صوئية.

اأ    - 

ب -
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اإحدى  با�صتخدام  الحا�صوب  بجهاز  الفاأرة  تو�صيل  يتّم  المفاتيح،  لوحة  في  وكما 
الو�صالت الآتية:

1. و�صلة )Pin DIN-5(: اأقدم اأنواع الو�صالت.
2. و�صلة ))Pin Mini- DIN )PS/2-6(: تعّد اأحدث من الو�صلة ال�صابقة.

3. و�صلة الناقل العام المتتالي )USB(: اأحدث الو�صالت التي ت�صتخدم في الأجهزة 
الحديثة.

.)IrDA( 4. ا�صتخدام الأ�صعة تحت الحمراء
.)RF( 5. ا�صتخدام التردد الراديوي
يبين الجدول )1-9( اأهّم اأعطال الفاأرة.

الجدول )1-9(:اأعطال الفاأرة.
اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم
عدم انتظام حركة الفاأرة 1-

اأو عدم دقتها
الكرة  على  عوالق  اأو  اأتربة  وجود 
محوري  اأحد  على  اأو  للفاأرة  الداخلية 
الحركة، اأو تاآكل المحاور )البكرات( 

البال�صتيكية

قطنية  بقطعة  الخارج  من  الفاأرة  نظف 
ة  نظيفة، حتى تزيل اأّي اأثر للتراب خا�صّ

�صطحها ال�صفلي

م�صح ال�صطح ال�صفلي للقر�س با�صتخدام كبل الفاأرة غير مو�صلالفاأرة ل تعمل نهائيًّا2-
قطعة قما�س ناعمة، وا�صتخدام محاليل 

كمنظف الزجاج.
اإعادة تعريف الفاأرةم�صكلة في تعريف الفاأرة

)Touch Pad( 3- لوحة اللم�ض
تحريك  خالل  من  عليه  بال�صغط  اإّما  ا�صتخدامه  يمكن  المكتب،  �صطح  على  يو�صع  جهاز 
فناني  قبل  من  اللوحات  هذه  وت�صتخدم  خا�س،  نوع  من  قلم  با�صتخدام  اأو  عليه،  الإ�صبع 

الر�صوم في اإن�صاء اأعمال فنية رقمية مميزة.
)Tracker Ball( 4- كرة التتبع

للحركة،  اإ�صافية  م�صاحة  اإلى  ول  الفاأرة  رقعة  اإلى  تحتاج  ل  اإنها  للفاأرة،حيث  بدياًل  تعّد 
واإ�صافة اإلى اأنها تعطي تحكًما اأكثر واأ�صهل في حركة العنا�صر على ال�صا�صة، وت�صتخدم من 

قبل م�صممي الر�صوم.
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)Glide Point Mouse( 5- اإ�سبع التعقب
محور �صغير مغطى بغطاء مطاطي على �صكل اإ�صبع �صغير يقع داخل لوحة المفاتيح، ويتّم 
با�صتخدام الإ�صبع  الح�ّصا�س  المحور  ال�صا�صة من خالل تحريك  الفاأرة على  تحريك موؤ�ّصر 

بالتجاهات كلها. 
)Joystick( 6- ع�سا التحكم

ت�صتخدم هذه الع�صا مع الألعاب، ومنها ما تكون ذات ا�صتجابة �صريعة للحركة في اتجاهات 
ثالثية المحاور، وتحوي عّدة اأزرار.

)Scanner( 7- الما�سح ال�سوئي
التعامل معه  اإلى ملف يمكن  يعمل على م�صح المادة المطبوعة وقراءتها �صوئيًّا، وتحويلها 

داخل الحا�صوب.
8- الميكرفون 

يعمل على تحويل ال�صوت اإلى معلومات رقمية ي�صتطيع الحا�صوب التعامل معها.

1- ما اأنواع لوحات المفاتيح؟
2- اذكر اأجزاء الفاأرة ال�صوئية.

ا :وحدات الإخراج خام�ساً
ت�صتخدم وحدات الإخراج في ا�صتقبال المعلومات المر�صلة من قبل الحا�صوب، ومن اأهّمها: 

)Monitor( 1-  �سا�سات العر�ض
م�صدر  فهو  الحا�صوب  بجهاز  وثيًقا  ارتباًطا  العر�س  �صا�صة  على  تظهر  التي  ال�صورة  ترتبط 
ال�صورة ، حيث اإن معالج ال�صورة وذاكرتها موجودان في بطاقة العر�س داخل الحا�صوب، 
ال�صا�صة  ومهمة  و�صبطها،  ال�صورة  اإعداد  عن  الرئي�س  الم�صوؤول  يعّد  الحا�صوب  فاإّن  ولهذا 
اأهّم  اأعّده الحا�صوب، واأ�صبحت �صا�صة العر�س من  اإظهار ال�صورة بال�صكل الذي  فقط هي 
مكّونات منظومة الحا�صوب ال�صخ�صي، وب�صكل عام، تق�صم �صا�صات العر�س الم�صتخدمة 
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حاليًّا ح�صب تقنية عملها اإلى ثالثة اأنواع رئي�صة، هي :
�سا�سات اأنبوبة الأ�سعة المهبطة  )Cathode Ray Tube :CRT(: ا�صتخدمت هذه ال�صا�صات 
التي  التقنيات  فاإّن  المدة،  هذه  وخالل  التلفازية،  الأجهزة  اأغلب  في  طويلة  مدة  منذ 
الأ�صعة  اأنبوبة  �صا�صات  ا�صتخدمت  وقد  كثيًرا،  تتغير  لم  ال�صا�صات  هذه  ت�صتخدمها 

المهبطية في بداية الثمانينات كاأجهزة عر�س مع اأجهزة الحا�صوب.
ال�سائلــة الكري�ستاليــة  البلــورات  �سا�ســات 

 :)Liquid Crystal Display : LCD(
ت�صتخدم هذه ال�صا�صات ك�صا�صات عر�س 
م��ع اأجه��زة الحا�ص��وب، وف��ي لوحات 
الوثائ��ق،  ت�ص��وي�ر  اآلت  ف��ي  التحّك��م 
وتختلف هذه ال�صا�ص��ات عن ال�صا�ص��ات 
الأخرى في طريقة عر�س ال�ص��ورة، يبين 
.)LCD( صا�صة العر�س� )ال�صكل )1-38

تالحظ من ال�صكل )1-39( تركيب �صا�صة العر�س نوع )LCD(، حيث ت�صتخدم هذه 
ترانز�صتورات  من  م�صفوفة  ال�صا�صة 
والموا�صعات   )TFT( الرقيق  الفيلم 
مرّتبة على �صكل م�صفوفة فوق طبقة 
قاعدة من الزجاج، وي�صتخدم لكل 
بحيث  ترانز�صتورات  ثالثة  نقطة 
الألوان  اأحد  ترانز�صتور  كل  يكافئ 

.)RGB( الأم
تكون ال�صور في هذا النوع من ال�صا�صات اأكثر جودة وو�صوًحا؛ لأن التيار الكهربائي 
اإطفاء  يتّم  بينما  المرغوبة،  ال�صورة  لعنا�صر  والمكافئ  فقط  المحدد  ال�صف  في  يمّر 
وعند  ال�صورة،  عنا�صر  على  الجانبية  التاأثيرات  يمنع  مّما  كلها؛  المجاورة  ال�صفوف 
حدوث خلل في الترانز�صتور، فاإّن ذلك �صيوؤثر في نقطة واحدة فقط، اأما الموا�صعات 

فوظيفتها الحتفاظ بال�صحنة المغذية لعنا�صر ال�صورة حتى دورة الإنعا�س التالية.

اأ    - 

ب -

.)LCD( صا�صة العر�س� :)ال�صكل )1-38

.)TFT( ت�صتخدم تقنية )LCD( صا�صة� :)ال�صكل)1-39
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.)LCD( الدارات الأ�صا�صية ل�صا�صة )تالحظ من ال�صكل )1-40

اأما الجدول )1-10(، فيبين وظيفة هذه الدارات.
.)LCD( وظيفة دارات �صا�صة :)الجدول )1-10

�سا�سات )LED(: ت�صبه �صا�صات )LCD(، لكن الختالف في م�صدر ال�صوء الم�صتخدم، 
ففي �صا�صات  )LCD( ت�صتخدم اأنابيب الفلوري�صنت كم�صدر لل�صوء، اأّما في  �صا�صات  

)LED(، فاإنها ت�صتخدم مجموعة من الثنائيات ال�صوئية كم�صدر لل�صوء.

)Signal Cable( 2- كبل البيانات
وظيفته تو�صيل الإ�صارات )البيانات( المختلفة من خالل بطاقة العر�س )VGA( المثبتة داخل 
الم�صار  اإلى م�صارين رئي�صين؛  الإ�صارات  تق�صم  العر�س، حيث  �صا�صة  اإلى  الحا�صوب  جهاز 

الأول يحمل اإ�صارة ال�صورة )Video(، والم�صار الثاني  يحمل اإ�صارات التزامن والتحكم.

.)LCD( دارات �صا�صة :)ال�صكل)1-40

الوظيفةالدارة
)Power Supply( تزويد دارات ال�صا�صة المختلفة جميعها بالفولطيات الالزمةدارة التغذية

) Inverter Circuit( تعمل هذه الدارة على اإنتاج الفولطيات عالية القيمة الالزمة لت�صغيل دارة العاك�س
م�صابيح الإ�صاءة الخلفية

)Motherboard A/D( من اللوحة الأم )RGB( تعمل هذه الدارة على تحويل اإ�صارات الألوان الثالثة
اإ�صارة تماثلية اإلى اإ�صارة رقمية، ثّم تحويلها اإلى دارة المتحكم.

دارة التحكم والقيادة
)LCD Controller Driver(

تعمل هذه الدارة على ا�صتقبال المعلومات من اللوحة الأم،  وعليه 
ت�صغيل م�صفوفة الترانز�صتورات )TFT( الموجودة في ال�صا�صة

)LCD Panel( تعمل على التحكم في ال�صوء عن طريق الكري�صتال ال�صائلال�صا�صة الكري�صتالية

جـ -
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)Printers( 3- الطابعات
وتت�صل  الورق،  على  البيانات  لطباعة  الحا�صوب  بجهاز  ُتو�صل  الإخراج،  و�صائل  اإحدى 
بجهاز الحا�صوب عن طريق كبل الطابعة، حيث يتم و�صل الكبل عن طريق المخرج المتوازي 
النافثة للحبر، والطابعات  النقطية، والطابعات  اأنواعها: الطابعات  اأو مخرج )USB(، ومن 

الليزرية. و�صيتم تعّرف اأنواعها بالتف�صيل في الوحدة الثالثة.
)Speakers( 4- ال�سّماعات

هي الم�صوؤولة عن ا�صتقبال النغمات المختلفة من بطاقة ال�صوت واإخراجها للم�صتمع، وتتوافر 
مح�ّصنات  على  داخلها  في  ال�صماعات  بع�س  وتحتوي  مختلفة،  قدرات  ذات  �صّماعات 

ال�صوت يطلق عليها )Subwoofer(، حيث تتمّيز ب�صوت عاٍل ونقي.

يبين الجدول )1-11( اأهّم اأعطال �صا�صات العر�س. 
الجدول )1-11(: اأهّم اأعطال �صا�صات العر�س.

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم
توقف �صا�ص��ة العر�س عن العمل مع اإ�صاءة 1-

م�صباح دليل و�صول التغذية
اأو  التغذية  وحدة  في  العطل 
�صا�صة  كبل  اأو  العر�س  �صا�صة 

العر�س اأو بطاقة العر�س

اإ�صالح اأو تغيير وحدة التغذية.
تغيير كبل �صا�صة العر�س

تغيير بطاقة العر�س
توق��ف �صا�ص��ة العر�س مع اإطفاء م�ص��باح 2-

دليل و�صول التغذية
اأو  العر�س  �صا�صة  في  العطل 

بطاقة العر�س
)اإذا  ت�صغيله  ثّم  الجهاز  اإغالق 
اهتزاز،  دون  ال�صا�صة  ظهرت 

فالم�صكلة في بطاقة العر�س(
اأو �صورة معتمة 3- العر�س  �صا�صة  في  العطل 

بطاقة العر�س
)اإذا  ت�صغيله  ثم  الجهاز  اإغالق 
دون  العر�س  �صا�صة  ظهرت 

اهتزاز، فالم�صكلة في البطاقة(
ع��دم القدرة على �ص��بط الأل��وان )درجة 4-

الو�صوح(
اأو  العر�س  �صا�صة  في  العطل 

بطاقة العر�س
)اإذا تكررت  البطاق��ة  ا�ص��تبدال 
�صا�ص��ة  فا�ص��تبدل  الم�ص��كلة، 

العر�س(
�صا�صة األوان �صا�صة العر�س غير �صليمة5- اأو  الكبل  في  العطل 

العر�س
ا�صتبدال الكبل
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1- اذكر ثالثة اأعطال محتملة للفاأرة.
.)LCD( 2- اذكر الدارات الأ�صا�صية ل�صا�صات العر�س

.)LED( و �صا�صة ) LCD( 3- قارن بين �صا�صات العر�س
4- اذكر اأنواع الطابعات.

ا:  وحدة التغذية �ساد�ساً
تعمل وحدة التغذية )Power supply( في جهاز الحا�صوب على تحويل الفولطية المتناوبة اإلى 
فولطية مبا�صرة )م�صتمرة(، وبما اأّن مكّونات الحا�صوب ل تحتاج اإلى القيمة نف�صها من الفولطية 
اأو  المعالج  مثل  فولط،   )3.3( قيمتها  مبا�صرة  فولطية  اإلى  يحتاج  المكونات  فبع�س  المبا�صرة، 

الذاكرة، وبع�صها يحتاج اإلى )12 و 5( فولط كم�صغل الأقرا�س.
تو�صع وحدة التغذية داخل �صندوق معدني مثبت 
في �صندوق جهاز الحا�صوب، تحتوي وحدة التغذية 
و�صالت  على  ا  اأي�صً وتحتوي  تبريد،  مروحة  على 
 )41-1( ال�صكل  يبين  الكهربائية،  التغذية  تو�صيل 

وحدة التغذية الكهربائية.

)Switching Mode Power Supply :SMPS( 1- وحدة التغذية المفتاحية
المحولت  فيها  ت�صتعمل  خطية  تغذية  وحدات  ا�صتخدمت  القديمة  الحا�صوب  اأجهزة  في 
كفاءة  وذات  الحجم  كبيرة  الوحدات  هذه  وكانت  الحرارية،  والمبّددات  والموا�صعات 
منخف�صة، لذلك تّم ال�صتغناء عنها في الأجهزة الحديثة با�صتخدام وحدات التغذية المفتاحية 

�صغيرة الحجم والعالية الكفاءة، ويوجد نوعان من وحدات التغذية المفتاحية، هما:
وحدة التغذية )ATX(: مخ�ص�صة للحوا�صيب ال�صخ�صية التي ت�صتخدم المعالج )P3( اأو 

.)AMD( ما يكافئه من
 ،)P4( مخ�ص�صة للحوا�صيب ال�صخ�صية التي ت�صتخدم المعالج :)ATX12( وحدة التغذية

ال�صكل )1-41(: وحدة التغذية الكهربائية.

اأ    - 

ب -
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وما يميزها عن وحدات )ATX( وجود مو�صل اإ�صافي )12V( ذي اأربعة اأ�صالك تحتاجه 
.)P4( اللوحات التي تدعم

يبين ال�صكل )1-42( المخطط ال�صندوقي لمكّونات وحدة التغذية المفتاحية.

ال�صكل )1-42(: مكّونات وحدة التغذية المفتاحية.

اأّما الجدول )1-12(، فيبين وظيفة كل من دارات وحدة التغذية المفتاحية.
الجدول )1-12(: وظيفة دارات وحدة التغذية المفتاحية.

الوظيفةالدارةالرقم
تقويم  الفولطية المتناوبة  القادمة من الم�صدردارة تقويم اأولية 1-
تنعيم الفولطية المقومة الخارجة من دارة التقويم الأوليةدارة تنعيم )تر�صيح(2-
كمفت��اح 3- تعم��ل  اإلكتروني��ة  دارة 

و�صل/ ف�صل )تقطيع(
الأولية،  التنعيم  دارة  من  الخارجة  المبا�صرة  العالية  الفولطية  تقطيع 
حيث يتّم تقطيع الفولطية المبا�صرة بتردد عاٍل ي�صل اإلى )20( كيلو 

هيرتز، وي�صتخدم الترانز�صتورات في تقطيع الفولطية
مح��ّول كهربائي خاف���س للفولطية 4-

)Step Down Transformer(
ي�صتخدم في خف�س الفولطية الخارجة من دارة التقطيع.

تقويم  الفولطية المتناوبة الخارجة من المحّول الكهربائي الخاف�س دارة تقويم ثانوية5-
للفولطية.

تنعيم الفولطية المقّومة الخارجة من دارة التقويم الثانويةدارة تنعيم ثانوية6-
�صبط تردد تقطيع الفولطية العالية المبا�صرة حتى تتمكن من الح�صول دارة تغذية عك�صية7-

تتغّير  ول  التغذية،  في خرج وحدة  القيمة  ثابتة  مبا�صرة  فولطية  على 
بتغّير الأحمال المغذاة من وحدة التغذية

تبريد دارات تنظيم الفولطيةالمروحة8-

تنعيم
فولطية 
مبا�صرة

فولطية 
متناوبة

محّولمقّوم

تغذية 
عك�صية 
للتحكم

مقّومتنعيمدارة تقطيع
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2- فولطيات وحدة التغذية
توفر وحدة التغذية الفولطيات الآتية:

الفولطيات الموجبة وال�سالبة )-12(، )-5(، )3.3(، )5(، )12( فولط. 
فولطية الت�سغيل )PS-ON(: عند ال�صغط على مفتاح الت�صغيل في مقدمة الحا�صوب، تقوم 
الدارات المنطقية في اللوحة الأم بتاأري�س طرف الت�صغيل في وحدة التغذية؛ مما يدفع 
لمختلف  التغذية  فولطيات  بتزويد  والبدء  النتظار،  حالة  من  للخروج  التغذية  وحدة 
اأجزاء الحا�صوب، علًما باأّن طرف الت�صغيل في وحدات )ATX( هو الطرف رقم )14( 

من القاب�س الرئي�س.
فولطية الجاهزية )التغذية الجيدة ()Power Good(: توفر وحدة التغذية التيار الالزم لعمل 
ا اإ�صارة مهّمة  اللوحة الأم والمكّونات الأخرى في جهاز الحا�صوب، لكنها تر�صل اأي�صً
ا اإلى اللوحة الأم وهي اإ�صارة التغذية الجيدة، وعند ت�صغيل جهاز الحا�صوب تقوم  جدًّ
اإذا كانت فولطيات الدخل والخرج المطلوبة  التغذية باختبار ذاتي لفح�س ما  وحدة 
�صحيحة، فاإن كانت �صحيحة تر�صل اإ�صارة التغذية الجيدة  اإلى اللوحة الأم لتوؤكد باأنه 
بحالة  الإ�صارة وو�صعت  تر�صل هذه  لم  اإن  اأما  المر�صلة،  التغذية  على  العتماد  يمكن 
)OFF(، فتقوم رقاقة توقيت المعالج باإر�صال اأمر اإعادة الت�صغيل )Reset( اإلى المعالج، 
حيث يبداأ تنفيذ نظام )Bios( من جديد، ونتيجة عدم و�صول هذه الإ�صارة هي دخول 

.)Bios( المعالج في حلقة ا�صتدعاء م�صتمر لنظام
يبي���ن ال�ص����ك���ل )43-1( 
الفولطيات التي توفرها وحدة 

التغذية.
3- قدرة وحدة التغذية

التي  الفنية  الموا�صفات  اأهّم  من 
وحدة   اختيار  عند  مراعاتها  يجب 

التغذية اأو ا�صتبدالها هي قدرة وحدة التغذية، فيجب اأن تكون  وحدة التغذية قادرة على تغذية 
مختلف مكّونات جهاز الحا�صوب بالقدرة الكهربائية الكافية في الوقت نف�صه، تقا�س قدرة 

ال�صكل )1-43(:اأطراف فولطيات وحدة التغذية.

اأ    - 
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4- و�سالت وحدة التغذية
ت�صتعمل وحدات التغذية في الحوا�صيب ال�صخ�صية 
واأنواع  الحوا�صيب  اأنواع  بين  موحدة  و�صالت 
اللوحات الأم جميعها، مّما ي�صهل عملية التو�صيل، 
وي�صهل عملية ال�صيانة وا�صتبدال م�صدر التغذية اإن 
الو�صالت  ت�صميم  تّم  كما  لذلك،  الحاجة  ق�صت 
�صحيح،  غير  ب�صكل  تركيبها  عدم  ي�صمن  ب�صكل 
مّما قد يوؤدي اإلى حدوث تلف ج�صيم، يبين ال�صكل 

.)AT، ATX( و�صالت وحدات التغذية )1-44(

القدرة )الواط(الجهاز
20-30بطاقة ال�صا�صة
)PCI( 5بطاقة

)SCSI( 20-25بطاقة
4بطاقة �صبكة

5م�صغل الأقرا�س المرنة
10-25م�صغل الأقرا�س المدمجة

5-15م�صغل الأقرا�س ال�صلبة
20-30اللوحة الأم من غير معالج اأو ذاكرة

)10( واط لكل )128( ميجابايتالذاكرة الأم
30معالج )Pentium 3( اأو ما يكافئه
70معالج )Pentium 4( اأو ما يكافئه

ال�صكل )1-44(: و�صالت وحدات التغذية.

وحدة التغذية بالواط، وتتطلب اأجهزة الحا�ضوب ال�ضخ�ضية قدرة كافية لكي تعمل ب�ضكل 
�صحيح، كما هو مبين في الجدول )13-1(.

الجدول )1-13(: قدرة مكّونات جهاز الحا�صوب.
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اأغلب م�صاكل جهاز الحا�صوب تنجم عن وجود م�صاكل بوحدة التغذية. يبين الجدول  اإن 
)1-14( اأهّم اأعطال وحدة التغذية.

الجدول )1-14( :اأهّم اأعطال وحدة التغذية.

اإجراءات الإ�سالحال�سبب المحتملالعطلالرقم

تبري��د 1- مروح��ة  توق��ف 
وحدة التغذية عن العمل.

لت�صغيل  الالزمة  الفولطية  و�صول  عدم 
فح�س الفولطية على المروحة.المروحة.

تنظيف المروحة واإزالة الغبار عنهاتراكم الغبار على المروحة
ا�صتبدال المروحةتلف المروحة

-2
ع��دم وج��ود فولطي��ات 
وح��دة  مخ��ارج  عل��ى 

التغذية.

ف�ص��ل ف��ي كب��ل تزوي��د وح��دة الطاق��ة 
فح�س الكبل اأو ا�صتبدالهبالكهرباء

فح�س مفتاح الت�صغيل.تلف في مفتاح الت�صغيل.
فح�س الم�صهر وا�صتبداله.حرق الم�صهر

الكهربائي��ة  المكّون��ات  ف��ي  عط��ل 
والإلكترونية لوحدة التغذية

الكهربائي��ة  المكّون��ات  فح���س 
والإلكترونية وا�صتبدال التالف منها

1- ما وظيفة المروحة في وحدة التغذية؟ 
2- ما القدرة التي ي�صتهلكها كل من المعالجين )Pentium 3(  و )Pentium 4( ؟

3- لماذا ت�صتخدم دارات القدرة المفتاحية في اأجهزة الحا�صوب؟

اًل عن مبداأ عمل دارات التغذية المفتاحية، وناق�صه  م�صتخدًما �صبكة الإنترنت، اكتب تقريًرا مف�صّ
مع زمالئك.
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�سابعاًا: الحا�سوب المحمول
الحا�صوب المحمول )Laptop( �صكل من اأ�صكال الحوا�صيب، ويتميز بكتلته الخفيفة مقارنة 
لوحة  اندماج  له  المميِّزة  الخ�صائ�س  ومن  به،  والتنقل  بحمله  ي�صمح  مّما  المكتب،  بحا�صوب 

المفاتيح و�صا�صة العر�س ولوحة تحديد المو�صع )Touchpad( في داخل الجهاز.

يتكّون جهاز الحا�صوب المحمول من اللوحة الأم التي 
تحتوي على )المعالج، والذاكرة، وغيرها(، و م�صغالت 
 ،)LCD( الأقرا���س ال�ص��لبة والمدمجة، و �صا�ص��ة عر�س
ولوحة مفاتيح، ولوحة تحديد المو�صع )الفاأرة(، ومنافذ 
كمناف��ذ ال�ص��بكة، و )USB(، يبي��ن ال�ص��كل )1 -45( 

مكّونات الحا�صوب المحمول.

اأغلب المكّونات الموجودة في 
موجودة  العادي،  الحا�صوب 
المحمول،  الحا�صوب  في 

ولكنها اأ�صغر حجًما.

ال�صكل )1-45(: مكّونات الحا�صوب المحمول.

وفي ما ياأتي �صرح لبع�س مكّونات الحا�صوب المحمول:
1- المعالج

ي�صتخدم في الحا�صوب المحمول المعالج )Pentium Mobile(، وتمتاز معالجات الحا�صوب 
ا لتالئم ظروف الم�صتخدم المتنقل، فهي ل ت�صتهلك  المحمول عموًما باأنها �صنعت خ�صي�صً
فولطي��ة عالي��ة ول ترتفع  درجة حرارتها ب�ص��رعة، وبعد ظه��ور تقني��ة )Centrino( المزّودة 
بمعالجات )Pentium Mobile(، التي امتازت باأنها ت�صتخدم رقائق اأ�صغر حجًما مّما انعك�س 
على �ص��كل الجهاز الخارجي، فاأ�ص��بح خفيف الوزن و�ص��غير الحجم، بالإ�ص��افة لدعمها 
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لل�ص��بكات الال�ص��لكية وقل��ة ا�ص��تهالكها للبطارية، 
اأم��ا بالن�ص��بة لل�ص��رعة، فلي�س هن��اك مقيا�س يح��دد 
�ص����رعة معالج��ات )Centrino(  مقاب��ل معالج��ات 
)Pentium(، اإل اأّن معالج����ات )Centrino( تتف��ّوق 
عل�ى معالج��ات )Pentium( ب��الأداء والإمكانيات. 
 )Pentium Mobile( المعالج )يبين ال�ص��كل )1-46

الم�صتخدم في الحا�صوب المحمول.
2- الذاكرة

ت�ص��تخدم ذاك��رة �ص��غيرة الحج��م في الحا�ص��وب 
المحمول ،وت�صنف هذه الذاكرة اإلى:

ذاكــرة )MICRODIMM(: ذاك��رة م�ن ن���وع 
)SDRAM(،كما في ال�ص��كل )1-47(، ي�صل 

ترددها اإلى )100( ميغاهرتز.  

ذاكــرة )SODIMM(: ذاك��رة من نوع 
 ،)EDO DRAM( اأو   )SDRAM(
ويتوفر من هذه الذاكرة نوعان كما في 

ال�صكل )48-1(.

(، يختلف حجمها   L2(الثانوية و الذاكرة  ت�صّمى   :)Cache Memory( المخباأة الذاكرة 
ح�صب نوع المعالج، ففي معالجات )Pentium 4( كانت )512( كيلوبايت، اأّما الآن 

وفي معالج�ات )Pentium M(  و�صلت اإلى )2( ميجابايت. 

ال�صكل )1-46(: المعالج.

.)SODIMM( ذاكرة :)ال�صكل )1-48

ال�صكل )1-47(: ذاكرة 
.)MICRODIMM(

اأ    - 
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)Display( 3- �سا�سة العر�ض
من اأهّم �صا�صات العر�س الم�صتخدمة في الحا�صوب المحمول، �صا�صات البلورات الكري�صتالية 

. )LED( و�صا�صات ،)LCD( ال�صائلة
4- ال�سبكة المحلية الال�سلكية

يتوافر في الجهاز المحمول بطاقة �صبكة ل�صلكية ت�صتطيع الت�صال ب�صبكة الإنترنت ل�صلكيًّا.
)Keyboard( 5- لوحة المفاتيح

تت�صابه لوحة المفاتيح الموجودة في الحا�صوب المحمول مع لوحة المفاتيح الم�صتخدمة في 
الحوا�صيب العادية.

)Touch Pad( 6- لوحة اللم�ض
محّل  تحّل  التي  وهي   )Pointing( الم�صيرة  ت�صّمى 
فاأرة  اإ�صافة  ويمكن  العادي،  الحا�صوب  في  الفاأرة 
منفذ  خالل  من  المحمول  للحا�صوب  خارجية 

ال�صكل )1-49(: لوحة اللم�س.)USB(. يبين ال�صكل )1-49( لوحة اللم�س.

اأ�صعة الراديو ) Bluetooth (:  تطوير لتقنية الأ�صعة تحت الحمراء،  ت�صمح بالت�صال بين اأكثر 
اأمتار، ويمكن الت�صال حتى في حال وجود  من جهاز في محيط دائرة طول قطرها )10( 
الحواجز وب�صرعة اأعلى، وت�صتخدم في كثير من الحوا�صيب المحمولة و الطابعات و لوحات 

المفاتيح والفاأرة.
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ثامناًا : �سيانة اأجهزة الحا�سوب ال�سخ�سية
اإجراءات  بتنفيذ  البدء  الطلب، وقبل  اأو ح�صب  الحا�صوب وملحقاته دوريًّا  تتّم �صيانة جهاز 

ال�صيانة، يجب مراعاة الأمور الآتية:
• بدء عملية ال�صيانة والإ�صالح في مكان نظيف ومرتب وخاٍل من اأّي قطع اأو مواد غير ذات �صلة.
ال�صيانة، بحيث  بعيدة عن مكان  والكبالت  والأ�صالك  الكهربائية  التو�صيالت  اأّن  من  التاأكد   •
ي�صتطيع ال�صخ�س المعني بال�صيانة التحرك بحرية،دون التعر�س لهذه التو�صيالت وما قد ت�صببه 

من اأخطار.
الإلكترونية،  والمكّونات  القطع  ،وفح�س  وتركيبه  الجهاز  فّكّ  عند  الكهربائي  التيار  ف�صل   •
لتجّنب احتمال الت�صّبب في المزيد من الأعطال، بمالم�صة الأدوات المعدنية الم�صتخدمة في 
الفح�س لمكونات الجهاز الداخلية في اأثناء العمل، اأو نتيجة �ضقوط بع�س البراغي داخل الجهاز.
والمكونات  القطع  فّكّ  ويجب  الجهاز،  في  الداخلية  الأجزاء  رفع  في  والحذر  الدقة  توخي   •
ا في الفّكّ والتركيب، موجوًدا في  ح�صب الأ�صول المتبعة في ذلك؛ لأّن لكل قطعة اأ�صلوًبا خا�صًّ

كتيبات ال�صيانة الخا�صة بهذه القطع. 

هناك نوعان من ال�صيانة يمكن اإجراوؤها لجهاز الحا�صوب، وهما:
)Preventative Maintenance( 1-  ال�سيانة الوقائية

الو�صائل  اإحدى  وهي  حدوثها،  قبل  الأعطال  من  وبرمجياته  الحا�صوب  جهاز  حماية 
في  للبرمجيات  الوقائية  ال�صيانة  وتتلخ�س  الحا�صوب،  جهاز  عمر  اإطالة  في  الم�صتخدمة 
حمايتها من اأخطار الفيرو�صات المدمرة، اأّما معدات الحا�صوب، فيجب حمايتها من خطر 

الموؤّثرات الخارجية، ومنها:
ظروف  ففي   ، للحرارة  ح�صا�صة  الحا�صوب  مكّونات   :)Heat Effect( الحرارة  تاأثير 
الت�صغيل العادية يولد جهاز الحا�صوب حرارة ناتجة من ت�صغيل القطع الإلكترونية داخل 
الجهاز، ول يوؤثر ذلك عادة في الجهاز؛ ب�صبب وجود مروحة تهوية تخف�س الحرارة، 

وبخا�صة المتولدة في وحدة التغذية الكهربائية.
تاأثير الغبار )Dust Effect(: يوؤّثر الغبار في رقاقات جهاز الحا�صوب ومكّونات لوحاته 
الداخلية، وذلك بتكوين طبقة عازلة تمنع التهوية عن هذه المكّونات؛ ويوؤدي ذلك اإلى 

اأ    - 

ب -
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زيادة درجة حرارتها وتلفها، ووجود الغبار بين مكونات اللوحات يوؤدي اإلى حدوث 
ا بوجود الرطوبة في ف�صل ال�صتاء. ق�صر كهربائي، وخ�صو�صً

اإجراءات ال�سيانة الوقائية: في ما ياأتي اإجراءات ال�سيانة الوقائية لبع�ض مكّونات الحا�سوب:

ال�سيانة الوقائية للوحة المفاتيح: تتّم ال�صيانة الوقائية للوحة المفاتيح باتباع الخطوات الآتية:
1. ف�صل لوحة المفاتيح عن جهاز الحا�صوب؛ وذلك لأن لوحة المفاتيح تح�صل على 

تغذيتها من الكبل الذي ي�صلها بالحا�صوب. 
2. ا�ضتخدام الهواء الم�ضغوط لتنظيف لوحة المفاتيح.

3. فّكّ لوحة المفاتيح با�صتخدام مفّكّ البراغي المنا�صب لرفع الغطاء بلطف، وتنظيف 
لوحة المفاتيح من الأو�صاخ العالقة بها. 

المفاتيح واأخرج  لوحة  فافح�س  العمل،  اأو توقف عن  اإذا كان هناك مفتاح عالق   .4
غطاء المفتاح العالق، ثم نظف حول المفتاح وتحته با�صتخدام عود قطني وكمّية 

قليلة من الكحول لإزالة المادة التي ت�صبب الت�صاق المفتاح.
5. في حالة ان�صكاب ال�صوائل على لوحة المفاتيح، فيجب ف�صلها ب�صرعة عن الحا�صوب، 

وقلبها لل�صماح بال�صائل بالخروج منها.
6. عند وجود الزيوت اأو الحبر اأو الأو�صاخ على غالف لوحة المفاتيح، فيجب تنظيفها 

با�صتخدام قطعة قما�س ناعمة )خالية من الوبر( مع القليل من الكحول.
7.  و�صل لوحة المفاتيح بجهاز الحا�صوب بعد تنظيفها وتجفيفها تماًما.

ال�سيانة الوقائية للفاأرة: تتم ال�صيانة الوقائية للفاأرة باتباع الخطوات الآتية:
1. ف�صل الفاأرة عن جهاز الحا�صوب.

2. اذا كانت كرة الفاأرة مّت�صخة، فيجب تنظيف و�صادة الفاأرة با�صتخدام قطعة قما�س 
رطبة بالماء، اأّما اإذا كانت الو�صادة مهترئة، فيجب ا�صتبدالها؛ لأنها ت�صبب دخول 

وبر اأو جزيئات من المطاط اإلى الفاأرة.
3. فّكّ غطاء الكرة المنزلق، وذلك بتدوير الغطاء باتجاه ال�صهم الموجود عليها.

التمزق، واإنها  اأو  الت�صققات  اليد، والتاأكد من خلّوها من  اإلى راحة  اإخراج الكرة   .4
لي�صت بي�صوية اأو مائلة ال�صكل، واإل يجب ا�صتبدالها.

5. فح�س حجر كرة الفاأرة  وبكراتها، اإذا كان بداخلها اأو�ضاخ اأو خيوط، فيتّم تنظيفها 

اأ    - 
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با�صتخدام الملقط اأو العود القطني مع و�صع قطرات من الكحول عليها، اأو ا�صتخدام 
الهواء الم�ضغوط وذلك بتوجيه الهواء اإلى طرف واحد.

ا�صتخدام  دون  مبللة،  قما�س  قطعة  با�صتخدام  بم�صحها  وذلك  الفاأرة  كرة  تنظيف   .6
الكحول؛ لأنه ي�صبب ت�صقًقا فيها.

7. و�صل الفاأرة بجهاز الحا�صوب، واإعادة ت�صغيله، ثم فح�س اأزرار الفارة كلها.
ال�سيانة الوقائية لوحدة التغذية الكهربائية:  يجب اتباع الخطوات الآتية للتقليل من وقوع 

خلل في وحدة التغذية:
1. تاأمين التغذية الكهربائية المنا�صبة والم�صتقرة.

2. التاأكد الدائم من حركة مروحة التبريد الخا�صة بوحدة التغذية الكهربائية، وفي حال 
حدوث اأّي خلل فيها ين�صح با�صتبدالها على الفور.

ال�سيانة الوقائية لجهاز الحا�سوب من الداخل: يجب اتباع الخطوات الآتية:
1. غلق نظام الت�صغيل، ثم اإطفاء الجهاز و�صحب كبل التغذية من م�صدرالتيار المتناوب.

2. ارتداء معا�صم تفريغ الكهرباء ال�صاكنة.
3. ف��ّكّّ غ��الف جهاز الحا�ص��وب بعناية، مع النتب��اه اإلى الكبالت والأ�ص��رطة داخل 

الجهاز.
تجّمع  اإذا  والخارجية،  الداخلية  المنافذ  على  الغبار  تراكمات  من  الغالف  4. فح�س 

الغبار في اأماكن معينة، فهذا يعني وجود خلل في نظام التبريد.  
الم�ضغوط، واأنبوب التفريغ المزّود بفر�صاة ناعمة لتنظيف تراكمات  ا�صتخدام الهواء   .5

الغبار.
6. فح�س كبالت التغذية على اللوحة الأم، ووحدة تغذية محّركات الأقرا�س، وغيرها، 
والبحث عن اأّي و�صالت مخلخلة، والتاأكد من وجود بطاقات المواءمة  في اأماكنها 
ال�صحيحة، والبحث عن �صداأ في الو�صالت الطرفية في وحدة الذاكرة، وبطاقات 

التو�صع، فاإن كان لها اأثر فيجب تنظيفها با�صتخدام منظف التما�صات.
7. ا�ضتخدام الهواء الم�ضغوط لتنظيف الفتحات الخارجية لوحدة التغذية ثم الفتحات 
الداخلية، والأماكن المخ�ص�صة للمحركات، وبطاقات المواءمة والمنافذ، كما هو 

مبين في ال�صكل )50-1(.

جـ -

د   -
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ال�صكل)1-50 (: تنظيف جهاز الحا�ضوب با�ضتخدام الهواء الم�ضغوط·

8   . اإعادة غطاء غالف الجهاز اإلى مكانه.
9   . ا�صتخدام منظف  لتنظيف الغالف من الخارج.

10. ت�صغيل الجهاز ومراقبة ظهور اأّي خطاأ في اأثناء عملية )Post(، والتي تكون غالًبا 
م�صاكل في مو�صل التغذية، اأو بطاقة التو�صع.   

ال�سيانة الوقائية لمنافذ التو�سعة : تتّم ال�صيانة باتباع الخطوات الآتية:
1   . م�صح المو�صالت بقطعة قما�س ناعمة.

2  . فّكّ بطاق�ة التو�ص�ع م�ن المنف�ذ دون الو�ص�الت، ث�م م�صح كل مو�صل بلطف من 
الو�صالت جميعها  باتجاه  المو�صل  اأعلى  من  الم�صح  )عدم  الأ�صفل  اإلى  الأعلى 

لتجّنب اإخراج المو�صالت من البطاقة(.
3   . تنظيف منفذ التو�ضعة با�ضتخدام الهواء الم�ضغوط.

4   . ا�صتخدام منظف التما�صات في حال وجود اآثار �صداأ اأو تاأك�صد على المو�صالت.
5   . فح�س المو�صالت في منافذ التو�صعة، والتاأكد اأنها غير متاأك�صدة، اأو تغيّر لونها، وفي 

حال حدوث ذلك، فافركها بقطعة قما�س بنعومة، لأنها قد تثني اأو تنك�صر ب�صهولة.
ال�سيانة الوقائية للفتحات الخارجية: تتم ال�سيانة باتباع الخطوات الآتية:

ا�ضتخدام الهواء الم�ضغوط لنفخ الغبار من البّوابات، وعدم ا�ضتخدام الماء والكحول؛ 
لأنه قد يت�صرب اإلى الداخل وُيوؤثر في الت�صال.

ال�سيانة الوقائية ل�سا�سات العر�ض )LCD(: تتم ال�سيانة باتباع الخطوات الآتية:
ا�صتخدام منظف النوافذ )اأي منظف خاٍل من الأمونيا( على قطعة قما�س ناعمة.

هـ -

و  -

ز  -
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ا�صتخدم  اأو  المدر�صة،  مكتبة  في  والمتوافرة  الحا�صوب  في  المخت�صة  المراجع  اأحد  اإلى  ارجع 
الإنترنت، وابحث عن تاأثير كل من )الحرارة، والغبار، والتدخالت الكهرمغناطي�صية، والكهرباء 

ال�صاكنة( في جهاز الحا�صوب، مبيًنا طرق الوقاية منها، ثم ناق�س ذلك مع زمالئك.
ال�سيانة الوقائية لجهاز الحا�سوب المحمول: معظم اأغلفة الحوا�صيب المحمولة تكون ه�ّصة 
ناعمة  قما�س  قطعة  ت�صتخدم  الخارجي،  الغالف  ولتنظيف  خفيفة،  لتكون  وم�صّممة 
خالية من الوبر، وي�ضتخدم الهواء الم�ضغوط في تنظيف لوحة المفاتيح، وت�ضتخدم مواد 

التنظيف في تنظيف م�صغالت الأقرا�س المدمجة.
2- ال�سيانة العالجية

ياأتي دور هذا النوع من ال�صيانة بعد حدوث الأعطال في الجهاز، فهذا النوع من ال�صيانة 
يتطلب اكت�صاف الأعطال بعد حدوثها واإ�صالحها، ويجب ا�صتخدام اأحد م�صتويات ال�صيانة 

في هذه الحالة.
ا  ولعمل ال�صيانة العالجية، يجب اأن يكون ال�صخ�س متدّرًبا على هذا النوع من ال�صيانة، وملمًّ
بطرائق ت�صغيل الجهاز وفح�صه، ول بد من توافر ظروف منا�صبة ومكان منا�صب واأدوات فح�س 
وعدد منا�صبة للتعامل مع هذه الأنواع من الأجهزة ووحداتها، كما اأنه ل بد من توافر مخططات 
ال�صيانة الالزمة لوحدات الحا�صوب جميعها، بحيث يمكن ت�صخي�س الأعطال ب�صهولة عند تتبع 

هذه المخططات.

1- ما اأنواع ال�صيانة ؟
2- ما الموؤثرات الخارجية التي توؤثر في مكونات الحا�صوب المادية؟

3- ما المق�صود بال�صيانة العالجية؟
4- ما الأمور التي تجب مراعاتها قبل البدء بال�صيانة العالجية؟

5- اذكر م�صتويات ال�صيانة.
6- عدد خطوات ال�صيانة الوقائية لكل من :

ب-  م�صدر التغذية اأ- لوحة المفاتيح    

ح -
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1- اختر رمز الإجابة ال�صحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
)1( ت�صنع الأقرا�س ال�صلبة من:

اأ   - الغرافيت                         ب - النحا�س المغطى بطبقة مغناطي�صية           
ج�- الألومنيوم المغطى بطبقة مغناطي�صية      د   - البال�صتيك المغطى بطبقة من التفلون. 

)2( ت�صتخدم البطارية في جهاز الحا�صوب لتغذية:
    )RAM( اأ    - ذاكرة �صيمو�س       ب - ذاكرة القراءة والكتابة

ج� - ذاكرة القراءة فقط )ROM(     د    - الذاكرة الع�صوائية المخباأة
)3( التقنية التي تعتمد على نقل البيانات على التوازي من القر�س ال�صلب اإلى الحا�صوب هي 

تقنية:
           SATA - ب                          USB -   اأ

 .IEEE 1394 -   د           SCSI -�ج
)4( وظيفة الذاكرة الع�صوائية المخباأة هي:

اأ   - المواءمة بين �صرعة المعالج و�صرعة الذاكرة.
ب- تخزين البيانات من القر�س ال�صلب.

ج�- حفظ معلومات الوقت والتاريخ.
د  - حفظ اإعدادات الجهاز.

)5( تعد الفاأرة من وحدات:
اأ   - الإدخال                         ب - الإخراج           

ج�- التغذية        د   - التخزين. 
)6( ي�صتخدم �صّق التو�صعة نوع )AGP( في تو�صيل بطاقة:

 اأ  - العر�س.                                           ب - ال�صوت.    
ج�- الفاك�س.                         د   - ال�صبكة.
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)7(   ي�صتخدم المنفذ )PS2( في و�صل:
اأ   - لوحة المفاتيح.      ب- الطابعة.
ج�- الما�صح ال�صوئي.      د  - ال�صا�صة.

)8(   اأ�صغر نقطة �صوئية في ال�صا�صة ت�صّمى:
اأ   - بايت        ب- بت.           

ج�- بك�صل.       د  - م�صفوفة.
)9(  ل يوؤثر الغبار في راأ�س القراءة والكتابة في م�صغالت:

اأ   - الأقرا�س ال�صلبة.               ب- الأقرا�س المدمجة.     
ج�- الأقرا�س المرنة.                               د  - الأقرا�س الم�صغوطة.

)10( في الأجهزة الحديثة يتّم دمج بطاقة العر�س مع رقاقة:
اأ   - الج�صر الجنوبي.               ب- الج�صر ال�صمالي.     

ج�- ذاكرة الإدخال والإخراج الرئي�صة.   د  - ال�صيمو�س.
)11( الرقاقة التي تنتج كمية كبيرة من الحرارة والتي يتّم تزويدها بمبرد حراري لطرد الحرارة 

هي رقاقة:
اأ   - الج�صر ال�صمالي.               ب- الج�صر الجنوبي.     

ج�- الإدخال والإخراج الرئي�صة.    د  - ال�صيمو�س.
2- �صع اإ�صارة �صح اأو خطاأ اأمام كل من العبارات الآتية:

اأ   - )   ( تو�صع الذاكرة الع�صوائية في �صقوق التو�صعة.
ب- )   ( توجد الذاكرة المخباأة دائًما على اللوحة الأم.

ج�- )   ( التو�صيل الخطاأ لكابل نقل المعلومات من الأقرا�س اإلى الحا�صوب يوؤدي اإلى تلفها.
د  -  )   ( برنام�ج التحمي�ل الأول�ي للبرام�ج )IPL( ه�و برنام�ج ي�صمح للم�صتخدم اأن يعدل 

محتويات ذاكرة �صيمو�س.
ه� - )   ( ب�رنامج الختب�ار الذات�ي عن�د الإق�الع )POST( ه�و برنام�ج يق�وم باإجراء اختبار 
وذلك  حالتها  واإلى  اإليها  للتعرف  الأ�صا�صية جميعها  الحا�صوب  لمكونات  �صامل 

عند كل مرة يقلع فيها.
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و  - )    ( برامج الإدخال والإخراج الأ�صا�صية هي �صل�صلة من البرامج تتيح للحا�صوب التعامل 
والمكّونات  الت�صغيل  نظام  بين  الو�صيط  دور  وتلعب  الم�صافة،  المكّونات  مع 

المادية.
ز  - )   ( برنامج اإعداد �صيمو�س هو البرنامج الرئي�س الذي يتولى ال�صيطرة على الحا�صوب 

طول فترة الت�صغيل.
اإر�صالها عبر  اإ�صارات يمكن  اإلى  الحا�صوب  بيانات  الم�صمان على تحويل  )   ( يعمل  ح- 

خطوط الهاتف.
ط- )    ( وظيفة رقاقة الج�صر ال�صمالي نقل المعلومات والت�صال ما بين المعالج والذاكرة 

وبطاقة العر�س.
ي- )    ( من وظائف رقاقة ال�صيمو�س المحافظة على معلومات الوقت والتاريخ وكلمة ال�صر 

عند ف�صل التغذية عن الحا�صوب.
3   - عرِّف كالًّ مما ياأتي:

ب- �صقوق التو�صعة.    اأ   - المكّونات المادية.   
د  - بطاقة الم�صمان. ج�- اللوحة الأم.    

4   - علل ما ياأتي:
اأ    - تزّود المعالجات بمراوح.

ب- تفريغ الج�صم من الكهرباء ال�صاكنة قبل البدء بال�صيانة.
5   - ما وظيفة كلٍّ من:

ج�- مولد نب�صات ال�صاعة. ب- القفازات.  اأ   - رقاقة الج�صر الجنوبي.  
ه�- ذاكرة الو�صول الع�صوائي. د  - فتحات التو�صعة.   

6   - ما العمليات التي تتّم في برنامج الختبار الذاتي عند ت�صغيل برنامج )POST(؟
7   - اذكر البرامج المخّزنة في ذاكرة الإدخال والإخراج الرئي�صة )BIOS( ووظيفة كل منها.

8   - اذكر اأنواع �صقوق التو�صعة الم�صتخدمة في اللوحة الأم، واذكر ا�صتخدام كل منها.
 9  - ما وظيفة المعالج؟ وما العوامل الموؤثرة في اأدائه؟



الوحدة الأولى : �صيانة اأجهزة احلا�صوب ال�صخ�صية

63

10- ار�صم المخطط ال�صندوقي لمراحل وحدة التغذية المفتاحية، وبّين وظيفة كل منها.
11- حّدد نوع الذاكرة  المبّينة في ال�صكل )1- 51(.

12- اذكر اأ�صماء المكّونات الم�صار اإليها بالأرقام في ال�صكل )52-1(.

13- اذكر اأ�صماء المنافذ الم�صار اإليها بالأرقام في ال�صكل )1-53(، واذكر وظيفة كل منها.

ال�صكل)51-1 (.

ال�صكل)52-1 (.

ال�صكل)53-1 (.

6

1

2

3

4
5

1

4
5

2 3
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14- عّرف كالًّ من ال�صيانة الوقائية، وال�صيانة العالجية.
15- اذكر اأهّم الخطوات المتبعة لتنفيذ ال�صيانة الوقائية لكل من:

ب- وحدة التغذية الكهربائية. اأ   - الفاأرة.   
16- اذكر الأعطال التي تتعر�س لها اللوحة الأم.
17- اأجب عما ياأتي حول الحا�صوب المحمول:

اأ   - عّدد مكوناته.
ب- اذكر اأنواع ال�صا�صات الم�صتخدمة فيه.

ج�- اذكر اأنواع ذاكرة القراءة والكتابة الم�صتخدمة فيه .
18- اذكر مكّونات م�صّغل الأقرا�س المدمجة.

19- اذكر التقنيات الم�صتخدمة في نقل البيانات من القر�س ال�صلب اإلى جهاز الحا�صوب، مبّيًنا 
خ�صائ�س كل منها.



 التدريب  العملي

الوحدة األولى

المعالج

بطاقة ال�صوت

بطاقة ال�صبكةبطاقة العر�ض

بطاقة الفاك�ض

الذاكرة
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فّك الأجزاء الرئي�صة لمكّونات الحا�صوب ال�صخ�صي

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)1-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تفّك الأجزاء الرئي�صة لمكّونات الحا�صوب ال�صخ�صي.

- تتفّقد الأجزاء الرئي�صة لمكّونات الحا�صوب ال�صخ�صي.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�صوب.
- حقيبة عدة يدوية.

- اأ�صوارة تفريغ الكهرباء ال�صاكنة.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ارتِد اأ�صوارة تفريغ الكهرباء ال�صاكنة، 1-
الم�صبك  �صل  ثم  المع�صم،  في 
المعدني  الج�صم  مع   بها  الخا�ص 
ال�صكل  في  الحا�صوب،كما  لجهاز 

.)1(

ال�صكل )1( 

م�صدر 2- عن  الحا�صوب  جهاز  اف�صل 
التيار الكهربائي، ثم انزع الو�صالت 
جميعها  المت�صلة مع المنافذ، كما في 

ال�صكل )2(.

ال�صكل )2( 
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

 
جهاز 3- ل�صندوق  الجانبي  الغطاء  فكّ 

الم�صّلب،  المفّك  با�صتخدام  الحا�صوب 
كما في ال�صكل)3/اأ(، ثم ا�صحب الغطاء 

 )اأ(                                     )ب(الجانبي كما في ال�صكل )3/ب(.
ال�صكل )3(

فكّ وحدة التغذية: اتبع الخطوات الآتية:4-
اأ   - فّك البراغي الخا�صة بوحدة التغذيـة  
با�صتخدام المفّك الم�صّلب، كما في 

ال�صكل )4/اأ(.
ال�صكل )4/اأ(

ب-   انـزع وحـدة التغذيـة مـن �صنـدوق 
الجهاز، كما فــي ال�صكل )4/ب(.

ال�صكل )4/ب(

جـ-  حّدد و�صالت وحـدة التغذيـة علـى 
اللوحــــة الأم، كمــا فــي ال�صــكل 

)4/جـ(.

ال�صكل )4/جـ(

د  - انــــزع و�صــــالت التغذيــــة مــن 
ال�صــكل  فـــي  كمــا  الأم،  اللوحــة 

)4/د(.

ال�صكل )4/د(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الع�صــوائيــة 5- الذاكــرة  رقــاقــات  فكّ 
)RAM(: اتبع الخطوات الآتية:

اأ   - حّدد موقع الذاكرة الع�صــوائية على 
اللوحة الأم، كما في ال�صكل )5/اأ(.

ال�صكل )5/اأ(

ب- حــّرك الم�صــابك المثّبتــة لرقاقات 
الذاكرة اإلى الخلف، كما في ال�صكل 

)5/ب(.

ال�صكل )5/ب(

جـ- انزع رقاقة الذاكرة عن ال�صّق المثّبتة 
فيه، كما في ال�صكل )5/جـ(.

ال�صكل )5/جـ(

فكّ المعالج : اتبع الخطوات الآتية:6-
اأ   - فــّك البراغــي الخا�صــة بالمروحة 
با�صــتخدام المفّك الم�صّلب، كما 

في ال�صكل )6/اأ(.
ال�صكل )6/اأ(

ب- فكّ كبــل تغذية المروحة، كما في 
ال�صكل )6/ب(.

ال�صكل )6/ب(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

جـ- انزع المروحة، كما في ال�صكل 
)6/جـ(.

ال�صكل )6/جـ(

د- ارفــع الــذراع الخا�ــص بتثبيت 
المعالـــج، كمــا فـــي ال�صـــكل 

)6/د(.

ال�صكل )6/د(

هـ- انــزع الغطــــاء المعدنــي عــن 
المعالـــج، كمــا فـــي ال�صـــكل 

)6/هـ(.

ال�صكل )6/هـ(

و- انــزع المعالج، كما في ال�صــكل 
)6/و(.

ال�صكل )6/و(



70

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

فكّ م�صغل القر�ص ال�صلب: اتبع الخطوات 7-
الآتية:

لم�صــغل  المثّبتــة  البراغــي  فــّك   - اأ   
القر�ص ال�صــلب با�صتخدام المفّك 

الم�صّلب، كما في ال�صكل )7/اأ(.
ال�صكل )7/اأ(

ب-  انــزع كبــل البيانــات، كمــا فــي 
ال�صكل )7/ب(.

ال�صكل )7/ب(

جـ- انزع كبل التغذية، كما في ال�صكل 
)7/جـ(.

ال�صكل )7/جـ(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

د-  ا�صحب م�صغل القر�ص ال�صلب، كما 
في ال�صكل )7/د(.

ال�صكل )7/د(

فّك م�صغل الأقرا�ص المدمجة: اتبع 8-
الخطوات الآتية:

البراغي المثّبتة لم�صغل القر�ص  اأ   -  فكّ 
المدمج با�صتخدام المفّك الم�صّلب، 

كما في ال�صكل )8/اأ(.
ال�صكل )8/اأ(

ب- انزع كبل التغذية، كما في ال�صكل )8/ب(.

ال�صكل )8/ب(

جـ- انزع كبل البيانات، كما في ال�صكل )8/جـ(.

ال�صكل )8/جـ(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

د-   ا�صــحب م�صــغل القر�ص ال�صلب، 
كما في ال�صكل )8/د(.

ال�صكل )8/د(

فكّ بطاقة العر�ص: اتبع الخطوات الآتية:9-
اأ   -  فــكّ البراغي المثّبتة لبطاقة العر�ص 
علــى �صــندوق جهاز الحا�صــوب 
با�صــتخدام المفكّ الم�صّلب، كما 

أ(. ال�صكل ) 9/اأ(في ال�صكل )9/ا

ب- انــزع بطاقــة العر�ــص مــن فتحــة 
التو�صــعة المثّبتــة فيهــا، كمــا في 

ال�صكل )9/ب(.
ال�صكل )9/ب(

فكّ بطاقات ال�صوت، وال�صبكة، والفاك�ص: كّرر خطوات البند )9(.10-

 فكّ اللوحة الأم: اتبع الخطوات الآتية:11-
المفّك  با�صتخدام  البراغي  اأ   -   فّك 

الم�صّلب كما في ال�صكل )10/اأ(.
ال�صكل ) 10/اأ(

ب- انزع اللوحة الأم، كما في ال�صكل 
)10/ب(.

ال�صكل ) 10/ب(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.12-  اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

لماذا يجب تفريغ الج�صم من الكهرباء ال�صاكنة قبل البدء بعملية فّك مكّونات جهاز الحا�صوب 
ال�صخ�صي؟

تمارين للممارسة

ح�صب  اأو  الم�صغل،  في  �صغيرة  كمجموعات  اأو  الفردي  العمل  بطريقة  الآتي  التمرين  نّفذ 
توجيهات المعلم:

- اأح�صر جهاز حا�صوب محمول، كما في ال�صكل )11(، ثم فّك الغطاء العلوي، كما في 
ال�صكل )12(، وتعّرف المكّونات الداخلية، ثم امالأ الجدول اأدناه:

ال�صكل )11(

ال�صكل )12(



74

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة 
ووا�صحة كماياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

الموا�صفاتالوظيفةالمكّونالرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

النعمخطوات العملالرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

تفّقد مكّونات اللوحة الأم في جهاز الحا�صوب ال�صخ�صي و�صبطها

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)2-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تتفّقد مكونات اللوحة الأم.

- ت�صبط اإعدادات اللوحة الأم.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- لوحة اأم.
- الدليل الخا�ص باللوحة الأم.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

 تفّقد مكّونات اللوحة الأم المبّينة في ال�صكل )1(.1-

ال�صكل )1(

 امالأ الجدول )1(2-

اال�صتخدام/الوظيفةالوظيفةالمكّونالرقم
1
2
3
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اقراأ الدليل الخا�ص باللوحة الأم.3-
 ا�صبط �صرعة المعالج وفولطية المعالج،عن طريق �صبط القفازات )Jumpers(، كما هو 4-

مبين في الدليل الخا�ص باللوحة الأم. 
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.5- اكتب تقريًرا مف�صّ

تقويم التمرين

1- ما نوع رقاقة البيو�ص المثّبتة على اللوحة الأم؟
2- ما اأق�صى �صعة للذاكرة )RAM( يمكن تثبيتها على اللوحة الأم؟

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 
توجيهات المعلم:

- اأح�صر لوحة اأم حديثة، وكّرر الخطوات في التمرين ال�صابق،وقارن بين اللوحتين.
- اأح�صر لوحة اأم خا�صة بجهاز الحا�صوب المحمول، ثّم كّرر الخطوات في التمرين ال�صابق.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كماياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

تثبيت اللوحة الأم على �صندوق جهاز الحا�صوب

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)3-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تثبت اللوحة الأم على �صندوق الجهاز.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- حقيبة عدة يدوية.- البراغي.
- �صندوق جهاز حا�صوب.

- لوحة اأم.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

فّك براغي الغطاء الخارجي ل�صندوق 1-
المفّك  با�صتخدام  الحا�صوب  جهاز 

الم�صّلب، كما في ال�صكل )1(.

ال�صكل )1(

ثّبــت ال�صــواميل الخا�صــة باللوحــة 2-
الأم على القاعدة ال�صــفلية ل�صــندوق 
الجهاز با�صــتخدام زرادية ذات راأ�ص 

رفيع، كما في ال�صكل )2(.

ال�صكل )2( 
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ثّبــت اللوحــة الأم علــى ال�صــواميل 3-
الخا�صة بها، كما في ال�صكل )3(.

ال�صكل )3(

اللوحة 4- بتثبيت  الخا�صة  البراغي  �صّد 
الأم  با�صتخدام المفّك الم�صّلب،كما 

في ال�صكل )4(.

ال�صكل )4( 

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.5- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

 1- ما اأهّم الأمور التي يجب مراعاتها عند تركيب اللوحة الأم؟
 2- ما اأهّم العنا�صرالمعّر�صة لالأعطال على اللوحة الأم؟
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

فح�ص اللوحة الأم

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)4-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تفح�ص اللوحة الأم.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- حقيبة عدة يدوية.- البراغي.
- جهاز حا�صوب.

.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تاأكد من عدم وجود  دارة ق�صر نتيجة 1-
مالم�صة اأّي جزء من الجانب ال�صفلي 
مع الج�صم المعدني.  الأم  للوحة 
لجهاز  اأم  لوحة   )1( ال�صكل  ويبين 

حا�صوب.
ال�صكل )1(

افح�ص الموا�صعات الإلكترولتية المثّبتة على اللوحة الأم.2-
تاأكد من �صبط القفازات )Jumpers( جميعها.3-
افح�ص �صقوق بطاقات التو�صع،وتاأكد من عدم وجود اأّي اأطراف مثنية.4-
افح�ص اللوحة الأم بحًثا عن اأّي مكّونات اإلكترونية تالفة.5-
المرنة، وم�صغل الأقرا�ص 6- الأقرا�ص  ال�صلب، وم�صغل  القر�ص  افح�ص موا�صع تو�صيل 

المدمجة، وتاأكد من اأن اأطراف التو�صيل لي�صت مثنية اأو مق�صورة، وتاأكد من اأن الدارات 
المتكاملة جميعها  مثّبتة ب�صكل �صليم.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تاأكد من اأّن القفاز الخا�ص ببطارية  ذاكرة البيو�ص )CMOS( مثّبت في الو�صع ال�صحيح  7-
.)Clear( ولي�ص في و�صع)Normal( 

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.8- اكتب تقريًرا مف�صّ

تقويم التمرين

 ما اأكثر العنا�صر عر�صة لالأعطال على اللوحة الأم؟
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

تثبيت المعالج الميكروي على اللوحة الأم

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)5-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تثّبت المعالج الميكروي على اللوحة الأم .

األدوات والتجهيزاتالمواد

- حقيبة عدة يدوية.- معجون التو�صيل الحراري.
- �صندوق جهاز حا�صوب.

- لوحة اأم.
- معالج ميكروي.

- مروحة تبريد.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ارفع الغطاء المعدني، كما في ال�صكل 1-
.)1(

ال�صكل )1(

الأعلى، 2- اإلى  التثبيت  ذراع  ا�صحب 
العالمة  مراعاة  مع  المعالج،  ثّبت  ثّم 
الممّيزة عند التثبيت، كما في ال�صكل 

.)2(

ال�صكل )2(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

حّرك ذراع التثبيت اإلى الأ�صفل، كما في ال�صكل )3(.3-

ال�صكل )3(

اأ�صف المعجون الخا�ص بالتو�صيل الحراري على �صطح المعالج، كما في ال�صكل )4(.4-

ال�صكل )4(

ثّبت المروحة الخا�صة بتبريد المعالج، كما في ال�صكل )5/اأ(، ثّم �صّد البراغي الخا�صة 5-
بالتثبيت با�صتخدام المفّك الم�صّلب، كما في ال�صكل )5/ب(.

 )اأ(                                                                           )ب(
ال�صكل )5(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

�صل اأ�صالك تغذية المروحة بالمقب�ص 6-
الخا�ص علــى اللوحــة الأم، كما في 

ال�صكل )6(.

ال�صكل )6(

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.7- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

1- كم عدد اأطراف المعالج التي تّم تركيبها على اللوحة الأم؟
2-  لماذا ي�صتخدم معجون التو�صيل الحراري؟

تمارين للممارسة

نّفــذ التمرين الآتــي بطريقة العمــل الفردي اأو 
كمجموعات �صــغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 

توجيهات المعلم:
فّك المعالج ورّكبه على اللوحة الأم في ال�صكل 

)7(، مكرًرا الخطوات في التمرين )5(.
ال�صكل )7(

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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تثبيت رقاقات الذاكرة )RAM( على اللوحة الأم

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)6-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تثّبت  رقاقات الذاكرة )RAM( على اللوحة الأم .

األدوات والتجهيزاتالمواد

- �صندوق جهاز حا�صوب.
- لوحة اأم.

.)RAM( رقاقات الذاكرة -
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

حــّدد موقــع �صــقوق الذاكــرة على 1-
اللوحــة الأم، ثّم حــّرك ذراع تثبيت 
الذاكرة اإلى الخلف، كما في ال�صكل 

.)1(
ال�صكل )1(

حّدد على رقاقة الذاكرة النتوء المميز 2-
لها )يجب اأخذ ذلك بالح�صبان عند 

التثبيت(، كما في ال�صكل )2(.

ال�صكل )2(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ثّبت رقاقة الذاكرة في ال�صّق الخا�ص 3-
بها، كما في ال�صكل )3(.

ال�صكل )3(

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.4- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

1-  ما نوع رقاقة الذاكرة التي قمت بتثبيتها؟ حّدد �صعتها.
2- ما اأق�صى �صعة ذاكرة يمكن تثبيتها على اللوحة الأم؟

3- هل يمكن تركيب نوعين مختلفين من رقاقات الذاكرة على اللوحة الأم نف�صها؟

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي 
اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 

توجيهات المعلم:
- فّك رقاقة الذاكرة المثّبتة ورّكبها على اللوحة 
في  الخطوات  مكرًرا   ،)4( ال�صكل  في  الأم 

التمرين )6(.
- ثّبت رقاقتي ذاكرة على اللوحة الأم.

ال�صكل )4(

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:
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احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

تثبيت بطاقات العر�ص وال�صبكة وال�صوت على اللوحة الأم

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)7-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تثّبت بطاقة العر�ص على اللوحة الأم.
 - تثّبت بطاقة ال�صبكة على اللوحة الأم.

 - تثّبت بطاقة ال�صوت على اللوحة الأم. 

األدوات والتجهيزاتالمواد

- �صندوق جهاز حا�صوب.
- لوحة اأم.

.)AGP( بطاقة العر�ص -
- بطاقة ال�صبكة.

- بطاقة ال�صوت.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1 )AGP( ثّبــت بطاقة العر�ص في �صــّق
علــى اللوحــة الأم، كما في ال�صــكل 

.)1(

ال�صكل )1(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

بالبطاقــة 2- الخا�صــة  البراغــي  ثّبــت 
با�صتخدام المفّك الم�صّلب، كما في 

ال�صكل )2(.

ال�صكل )2(

ثّبت بطاقة ال�صــوت في اأحد �صقوق 3-
)PCI( علــى اللوحــة الأم، كمــا في 

ال�صكل )3(.

ال�صكل )3(

بالبطاقــة  4- الخا�صــة  البراغــي  ثّبــت 
با�صتخدام المفّك الم�صّلب، كما في 

ال�صكل )4(.

ال�صكل )4(

ثّبت بطاقة ال�صبكة في اأحد �صقوق )PCI( على اللوحة الأم، مكرًرا الخطوتين )2-1(.5-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.6- اكتب تقريًرا مف�صّ

تقويم التمرين

 1- هل يمكن تركيب بطاقتي �صوت لجهاز على اللوحة الأم نف�صها؟ لماذا؟
اأم   ،)Built In( الرئي�صة  اللوحة  على  المبنّية  ال�صوت  ببطاقة  الجهاز  ت�صغيل  اأف�صل،  اأّيهما   -2

تركيب بطاقة �صوت منف�صلة؟ علل ذلك.
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 
توجيهات المعلم:

ال�صكل )5(
- ما نوع البطاقة في ال�صكل )5(؟

- اذكر اأ�صماء اأجزاء البطاقة )6-1(.
- ثّبت البطاقة على اللوحة الأم.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم

1 2
3

4
6

5
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تثبيت م�صغالت الأقرا�ص ال�صلبة والمدمجة على �صندوق جهاز الحا�صوب

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)8-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - ترّكب م�صغل القر�ص ال�صلب على �صندوق جهاز الحا�صوب.
 - ترّكب م�صغل القر�ص المدمج على �صندوق جهاز الحا�صوب.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- �صندوق جهاز حا�صوب.
- لوحة اأم.

- م�صغل القر�ص ال�صلب.

- م�صغل القر�ص المدمج.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

في 1- ال�صلب  القر�ص  م�صغل  اأدخل 
كما  به،  الخا�ص  الحديدي  الحامل 

في ال�صكل )1(.

ال�صكل )1(

م�صغل 2- بتثبيت  الخا�صة  البراغي  ثّبت 
المفّك  با�صتخدام  ال�صلبة  الأقرا�ص 

الم�صّلب، كما في ال�صكل )2(.

ال�صكل )2(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ثّبت الحامل الحديدي على �صندوق 3-
جهاز الحا�صــوب، كما في ال�صــكل 

.)3(

ال�صكل )3(

�صــل كبل البيانات بم�صغل الأقرا�ص 4-
ال�صلبة، كما في ال�صكل )4(.

ال�صكل )4(

�صل كبل البيانات باللوحة الأم، كما 5-
في ال�صكل )5(.

ال�صكل )5(

�صــل كبل التغذية بم�صــغل الأقرا�ص 6-
ال�صلبة، كما في ال�صكل )6(.

ال�صكل )6(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأدخل م�صــغل الأقرا�ص المدمجة في 7-
المجــرى المخ�صــ�ص لــه، كمــا في 

ال�صكل )7(.

ال�صكل )7(

بم�صــغل 8- الخا�صــة  البراغــي  ثّبــت 
الأقرا�ص با�صتخدام المفّك الم�صّلب، 

كما في ال�صكل )8(.

ال�صكل )8(
�صــل كبل التغذية بم�صــغل الأقرا�ص 9-

المدمجة، كما في ال�صكل )9(.

ال�صكل )9(

�صــل كبل البيانات بم�صغل الأقرا�ص 10-
المدمجة، كما في ال�صكل )10(.

ال�صكل )10(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الأم،كما 11- باللوحة  البيانات  كبل  �صل 
في ال�صكل )11(.

ال�صكل )11(

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.12- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

 1- كـم عـدد م�صغالت الأقرا�ص ال�صلبـة والمدمجـة التي يمـكن تثبيتهـا علـى �صـندوق جهاز 
الحا�صوب؟

 2- كيف يمكن تعريف م�صغل الأقرا�ص ال�صلبة بحيث يكون )Master(؟

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 
توجيهات المعلم:

- اأح�صر م�صغلي اأقرا�ص �صلبة، وم�صغلي اأقرا�ص مدمجة. 
- قارن بينها مكماًل الجدول)1( :

الرقم
القر�ض المدمجالقر�ض ال�صلب

حجم البيانات الممكنةال�صركة الم�صنّعةحجم البيانات الممكنةال�صركة الم�صنّعة
1
2
3
4
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- فّك م�صّغل الأقرا�ص ال�صلبة با�صتخدام المفّك الم�صّلب في ال�صكل )12(، وتعّرف اأجزاءه 
الداخلية.

ال�صكل )12(

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

تركيب وحدة التغذية على �صندوق جهاز الحا�صوب

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)9-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - ترّكب وحدة التغذية على اللوحة الأم.

-  ترّكب كبل التغذية مع اللوحة الأم.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�صوب مثبت عليه: اللوحة الأم، 
المعالج، الذاكرة، م�صغالت الأقرا�ص.

- وحدة التغذية.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ثّبــت وحــدة التغذية على �صــندوق 1-
جهاز الحا�صــوب، كما في ال�صــكل 

.)1(

ال�صكل )1(

�صــّد البراغي الخا�صــة بتثبيت وحدة 2-
التغذية با�صــتخدام المفّك الم�صّلب، 

كما في ال�صكل )2(.

ال�صكل )2(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ثّبت كبالت وحدة التغذية على اللوحة الأم، كما في ال�صكلين )3و4(.3-

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.4- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

 لماذا ي�صتخدم كبلين لوحدة التغذية؟
تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 
توجيهات المعلم:

- اأح�صر وحدة تغذية. 
- فّك وحدة التغذية، وتعّرف الأجزاء الداخلية لها، كما في ال�صكل )5(.
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

ال�صكل )5(

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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تو�صيل الكابالت المختلفة مع اللوحة الأم

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)10-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تو�صل كبل الت�صغيل )Power On( مع اللوحة الأم.

 - تو�صل كبل اإعادة الت�صغيل )Reset( مع اللوحة الأم.
 - تو�صل كبل الثنائي الم�صع لل�صوء الخا�ص بالقر�ص ال�صلب مع اللوحة الأم.

 - تو�صل كبل الفاأرة ولوحة المفاتيح والعر�ص مع اللوحة الأم.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�صوب.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ثّبت الكبالت الخا�صة بالت�صغيل، واإعادة الت�صغيل، وال�صوت، ومنافذ )USB(، والثنائي 1-
الم�صع لل�صوء الخا�ص بالقر�ص ال�صلب على اللوحة الأم، كما في ال�صكل )1(.

ال�صكل )1(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ثّبت الكبالت الخا�صة بالفاأرة ولوحة المفاتيح بالمنافذ الخا�صة بها، كما في ال�صكل 2-
)3اأ(، وكبل ال�صا�صة بالمنفذ الخا�ص به،كما في ال�صكل )3ب(، وكبل التغذية بالمقب�ص 

الخا�ص به  كما في ال�صكل )3ج(.

ال�صكل )2(

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.3- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

 ما فائدة الثنائي الم�صع لل�صوء الخا�ص بالقر�ص ال�صلب؟

)ج( كبل التغذية)ب( كبل ال�صا�صة)اأ( الفاأرة ولوحة المفاتيح
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)CMOS( اإعداد

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)11-1(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
.)CMOS( ت�صبط اإعدادت - 

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�صوب.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

�صّغل جهاز الحا�صوب، وفي اأثناء الت�صغيل ا�صغط مفتاح )Delete(، كما في ال�صكل )1(.1-

ال�صكل )1(

اختر )STANDARD CMOS SETUP(، كما في ال�صكل )2(. 2-

ال�صكل )2(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

في ال�صــكل )3( تتّم الإعدادات 3-
القيا�صــية لل�صــيمو�ص، حيث يتّم 
تعــّرف المعلومــات تلقائيًّــا من 
قبل اللوحــة الأم ومنها: التاريخ، 
الوقت، م�صــغل القر�ص ال�صلب، 
م�صــغل القر�ــص المرن، م�صــغل 
القر�ص المدمج، حجم الذاكرة.

اخــــتر 4-  ،)4( ال�صــــكل  فـــــي  
.)BIOS FEATURES SETUP(

فــي ال�صــكل )5(، يتــّم تحديــد  5-
مــن  للجهــاز  الأّول  الإقــالع 
)القر�ص ال�صــلب اأو من القر�ص 
المدمــج(، وذلــك عنــد عمــل 
التهيئــة اأو من القر�ص المرن عند 
العمــل من خالل نظام الت�صــغيل 
بطاقــة  تحديــد  ويتــّم   ،)DOS(

العر�ص )مدمجة مع اللوحة الأم، اأو بطاقة تركب على �صقوق التو�صعة(.

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(

ال�صكل )5(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-6.)INTEGRATED PERIPHERALS( اختر ،)في ال�صكل )6

ال�صكل )6(

في ال�صكل )7(، يمكن  تفعيل 7-
اأو  الحا�صوب  مكّونات  بع�ص 

عدم تفعيلها.

في ال�صكل )8(، اختر8-
.)PNP/PCI CONFIGURATIONS(

ال�صكل )7(

ال�صكل )8(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تحديد 9- يمكن   ،)9( ال�صكل  في 
خطوط المقاطعة )IRQ ( يدويًّا اأو 
ب�صكل اآلي لمكّونات الحا�صوب.

الأمـــران 10-  ،)10( ال�صــكل  فــي 
و   )LOAD BIOS DEFAULTS(
 )LOAD SETUP DEFAULTS(
الموا�صفات  اإلى  العودة  يعنيان 
 CMOS لالإعـــدادات  القيا�صيــــة 

)اإعدادات الم�صنع(.

في ال�صكلين )12،11(، الأمران11-
)SUPERVISOR PASSWORD(
،)USER PASSWORD( و 

ي�صمحان بو�صع كلمة �صر للجهاز 
ككل )عــدم اإقــالع الجهــاز اإل 
بكلمة �صــر(، اأو تكون كلمة ال�صر 
ال�صيمو�ص  اإعدادات  اإلى  للدخول 
�صا�صــة  اإلــى  الدخــول  )عــدم 

ال�صيمو�ص اإل بكلمة ال�صر(.

ال�صكل )10(

ال�صكل )9(

ال�صكل )11(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الأمــران12-  ،)13( ال�صــكل  فــي 
و  )SAVE & EXIT SETUP(
)QUIT WITHOUT SAVING(
قمت  التي  التغييرات  حفظ  يتم 
من  ال�صا�صة  من  الخروج  اأو  بها، 
في  كما  التغييرات،  حفظ  غير 

ال�صكل )14(.

ال�صكل )14(

ال�صكل )12(

ال�صكل )13(

ال�صكل )13(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ال يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.13- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

 1- ما فائدة الأمر )Set User Password(؟
 2- ما فائدة الأمر )IDE HDD AUTO DETECTION(؟

 3- ف�ّصر: يبقى الجهاز محتفًظا بالمعلومات التي قمت باإعدادها في ذاكرة )CMOS(، بعد اإطفائه.

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 
توجيهات المعلم:

اأح�صر جهاز حا�صوب، ثم اختر اإعدادات  )CMOS(، وا�صبط ما ياأتي:
-  الوقت والتاريخ.

-  اختر عملية ال�صتنها�ص بحيث تكون من القر�ص ال�صلب، ثم من القر�ص المدمج.
-  اكتب المعلومات التي تتعلق بعدد الأقرا�ص ال�صلبة،والمدمجة، و�صعة الذاكرة.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

فّك البراغــي المثّبتة لوحــدة التغذية 1-
با�صتخدام المفّك الم�صّلب، كما في 

ال�صكل )1(.

ال�صكل )1(

تعــّرف المكوّنــات الداخلية لوحدة 2-
التغذية، كما في ال�صكل )2(.

ال�صكل )2(

�صيانة وحدة التغذية

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تتعّرف مكّونات وحدة التغذية.

 - تفح�ص وحدة التغذية،وت�صونها.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�صوب.- لحام ق�صدير.
- وحدة التغذية.

- حقيبة عدة يدوية.
- جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.

- كاوي لحام.

تمرين)12-1(
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

�صــل الطــرف الأخ�صــر فــي وحدة 3-
التغذيــة مع الطــرف الأ�صــود، حتى 
تعمل وحدة التغذية، من غير و�صلها 
ال�صكل )3(مع اللوحة الأم، كما في ال�صكل )3(.

�صــل وحدة التغذية بم�صدر الفولطية 4-
المتناوبــة، ثّم ق�ــص الفولطيات على 
مخــرج وحــدة التغذيــة، كمــا فــي 
ال�صــكل )4(، ثــّم دّون فــي دفتــرك 

ال�صكل )4(القراءات التي ح�صلت عليها.

ق�ص الفولطيات الكهربائية با�صتخدام 5-
جهــاز متعــدد القيا�ــص الرقمي على 
مخــارج وحــدة التغذيــة المبينة في 
ال�صــكل )5(، ثــّم دّون فــي دفتــرك 

ال�صكل )5(القراءات التي ح�صلت عليها.

جهاز 6- با�صتخدام  التغذية،  لوحدة  المكّونة  والكهربائية  الإلكترونية  العنا�صر  افح�ص 
متعدد القيا�ص الرقمي، ثم ا�صتبدل التالف منها.

ال يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.7- اكتب تقريًرا مف�صّ
تقويم التمرين

 1- لماذا ت�صتخدم المروحة في وحدة التغذية؟
 2- لماذا ت�صتخدم مبردات حرارية على بع�ص الترانز�صتورات في وحدة التغذية؟

 3- ما وظيفة الأطراف الآتية:
Power Good  - ب                        Power On  -اأ



108

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 
توجيهات المعلم:

-اأح�صر وحدة تغذية، ثّم نّظم جدوًل باأهّم العنا�صر المكّونة لها مبّيًنا وظيفة كل منها.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها ، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

تنظيف لوحة المفاتيح و الفاأرة

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
تنّظف لوحة المفاتيح.  - 

تنّظف الفاأرة.  - 

األدوات والتجهيزاتالمواد

.)Foam Cleaner( حقيبة عدة يدوية.- مادة تنظيف -
- لوحة مفاتيح.

- فاأرة.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
اأواًل : لوحة المفاتيح

فّك الغطاء الخارجي للوحة المفاتيح 
با�صتخدام المفّك الم�صّلب، كما في 

ال�صكل )1(.
ال�صكل )1(

تعــّرف المكوّنات الأ�صا�صــية للوحة 2-
المفاتيح، كما في ال�صكل )2(.

ال�صكل )2(

انـزع الغطـاء المطاطـي عــن اللوحــة 3-
كمــا فــي ال�صــكل )3(، ثــم نّظف 
المفــاتيح با�صــتخدام مــادة التنظيـف 

.)Foam Cleaner()3( ال�صكل

تمرين)13-1(
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-1
ثانيًا : الفاأرة

فّك الغطاء الخارجي للفاأرة با�صتخدام 
ال�صكل  في  كما  الم�صّلب،  المفّك 

.)4(

ال�صكل )4(

للفاأرة، كما 2- الداخلية  الأجزاء  تعّرف 
الجدول  امالأ  ثم   ،)5( ال�صكل  في 

:)1(

ال�صكل )5(

نّظف العجلة الدّوارة با�صتخدام مادة 3-
التنظيف، كما في ال�صكل )6(.

ال�صكل )6(
ال يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.4- اكتب تقريًرا مف�صّ

الوظيفةا�صم المكّونالرقم
1
2
3
4
5
6
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تقويم التمرين

الإ�صارات  اأ�صماء  اكتب   ،)7( ال�صكل  في 
لمدخل لوحة المفاتيح.

تمارين للممارسة

نّفــذ التماريــن العملية الآتيــة بطريقة العمل 
فــي  �صــغيرة  كمجموعــات  اأو  الفــردي 

الم�صغل، اأو ح�صب توجيهات المعلم:
 - اأح�صــر فــاأرة ميكانيكية �صــوئية، ثّم فّك 
الغطــاء الخارجــي لهــا كما في ال�صــكل 

.)8(

- اأكمل الجدول الآتي:

ال�صكل )7(

ال�صكل )8(

الوظيفةا�صم المكّونالرقم
1
2
3
4
5
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تمارين للممارسة

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها ، ثّم قيّم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

�صبط اإعدادات �صا�صات العر�ص

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تتعّرف المكّونات الداخلية ل�صا�صة العر�ص.

 - ت�صبط اإعدادات �صا�صة العر�ص.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- حقيبة عدة يدوية.
- جهاز حا�صوب.

.)LCD( صا�صة عر�ص� -
.)CRT( صا�صة عر�ص� -

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

فّك الغطاء الخارجي ل�صا�صة العر�ص، 1-
المبينة في ال�صكل )1(.

ال�صكل )1(

تعــّرف المكّونات الداخلية ل�صا�صــة 2-
العر�ص )LCD(، المبينة في ال�صــكل 

)2(، ثم امالأ الجدول )1(:

ال�صكل )2(

تمرين)14-1(



114

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

�صبط دقة ال�صا�صة3-
 ا�صغط زّر الفارة الأيمن على اأّي منطقة من �صطح المكتب.

 اختـــــــــــر خ�صـــــــــــائ�ص 4-
)Properties(، كمــــــا فـــــي 

ال�صكل )3(.

اختـــر 5-  ،)4( ال�صـــكل   فــي 
.)Setting( اإعدادات

الوظيفةا�صم المكّونالرقم
1
2
3
4
5

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اختــر 6-  ،)5( ال�صــكل  فــي 
اإعــــــــدادات الألــــــــــوان 
)Color Setting(، ثــّم اختــر 

.)Highest 32 Bit(

حّدد دقة ال�صا�صة )Screen Resolution(، بما يتالءم مع موا�صفات بطاقة العر�ص، و�صا�صة 7-
العر�ص.

الموجودة 8- ال�صــورة   ا�صــبط 
على ال�صا�صة في ال�صكل )6(، 

م�صتخدًما مفاتيح التحكم.

عن 9- الم�صوؤولة  المراحل   تتبع 
ال�صكل  في  المبّينة  الأعطال 

)7(، ثّم قم ب�صيانتها.

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.10- اكتب تقريًرا مف�صّ

ال�صكل )5(

ال�صكل )6(

ال�صكل )7(
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تقويم التمرين

في ال�صكل )8(، اكتب اأ�صماء الإ�صارات الكهربائية على مقب�ص )VGA( �صا�صة العر�ص.

ال�صكل )8(

تمارين للممارسة

نّفــذ التمارين العمليــة الآتية بطريقــة العمل الفردي 
اأو كمجموعــات �صــغيرة في الم�صــغل، اأو ح�صــب 

توجيهات المعلم:
 ،)CRT( تعّرف المكّونات الداخلية ل�صا�صة العر�ص -

كما في ال�صكل )9(، ثّم امالأ الجدول )2(:
ال�صكل )9(

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها ، ثّم قيّم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

الوظيفةالمكّونالرقم

النعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الأولى: التدريب العملي

�صيانة اأعطال جهاز الحا�صوب ال�صخ�صي

م�صتلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - ت�صّخ�ص اأعطال جهاز الحا�صوب ال�صخ�صي وت�صونها.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- لحام ق�صدير.
- اأقرا�ص �صلبة تحوي:

n نظام الت�صغيل.
n تعريف بطاقة ال�صوت.
n تعريف بطاقة العر�ص.

n برامج فح�ص الفيرو�صات.
n برامج ال�صيانة.

- جهاز حا�صوب.
.)RAM( رقاقات ذاكرة -

- بطاقة عر�ص.

- وحدة تغذية.
- بطاقة �صوت.

- م�صغالت اأقرا�ص �صلبة ومدمجة.
- كبالت لم�صّغالت الأقرا�ص.

- حقيبة عدة يدوية.
.)DMM(جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -

- كاوي لحام.

تمرين)15-1(

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1

بيان  وم�صباح  يعمل  ال  الحا�صوب  “جهاز  العطل)1(:  اأواًل: 
التغذية غير م�صاء”

فّك الغطاء الجانبي ل�صندوق جهاز الحا�صوب با�صتخدام 
ا�صحب  ثّم  ال�صكل)1/اأ(،  في  كما  الم�صّلب،  المفّك 
الغطاء الجانبي ل�صندوق جهاز الحا�صوب كما في ال�صكل 

)1/ب(.

ال�صكل )1(
)ب(

)اأ(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

التغذية 2- بوحدة  الخا�صة  البراغي  فّك 
في  الم�صّلب،كما  المفّك  با�صتخدام 

ال�صكل )2(.

ال�صكل )2(

انــزع وحــدة التغذيــة من �صــندوق 3-
الجهاز، كما في ال�صكل )3(.

ال�صكل )3(

حّدد و�صــالت وحــدة التغذية على 4-
اللوحة الأم، كما في ال�صكل )4(.

ال�صكل )4(

انــزع و�صــالت التغذية مــن اللوحة 5-
الأم، كما في ال�صكل )5(.

ال�صكل )5(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

�صــل الطــرف الأخ�صــر فــي وحدة 6-
التغذيــة مع الطــرف الأ�صــود، حتى 
تعمل وحدة التغذية، من غير و�صلها 
مع اللوحة الأم، كما في ال�صكل )6(.

ال�صكل )6(

الفولطية 7- التغذية بم�صدر  �صل وحدة 
على  الفولطيات  ق�ص  ثّم  المتناوبة، 
في  كما  التغذية،  وحدة  مخرج 
دفترك  في  دّون  ثّم   ،)7( ال�صكل 

القراءات التي ح�صلت عليها.
ال�صكل )7(

فّك البراغــي المثّبتة لوحــدة التغذية 8-
با�صتخدام المفّك الم�صّلب، كما في 

ال�صكل )8(.

ال�صكل )8(

الإلكترونيــــــة 9- العنا�صـــــر  افحـــ�ص 
التغذية  المكّونــة لوحدة  والكهربائيــة 
 ،)9( ال�صـــكل  فـــي  والمبيّنة  الآتيــة، 
با�صتخدام جهاز متعّدد القيا�ص الرقمي، 

ثم ا�صتبدل التالف منها.
 مفتاح الت�صغيل، الم�صهرات، المقاومات 
مروحة  الحماية،  مقاومات  الحرارية، 

ال�صكل )9(التبريد، الموا�صعات الإلكترولتية.
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-1
ثانيًا: العطل)2(: “جهاز الحا�صوب ال يعمل وم�صباح بيان التغذية م�صاء”

افح�ص اللوحة الأم باتباع الخطوات الآتية:
اأ   - تاأّكد من عدم وجود دارة ق�صــر نتيجة مالم�صــة اأّي جزء من الجانب ال�صفلي للوحة 

الأم مع الج�صم المعدني ل�صندوق الحا�صوب.
ب- افح�ص الموا�صعات الإلكترولتية المثّبتة على اللوحة الأم.
جـ- افح�ص اللوحة الأم بحًثا عن اأّي مكّونات اإلكترونية تالفة.

د  - تاأكد  من اأّن الدارات المتكاملة جميعها مثّبتة ب�صكل �صليم.
تاأكد من تثبيت المعالج، ومروحة التبريد.2-

تاأكد من اأّن رقاقات الذاكرة مثّبتة في ال�صقوق بال�صكل ال�صحيح، فّك الرقاقات ثّم اأعد 3-
تركيبها.

بّدل رقاقات الذاكرة في حال ا�صتمر العطل.4-

بطاقة 5- فّك  ال�صحيح،  بال�صكل  بها  الخا�ص  ال�صق  في  مثّبتة  العر�ص  بطاقة  اأّن  من  تاأكد 
العر�ص ثّم اأعد تركيبها.

بّدل بطاقة العر�ص في حال ا�صتمر العطل.6-

-1
ثالثًا: العطل)3( : “جهاز الحا�صوب يعمل على اإعادة الت�صغيل با�صتمرار”

 افح�ص الجهاز من الفيرو�صات، با�صتخدام برامج فح�ص الفيرو�صات.

 حّدث نظام الت�صغيل، وفي حال ا�صتمر العطل، فيجب الآتي: 2-
اأ   - افح�ص مروحة تبريد المعالج، وتاأكد من اأنها مثّبتة ب�صكل �صحيح.

ب- افح�ص مروحة تبريد وحدة التغذية.
جـ- افح�ص مفتاح اإعادة الت�صغيل.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
رابًعا: العطل)4( : “عدم ظهور اأّي بيانات على �صا�صة العر�ض”

افح�ص  رقاقات الذاكرة الرئي�صة )RAM(، باتباع الخطوات الآتية:
اأ   - تاأّكد من اأّن رقاقات الذاكرة مثّبتة في ال�صقوق بال�صكل ال�صحيح، وفّك الرقاقات، 

ثّم اأعد تركيبها.
ا. ب- تاأكد من اأّن رقاقات الذاكرة متوافقة مع بع�صها بع�صً

جـ- بّدل رقاقات الذاكرة في حال ا�صتمر العطل.

افح�ص بطاقة العر�ص باتباع الخطوات الآتية:2-
اأ   - تاأكد من اأّن بطاقة العر�ص مثّبتة في ال�صق الخا�ص بها بال�صكل ال�صحيح، وفك بطاقة 

العر�ص، ثّم اأعد تركيبها.
ب- بّدل بطاقة العر�ص في حال ا�صتمر العطل.

افح�ص اللوحة الأم، و في حال ا�صتمر العطل، فيجب ا�صتبدالها.3-

-1
”)Hang( جهاز الحا�صوب في حالة تعليق“ : )خام�ًصا: العطل)5

افح�ص  رقاقات الذاكرة الرئي�صة )RAM(، باتباع الخطوات الآتية:
اأ   - تاأّكد من اأّن رقاقات الذاكرة مثّبتة في ال�صقوق بال�صكل ال�صحيح، وفّك الرقاقات، 

ثّم اأعد تركيبها.
ا. ب- تاأّكد من اأّن رقاقات الذاكرة متوافقة مع بع�صها بع�صً

جـ- بّدل رقاقات الذاكرة في حال ا�صتمر العطل.

ال�صحيح، وفك بطاقة 2- بال�صكل  ال�صق الخا�ص بها  العر�ص مثّبتة في  اأّن بطاقة  تاأكد من 
العر�ص ، ثّم اأعد تركيبها.

بّدل بطاقة العر�ص في حال ا�صتمر العطل.3-
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-1
�صاد�ًصا: العطل )6( : “جهاز الحا�صوب ال يحمل نظام الت�صغيل”

تاأّكد من اإعدادات البيو�ص )اأولوية تحميل النظام(.

تاأّكد من كبل البيانات الخا�ص بم�صغل الأقرا�ص ال�صلبة، وفّك الكبل، ثّم اأعد تركيبه، 2-
وبّدل الكبل اإذا ا�صتمر العطل.

-3 ،)Master, Slave( ال�صلبة  الأقرا�ص  م�صغل  بتعريف  الخا�ص  القفاز  �صبط  من  تاأّكد 
والموجود على م�صغل الأقرا�ص ال�صلبة.

في حال ا�صتمر العطل، جّرب م�صغل اأقرا�ص �صلبة يحوي نظام ت�صغيل.4-

-1
�صابًعا: العطل )7( : “جهاز الحا�صوب ال ي�صدر �صوتًا م�صموًعا على ال�صماعة”

تاأّكد من اأّن ال�صّماعات مت�صلة بالمنفذ الخا�ص بها في جهاز الحا�صوب.
تاأّكد من اأّن بطاقة ال�صوت معرفة ب�صكل �صليم.2-
-3.)Mute( تاأّكد من اأّن مفتاح ال�صوت من �صريط الأدوات غير مو�صوع على الو�صع

تاأّكد من اأّن بطاقة ال�صوت مثّبتة في ال�صّق الخا�ص بها بال�صكل ال�صحيح، وفّك بطاقة 4-
ال�صوت ثّم اأعد تركيبها.

في حال اأن بطاقة ال�صوت من النوع المدمج مع اللوحة االأم, فنفذ ما ياأتي:5-
اأ   - تاأّكد من اأّن بطاقة ال�صوت المدمجة معرفة ب�صكل �صليم.

ب- جّرب بطاقة �صوت.
جـ- تاأكد من اإعدادت البيو�ص.

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.6- اكتب تقريًرا مف�صّ
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تقويم التمرين

1- لماذا ت�صتخدم المروحة في وحدة التغذية؟
2- لماذا ت�صتخدم مبّردات حرارية على بع�ص الترانز�صتورات في وحدة التغذية؟

3- اذكر احتمالت كل من الأعطال الآتية في جهاز الحا�صوب: 
اأ    - حجم الذاكرة المدّون على �صا�صة العر�ص غير �صحيح.

ب - ظهور حروف غريبة على �صا�صة العر�ص.
العر�ص  بطاقة  �صالحية  من  التاأكد  بعد  حتى  العر�ص  �صا�صة  على  �صيء  ظهور  عدم   - جـ 

والذاكرة الرئي�صة.

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �صغيرة في الم�صغل، اأو ح�صب 
توجيهات المعلم:

في  اّتبعتها  التي  الخطوات  واكتب  ب�صيانتها،  قم  الآتية،  الأعطال  بها  اأجهزة حا�صوب  لديك   
اإجراء ال�صيانة:  

- عدم قدرة جهاز الحا�صوب على التحميل من م�صغل الأقرا�ص المدمجة.
- ظهور ر�صالة )Insufficient Memory( على �صا�صة العر�ص عند ت�صغيل جهاز الحا�صوب.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها ، ثّم قيّم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �صطب محددة ووا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

النعمخطوات العملالرقم
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التقويم الذاتي  

ممتازجيّدمقبولعنا�صر االأداءالرقم
اأفّك الأجزاء الرئي�صة لمكّونات الحا�صوب ال�صخ�صي.1
اأتفّقد مكّونات اللوحة الأم في جهاز الحا�صوب ال�صخ�صي.2
اأثّبت اللوحة الأم على �صندوق جهاز الحا�صوب.3
اأفح�ص اللوحة الأم.4
اأثّبت المعالج الميكروي على اللوحة الأم.5
اأثّبت رقاقات الذاكرة )RAM( على اللوحة الأم.6
اأثّبت بطاقات العر�ص وال�صبكة وال�صوت على اللوحة الأم.7

جهاز 8 �صندوق  على  والمدمجة  ال�صلبة  الأقرا�ص  م�صغالت  اأثّبت 
الحا�صوب.

اأثّبت وحدة التغذية على �صندوق جهاز الحا�صوب.9
اأثّبت الكبالت المختلفة مع اللوحة الأم.10
11 .CMOS اأ�صبط اإعدادات ال�صيمو�ص
اأ�صّخ�ص اأعطال وحدة التغذية واأ�صلحها.12
اأنظف لوحة المفاتيح و الفاأرة.13
اأ�صبط اإعدادات �صا�صة العر�ص.14
اأ�صّخ�ص اأعطال جهاز الحا�صوب ال�صخ�صي واأ�صلحها .             15

يمكنني بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:



• هل تعمل اأجهزة الحا�شوب من غير اأنظمة الت�شغيل؟
• ما الفيرو�س؟

البرمجيات

الوحدة الثانية
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تعّرفت في الوحدة الأولى مكّونات جهاز الحا�شوب ال�شخ�شي، وكما هو معلوم لديك اأّن 
اأجهزة الحا�شوب انت�شرت انت�شاًرا وا�شًعا فقد اأ�شبحت في كل موقع، ول يمكن ال�شتغناء عنها 
باأّي حال من الأحوال، وذلك لما تقوم به من اأعمال وتطبيقات كثيرة،  اإ�شافة اإلى ما تتمتع به 
من قدرة عالية في اإجراء العمليات الح�شابية وغيرها من العمليات في وقت ق�شير جًدا، بالإ�شافة 
الحا�شوب  معّدات  ولت�شغيل  عالية،  بدقة و�شرعة  وا�شترجاعها، ومعالجتها  البيانات  تخزين  اإلى 
اختالف  على  الحا�شوب  ببرمجيات  يعرف  ما  توافر  من  بّد  فال  فاعاًل،  ا�شتخداًما  وا�شتخدامها 

اأنواعها وت�شنيفاتها، حيث ت�شّكل البرمجيات الجزء المكّمل للمكونات المادية للحا�شوب.
الفيرو�شات(،  البرمجيات،  الت�شغيل،  )نظام  البرمجية  بالمكّونات  الوحدة  هذه  تبحث 
وتن�شيب نظام الت�شغيل، وتهيئة الأقرا�س ال�شلبة، وتن�شيب البرامج الم�شادة للفيرو�شات، واأعطال 

البرمجيات.
يتوقع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن :
- تتعّرف اأنظمة الت�شغيل المختلفة.

- تتعّرف البرمجيات الخا�شة بجهاز الحا�شوب.
- تتعّرف البرمجيات الخا�شة ب�شيانة جهاز الحا�شوب.

ح مفهوم الفيرو�شات والبرامج الم�شادة لها. - تو�شّ
- تهيئ الأقرا�س ال�شلبة.

ب اأنظمة الت�شغيل على جهاز الحا�شوب. - تن�شّ
- ت�شتخدم البرمجيات المختلفة في �شيانة اأجهزة الحا�شوب.

ب البرامج الم�شادة للفيرو�شات. - تن�شّ
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)Software( أواًل: �لمكّونات �لبرمجية�
لت�شغيل معّدات الحا�شوب وا�شتخدامها ا�شتخداًما فاعاًل، ل بّد من توافر البرمجيات، لكن ما 

البرمجيات؟ وما ت�شنيفاتها؟
�لبرمجيات: مجموعة من البرامج يتّم ت�شغيلها داخل جهاز الحا�شوب ، وت�شّنف اإلى:

1- برمجيات نظم �لت�سغيل
مجموعة من البرامج المتخ�ش�شة لالإ�شراف على عمل جهاز الحا�شوب. 

نظام �لت�سغيل: مجموعة من الأوامر تتحكم في معّدات الحا�شوب والحزم التطبيقية وت�شرف 
عليها وتدعمها، حيث يُعّد نظام الت�شغيل الو�شيط بين الم�شتخدم ومعّدات الحا�شوب.

 وظائف نظام �لت�سغيل: يتحكم نظام الت�شغيل في تنفيذ البرامج، وتوجيه عمل وحدات 
الحا�شوب المختلفة، وتتلخ�س وظائفه في ما ياأتي:

1.  الإ�شراف على عمل جهاز الحا�شوب.
اإدارة الملفات واإن�شاوؤها وفتحها وتعديلها وا�شتدعاوؤها وحفظها.  .2

التحكم في العمليات المتنّوعة لالإدخال والإخراج والتخزين وال�شترجاع.  .3
ترتيب اأولويات تنفيذ البرامج.  .4

اإدارة الذاكرة الرئي�شة.  .5
 �لمكّونات �الأ�سا�سية لنظام �لت�سغيل: يتكّون نظام ت�شغيل من ثالثة مكّونات اأ�شا�شية، هي:

ملفات النظام )System File(: تنفذ هذه الملفات الوظائف الأ�شا�شية جميعها التي   .1
يقوم بها نظام الت�شغيل، ول يمكن تعديلها من قبل الم�شتخدم، ويتّم تحميلها في 

ذاكرة الحا�شوب عند بدء الت�شغيل.
واجهة الم�شتخدم )User Interface(: تتيح للم�شتخدم التفاعل مع جهاز الحا�شوب،   .2
ومن الأمثلة عليها �شطح المكتب )في اأنظمة الت�شغيل ويندوز(، ويوجد نوعان من 

واجهات الم�شتخدم، هما:
ية: حيث ت�شـتخدم فـي هـذه الواجهة لوحة المفاتيح لكتابة ن�ّس  اأ   . الواجهة الن�شّ

.)DOS( الأوامر المراد من الحا�شوب تنفيذها، كما في نظام الت�شغيل
ب.الواجهة الر�شومية: تظهـر البرامج والملفات في هذه الواجهة على �شكل �شور 

اأو رموز) اأيقونات(، كما في نظام الت�شغيل ويندوز.

�أ    - 

ب -

جـ -
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من  العديد  على  تحتوي  برامج   :)Accessories( الخدمة  وبرامج  الملحقة  البرامج   .3
البرامج الممكن ا�شتخدامها في ت�شحيح اأخطاء نظام الت�شغيل، ومنها اأدوات النظام 

.)System Tools(
�أنو�ع نظم �لت�سغيل: ت�شّنف اأنظمة الت�شغيل من حيث قدرتها على ت�شغيل اأكثر من برنامج 
للم�شتخدم نف�شه  في الوقت نف�شه اإلى اأنظمة متعددة المهام )Multi-Tasking(، واأنظمة 
الت�شغيل من حيث قدرتها على  اأنظمة  المهام )Single-Tasking(، كما ت�شّنف  وحيدة 
متعددة  اأنظمة  اإلى  نف�شه  الوقت  في  برامجها  بت�شغيل  م�شتخدم  من  لأكثر  ال�شماح 
�الأمثلة  ومن   ،)Single-User( الم�شتخدم  وحيدة  واأنظمة   ،)Multi-User( للم�شتخدمين 

على نظم �لت�سغيل �ل�سائعة ما ياأتي:
.)Disk Operating System: DOS( نظام الت�شغيل دو�س  .1

الواجهة  اأ�شلوب  ذات  الت�شغيل  اأنظمة  من  يعّد   :)Windows( النوافذ  ت�شغيل  نظام   .2
النظام  هذا  وظهر  ال�شورية،  والرموز  الفاأرة  تقنية  ا�شتخدام  يتيح  حيث  الر�شومية، 

بعدة اإ�شدارات من اأهّمها: 
 (Windows 98), (Windows 95), (Windows 3.11), (Windows 3.1), (Windows 7),

(Windows XP), (Windows Millenium)

3. نظام ت�شغيل اآبل ماكنتو�س )Mac OS(: نظام ت�شغيل خا�س باأجهزة اآبل ماكنتو�س، 
يتميز عن نظام النوافذ بقدرته وكفاءته في التعامل مع ال�شور والر�شوم.

4. نظام ت�شغيل يونك�س )UNIX(: ي�شتخدم هذا النظام في اأجهزة الحا�شوب التي تعمل  
كخادم )Server( والتعامل مع ال�شبكات. 

الت�شغيل  اأنظمة  عن  ال�شبكات  ت�شغيل  اأنظمة  تختلف  ل  ال�شبكات:  ت�شغيل  اأنظمة   .5
بتبادل  بال�شبكة  المت�شلة  الحا�شوب  ت�شمح لأجهزة  اأنها مهياأة بحيث  اإل  الأخرى 
المعلومات فيما بينها، وال�شتفادة من الموارد المتوافرة، مثل الطابعة اأو الأقرا�س 
العبث بالأجهزة ...  اأو  الت�شلل  اأمنية لمنع  اأّن لها قدرات  اإلى  المدمجة، بالإ�شافة 
وغيرها، ومن الأمثلة على اأنظمة ت�شغيل ال�شبكات نظام النوافذ )Windows NT(، و 

.)Windows Server 2008( و )Windows 2003( و )Windows 2000(

د   -
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1- اذكر مكّونات الحا�شوب التي ل تحتاج اإلى برامج ت�شغيل.
2- طابعة لها برنامج ت�شغيل )ويندوز ملينيوم(، هل يمكن تعريف هذه الطابعة على نظام ت�شغيل 

ويندوز )XP( با�شتخدام برنامج الت�شغيل نف�شه؟
2- �لبرمجيات �لتطبيقية 

برامج ت�شاعد على اإن�شاء كثير من التطبيقات المختلفة التي ي�شتطيع اأّي �شخ�س ا�شتخدامها،  
حيث تتوافر هذه التطبيقات في المجالت جميعها، مثل الهند�شة والريا�شيات والر�شم، ومن 

هذه البرمجيات:
مثل حزمة  الأغرا�س،  والمتعددة  المتكاملة  البرمجيات  من  �لبرمجية: مجموعة  �لحزم 

. )Microsoft Office( البرامج المكتبية
بر�مج ت�سميم �أنظمة قو�عد �لبيانات: ت�شتخدم هذه البرامج في بناء قواعد البيانات ، مثل 

.)Oracle( الأنظمة الحا�شبية ،ومن هذه البرمجيات اأوراكل
بر�مج تن�سيق �لو�سائط �لمتعددة وتن�سيق �ل�سور و�لر�سم �لهند�سي: ت�شتخدم هذه البرامج في 
ت�شميم البرامج التعليمية، ومن هذه البرمجيات: )Macromedia Flash( وبرنامج الر�شم 

.)3D Studio(  وبرنامج الت�شميم الر�شومي ثالتي الأبعاد ،)Auto Cad( الهند�شي
3-لغات �لبرمجة  

مجموعة من التعليمات والقواعد التي ت�شتطيع من خاللها كتابة برنامج معين، حيث  ت�شتخدم 
هذه البرامج في بناء اأنظمة الحا�شوب �شواء نظم الت�شغيل اأو البرامج التطبيقية، ويمكن ت�شنيف 

لغات البرمجة اإلى الآتي:
لغات �لم�ستوى �لمتدني, ومنها:

1.  لغة الآلة: الم�شتوى النهائي لأّي لغة برمجة ت�شتخدم مع الحا�شوب ، وهي اللغة 
التي يفهمها الحا�شوب لتحويل البرامج الم�شّممة باللغات الأخرى اإلى لغة الآلة، 
با�شتخدام برامج خا�شة، ت�شّمى المحّولت اأو المترجمات، وتتكّون من  الرقمين 

.)0 ، 1(

�أ    - 

ب -

جـ -

�أ    - 



130

لغة التجميع: ت�شتخدم هذه اللغة اخت�شارات معّبرة عن اللغة الإنجليزية للتعبير عن   .2
العمليات التي يتكّون منها البرنامج.

الكلمات  ت�شتخدم  لأنها  وذلك  �شهلة،  اللغات  هذه  تعّد  الم�شتوى:  عالية  لغات   .3
البرامج  لترجمة هذه  مف�ّشر  اأو  مترجم  اإلى  اللغات  تحتاج هذه  الإنجليزية، حيث 
)كويك  ولغة   ،(C++( ولغة  با�شكال(،  )تيربو  لغة  اللغات  هذه  وتنفيذها،ومن 

بي�شك(.
البرنامج  ترجمة  عملية  في  ال�شابقة  البرامج  لغات  مع  تت�شابه  �لحديثة:  �لبرمجة  لغات 
)الفيجيوال  برامجها  ومن  المرئية،  البرمجة  لغات  اللغات  هذه  اأهم  ومن  المكتوب، 
ا لغات الذكاء  بي�شك(، و)جافا(، و) فيجيول ++C(،  ومن لغات البرمجة الحديثة اأي�شً

.)PLC( ال�شناعي ، وهي اللغة التي ت�شتخدم في التحكم ال�شناعي مثل
4- �لبرمجيات �لخا�سة ب�سيانة جهاز �لحا�سوب

يتوافر العديد من البرمجيات التي ت�شتخدم في حماية جهاز الحا�شوب من الفيرو�شات ، كما 
تتوافر العديد من البرمجيات التي ت�شتخدم في الفح�س واإجراء ال�شيانة لجهاز الحا�شوب، 

ومن هذه البرمجيات:
بر�مــج �لحمايــة من �لفيرو�سات:  ت�شــتخدم هذه البرامج في حماية جهاز الحا�شــوب من 
الفيرو�شــات ،ومن هذه البرمجيــات )Norton Antivirus(، و )MacAfee Antivirus(، و 

.)AVG Antivirus(
�لبر�مج �لم�ساعدة: ت�شتخدم هذه البرامج في اإدارة جهاز الحا�شوب والملفات وتنظيم 
ال�شوت  ت�شغيل  وبرامج   ،)WinZip( الملفات  �شغط  برامج  البرامج  هذه  ومن  اأدائه، 
.)Acrobat Reader( مثل )PDF( وبرامج التعامل مع ملفات ،)Media Player( وال�شورة
البرامج  الحا�شوب، ومن هذه  اأجهزة  البرامج في �شيانة  ت�شتخدم هذه  �ل�سيانة:  بر�مج 
برنامج )Doctor Norton( الذي ي�شتخدم في فح�س القر�س ال�شلب و�شيانته، وبرنامج 
)Norton Utilities(  الذي ي�شتخدم في فح�س القر�س ال�شلب و�شيانته اأي�شًا، وبرنامج 
)C Cleaner( الذي ي�شتخدم  في تنظيف القر�س ال�شلب من الملفات غير المرغوب 

بها، وبرنامج )Partition Magic( الذي ي�شتخدم في تهيئة القر�س ال�شلب وتق�شيمه.

�أ    - 

ب -

جـ -

ب -
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جهاز  في  تن�شيبها  يتّم  ال�شانعة،  ال�شركات  تنتجها  برامج   :)Drivers( �لت�سغيل  بر�مج 
الحا�شوب لتتيح  لنظام الت�شغيل في الحا�شوب تعّرف المكّونات المادية الم�شافة )بطاقة

والطابعــة،  ال�شا�شــة،  وبطاقــة  ال�شــوت، 
وغيرها( والتعامل معها، حيث يلعب برنامج 
الت�شــغيل دور الو�شــيط بيــن نظام الت�شــغيل 

والمكّونات المادية.

هل تحتاج مكونات الحا�شوب كّلها 
اإلى برامج ت�شغيل؟

1- ما الفرق بين المعلومات والبيانات؟اذكر مثاًل على كل منها.
2- ما مهام نظام الت�شغيل؟

3- عّدد اأنواع البرمجيات. 

ثانيًا : تهيئة �لقر�ص �ل�سلب
تهيئة القر�س ال�شلب )Formating the HDD( هي اإعادة تجهيز القر�س ال�شلب.

1- �أنو�ع �لتهيئة
 يوجد نوعان من التهيئة، هما:

 :)Physical Formating( �لفيزيائيــة  �لتهيئــة 
يتّم في هذا النوع من التهيئة تق�شــيم اأقرا�س 
القر�ــس ال�شــلب اإلى عنا�شــره الأ�شا�شــية 
)الم�شــارات، والقطاعات، والأ�شطوانات( 

كما هو مبين في ال�شكل)2 -1(.
وخالل عملية التهيئة يتّم تحديد اأماكن بداية 
القطاعــات والم�شــارات ونهايتهــا، وعادة 
تتّم هذه التهيئة من قبل ال�شــركات ال�شانعة، 
حيــث تعرف هذه التهيئة  بتهيئة الم�شــتوى 

.)Low Level Formating( تق�شيم القر�س ال�شلب.المنخف�س :)ال�شكل )2 -1

�أ    - 

د   -

�لقطاع

�لم�سار�الأقر��ص
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الملفات، مثل  نظام  التهيئة و�شع  يتّم في هذه   :)Logical Formating( لمنطقية� �لتهيئة 
الم�شاحة  ا�شتخدام  الت�شغيل  لنظام  يتيح  مّما  ال�شلب،  القر�س  )FAT32 ، NTFS( على 
وتخزينها،  والبيانات  الملفات  قراءة  في  ال�شلب  القر�س  على  الموجودة  التخزينية 
وتعرف هذه التهيئة بتهيئة الم�شتوى العالي )High Level Formating(، تتّم هذه التهيئة 

بعد تهيئة القر�س فيزيائيًّا.
2- �لبر�مج �لم�ستخدمة في عملية �لتهيئة

برنامج  البرامج  البرامج ،ومن هذه  ال�شلب مجموعة من  القر�س  تهئية  ت�شتخدم في عملية 
.)EZ( وبرنامج ،)Magic Partition( وبرنامج ،)( وبرنامج ويندوز )نظام الت�شغيلFDISK(

 )HDD Partition( 3- تق�سيم �لقر�ص �ل�سلب
بعد تهيئة القر�س ال�شلب ،نلجاأ اإلى تق�شيمه ،ثم تهيئة الأق�شام الناتجة، وهناك  ثالثة اأنواع 

لتق�شيمات القر�س ال�شلب، هي:
نظــــام  علــــــى  الق�شــــم  هذه  يحتوي   :)Primary Partition( �الأ�ســا�ســي  �لق�ســم 
مثل  اأخرى،  بيانات  اأو  ملفات  اأّي  اإلى  بالإ�شافة  الويندوز(  )مثل  الم�شتخدم  الت�شــغيل 
)My Documents, Program Files(، حيث يجب تهيئة الق�شم الأ�شا�شي اأوًل بنظام ملفات 
منا�شب لنظام الت�شغيل الم�شتخدم، وذلك قبل تن�شيب نظام الت�شغيل، ولو كان القر�س 
ال�شلب يحتوي على العديد من الأق�شام الأ�شا�شية، فاإن واحًدا منها فقط �شيعمل، ويكون 
متاًحا لال�شتخدام، وهو الذي �شيتّم تحميل نظام الت�شغيل منه عند بدء ت�شغيل الحا�شوب.

الأق�شام  من  العديد  على  الق�شم  هذا  يحتوي   :)Extended Partition( �لممتد  �لق�سم 
المنطقية، ول يمكن اأن ي�شتخدم الق�شم الممتد في تخزين البيانات، بل يجب تق�شيمه 

اإلى عدد من الأق�شام المنطقية التي يمكن ا�شتخدامها في تخزين البيانات.
�لق�سم �لمنطقي )Logical Partition(: يوجد هذا الق�شم داخل الق�شم الممتد، ويحتوي 
على ملفات عادية و بيانات واأنظمة ت�شغيل مثل )OS/2, LINUX, Windows NT(، حيث 

يتّم تق�شيم القر�س ال�شلب لالأ�شباب الآتية: 
ا�شتخدام اأكثر من نظام ت�شغيل.    .1

2. ا�شتخدام الم�شاحة التخزينية الموجودة على القر�س ال�شلب باأف�شل �شكل ممكن. 
3. تاأمين الملفات ب�شكل اأكبر.

�أ    - 

ب -

جـ -

ب -
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4- ت�سمية �أق�سام �لقر�ص �ل�سلب
الت�شمية في ذات  تتعدد طرق  ت�شغيل لآخر، وقد  ال�شلبة من نظام  الأقرا�س  ت�شمية  تختلف 
نظام الت�شغيل اعتماًدا على م�شتوى الت�شغيل، فعلى �شبيل المثال : في واجهة الم�شتخدم في 
اأنظمة )ويندوز(، تبداأ ت�شمية اأق�شام القر�س ال�شلب بالحرف )C(، ثم باقي حروف الأبجدية 
باقي  تاأخذ  ثم   ،)C( دائًما  حرف  اأول  الأ�شا�شي  الق�شم  وياأخذ   ،)D E F G H( الإنجليزية 
الأق�شام المنطقية الحروف )D( ثّم )E( وهكذا، وعلى فر�س اأّن هناك اأكثر من قر�س �شلب 
الأ�شا�شي  الق�شم  اإّن  حيث  الأق�شام،  ت�شمية  ف�شيتم  نف�شه،  الوقت  في  بع�شها  مع  مو�شولة 
الخا�س بالقر�س الذي �شيتّم التحميل النظام منه �شياأخذ الحرف )C(، وبعد ذلك �شت�شّمى 
الثاني،  القر�س  الق�شم الأ�شا�شي في  اأّما   )F،E،D( بالقر�س الأول المنطقية الخا�شة  الأق�شام 

.)I،H،G( فتبداأ ت�شميته حيث تنتهي حروف الق�شم الأول

)Master Boot Record: MBR( 5- �سجل �الإقالع �لرئي�ص
لبّد من تحديد بداية ونهاية كل ق�شم منطقي موجود 
في  المعلومات  هذه  وُتكتب  ال�شلب،  القر�س  على 
نظام  ي�شتطيع  حتى  ال�شلب؛  القر�س  من  ما  مكان 
الت�شغيل تعّرفها كاأق�شام منف�شلة، و يقوم بهذه العملية 
حيث  منطقيًّا،  ال�شلب  القر�س  يق�شم  الذي  البرنامج 
اإّن اأول قطاع في بداية كل ق�شم منطقي ي�شّمى �شجل 
الإقالع )Boot Record(، وُتكتب فيه المعلومات كلها 
المتعلقة بمكان بداية الأق�شام المنطقية ونهايتها، كما 
يحّدد القر�س ال�شلب الن�شط )الذي تّم تحميل الجهاز 
في�شّمى  الأ�شا�شي،  للق�شم  الإقالع  �شجل  اأّما  منه(. 
يخبر  برنامج  على  ويحتوي  الرئي�س،  الإقالع  �شجل 
القر�س  مع  التعامل  ليبداأ  يفعل  ماذا  الحا�شوب  جهاز 
�شجل  في  الموجودة  المعلومات  تتغّير  ول  ال�شلب، 

الإقالع الرئي�س اأبًدا  في اأثناء عمل الجهاز.  

بع�س الفيرو�شــات تن�شــخ نف�شها 
في �شجل الإقالع الرئي�س، وتقوم 
باإتالفه، لــذا يجب الحر�س دائًما 
م�شــاد  برنامــج  ا�شــتخدام  عــى 

للفيرو�شات لمنع حدوث ذلك.

 :)Boot Record( الإقالع  �شجل 
ق�شم  كل  بداية  في  قطاع  اأول 
منطقي، وُتكتب عليه المعلومات 
كلها المتعلقة بمكان بداية الأق�شام 
تحّدد  كما  ونهاياتها،  المنطقية 
يجب  الذي  وهو  الن�شط  القر�س 

اأن يوجد نظام الت�شغيل.
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ثالثًا: �لفيرو�سات
اإنتاجها  يتّم  البرمجية  التعليمات  من  مجموعة 
لتتمكن من  اأو ملف  ببرنامج  نف�شها  وترفق  ا  خ�شي�شً
النت�شار من حا�شوب اإلى اآخر، وتتمكن هذه البرامج 
الأجهزة  اإ�شابة  اأو  والمعلومات  البرامج  تدمير  من 
بالخلل بعدة طرق، فمنها ما يبداأ بالعمل مبا�شرة عند 
والبع�س  الأوامر،  بع�س  تنفيذ  عند  وبع�شها  الإ�شابة 
المبرمج �شلًفا،  التوقيت والتاريخ  الآخر عندما يحين 
التكاثر  على  بقدرتها  الفيرو�شات  هذه  تتمّيز  كما 
الملفات  طريق  عن  اآخر  اإلى  جهاز  من  والنتقال 
الفيرو�شات  وت�شتهدف  الم�شتخدمين،  بين  المتبادلة 

البرامج الآتية:
(.ovl, .drv, .sys, .bin, .ddl, .vbx, .exe, .com( :البرامج التنفيذية، مثل •

)Boot Record, Master Boot, FAT, Partition Table( :البرامج التحميلية، مثل •
1- �أنو�ع �لفيرو�سات 

يتّم ت�شنيف الفيرو�شات على اأ�شا�س طريقة هجومها )طريقة الإ�شابة بها(، ومنها:
فقد  الم�شتخدمين،  لدى  المعروفة  الفيرو�شات  اأقدم  من  يعّد   :)Boot Sector Virus(
كانت هذه الفيرو�شات ت�شيب القر�س ال�شلب، وتنت�شر من خالل القر�س ال�شلب من 

م�شتخدم اإلى اآخر.
)File Infector Virus(: هذا النوع من الفيرو�شات يلحق نف�شه كملف في اأّي برنامج 
تنفيذي، ويتميز هذا النوع من الفيرو�شات بقدرته على النت�شار بعدة طرق وب�شرعة 
البريد  ور�شائل   ،)Flash Memory( المتنقلة  والذاكرة  ال�شلبة،  الأقرا�س  منها  عالية، 

الإلكتروني .
)Macro Viruses(: يتمّيز هذا النوع ب�شرعة النت�شار بين الم�شتخدمين خا�شة اأنه قادر 

على النت�شار في اأثناء تحميل البرامج اأو تنزيلها من �شبكة الإنترنت.

تنتقل الفيرو�شات اإلى جهاز الحا�شوب 
تحّمل  التي  والبرمجيات  البيانات  مع 
اأو  الإنترنت  مواقع  من  الحا�شوب  اإلى 
اأو ذاكرة  اأو المدمجة  الأقرا�س ال�شلبة 

فال�س.

من موؤ�شرات وجود الفيرو�شات في 
الحا�شوب  اأداء  انخفا�س  الحا�شوب 

ب�شكل ملحوظ.

�أ    - 

ب -

جـ -
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2- �أ�سهر �لفيرو�سات  
يوجد عدة اأنواع من الفيرو�شات، ومن اأهمها:

عام  في  انت�شرت  التي  الفيرو�شات  اأ�شرع  من  تعّد   :)Melissa Virus( ميلي�سا  فيرو�ص 
الإلكتروني،  البريد  اإ�شابة  في  فيرو�س( ومتخ�ش�شة  )ماكرو  نوع  1999م، وهي من 
وينت�شر هذا الفيرو�س عن طريق اللت�شاق في برامج الن�شو�س كملحق في ر�شالة البريد 

الإلكتروني.
ال�شلب  القر�س  م�شح  على  قادر  لأنه  الفيرو�شات؛  اأخطر  يعّد   :)CIH Virus( فيرو�ص 
واإ�شابة البرنامج الأ�شا�شي الم�شوؤول عن وحدات الإدخال والإخراج لجهاز الحا�شوب، 

مّما قد يت�شبب في تلف اللوحة الأم.
فيرو�ص �لحب )Love Virus(: م�شابه لفيرو�س ميلي�شا، ولكنه متخ�ش�س في اإ�شابة برنامج 

مايكرو�شوفت )اأوت لوك(.
3- �لوقاية من �لفيرو�سات 

اأف�شل الطرق للوقاية من الفيرو�س الح�شول على برنامج متخ�ش�س �شد الفيرو�شات مع متابعة 
الر�شائل  في  الملحقة  الملفات  فتح  من  الحذر  وكذلك  م�شتمر،  ب�شكل  البرنامج  تحديث 

الإلكترونية. 
4- �لبر�مج �لم�سادة للفيرو�سات 

التي ت�شكل تهديًدا  البرامج  الفيرو�شات وبقية  برامج تحمي جهاز الحا�شوب من هجمات 
اأّي م�شدر مثل  القادمة من  ال�شارة  الملفات  اأن تحدد هذه  المعلومات، ويمكن  اأمنيًَّا على 
الأقرا�س المدمجة، والأقرا�س اللينة، والذاكرة المتنقلة، والر�شائل الإلكترونية، وتثّبت هذا 
البرامج في القر�س ال�شلب، حيث تعمل على م�شح اأو تعطيل عمل البرامج المهددة ل�شالمة 

الجهاز،وهناك طريقتان لت�شغيل برامج الفيرو�شات:
�لت�سغيل �لمبا�سر: يعمل البرنامج الم�شاد للفيرو�شات تلقائيًّا عند ت�شغيل البرامج  اأو ن�شخ  �أ  - 

الملفات اأو تنزيل الملفات من الإنترنت.
�لت�سغيل عند �لطلب: يتّم ت�شغيل البرنامج الم�شاد للفيرو�س  من قبل الم�شتخدم للبحث عن  ب- 
البرنامج  ليقوم  المتنقلة،  ال�شلبة والمرنة والمدمجة والذاكرة  الفيرو�شات في الأقرا�س 

باإزالة هذه الفيرو�شات اأو التخل�س منها.

�أ    - 

ب -

جـ -
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5- ن�سائح عاّمة حول بر�مج �لفيرو�سات
تقوم  متخ�ش�شة،  �شركة  من  للفيرو�شات  الم�شادة  البرامج  �شراء  على  دائًما  الحر�س  يجب 
�شراء  تاريخ  من  الأقل  على  عام  لمدة  الإنترنت  �شبكة  عبر  مجاًنا  الدائم  التحديث  بخدمة 
البرنامج، وتحديث البرنامج ب�شكل دوري؛ لأن هناك الكثير من الفيرو�شات الجديدة التي 
قد تنت�شر، والطريقة الوحيدة لتجنب الإ�شابة بالفيرو�شات هي ا�شتمرارية التحديث للبرنامج 
ومن  تحديث،  كل  بعد  كلها  الجهاز  في  الموجودة  للملفات  الكامل  الك�شف  اإجراء  مع 
برنامج  اقتناء  باأّن  العتقاد   ، العالم  م�شتوى  الم�شتخدمين على  بين  غيرال�شحيحة  المفاهيم 
م�شاد للفيرو�شات يمنع هجوم الهاكرز والمخترقين ويحمي منه، وهذا طبًعا لي�س �شحيًحا، 
حيث اإن هذه البرامج تحميك فقط من الفيرو�شات )الديدان واأح�شنة طروادة(، وت�شتطيع 

تعرف معظم الفيرو�شات.
6- طرق �نتقال �لفيرو�سات 

تعّد الر�شائل الإلكترونية من اأكثر الو�شائل انتقاًل للفيرو�شات، وذلك ل�شهولة اإ�شافتها كملفات 
ا، ويعّد ن�شخ البرامج المقلدة م�شدًرا  ملحقة و�شرعة انت�شارها على ال�شبكة في زمن ق�شير جدًّ
اآخر للفيرو�شات، اإ�شافة اإلى اأنَّ هناك فيرو�شات قد تنت�شر من خالل برامج تقوم بتحميلها من 

خالل �شبكة الإنترنت اأو الأقرا�س ال�شلبة اأو الأقرا�س المدمجة اأو الذاكرة المتنقلة.  
�أعطال �لبرمجيات

في  اأو  الت�شغيل  نظام  في  ب�شبب وجود خلل  الحا�شوب  يتعطل جهاز  الأحيان  من  كثير  في 
اأهّم  اأّما  الحا�شوب،  بطء جهاز  البرمجيات هو  اأعطال  مظاهر  اأهّم  التطبيقية، ومن  البرامج 

الأ�شباب التي تجعل جهاز الحا�شوب بطيئًا فهي:
التحميل لبع�س البرامج غير المهمة.    -1

2- وجود اأخطاء اأو تلف في اإحدى ملفات النظام المحملة على جهاز الحا�شوب.
3- وجود فيرو�س في جهاز الحا�شوب.
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1- اختر الإجابة ال�شحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
)1( الجهاز الذي يحتاج اإلى برنامج ت�شغيل خارجي هو:

ب - القر�س ال�شلب.            اأ   - الطابعة.    
د   - القر�س المدمج.  جـ- القر�س المرن.   

)2( واحد مّما ياأتي يعّد نظام ت�شغيل:
اأ    - معالج الن�شو�س.    ب- لغة بي�شك.    

)XP(د   - ويندوز جـ - عار�س ال�شور.   
)3( واحد مّما ياأتي من مكّونات نظام الت�شغيل:

           MS-DOS - ب اأ   - ملفات النظام.   
د   - مايكرو�شوفت اإك�شل. جـ- مايكرو�شوفت وورد.  

)4( حزمة مايكرو�شوفت اأوفي�س م�شّممة للعمل تحت نظام:
           UNIX - ب     .MS-DOS -   اأ
د   - اآبل ماكنتو�س.      .)XP(جـ- ويندوز

)5( اأف�شل الطرق للوقاية من الفيرو�شات هي:
اأ   - الح�شول على برنامج متخ�ش�س �شد الفيرو�شات.

البرنامج  تحديث  متابعة  مع  الفيرو�شات  �شد  متخ�ش�س  برنامج  على  الح�شول  ب- 
ب�شكل دوري.

جـ- عدم و�شل الجهاز ب�شبكة الإنترنت.
.)Flash Memory( د  - عدم تبادل المعلومات عن طريق الذاكرة المتنقلة
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2- �شع اإ�شارة �شح اأو خطاأ اأمام كل من العبارات الآتية:
اأ    - )   ( تعّد )Boot Sector Virus( من اأحدث الفيرو�شات المعروفة لدى الم�شتخدمين.

ب - )   ( ت�شتهدف الفيرو�شات البرامج التنفيذية.
جـ - )   ( برمجيات النظم برمجيات تتحكم في اأجهزة الحا�شوب المختلفة.

د   - )   ( برامج معالج الن�شو�س تعّد من برمجيات الأغرا�س العامة.
هـ  - )   ( توزيع المعدات الم�شتركة على الم�شتخدمين في ال�شبكة اإحدى وظائف نظام 

الت�شغيل.
3- عّرف كاًل مّما ياأتي، واذكر اأمثلة على كل منها:

اأ   - لغات البرمجة.
ب- البرمجية.

جـ- البرمجيات التطبيقية.
4- ما الفيرو�س؟ ما اأنواعه؟ وما طرق الوقاية منه؟

ح  المق�شود بنظام الت�شغيل، وعّدد اأهم وظائفه. 5- و�شّ
6- اذكر ثالثة اأ�شباب توؤدي اإلى بطء جهاز الحا�شوب.

7- اذكر تق�شيمات القر�س ال�شلب،مع تو�شيح كل ق�شم.
ح المق�شود ب�شجل الإقالع الرئي�س. 8- و�شّ

9- كيف يتّم ت�شمية القر�س ال�شلب؟
10- ما البرامج التي ت�شتهدفها الفيرو�شات؟



 التدريب  العملي

الوحدة الثانية

القطاع

الم�سارالأقرا�ص



140

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)1-2(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
.)Windows XP( تهيئ القر�ص ال�شلب با�شتخدام نظام الت�شغيل -
 .)Windows XP( تق�شم القر�ص ال�شلب با�شتخدام نظام الت�شغيل -

األدوات والتجهيزاتالمواد

- قر�ص مدمج يحتوي على نظام ت�شغيل 
.)Windows XP(

- جهاز حا�شوب.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: تق�سيم القر�ص ال�سلب اأولاً

.(Windows XP( شع القر�ص المدمج في محّرك الأقرا�ص الذي يحتوي على نظام الت�شغيل�

�شّغل جهاز الحا�شوب، �شيظهر 2-
ال�شكل )1(، ثم يبداأ البرنامج 
ال�شلب، كما  القر�ص  بفح�ص 

في ال�شكل )2(.

ال�شكل )1( 

ال�شكل )2( 

)Windows XP( تق�شيم القر�ص ال�شلب  وتهيئته با�شتخدام نظام الت�شغيل
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ال�شكل 3- ا�شغط )Enter( في 
.)3(

ا�ش��غط )F8( ف��ي ال�ش��كل 4-
.)4(

ا�ش��غط الح��رف )C( ف��ي 5-
ال�ش��كل )5(، �ش��يظهر في 
القر���ص  حج��م  المرب��ع 

ال�شلب الكلي.

ال�شكل )5(

ال�شكل )4(

ال�شكل )3(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ح���ّدد م�ش�����احة الق��ر�ص 6-
المرب���ع  ف����ي  ال�ش��ل���ب 
المخ�ش�ص، وذلك بتق�شيمه 
مت�ش��اويين  ق�ش��مين  اإل��ى 

)C&D( في ال�شكل )6(.

ا�شغط )Enter( في ال�شكل 7-
.)7(

ال�شكل )7( 

ا�شغط الحرف )C( في 8-
ال�شكل )8(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )8(

ال�شكل )7(

ال�شكل )6(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ا�شغط الحرف )Enter( في 9-
ال�شكل )9(.

-1
ثانياًا: التهيئة

ال�شكل  ا�شغط )Enter( في 
.)10(

ال�شكل 2- ا�شغط )Enter( في 
)11(، ثم تابع ما يظهر في 

ال�شكل )12(.

ال�شكل )11(

ال�شكل )10(

ال�شكل )9(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ال�شكل )12(

)ج�(

)د(

)ب(

)اأ(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها. اكتب تقريًرا مف�شّ

تقويم التمرين

1- لماذا ُيق�ّشم القر�ص ال�شلب؟
 2- ما الفرق بين التق�شيم با�شتخدام نظام الملفات )FAT32( اأو )NTFS(؟

تمارين للممارسة

اأو  الم�شغل،  في  اأو كمجموعات �شغيرة  الفردي  العمل  بطريقة  الآتية  العملية  التمارين  نّفذ 
ح�شب توجيهات المعلم:

- احذف جدول التق�شيم الذي اأن�شاأته في التمرين ال�شابق.
- �شكل جدول تق�شيم جديًدا يحتوي على اأربعة قطاعات مت�شاوية.

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �شطب محددة ووا�شحة 
كماياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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م�ستلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)2-2(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
ب نظام الت�شغيل على القر�ص ال�شلب.  - تن�شّ

األدوات والتجهيزاتالمواد

- قر�ص مدمج يحتوي على نظام ت�شغيل 
.)Windows XP(

- �شندوق جهاز الحا�شوب.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

�شّغل جهاز الحا�شوب .1-

�ش��ع  ق��ر�ص الأع��داد ف�ي 2-
المدمجة  الأقرا�ص  م�شغل 
)CD-ROM(، يظهر ال�شكل 

.)1(

ا�شغط مفتاح )Enter(، في 3-
ال�شكل )2(.

)Windows XP( تن�شيب نظام ت�شغيل

ال�شكل )2(

ال�شكل )1(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ا�شغ��ط مفت��اح )F8(، ف��ي 4-
ال�شكل )3(.

ف���ي 5-  ،)Enter( ا�ش���غ���ط 
ال�شكل )4(.

اختر الأمر الثالث )Format the Partition Using the NTFS File System(، في ال�شكل 6-
.)5(

ال�شكل )5(

ال�شكل )4(

ال�شكل )3(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تتبع خطوات التن�شيب، في ال�شكل 7-
.)6(

 )اأ(

 )ب(

 )ج�(

 )د(



149

الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-8.)Next( ثم ا�شغط ،)ا�شغط على خيار تحديد الموقع واللغة المطلوبة في ال�شكل )7

 )ه�(

 )و(
ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

المنطقة 9- وا�ش��م  ال�ش��م،  اأدخ��ل 
اأو البل��دة، اأو الدولة في ال�ش��كل 

.)Next( ثّم ا�شغط ،)8(

ال�شكل )8(

الوين��دوز 10- ن�ش��خة  رق��م  اأدخ��ل 
الخان��ات  ف��ي   )Product Key(
المبّينة في ال�شكل )9( ثّم ا�شغط 

.)Next(

ال�شكل )9( 

اأدخل ا�ش��م الجهاز  في ال�ش��كل 11-
.)Next( ثّم ا�شغط ،)10(

ال�شكل )10( 
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ق��م باإع��داد الوق��ت والتاري��خ، 12-
ف��ي ال�ش��كل )11(، ثّم ا�ش��غط 

.)Next(

ال�شكل )11(

تاب���ع خط��وات التن�شي�ب، ف��ي 13-
ال�شكل )12(.

 )اأ(

 )ب(

 )ج�(
ال�شكل )12(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.14- اكتب تقريًرا مف�شّ

تقويم التمرين

هل ت�شتطيع تن�شيب )Win98( على الجهاز نف�شه بعد تن�شيب )Win XP(؟
تمارين للممارسة

اأو  الم�شغل،  في  اأو كمجموعات �شغيرة  الفردي  العمل  بطريقة  الآتية  العملية  التمارين  نّفذ 
ح�شب توجيهات المعلم:

ب نظامي الت�شغيل )Win XP( و )Win 7( عليه. - اأح�شر جهاز حا�شوب، ثّم ن�شّ
دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �شطب محددة ووا�شحة 

كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)3-2(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تعّرف بطاقة ال�شوت.
- تعّرف بطاقة العر�ص.
- تعّرف بطاقة ال�شبكة.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- قر�ص مدمج يحتوي على برنامج تعريف 
بطاقة ال�شوت.

- قر�ص مدمج يحتوي على برنامج تعريف 
بطاقة العر�ص.

- قر�ص مدمج يحتوي على برنامج تعريف 
بطاقة ال�شبكة.

- جهاز حا�شوب.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: تعريف بطاقة ال�سوت اأولاً

�شع القر�ص المدمج الخا�ص في م�شغل الأقرا�ص المدمجة .

ا�ش��غط عل��ى )Start( ف��ي 2-
اخت��ر  ث��ّم   ،)1( ال�ش��كل 

.)Control Panel(

تعريف بطاقات ال�شوت والعر�ص وال�شبكة

ال�شكل )1(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأي���ق���ون�����ة 3- ا�ش����غ�����ط 
)Add Hardware(، ف������ي 

ال�شكل )2(.

اختر الأم��ر المظلل باللون 4-
الأحمر في ال�ش��كل )3(، 

.)Next( ثّم ا�شغط

ا�شغط )Next(، في ال�شكل 5-
.)4(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اخ��ر الأمر املظل��ل باللون 6-
الأحمر يف ال�شكل )5(،ثّم 

.)Next( ا�شغط

-7 Add New( اخ��������������ر 
ال�ش��كل  يف   )Hardware

.)Next( ثّم ا�شغط ،)6(

يف 8- املظل��ل  الأم��ر  اخ��ر 
ثّم ا�ش��غط  ال�ش��كل )7(، 

.)Next(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-9 Sound ,Videos( اختر الأمر
في   )and game controller

ا�شغط  ثّم   ،)8( ال�شكل 
.)Next(

ا�ش��غط )Have Disk( ف��ي 10-
ثّم ا�ش��غط  ال�ش��كل )9(، 

.)Next(

ف��ي 11-  ،)Browses( ا�ش��غط 
ال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اخت��ر م�ش���غ��ل الق���ر�ص 12-
المدمج في ال�شكل )11(، 

.)Open( ثّم ا�شغط

ال�شكل 13- في   )Sound( اختر 
.)Open( ثّم ا�شغط ،)12(

ف��ي 14-  )HD Audio( اخت��ر 
ال�ش��كل )13(، ثّم ا�شغط 

.)Open(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
ثانياًا: تعريف بطاقة العر�ص

كّرر الخطوات )1-7( ال�شابقة.

-2.)Next( ثّم ا�شغط ،)( في ال�شكل )14Display Adapter( اختر

ا�شغط )Have Disk(، في ال�شكل )15(.3-

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ف��ي 4-  ،)Browses( ا�ش��غط 
ال�شكل )16(.

اخت���ر م�ش����غل الق���ر�ص 5-
المدمج في ال�شكل )17(، 

.)Open( ثّم ا�شغط

اختر )Drivers( في ال�شكل 6-
.)Open( ثّم ا�شغط ،)18(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-7.)Open( ثّم ا�شغط ،)( في ال�شكل )19NVIDIA( اختر

-1
ثالثاًا: تعريف بطاقة ال�سبكة

كّرر الخطوات )1-7( من اأول.

-2.)Next( ثّم ا�شغط ، )( في ال�شكل )20Network Adapter( اختر

ال�شكل )19(

ال�شكل )20(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ا�ش��غط )Have Disk( ف��ي 3-
ال�شكل )21(.

ف��ي 4-  ،)Browses( ا�ش��غط 
ال�شكل )22(.

اخت��ر م�ش����غل الق����ر�ص 5-
المدمج في ال�شكل )23(، 

.)Open( ثّم ا�شغط

ال�شكل )21(

ال�شكل )22(

ال�شكل )23(



162

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.6- اكتب تقريًرا مف�شّ
تقويم التمرين

هل يختلف تعريف البطاقات، اإذا كانت مثّبتة على اللوحة الأم، اأو على فتحات التو�شع؟
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)4-2(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
.)AVG Antivirus) ب برنامج فح�ص الفيرو�شات - تن�شّ

.) AVG Antivirus( تفح�ص الحا�شوب من الفيرو�شات با�شتخدام برنامج -

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�شوب.- برنامج فح�ص الفيرو�شات.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: تن�سيب برنامج فح�ص الفيرو�ص اأولاً

�شع القر�ص المدمج الخا�ص ببرنامج فح�ص الفيرو�شات في م�شغل الأقرا�ص المدمجة.

-2 ،)AVG( ا�شغط على اأيقونة
في ال�شكل )1(.

التن�ش��يب، في 3- تابع عملية 
ال�شكل )2(.

)AVG Antivirus( فح�ص الحا�شوب من الفيرو�شات با�شتخدام برنامج

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-4 ،)Accept( ا�ش��غط الأم��ر
في ال�شكل )3(.

ا�شغط )Next(، في ال�شكل 5-
.)4(

ا�شغط )Quick Install( في ال�شكل )5(،ثّم ا�شغط )Next (، وتابع ما يظهر في ال�شكل 6-
.)6(

ال�شكل )5(                                                                    ال�شكل )6(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اختر الجزء المظلل في ال�شكل )7( ، ثّم ا�شغط )Next(، وتابع ما يظهر في ال�شكل )8(.7-

ال�شكل )7(                                                                    ال�شكل )8(

-1

الحا�سوب  ثانياًا: فح�ص جهاز 
من الفيرو�سات

ا�ش��غط اأيقونة )AVG( في 
ال�ش��كل )9(، الموج��ودة 

على �شطح المكتب.

-2 Whole( اأيقون�����ة  اخت����ر 
ف������ي    )Computer Scan

وذل��ك   ،)10( ال�ش����كل 
الحا�ش��وب  لفح�ص جهاز 
 Scan( اخت����ر  اأو  كل����ه، 
 )Specific Files or Folder

لفح���ص مل��ف اأو مجل��د 
ال�شكل )10(معين.

ال�شكل )9(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اختر م�شغل الأقرا�ص المراد فح�ص الملفات اأو المجلدات فيه في ال�شكل )11(، ثّم 3-
تابع ما يظهر في ال�شكل )12(.

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.4- اكتب تقريًرا مف�شّ
تقويم التمرين

ما فائدة تن�شيب برامج فح�ص الفيرو�شات على الجهاز؟  -1
اذكر اأ�شهر الفيرو�شات التي تنتقل اإلى جهاز الحا�شوب.  -2

ال�شكل )12(

ال�شكل )11(
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الوحدة الثانية: التدريب العملي

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �شغيرة في الم�شغل، اأو 
ح�شب توجيهات المعلم:

ب برامج فح�ص الفيرو�شات الآتية على جهاز الحا�شوب: - ن�شّ
. )Avira Antivirus( n

.)Avasti Antivirus ( n

.)Norton Antivirus( n
دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّم قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �شطب محددة ووا�شحة 

كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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التقويم الذاتي  

ممتازجيّدمقبولعنا�سر الأداءالرقم

اأعم��ل على تهيئة القر�ص ال�ش��لب وتق�ش��يمه با�ش��تخدام نظام 1
.)Windows XP( الت�شغيل

2.)Windows XP( ب نظام الت�شغيل اأن�شّ
اأعّرف بطاقات ال�شوت والعر�ص وال�شبكة.3

4 AVG( اأفح�ص الحا�ش��وب من الفيرو�ش��ات با�ش��تخدام برنامج
.)Antivirus

يمكنني بعد درا�شة هذه الوحدة اأن:



• ما دور تطّور الحا�سوب الرئي�س في تح�سين اأداء و�سائل الطباعة؟
• هل يعّد جهاز النا�سوخ من و�سائل نقل البيانات ال�سريعة والم�سمونة؟

الناسوخ والطابعات

الوحدة الثالثة
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ال�سخ�سي،  الحا�سوب  لجهاز  المادية  المكّونات  من  ال�سوئية  والما�سحات  الطابعات  تعّد 
حيث تعّد اأحد اأهّم اأجهزة الإخراج ، بينما تعّد الما�سحات ال�سوئية اأحد اأهّم اأجهزة الإدخال، 
فقد غدت هذه الأجهزة �سرورية من اأجل اإنجاز الأعمال المكتبية كطباعة التقارير والجداول 
والر�سوم، وحفظ الوثائق وتخزينها، وتختلف الطابعات من حيث النوع وطريقة العمل والكلفة، 
اإذ اإن طبيعة الوظيفة المرجّوة من الطابعة تعّد العامل الأ�سا�س في انتقائها، كما يعّد جهاز النا�سوخ 
عملية  في  المهمة  الأجهزة  من  اليوم  اأ�سبح  فقد  المكتبية،  التجهيزات  اأهّم  من  )الفاك�سميلي( 
ر الم�سافات  الت�سالت والتي ل ي�ستغنى عنها اأبًدا لما له من خدمات جليلة متطّورة، ولأنه ق�سّ

بين المدن والدول واخت�سرها.
تبحث هذه الوحدة  مبداأ عمل الما�سح ال�سوئي، واأنواعه والمكّونات الرئي�سة له  ووظيفة كل 
ا  مبداأ عمل الطابعات  واأنواعها، والمكونات الرئي�سة لها ووظيفة كل منها،  منها، وتبحث اأي�سً
كما تبحث هذه الوحدة مبداأ عمل جهاز النا�سوخ )الفاك�سميلي( والمكّونات الرئي�سة له، ووظيفة 

كل منها ،كما تطرقت الوحدة اإلى الأعطال ال�سائعة  في هذه الأجهزة وت�سخي�سها  و�سيانتها.
يتوقع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن :

- تتعّرف كيفية عمل الما�سح ال�سوئي.
- تتعّرف المكّونات الرئي�سة للما�سح ال�سوئي ووظيفة كل منها.

- تتعّرف الأعطال ال�سائعة في جهاز الما�سح ال�سوئي وم�سبباتها.
- تتعّرف كيفّية عمل الطابعة.

- تتعّرف المكّونات الرئي�سة للطابعة ووظيفة كل منها.
- تتعّرف الأعطال ال�سائعة في الطابعة وم�سبباتها.

- تتعّرف كيفّية عمل جهاز النا�سوخ.
- تتعّرف المكّونات الرئي�سة لجهاز النا�سوخ ووظيفة كل منها.

- تتعّرف الأعطال ال�سائعة في جهاز النا�سوخ وم�سبباتها.
- ت�سّغل جهاز الما�سح ال�سوئي وتو�سله مع جهاز الحا�سوب.

- تفّك المكّونات الرئي�سة لجهاز الما�سح ال�سوئي، وتعيد تجميعها.
- ت�سّخ�س اأعطال جهاز الما�سح ال�سوئي، وت�سلحها.



الوحدة الثالثة : النا�سوخ والطابعات

171

- ت�سّغل الطابعة، وتو�سلها مع جهاز الحا�سوب.
- تفّك المكّونات الرئي�سة للطابعة، وتعيد تجميعها.

- تفّك مجموعة الإ�سعاع الليزري )Laser Unit(  في الطابعة، وتعيد تجميعها.
- ت�سّخ�س اأعطال الطابعة، وت�سلحها.

- ت�سّغل جهاز النا�سوخ، وتو�سله مع جهاز الحا�سوب.
- تفّك المكّونات الرئي�سة لجهاز النا�سوخ وتعيد تجميعها.

- تفّك مجموعة الإ�سعاع الليزري )Laser Unit(  في جهاز النا�سوخ، وتعيد تجميعها.
- ت�سّخ�س اأعطال جهاز النا�سوخ، وت�سلحها.
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: �لما�سح �ل�سوئي �أولاً
ويعّد  للحا�سوب،  ال�سرورية  الملحقات  اأحد   )Scanner( ال�سوئي  الما�سح  جهاز  ي�سكل 
تمكين  من  ال�سوئية  الما�سحات  اأهمية  تاأتي  ،حيث  المكتبية  الأعمال  في  المهّمة  الأجهزة  من 
معالجتها  لَتتّم  الحا�سوب  معها  يتعامل  ملفات  اإلى  وال�سور  الوثائق  تحويل  من  الم�ستخدمين 
وحفظها وطباعتها اأو ن�سرها على الإنترنت، وتعّد الما�سحات ال�سوئية من الأجهزة التي تحّول 

 .)Digital( اإلى رقمية )Analogue( المعلومات التماثلية
1- �أنو�ع �لما�سحات �ل�سوئية

تتوفر اأنواع مختلفة من الما�سحات ال�سوئية، من اأهمها:
تثبيت  خالل  من  الما�سـح  هـذا  يعمـل   :)Drum Scanner( �لأ�سطو�ني  �ل�سوئي  �لما�سح 
الورقة،  لي�سيء  الأ�سطوانة  داخل  من  �سوء  يخرج  ثّم  زجاجية،  اأ�سطوانة  على  الورقة 
 )Photomultiplier Tube( ويقوم جهاز ح�ّسا�س لل�سوء ي�سمى اأنبوبة ت�سخيم الفوتونات

بتحويل ال�سوء المنعك�س اإلى تيار كهربائي.
�لما�سح �ل�سوئي ذو �لتغذية �ليدوية )Sheet-Fed Scanner(: يعمل هذا الما�سح  من خالل 
حجمها  ب�سغر  ،وتتميز  ثابت  �سوئي  لم�سدر  لتتعر�س  الما�سح  داخل  الورقة  �سحب 

وت�ستخدم مع اأجهزة الحا�سوب المحمولة.
الأكثر  هو  الما�سحات  من  النوع  هذا   :)Flatted Scanner( �لم�سطح  �ل�سوئي  �لما�سح 
ا�ستخداًما، ويعمل من خالل تثبيت الورقة المراد م�سحها وتخزينها  في جهاز الحا�سوب 

داخل الما�سح، وتبقى ثابتة مكانها، ويم�سح �سوء الما�سح الورقة.
�لما�سح �ل�سوئي �ليدوي )Handheld Scanner(: يقوم هذا الما�سح بم�سح الوثيقة بطريقة 
يدوية، وهذا النوع من الما�سحات ل يعطي �سورة عالية الجودة مثل تلك التي توفرها 

الما�سحات الم�سطحة.
2- مكّونات �لما�سح �ل�سوئي

يتكّون الما�سح ال�سوئي من الأجزاء الرئي�سة الآتية:
�ل�سطح �لزجاجي: �سطح زجاجي �سفاف ونقي، ل يعك�س 
ال�سوء على الإطالق، وي�سمح بنفاذ كامل ال�سوء �سواء 
ال�ساقط اأو المنعك�س، حيث يتّم و�سع الوثيقة عليه كما 

ال�سكل )3- 1(: ال�سطح الزجاجي.في ال�سكل )1-3(.

�سطح زجاجي 
�سفاف

�أ    - 

ب -

جـ -

د   -

�أ    - 
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نوع  من  اأو  اأبي�س  فلورو�سنت  م�سباح  لل�سوء:  م�سدر 
اإ�ساءة  على  يعمل   ،)2-3( ال�سكل  في  كما  زينون، 
الورقة باإ�ساءة بي�ساء وكثيفة بزاوية معينة؛ حتى ينعك�س 

ال�سوء على جهاز مزدوج ال�سحنة.

محــّول �لإ�ســارة �لتماثليــة �إلــى رقميــة )Analogue to Digital Converter: ADC(: دارة  
اإلكترونية تحول الإ�ســارة التماثلية التي يتّم الح�ســول عليها من  جهاز مزدوج ال�سحنة 

اإلى اإ�سارة رقمية. 
المحرك  هذا  يعمل   :)Stepper Motor( �لخطوة  محّرك 
 )3-3( ال�سكل  ويبّين  الم�سح،  وحدة  تحريك  على 
محّرك الخطوة الم�ستخدم في اأجهزة الم�سح ال�سوئي.

حز�م نقل �لحركة: ي�ستخدم هذا الحزام في نقل الحركة 
من المحّرك اإلى وحدة الم�سح، ويبّين ال�سكل )4-3(، 

اأحد اأنواعها.
منافذ �لتو�سيل: ت�ستخدم في نقل الإ�سارة من الما�سح اإلى 
جهاز الحا�سوب، ومن اأهّم هذه المنافذ منفذ التوازي 

 .)USB( ومنفذ  )Parallel(
لوحة �لتحكم )Control Board(: دارة اإلكترونية تقوم بالوظائف الآتية:

1. اإر�سـال بيانات التعريـف بجهـاز الم�سـح اإلـى جهـاز الحا�سـوب، ليتّم تحديد هوية 
الجهاز وت�سهيل عملية الك�سف التلقائي عن الجهاز.

2. ا�سـتقبال الأوامر من جهاز الحا�سوب لتحديد 
يتّم  ذلك  على  وبناًء  الم�سح،  وم�ساحة  الدقة 

تحديد بداية الم�سح و�سرعة المحرك.
3. اإ�سدار الأوامر اإلى محّرك الخطوة .
يبين ال�سكل )3-5( لوحة التحكم.

ال�سكل )3- 2(: م�سدر �سوئي.

ال�سكل )3-4(: حزام نقل الحركة.

ب -

جـ -

د   -

هـ -

و -

ز -

م�سدر 
�ل�سوء

ال�سكل )3-3 (: محّرك الخطوة.

�لمحرك

حز�م نقل �لحركة

ال�سكل )3-5(: لوحة التحكم.

لوحة 
�لتحكم
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وحــدة �لم�ســح )Scanning Unit(: تتكــــّون 
وحــــدة الم�ســــح كمــــا هـــو مبيـــن فــي 

ال�ســكل )3-6( من:
 .)Mirrors( 1. مجموعة من المرايا
 .)Lens( 2. مجموعة من العد�سات

 .)Filters( 3. مر�ّسحات

ال�سحنة مزدوج  جهاز  يعّد   :)Charge Coupled Device :CCD( �ل�سحنة  مزدوج  جهاز 
اأهّم جزء في الما�سح ال�سوئي، ويتكّون من 
م�سفوفة مكّونة من اآلف الثنائيات ال�سوئية 
الح�ّسا�سة لل�سوء  الم�سنوعة من المواد �سبه 
على  مرّتبة   )Semiconductors( المو�سلة 
في  مبين  هو  كما  متوازية،  �سفوف  �سكل 

ال�سكل )7-3(.
عند �ش��قوط ال�شوء المنعك�س عن الوثيقة على هذه الثنائيات يتّم تحرير �شحنة كهربائية 
من الثنائي تتنا�ســب طرديََّا مع كمّية ال�ســوء ال�ســاقطة عليه، فكلما كانت كمّية ال�ســوء 

ال�ساقطة على الثنائي كبيرة، كانت ال�سحنة المتحررة اأكبر.
3- عملية �لم�سح �ل�سوئي

ح ال�سكل )3-8 ( طريقة التقاط الما�شح ال�شوئي لل�شورة، والتي تتم كما ياأتي: يو�سّ
تو�سع الورقة اأو ال�سورة المراد م�سحها على الزجاج العلوي للما�سح.

ير�سل الحا�سوب اإ�سارات اإلى لوحة التحكم )Control Board( تتعلق بالدقة ومعلومات 
عن كيفية عمل المحرك و�سرعته.

عملية  لبدء  ا�ستعداد  و�سع  في  وو�سعها  الم�سح،  وحدة  بتجهيز  التحكم  لوحة  تقوم 
الم�سح.

تتحّرك وحدة الم�سح على طول ال�سورة المراد م�سحها ب�سرعة تحّددها لوحة التحكم.

ال�سكل)3-6(: وحدة الم�سح.

ال�سكل)3-7 (: جهاز مزدوج ال�سحنة.

ح -

ط -

اأ    - 
ب -

جـ -

د   -
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م�سدر  يقوم  حيث  الم�سح  وحدة  تتحّرك 
ال�سوء الموجود بالما�سح  باإ�ساءة ال�سورة 

المراد م�سحها من  اأ�سفل.
ي�ســطدم م�ســدر ال�ســوء بال�ســورة، ثــم 
ينعك�ــس اإلى عد�ســة الما�ســح )Lens( من 

خالل مجموعة من المرايا.
يمّر ال�سوء من خالل عد�سات الما�سح اإلى 

جهاز مزدوج ال�سحنة.
يقــوم جهاز مزدوج ال�ســحنة بقيـا�س كمّية 
ال�سوء المنعك�سة عن ال�سورة وتحويلها اإلى 
فولطيات تماثلية، وبعد  ذلك يعمل محّول 
الإ�ســارة على تحويل هــذه الفولطيات اإلى 

اإلى  الإ�سارة  محّول  من    )Digital Signals( الرقمية  الإ�سارات  اإر�سال  يتّم  رقمية،  قيم 
لوحة التحكم ثّم نقلها اإلى الحا�سوب.

4- نقل �ل�سورة
بعد عملية الم�ســح ل بّد اأن ُتنقل ال�ســور التي تّم 
م�ســحها اإلى جهاز الحا�ســوب، وهو الأمر الذي 
يتّم عن طريق الكبل المو�سول بين جهاز الما�سح 
ال�ســوئي والحا�ســوب، حيــث يمكــن تو�ســيل 
الحا�سوب بالما�سح ال�سوئي عن طريق العديد من 

منافذ الحا�سوب، وهي: 
منفذ )FireWire(: يعّد هذا المنفذ الأ�سرع في نقل البيانات. 

منفذ )USB(: �سهل ال�ستخدام و�سريع في نقل البيانات. 
منفذ )SCSI(: ل�ستخدام هذا المنفذ يتّم تركيب بطاقة اإ�سافية داخل الحا�سوب، ثم يتّم 

تو�سيل الما�سح ال�سوئي بالبطاقة. 
منفذ �لتو�زي )Parallel(: ويعّد هذا النوع الأبطاأ في نقل البيانات.

مراآة

مراآة

جهاز مزدوج ال�سحنة

اإلى محول الإ�سارة

عد�سة

الوثيقة

م�سباح

توجد اأنواع حديثة من الما�سحات 
تكنولوجبــا  ت�ســتخدم  ال�ســوئية 
المبا�سر  الرقمي  ال�ســوئي  الم�سح 

.)(

ال�سكل )3-8(: طريقة التقاط الما�شح ال�شوئي 
لل�سورة.

�أ    - 
ب -
جـ -

د   -

هـ -

و -

ز -

ح-
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5- معايير �لما�سح �ل�سوئي
هناك العديد من المعايير التي يجب اأخذها بالح�سبان عند �سراء الما�سح ال�سوئي، ومن هذه 

المعايير:
 .)Dot Per Inch :DPI( يق�شد بها عدد النقاط في البو�شة :)Resolution( لدقة�

اإذ  ال�سورة وو�سوحها،  نقاء  بينها من حيث درجة  فيما  ال�سوئية  الما�سحات  تتفاوت 
اإّن الحّد الأدنى لنقاء ال�سورة في اأغلب اأجهزة الم�سح ال�سوئي هو )300( نقطة في 

البو�سة )بك�سل(، وهو ما يتحدد بعدد المج�ّسات في ال�سف الواحد.
�ل�سرعة )Speed(: يق�سد بال�سرعة الزمن الالزم لم�سح ورقة من حجم معين، وبدقة معينة.

.)Scanned Area( لم�ساحة �لتي يتّم م�سحها�

6- �لبر�مج �لمرفقة مع �لما�سح �ل�سوئي
لكي تعمل الما�سحات ال�سوئية مع اأجهزة الحا�سوب ، ل بّد من توافر برامج تمكن اأجهزة 
قبل  من  تنفيذها  يمكن  التي  التطبيقات جميعها  وتنفيذ  الما�سحات،  تعّرف  من  الحا�سوب 

الما�سحات ال�سوئية، ومن هذه البرامج: 
�لبر�مج �لتطبيقية: يتّم  دعم الما�سح ال�سوئي  ببرامج لخدمة ال�سور وتوثيقها و�سغطها، 
ومـن اأهـم البرامـج التـي ترفـق معهـا بـرامج تحويـل النـ�ّس الم�سـور اإلـى ن�ّس حرفـي 
)Optical Character Recognition : OCR( وتعّد اللغة العربية من اأكثر اللغات فقًرا في 
هذه البرمجيات ،وفي حالة وجودها، فاإّن الأخطاء الناتجة مرتفعة الن�شبة، والخطوط 
التي يتم ك�سفها محدودة، بل اإّن تقنيات اكت�ساف خط اليد بالحروف العربية ل تزال 

غير متوافرة.
برنامج �لت�سغيل )Driver(: معظم الما�سحات تعمل على برنامج ت�سغيل متعارف عليه هو 
)Technology Without An Interesting Name: TWAIN(، حيث يعمل هذا البرنامج على 

تعريف الما�سح على نظام الت�سغيل في جهاز الحا�سوب.

ال�سوئي،  الما�سح  اأعطال  يبّين الجدول )3-1( بع�س  �أعطال �لما�سح �ل�سوئي و�أ�سبابها ومعالجتها: 
واأ�سبابها المحتملة، ومعالجتها.

�أ    - 

ب -
جـ -

�أ    - 

ب -
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الجدول )3-1(: اأعطال الما�سح ال�سوئي، واأ�سبابها المحتملة، ومعالجتها.

�إجر�ء�ت �لإ�سالح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

-1
جهاز الحا�ســوب ل يتعّرف الما�سح 

ال�سوئي.

الما�سح ال�سوئي في حالة عدم 
ت�سغيل.

ت�سغيل الما�سح ال�سوئي.

الكبل بين الحا�سوب 
والما�سح ال�سوئي  رديء 

التو�سيل اأو معطل.
تبديل الكبل.

-2
ظهــور �ســورة �ســوداء علــى �سا�ســة 

العر�س.

�سيانة مجموعة الحركة.عطل في مجموعة الحركة.

عطل في جهاز مزدوج 
ال�سحنة.

تبديل جهاز مزدوج 
ال�سحنة.

عطل في دارة محّول 
الإ�سارة.

�سيانة دارة محّول الإ�سارة.

ظهور ال�سورة باألوان قاتمة.3-
تبديل م�سدر ال�سوء.تلف م�سدر ال�سوء.

تنظيف المراآة العاك�سة.ات�ساخ المراآة العاك�سة.

1- لماذا ت�ستخدم محّركات الخطوة في اأجهزة الم�سح ال�سوئي؟
الما�سح  في  الم�ستخدمة  ال�سوئي  التعري�س  وحدة  في  الم�ستخدمة  الم�سابيح  اأنواع  اذكر   -2

م�ستخدًما �سبكة الإنترنت، ابحث عن الما�سحات ال�سوئية التي ت�ستخدم عملية الم�سح ال�سوئي 
المبا�سر، ثم ناق�س ذلك مع زمالئك.
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ثانياًا: �لطابعات
تعّد الطابعات من وحدات الإخراج التي اأ�سبحت �سرورية لال�ستخدام مع جهاز الحا�سوب، 
ول يمكن ال�ستغناء عنها، وت�سنف ح�سب نوعها اإلى ثالثة اأنواع، هي: طابعات الليزر، والطابعات 
النقطية، والطابعات النافثة للحبر، حيث تعّد طابعات الليزر من اأكثر الطابعات ا�ستخداًما وانت�ساًرا 

نظًرا ل�سرعتها، ومعالجتها لأوامر الطباعة ،وقلة تكلفة الطباعة. 
الوثيقة،  وال�سرعة وحجم  والألوان  كالدقة  الطابعة،  اختيار  عند  مراعاتها  اأمور يجب  هناك 

حيث اإّن الطريقة ال�سحيحة لختيارها تكون بمعرفة احتياجك اأوًل.
1- �لمكّونات �لرئي�سة للطابعة

تتكّون الطابعات على اختالف اأنواعها واأحجامها من الوحدات الرئي�سة الآتية:
تاأمين  عن  الم�سوؤولة  الوحدة   :)Power Supply Unit( �لكهربائية  بالطاقة  �لتزود  وحدة 

فولطيات الت�سغيل المنا�سبة لمكونات الطابعة المختلفة .
وظيفتها  اإلكترونية  تحكم  وحدة  الطابعات  تمتلك   :)Control Unit( �لتحكم  وحدة 
الطابعة  بين  المختلفة لطابعة، والتحكم في عملها، والتن�سيق  المكّونات  بين  التن�سيق 
ذاكرة  )CPU(،ووحدة  دقيق  معالج  على  الوحدة  هذه  وتحتوي  الحا�سوب،  وجهاز 

.)RAM( ووحدة ذاكرة ،)ROM( ووحدة ذاكرة ،)Bios(
كهربائي  محّرك  من  النظام  هذا  يتكّون   :)Paper Feed System( �لورق  تغذية  نظام 
الورق وتنظيم  ومجموعة من العجالت والم�سّننات والأ�سطوانات، ووظيفته �سحب 

دخوله للطابعة، و�سبط �سيره وتاأمين خروجه في اأثناء عملية الطباعة.
لوحة �لتحكم )Control Panel(: تتكّون من مجموعة من المفاتيح والمبّينات، ووظيفتها 

تهيئة الطابعة للعمل ، والتحكم في عملها. 
ر�أ�س �لطباعة )Printing Head(: الم�سوؤول عن تنفيذ الطباعة وفق الأوامر ال�سادرة عن 

وحدة المعالجة المركزية والتحكم.
2- �أنو�ع �لطابعات

ت�سّنف الطابعات اإلى: 
�لطابعات �لنقطية )Dot Matrix Printers(: �سمّيت بهذا ال�سم؛ لأنها ت�ستخدم راأ�س الطباعة 
الذي يحتوي على عدد من الدبابي�س )Pins( ال�سغيرة، والتي تقوم بالطرق على ال�سريط 

الحبري، الذي ينتقل بذلك اإلى الورقة المطبوعة. يبين ال�سكل )3-9( طابعة نقطية.

�أ    - 

ب -

جـ -

د   -

هـ -

�أ    - 
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يحتــوي راأ�س الطباعة على )9( اأو )24( 
دبو�ًســا مثبًتــا فــي الراأ�س، يتحكــم فيها 
برنامج خا�س لتتّم طباعة �ســكل الحرف 
في اأثنــاء حركــة الراأ�ــس والورقة، حيث 
تزداد دقــة الطباعة بازدياد عدد الدبابي�س 

في راأ�س الطباعة.
تقوم الطابعة النقطية بطباعة كل �ســفحة 
على �ش��كل مجموع��ة من النق��اط، كما 
فــي ال�ســكل )3-10(، وتعّد ال�ســفحة 
المر�ســلة اإلــى الطابعــة على اأنها �ســورة 
تتاألف  م��ن مجموعة من النق��اط ،وتبداأ 
الطابعة طباعتها من الأعلى اإلى الأ�ســفل 
�ســطًرا �ســطًرا، وكل �ســطر يتاألــف مــن 
مجموع��ة م��ن النق��اط، لذل��ك ل ُتطبع 
الأحرف ب�سكلها الكامل مبا�سرة، واإنما 
ُيطبــع كل حــرف على مراحــل عدة من 

الأعلى اإلى الأ�سفل.
1. مبــداأ عمــل الطابعـــة: يعتمــد مبــداأ 
تحريك  على  النقطية  الطابعة  عمل 
الدبابي�س الموجودة في راأ�س الطباعة 

عن طريق مغناطي�س كهربائي، حيث يقوم هذا المغناطي�س بجذب الدبابي�س باتجاه 
�سريط التحبير، ثم تعود اإلى مكانها بو�ساطة زنبرك بعد زوال التاأثير المغناطي�سي.

2. تنفيـذ اأمـر الطباعـة: عنـد ال�سغـط على اأمر الطباعة في الحا�سوب، تنفذ الخطوات 
الآتية: 

 اأ   . ير�سل  برنامج الطابعة )Print Driver( المثّبت على الحا�سوب البيانات اإلى 
معالج الطابعة )CPU( عبر ال�سلك المت�سل بين الحا�سوب والطابعة. 

ب. يعمل معالج الطابعة على:

ال�سكل )3- 9(: الطابعة النقطية.

ال�سكل )3-10 (: كيفية ت�سكل راأ�س الطباعة.

ت�ستخدم الطابعات النقطية في الأعمال 
الك�ســوف،  طباعــة  مثــل  المكتبيــة، 
والفواتير، وذلك لأنها قادرة على اإنتاج 

اأكثر من ن�سخة في الوقت نف�سه.
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- التاأكد من اأّن الطابعة مت�سلة بالحا�سوب )اأّنها جاهزة للطباعة(. 
- معالجة البيانات وترجمتها .

.)RAM( جـ.  تخزن البيانات في ذاكرة الطابعة
د  .  ي�سّغل معالج الطابعة ما ياأتي:

- محّرك راأ�س الطباعة، ويحّركه عبر محور الطابعة.
- محّرك تحريك الورقة وتجهيز الورقة في المكان المخ�س�س للبدء بالطباعة. 

ثــم تبــداأ الطابعــة العمــل بتحريك  
الورقــة وراأ�ــس الطباعــة و�ســريط 
البيانــات  طباعــة  وتتــم  التحبيــر، 
ح�ســب تدّفقها من الحا�سوب اإلى 
ذاكــرة الطابعــة، كما هــو مبين في 

ال�سكل )11-3(.

تعــّد الطابعات النقطية عالية ال�ســجيج، وبطيئة العمل، وذات دقة طباعة منخف�ســة، 
ا )�سريط الحبر غير مكلف(. لكن كلفة الطباعة فيها منخف�سة جدًّ

ال�سكل )3-11 (: اآلية عمل الطابعة النقطية.
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�أعطال �لطابعات �لنقطية: يبّين الجدول )3-2( بع�س اأعطال الطابعة النقطية، واأ�سبابها المحتملة، 
ومعالجتها.

الجدول )3-2(: اأعطال الطابعة النقطية، واأ�سبابها المحتملة، ومعالجتها.

�إجر�ء�ت �لإ�سالح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

-1
ظهور بقــع من الحبر على 

الورقة.
راأ�ــس  فجــوة  ذراع  انحــراف 

الطباعة عن مكانه.
تحريــك ذراع فجوة راأ�ــس الطباعة 

وو�سعه في مكانه ال�سحيح.
تبديل �سريط الطباعة.نفاذ الحبر من �سريط الطباعة.الطباعة باهتة )فاتحة(2-

-3
التيار الكهربائي ل ي�ســل 

اإلى الطابعة.

قطــع في كبــل الكهربــاء اأو عدم 
تركيبها بال�سكل ال�سحيح.

تفقد كبــل الكهرباء وا�ســتبداله عند 
ال�سرورة.

تبديل الم�سهر التالف.احتراق م�سهر الحماية.
�سيانة مفتاح الت�سغيل.تلف مفتاح الت�سغيل.

-4
علــى  تعمــل  ل  الطابعــة 
الرغم مــن و�ســول التيار 

الكهربائي اإليها.

عـدم تو�ســيـل الطابعـــة بالخـط 
.)On Line(.)On Line( ال�سغط على المفتاح

عطــل في كبــالت التو�ســيل مع 
جهاز الحا�سوب.

تبديــل كبالت التو�ســيل مــع جهاز 
الحا�سوب.

-5
طباعــة  فــي  تداخــل 

الحروف.
تح�ســير فــي مجــرى )�ســكك( 

تنظيف �سكك راأ�س الطباعة وتزييتها.حركة راأ�س الطباعة.

تنظيــف الراأ�ــس بقليل مــن الكحول ات�ساخ راأ�س الطباعة اأو تلفه.خطوط بي�شاء في الن�ّس.6-
الطبي اأو ا�ستبداله.

-7
الن�ــسّ مقطوع من الأعلى 

اأو من الأ�سفل.
راأ�ــس  فجــوة  ذراع  انحــراف 

تعديل راأ�س الطباعة.الطباعة عن مكانه.

-8
فــي  فراغــات  ظهــور 

تنظيف راأ�س الطباعة.ات�ساع راأ�س الطباعة.الحروف المطبوعة.
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�لطابعات �لنافثة للحبر )Ink Jet Printers(: تعّد طابعات ب�سيطة التركيب والعمل مقارنة 
بالطابعات النقطية، اإذ اإّنها اأقل كتلة واأقل تعقيًدا من الناحية الميكانيكية. بداأت الطابعة 
النافثة للحبر بالنت�سار لأنها �سهلة التركيب وال�سيانة، ولقدرتها على اإنتاج �سور ملونة 

عالية الدقة، كما اأنها اأقل �سجيًجا من الطابعات النقطية واأكثر �سرعة في الطباعة.
تعمل الطابعة النافثة للحبر على نفث قطرات متناهية 
في ال�سغر من الحبر على الورق لطباعة الن�سو�س اأو 
ملونة  طباعة  على  الح�سول  ويمكن  ال�سورة،  ر�سم 
اأوغير ملونة في هذا النوع من الطابعات. يبّين ال�سكل 

)3-12 ( طابعة نافثة للحبر .

ــح  1. مكوّنــــات الطابعـــة: يو�سّ
اأهـــــــّم   )13-3( ال�ســـــكل 
للطابعة  الأ�سا�ســية  المكّونــات 
النافثة للحبر، حيث تتكــون من 
 The( راأ�س الطباعة وعبوة الحبر
 ،)Head and Ink Cartridge

اللــوح الأمامــي لراأ�س  يحتوي 
الطباعة على ع�سرات الفّوهات 
النافثــة للحبر، يتــّم ترتيب هذه 

الفّوهات على �ســكل خط م�ستقيم، حيث يعتمد 
عددهــا علــى دقــة الطابعــة و�ســرعتهـا، وعـادة 
تمتلــك عبـــوة الحبـــر الأ�ســـود )128( فّوهة، 
وتمتـلــك عبـوة الحبـر الملونـــة )136( فّوهـة. 

يبّيـن ال�سـكل )3-14( راأ�س الطباعة.

ب -

ال�سكل )3-12 (: طابعة نافثة للحبر.

ال�سكل )3- 14(: راأ�س الطباعة.

تغذية الورق
الورق

كبل

حزام
عربة 
الراأ�س

محرك تغذية 
الورق

بكرات خروج 
الورق

خروج الورقة
ال�سورة المطبوعة

محرك راأ�س الطباعة
عبوة الحبر

دارة تحكم

ال�سكل )3-13 (: مكونات الطابعة النافثة للحبر.
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معظم الطابعات النافثة للحبر الحديثة 
ت�ســتخدم عبوتيــن من الحبــر، عبوة 
حبر ملــّون، وعبــوة حبر غيــر ملّون 

)اأ�سود(،كما في ال�سكل )15-3(.

تكون عبوة الحبر في معظم الطابعات مدمجة مع راأ�س الطباعة، وعليه، يتم الحفاظ 
على جودة الطباعة نتيجة ا�ستبدال راأ�س الطباعة مع عبوة الحبر ب�سكل متكرر.

�سّخ  يتّم  ا  جدًّ دقيقة  ثقوبًا  الطباعة  راأ�س  يمتلك 
الحبر منها باتجاه الورقة. يبين ال�سكل )3- 16( 

عبوة حبر.
2. مبداأ عمل الطابعة: تعمل الطابعات النافثة 

للحبر، باإحدى التقنيات الآتية:
 اأ   . التقنية الحرارية )Thermal(: عند و�سول المعلومات الـمراد طباعتها من جهاز 
الحا�سوب اإلى لوحة التحكم الموجودة في الطابعة، تر�سل لوحة التحكم تياًرا 
كهربائيًّا اإلى مقاومة الت�سخين، لتبداأ المقاومة بمروره باإر�سال اإ�سعاعات حرارية 
خالل الفّوهة، ويبــداأ الحبر بالغليان في الفّوهة، فيت�ســكل عدد من الفقاعات 
التي تتحد في النهاية لت�ســكل فقاعة كبيــرة تعمل على دفع نقطة من الحبر عبر 

الفّوهة اإلى �سطح الورقة، كما في ال�سكل )17-3(.

ال�سكل)3-15 (: عبوة حبر ملون وعبوة حبرغير ملون.

ال�سكل )3- 16(:عبوة حبر.

عن�سر ت�سخين
الحبر
فّوهة الراأ�س

ي�سخن الحبر 
لإ�سدار فقاعات

فقاعة الحبر

المعلومات المراد 
طباعتها

فقاعة الحبر

نقطة الحبر

الحرارة

عبوة الحبر

مقاومة

تيار 
كهربائي

ال�سكل)3-17(: طريقة عمل راأ�س الطباعة.
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ــح ال�سـكل  ب. تقنيـة الإجهـاد الكهربائـي )البيزوكهربائيـة( )Piezoelectric(: يو�سّ
)3- 18( عمل راأ�س الطباعة الذي ي�ســتخدم محلــول اإجهاد كهربائي لنفث 
الحبر عبر الفّوهة ،وهذا المحلول هو بلورة )Crystal( تهتز عند تغذيتها ب�سحنة 

كهربائية �ســغيرة، ويوؤدي 
دفع  اإلى  للخارج  اهتزازها 
نقطة من الحبر عبر الفّوهة 
الى �ســطح الورقة، ويوؤدي 
اإلى  للداخل  البلورة  اهتزاز 
�ســحب الحبر من الخزان 

اإلى اأنبوبة الفّوهة.

جـ . الجريان الم�ستمر )Continuous Flow(: في هذه التقنية ي�ستمر الحبر بالجريان 
نقاط  �شحن  يتّم  حيث  ال�شحنة،  متغّيرة  حجرة  وعبر  الطباعة  راأ�س  داخل 
الحبر التي تندفع اإلى الورقة، اأّما النقاط غير الم�شحونة فتعود اإلى عبوة الحبر 

ل�ستخدامها من جديد.
3. تنفيذ اأمر الطباعة :عند ال�سغط على اأمر الطباعة في الحا�سوب، تنفذ الخطوات الآتية: 
اأ   . ير�سـل  برنامـج الطابعـة )Print Driver( المثّبت علـى الحا�سـوب البيانات اإلـى 

معالج الطابعة )CPU(  عبر الكبل الوا�سل بين الحا�سوب والطابعة. 
ب. يعمل معالج الطابعة على:

- التاأكد من اأّن الطابعة مت�سلة بالحا�سوب )اأّنها جاهزة للطباعة(. 
- معالجة البيانات وترجمتها .

 .)RAM( جـ. تخّزن البيانات في ذاكرة الطابعة
د  . ي�سغل معالج الطابعة كل من:

- محّرك راأ�س الطباعة، ويحركه عبر محور الطابعة.
- محـّرك تحريـك الورقـة وتجهيـز الورقــة فـي المكـان المخـ�سـ�س للبــدء 

بالطباعة.

ال�سكل )3- 18(: عمل راأ�س الطباعة با�ستخدام 
محلول اإجهاد كهربائي.

خزان الحبر

فّوهة نفث الحبر

اأنبوبة 
الفّوهة

محلول اإجهادي كهربائي
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البيانات  بر�سم  ليقوم  الطباعة،  وراأ�س  الورقة  بتحريك  العمل  في  الطابعة  تبداأ  ثّم 
ح�سب تدفقها من الحا�سوب اإلى ذاكرة الطابعة، ويتولى البرنامج التحكم في الحبر 
والألوان وتحريك الورقة كلما انتهى الراأ�س من م�سح ال�سطر، وتتكرر العملية اإلى 

اأن ُتر�سم البيانات كلها المر�سلة من الحا�سوب.
4. اأنــواع الطابعة النافثة للحبر: توجــد اأنواع عدة من الطابعــات النافثة للحبر، منها:

اأ   . طابعات الحبر ال�سلب )Solid Ink-Jet(: اأحبار هذا النوع من الطابعات تاأتي 
على �سكل األواح، فعند ت�سغيل الطابعة، فاإن جزًءا من هذه الألواح يتّم تذويبه 
الورقة  نفثه على  يتّم  ثّم  ال�سائلة،  الحالة  اإلى  الحبر  الحرارة، فيتحول  بو�ساطة 
اأ�سطوانة  على  الورقة  ُتمّرر  ذلك  بعد  فوري،  ب�سكل  مكانه  في  يجف  حيث 

باردة لتثبيت الحبر ب�سكل دائم.
عمـل  مبـداأ  يعتمـد   :)Dye Sublimation Printers( ال�سبغي  الت�سعيد  طابعات  ب. 
هـذا النـوع مــن الطابعات على تحويل المادة من حالة اإلى اأخرى دون المرور 
ل الحبر في هذه الطابعة اإلى بخار من غير المرور  بمراحل التحّول، حيث ُيحوَّ
اأنواًعا خا�سة من  البخار، وت�ستخدم هذه الطابعات  التي ت�سبق  ال�سائل  بحالة 
ب�سكل  بالتحّول  للحبر  ت�سمح  ومركزة،  فائقة  ت�سخين  عوامل  �سمن  الحبر 

مبا�سر من حالة ال�سلب اإلى البخار. 
الحالة  اإلى  ويتحّول  الورقة،  اإلى  ه  يوجَّ هذه  التحّول  عملية  من  الناتج  البخار 

ال�سلبة مرة اأخرى. 
جـ. طابعات ال�سمع الحراري  )Thermal Wax Printers(:  ت�ستخدم هذه الطابعات 
وهناك  الئتمان،  بطاقات  مثل  البال�ستيكية  الكروت  على  ال�سور  طباعة  في 
مــع  الطابعــات  بهــذه  الم�سـتخدمــة  الطباعـة  بطريقـة  الت�سابـه  مـن  الكثير 
طابعــات )Dye Sublimation(. والفرق الأ�سا�سي اأّن المادة الم�ستخدمة للحبر 

هي ال�سمع الذي ُيذاب اإلى الحالة ال�سائلة ليجّف على الورقة.
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�إجر�ء�ت �لإ�سالح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

الطابعة ل تعمل.1-

الطابعة مف�ســولة عن م�سدر التغذية 
الكهربائية.

تفّقد م�ســــدر التغذيــــة  وكبــل 
الكهرباء.

تغذية الطابعة بالورق.فتحة تغذية الورق خالية من الورق.

اإزالة الورقــة العالقة في مجموعة ورقة عالقة في مجموعة التغذية.
التغذية.

مفتــاح تهيئــة الطابعــة في و�ســعية 
الإطفاء )عدم الت�سغيل(.

و�ســع مفتــاح تهيئــة الطابعة في 
و�سعية الت�سغيل.

تبديل عبوة الحبر.نفاذ الحبر.
اإغالق غطاء الطابعة.غطاء الطابعة غير محكم الإغالق.

عبــوة الحبر غيــر مثبتة فــي مكانها 
ال�سحيح.

تركيب عبــوة الحبر فــي مكانها 
بال�سكل ال�سحيح.

-2
الطابعة ل ت�ستجيب لجهاز 

الحا�سوب.
وجهــاز  الطابعــة  بيــن  الت�ســال 

الحا�سوب معطل.
التاأكد من �سالمة التو�سيل وتبديل 

الكبل عند ال�سرورة.

-3
الطابعــة تطبــع جــزًءا من 

الحروف.

تنظيف فتحات نفث الحبر.بع�س فتحات نفث الحبر مغلقة.
راأ�ــس الطابعــة مثبتــة ب�ســكل غيــر 

�سحيح.
الطابعــة  راأ�ــس  تركيــب  اإعــادة 

بال�سكل ال�سحيح.

-4
الطابعة تتوقــف اأحياًنا في 

اأثناء عملية الطباعة.
الكبل الوا�ســل بيــن الطابعة وجهاز 

تبديل الكبل.الحا�سوب رديء.

-5
الــورق يتعثر فــي الطابعة 

)تح�سير الورق(.
الطباعــة  فــي  الم�ســتخدم  الــورق 

مخالف لموا�سفات الطابعة.
ا�ســـــتخـــــدام ورق مطابـــــــق 

للموا�سفات.

-6
ظهــور خــط اأبي�ــس فــي 

تنظيف فتحات نفث الحبر.بع�س فتحات نفث الحبر مغلقة.الأ�سطر المطبوعة.

ا�ستبدال عبوة الحبر الملونة.عبوة الحبر الملونة فارغة.الطابعة ل تطبع بالألوان.7-

اأعطال الطابعات النافثة للحبر: يبّين الجدول )3-3( بع�س اأعطال الطابعة النافثة للحبر، واأ�سبابها 
المحتملة، ومعالجتها.

الجدول )3-3( : اأعطال الطابعة النافثة للحبر، واأ�سبابها المحتملة، ومعالجتها.
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�ل�سيانة �لوقائية للطابعة �لنافثة للحبر: تتّم ال�سيانة الوقائية بالخطوات الآتية:
1. ف�سل الطابعة من خالل المفتاح المخ�س�س لذلك.

2. معظــم الطابعات تحتوي على اأدوات مدمجة معهــا لتنظيف نافثات راأ�س الطباعة، 
فيجب ا�ستخدامها بانتظام، اأّما في حالة عدم وجود هذه الأدوات، فيجب فّك عبوة 
الحبــر ثّم تنظيفها با�ســتخدام قطعة قما�س )خالية من الوبــر( مع قليل من الكحول، 

وم�سح راأ�س الطباعة بلطف وباتجاه واحد.
3. ا�ســتخدام نوعيــة ورق الطابعات النافثــة للحبر، حيث اإّن الــورق العادي ل يمت�ّس 

الحبر في الطابعة وحيدة اللون، وقد تكون النتيجة م�سّوهة اأو �سبابّية.
4. يمكن اأن يتجّمع الغبار وقطع الورق ال�سغيرة تحت م�سار الورق في الطابعة، لذلك 
يجب فح�س الطابعة با�شتمرار واإزالة الأوراق والغبار با�شتخدام الهواء الم�شغوط.

هل يمكن اإعادة تعبئة عبوات الحبر في الطابعة النافثة للحبر؟

ة في الطابعات، واعمل تقريًرا عن مبداأ  ارجع اإلى مكتبة المدر�سة، وابحث في المراجع المخت�سّ
عمل الطابعات النافثة للحبر التي تعمل بتقنية الإجهاد الكهربائي.

�لطابعات �لليزرية )Laser Printers(: تعّد الطابعات الليزرية من اأف�سل الطابعات، وذلك 
لقدرتها على اإنتاج �سور اأحادية اللون اأو ملّونة عالية الجودة ومنخف�سة الكلفة ن�سبّيًّا.

تتمّيز هذه الطابعات ب�سرعة الطباعة ،اإذ يمكن اأن ت�سل �سرعة الطابعات المكتبية اإلى 
ع�سرات  اإلى  ت�سل  ا  جدًّ عالية  فيها  الخدمة  دورة  اأّن  كما  الدقيقة،  في  �سفحة   )20(
ا في اأثناء الطباعة و ل ت�سدر  الآلف من ال�سفحات �سهريًّا، عدا ذلك فهي هادئة جدًّ
�سجيًجا، اإل اأّن هذه الطابعات مرتفعة الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى من الطابعات، 

لكنها بالمقابل تتمّيز بانخفا�س كلفة الطباعة لكل �سفحة.

جـ -
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عملية  في  ليزريًّا  �سعاًعا  الطابعات  هذه  ت�ستخدم 
�سطًرا  �سطًرا  ولي�س  كاملة  ال�سفحة  وتطبع  الطباعة، 
كما في الأنواع الأخرى، ولهذا ال�سبب تحتاج طابعة 
الليزر اإلى ذاكرة داخلية )Mbyte 1( على الأقل، و�سعة 
ال�سكل  يبين  الطابعة.  �سعر  في  دوًرا  تلعب  الذاكرة 

)3- 19( طابعة ليزرية.
1. المكّونات الأ�سـا�سـية للطابعـات الليزرية: تتكـّون الطابعـات الليزريـة مـن الأجـزاء 

الأ�سا�سية الآتية، كما في ال�سكل )20-3(:

ال�سكل )3-21 (: الأ�سطوانة 
الح�ّسا�سة لل�سوء.

ال�سكل )3-19 (: طابعة ليزرية.

ال�سكل )3-20(: مكّونات الطابعة الليزرية.

 :)Drum( اأ.  الأ�ســـطوانــة الح�ّســا�ســة لل�ســوء
اأ�سطوانة م�سنوعة من الألومنيوم مغطاة بمادة 
المادة  جزيئات  اإّن  حيث  لل�سوء،  ح�ّسا�سة 
كهربائية  �سحنة  تكت�سب  لل�سوء  الح�ّسا�سة 
طباعتها.  المراد  ال�سفحة  هيئة  على  معينة 
يبين ال�سكل )3-21(  الأ�سطوانة الح�ّسا�سة 

لل�سوء.

)1( دارة التحكم الإلكترونية
)2( الأ�سطوانة الح�ّسا�سة

)3( �سلك الكورونا
)4( �سعاع الليزر

)5( المرايا الدّوارة
)6( وحدة التظهير

)7( الحبر
)8( وحدة تغذية الورق
)9( �سينية تغذية الورق

)10( وحدة نقل ال�سورة وف�سل الورقة
)11( وحدة التنظيف
)12( وحدة التثبيت
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ب. اأ�سالك ال�سحن )الكورونا(: توجد مجموعتان من اأ�سالك ال�سحن )الكورونا(، 
هما:

- �ســــلك الكورونـا الخـا�س ب�سـحن الأ�سـطوانـة الح�ّسا�سـة لل�سـوء: يكــون 
ا من الأ�ســطوانة الح�ّسا�سة لل�ســوء ول يالم�سها، عند  هذا ال�ســلك قريًبا جدًّ
ا في هذا ال�ســلك، ي�ســحن �سلك الكورونا ب�سحنات  مرور فولطية عالية جدًّ
�ســالبة، وعليه ي�سحن الهواء المحيط بالأ�ســطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء، وعندما 
تقترب هذه ال�ســحنات من الأ�ســطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء، يتّم �سحن �سطحها 

ب�سحنات �سالبة منتظمة تتراوح بين )500  اإلى 1000( فولط.
- �ســـلك الكورونـا الخـا�س ب�سـحن الـورق: يعمـل هـذا ال�سـلك علـى �سحن 
الورقة ب�ســحنة موجبة، حيث تعمل هذه ال�سحنة على انتزاع جزيئات الحبر 

من الأ�سطوانة ونقلها اإلى الورقة.
جـ. وحدة ال�سعاع الليزري )Laser Beam(: يقـوم ال�سـعاع الليزري بر�سم ال�سفحة 
المراد طباعتها على الأ�ســطوانة الح�ّسا�ســة لل�سوء كن�ســخة موجبة، ويتم ذلك 
عندما ي�شطدم �شعاع الليزر ب�شطح الأ�شطوانة موؤديًا اإلى تفريغ �شحنة النقاط التي 
ا�ش��طدم بها اأو تنخف�س �ش��حنة هذه النقاط اإلى )100V(، وبهذا تكون ال�سفحة 

.)100V( مطبوعة على الأ�سطوانة على �سكل �سحنات قيمتها
ا تكت�سب �سحنة كهربائية تتراوح بين )200  د  . الحبر )Toner(: بودرة ناعمة جدًّ

و 500( فولط، هذه ال�سحنة الموجبة ت�سبب انتقال الحبر اإلى الأ�سطوانة.
هـ. �ســفرات التنظيف )Cleaning Blade(: تعمل هذه ال�سفرات على اإزالة بقايا الحبر 
والغبار الورقي عن الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء بعد انتهاء عملية الت�سوير الكاملة؛ 

وذلك لتهيئتها للن�سخة التالية )اأي لدورة الن�سخ اأو لدورة الطباعة الجديدة(.
 اإن عمليــة التنظيف �ســرورية قبل بداية اأّي دورة ن�ســخ اأو طباعة جديدة، وفي 
حال عدم حدوث هذه الخطوة قبل كل دورة ن�سخ اأو طباعة، فاإن خلفية ال�سور 
)الن�سخة( ت�سبح مظلمة وغير نظيفة، وهذه العملية هي العملية النهائية للتخل�س 

من اآثار عملية الن�سخ المنتهية.
و. المثّبت )Fuser(: يتـاألف مـن اأ�ســـطوانتين، الأولى اأ�ســـطوانة ال�سغـط، والثانيـة 

اأ�سطوانة الت�سخين، وظيفة المثّبت دمج الحبر بالورقة.
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جهاز  في  الطباعة  اأمر  وتنفيذ  الطابعة  ت�سغيل  عند  الليزرية:  الطابعة  عمل  مبداأ   .2
الحا�سوب  تمّر عملية الطباعة بالمراحل الآتية: 

اأ    . مرحلة معالجة ال�سورة )Raster Image Processing(: تتّم تهيئة ال�سورة للطباعة 
 ،)Raster Image Processor: RIP( عن طريق معالج الخطوط الأفقية لل�شورة
والذي يكون عادة مدمًجا في الطابعة، حيث اإّن المادة المراد طباعتها تكون 
مكتوبة بطريقة م�سفرة باإحدى اللغات الخا�سة بتو�سيف ال�سفحات لتتمكن 
 ،)Adobe PostScript( لغة  اللغات  اأ�سهر هذه  معها، ومن  التعامل  من  الطابعة 

.)Printer Command Language: PCL( اإ�سافة اإلى لغة اأوامر الطابعة
يقوم معالج الخطوط با�شتخدام البيانات المكتوبة باأّي من هذه اللغات لتحويلها 
اإلى خريطة نقطية لل�سفحة المراد طباعتها، ليتّم نقل هذه الخريطة بعد ذلك 
اإلى ذاكرة الطابعة )Memory Raster(، وبعد اكتمال عملية المعالجة وانتقال 
البيانات اإلى الذاكرة، تكون الطابعة م�ستعدة لإر�سال الكم من البيانات النقطية 

اإلى الورقة في ت�سل�سل متوا�سل.
 :)Conditioning( ب. مرحلــة ال�ســحن
الكهربائـــي  التيار  عنـــد و�ســـــل 
للطابعـــــة تبـــداأ وحـدة ال�ســحـن 
)Charging Unit(، ب�سحن الأ�سطوانة 
ا�ستعداداً لعملية الطباعة، وفي هذه 
المرحلة يتّم �سحن �سطح الأ�سطوانة 
الح�ّسا�ســة )Drum( ب�ســحنة �سالبة  

منتظمة بو�ساطة وحدة ال�سحن الرئي�سة،  وت�ستخدم لهذه الغاية اأ�سالك الكورونا 
 ،)Primary Charge Roller: PCR( اأو اأ�ســطوانة ت�سّمى اأ�سطوانة ال�سحن الرئي�سة
تعمل هذه الأ�ســطوانة على تدفق ال�ســحنات الكهربائية اإلى �ســطح الأ�سطوانة 
الح�ّسا�سة لل�سوء نتيجة �سحن اأ�سطوانة ال�سحن بفولطيـة عاليـة، وبفعـل ات�سـال 
بال�سحنات  تزويدها  يتّم  الح�ّسا�سة،  الأ�سطوانة  ب�سطح  ال�سـحن  اأ�سـطوانة 

ال�سالبة، كما هو مبّين في ال�سكل )22-3(. 

ال�سكل )3-22(: مرحلة ال�سحن.

تيار متناوب
�لأ�سطو�نة

تيار مبا�سر�لح�سا�سة لل�سوء

�أ�سطو�نة �ل�سحن �لبتد�ئية
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المراد  المعلومات  تنتقل  الطباعة،  اأمر  تنفيذ  عند   :)Writing( الكتابة  مرحلة   . جـ 
طباعتها من جهاز الحا�سوب اإلى وحدة التحكم )Control Circuit( في الطابعة 
والتي تعمل بدورها على ت�سغيل وحدة اأ�سعة الليزر )Laser Unit(، حيث تعمل 

علــى  الوحــدة  هــذه 
توجيه �ســعاع من الليزر 
م�ســلعة،  مــراآة  نحــو 
المــراآة  هــذه  وتكــون 
بو�ســاطة  للدوران  قابلة 
بهــا،  خا�ــس  محــرك 

كما تعمل على اإعادة توجيه �سعاع الليزر نحو مجموعة من العد�سات والمرايا 
الأخرى، والتي تقوم بدورها باإ�ش��قاط اأ�ش��عة الليزر على اأماكن محددة م�شبًقا 
على �سطح الأ�سطوانة الح�ّسا�سة، وي�سقط �سعاع الليزر بزاوية تجعله يمّر بطول 

ال�سطح الأفقي لالأ�سطوانة، كما هو مبّين في ال�سكل )3- 23(.
ت�ستمر الأ�سطوانة في الدوران خالل عملية الم�سح، وتعمل البيانات المتدفقة 
من الذاكرة بت�شغيل اأو اإيقاف �شعاع الليزر لي�شكل النقاط والفجوات المكّونة 
الباعثة  الثنائيات  الطابعات  بع�س  ت�ستخدم  الأ�سطوانة. و  �سطح  لل�سورة على 
من  بدًل  الأ�سطوانة  عر�س  لم�سح   )Light Emitting Diodes: LED( لل�سوء 

وحدة الليزر )هذه الطابعات ل ت�سّمى طابعات ليزرية(.
ي�ستخدم الليزر ب�سبب توليده �سعاًعا دقيًقا حتى مع الم�سافات الطويلة، وهذا 
البي�ساء من ال�سورة المراد طباعتها  ال�سعاع يعمل على عك�س �سحنة الأجزاء 
تارًكا الأجزاء غير البي�ساء م�سحونة ب�سحنتها الكهر�ستاتيكية ال�سالبة على �سطح 
الأ�شطوانة الح�ّشا�شة، وذلك لتتمكن تلك الأجزاء الم�شحونة من التقاط ذرات 

الحبر فيما بعد.
د   . مرحـلة التظهير )Developing(: يـتّم تحويـل ال�ســورة الكامنـة المتكّونة علـى 
�سـطح الأ�سطـوانة اإلى �سـورة حبرية، وذلك بانتقال ذّرات الحبر )Toner( من 
وحدة التظهير)Developer( اإلى �سطح الأ�سطوانة، حيث تنجذب حبيبات الحبر 

ال�سكل )3- 23(: مرحلة الكتابة.

وحدة تغذية الورق

المرايا والعد�سات
وحدة التثبيتالحبر�سعاع الليزر

الأ�سطوانة
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معاك�ســة  ب�ســحنة  الم�ســحونة 
ل�ســحنة ال�ســورة الكامنــة اإلــى 
المناطق الم�ســحونة من �ســطح 
فتتكون عليه �سورة  الأ�سطوانة، 
بال�ســورة  تعــرف  الحبــر  مــن 
 )24-3( وال�ســكل  الحبريــة، 

يبين مرحلة التظهير.
هـ . مرحلة نقل ال�سورة )Image Transfer(: قبل اأن ُتنقل ال�سورة الكامنة على �سطح 
الأ�سطوانة، هنالك مرحلة ما قبل نقل ال�سور يتّم خاللها تغذية ورقة من مجموعة 
تغذية الورق )Paper Tray( مبا�ســرة باتجاه الأ�سطوانة الح�ّسا�سة فـــــي مرحلـة 
 ،)Roller Assembly( التظهيــر، ويتم ال�سحب بو�ساطة بكــرات تغذيــة الورق
بعـــــد تغذيــة الورقــة وتظهير ال�ســورة الكامنة تبداأ مرحلــة نقــل ال�ســورة، 
وفــي هــذه المرحلة ُتنقل ال�ســورة الحبرية من �ســطح الأ�سطوانة على الورقة 
التي يكون وجهها الخلفي م�ســحوًنا ب�ســحنة معاك�ســة ل�سحنة الحبر لتجذب 
حبيبات الحبر اإلى الورقة، حيث يتّم �ســحنها بو�ســاطة �ســلك خا�س بال�سحن 

)Charging Wire(. يبّين ال�سكل )3- 25( مرحلة نقل ال�سورة.

و   .  مرحلة التثبيت )Fusing(: بعد انتهاء مرحلة نقل ال�سورة وف�سل الورقة يتّم تثبيت 
ال�ســورة المنقولة على الورقة، وت�سكيل �ســورة ثابتة على الورق، وللح�سول 
على �ســورة ثابتة ب�ســكل جيد وقوي، فيجب اأن ُيذاب الحبر ليندمج ب�ســكل 

ال�سكل )3-24(: مرحلة التظهير.

الليزرية  الطابعات  من  اأنواع  يوجد 
بدل  لل�سوء  باعثة  ثنائيات  ت�ستخدم 
ال�سورة  تكوين  عملية  في  الليزر  �سعاع 

على �سطح الأ�سطوانة.
ال�سكل )3- 25( : مرحلة نقل ال�سورة.

�لورقة
�لأ�سطو�نة
�لح�سا�سة �لحبر

بكرة �لنقل

�لحبر �لمنقول
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جيــد باألياف الورق، ومن هنا تبرز  اأهّمية عملية التثبيت لمحتوى الن�سخة بعد 
مرحلة نقل ال�سورة الحبرية عليها، وتتّم اآلية تثبيت ال�سورة الحبرية على الورق 
بتغذية الورقـة المحملة بجزيئات الحبر في مجموعة التثبيت )Fuser( المكّونة 
من اأ�سطوانة تحتوي على م�سخن )Heat Roller(، والذي يعمل على اإذابة ذرات 
 )Pressure Roller( الحبر لتندمج في األياف الورقة، وبم�ساعدة اأ�سطوانة ال�سغط

التــي تقوم علــى تثبيت الحبر 
المــذاب فــي م�ســام الورقة، 
مــن  المخرجــات  لتكــون 
الن�ســخ ذات كفــاءة عالية من 
حيث ثبــات المحتوى وعمر 
طويــــل للمــادة المن�ســوخة 
علــى الورقــة. يبّين ال�ســكل 

)3-26( مرحلة التثبيت.
تقوم  الطباعة،  الطابعة من عملية  تنتهي  التنظيف )Cleaning(: عندما  ز  . مرحلة 
�سفرة من البال�ستيك الناعم )Cleaning Blade( ذات �سحنة كهربائية محايدة، 
بتنظيف �سطح الأ�سطوانة الح�ّسا�سة من اأّي حبر فائ�س من عملية الطباعة، كما 
يقوم  ثم  لذلك،  مخ�س�س  وعاء  اإلى  وتنقله   ،)27-3( ال�سكل  في  مبين  هو 

اأّي  باإزالــة  خا�ــس  م�ســباح 
�ســـــحنـات كهــر�ســـتاتيكية 
زائدة عن �ســطح الأ�ســطوانة 

الح�ّسا�سة.

قد يتبقى بع�س من الحبر على �سطح الأ�سطوانة الح�ّسا�سة ب�سكل عر�سي، وذلك 
الطباعة،  عملية  اأثناء  في  الطابعة  في  ورقة  انح�سار  مثل  ا�ستثنائية  حالت  في 
حيث يكون الحبر جاهًزا للثبات على الورقة، وحيث اإّن هذه العملية لم تتّم 

ال�سكل )3- 26(: مرحلة التثبيت.

ال�سكل )3-27 (: مرحلة التنظيف.

بكرة �ل�سغط�لورقة

�لأ�سطو�نة
�لح�سا�سة

�لم�سخن

�سفرة �لتنظيف
�أ�سطو�نة �ل�سحن 

�لبتد�ئية

�لحبر
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اإذ يجب اأن يم�سح الحبر عن �سطح الأ�سطوانة الح�ّسا�سة، وتعاد عملية الطباعة 
اإعادة ا�ستخدامه مرة  اأّن الحبر المفقود ل يمكن  اإلى ذلك  من جديد، ُي�ساف 
اأخرى؛ لأنه يكون قد اختلط بالأو�ساخ والزغب الناتج من الورق، ولكي نح�سل 
على �سورة مطبوعة بجودة عالية، فيجب اأن ُي�ستخدم حبر نقي ونظيف؛ لأّن 
اإعادة ا�ستخدام الحبر �ستت�سبب في �سورة ذات اأجزاء ملطخة، اأو حبر غير مثبت 

جّيًدا على �سطح الورقة.
الليزرية  الطابعات  ت�سبه فكرة عملها فكرة عمل   :)Colour Laser Printer( لملّونة� �لليزرية  �لطابعة 
الأ�سود وثالث مرات  للون  اأربع مّرات، مّرة  الذكر  �سابقة  بالمراحل  تمّر  الورقة  اأّن  اإل  العادية، 
الطابعة  برنامج  يفرز  حيث  والأ�سفر،  ال�سماوي  والأزرق  الثالثة:الأرجواني  الأ�سا�سية  لالألوان 
الألوان لل�سفحة المطلوب طباعتها من الحا�سوب، ويطبع كل لون ب�سكل منف�سل وفي مرحلة 
منف�سلة، وفي النهاية نح�سل على الورقة مطبوعة بالألوان نف�سها التي تظهر على �سا�سة الحا�سوب. 

3. خ�سائ�س الطابعات الليزرية
اأ    . تعـّد طابعـات الليزر الأ�ســـرع؛ لأن �ســـعاع الليزر يتحـّرك ب�سـرعة كبيرة لر�سم 

بيانات ال�سفحة على الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء.
ب.  تعـّد تكلفـة ت�ســـغيلـها اأقــّل مــن الطابعــات النافثـة للحبـر، ولذلـك ت�سـتخدم 

الطابعات الليزرية في الموؤ�ّس�سات والمكاتب وخا�سة  في طباعة الوثائق.
 جـ . قـدرة طابعـة الليزر علـى العمل على نظام ال�ســبكات، بحيث يمكن لأكثر من 

م�ستخدم الطباعة با�ستخدام طابعة ليزر مركزية.
د   . ت�ســـل دّقة الطباعة بو�ساطة طابعة الليزر اإلى درجة تماثل �سور الكاميرا، وهذا 

يعود اإلى حزمة الليزر المركزة.
4. اأعطــال الطابعــات الليزرية: يبين الجــدول )3-4( بع�س اأعطــال الطابعة الليزرية، 

واأ�سبابها المحتملة، ومعالجتها.
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الجدول )3-4( : اأعطال الطابعة الليزرية ، واأ�سبابها المحتملة، ومعالجتها.

�إجر�ء�ت �لإ�سالح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

الطابعة ل تعمل، ول يظهر اأّي �ســوء 1-
على زّر الت�سغيل.

التيــار  و�ســول  عــدم 
الكهربائي للطابعة.

التاأكد من تو�ســيل الطابعة ب�ســكل جيد بم�سدر 
الفولطية الكهربائية.

.)ON( التاأكد من مفتاح ت�سغيل الطابعة في حالة

الطابعة ل ت�ســتجيب لأمــر الطباعة، 2-
وتظهر ر�سالة )Error( على الجهاز.

بيــن  بالت�ســال  ف�ســل 
الطابعة والجهاز.

التاأكد من تو�سيل كبل الطابعة بجهاز الحا�سوب.

فــّك الكبــل )USB or LPT(، واإعــادة تركيبــه 
واإعادة ت�سغيل الطابعة.

ا�ســتلمت الطابعة اأوامــر للطباعة اإل 3-
اأنها ل تخرج الورق.

بحالة  لي�ســت  الطابعــة 
التنفيذ للطباعة.

يجب التاأكد من :
- عدم و�ســع الطابعة على و�ســعية )Offline اأو 

.)Pause
 Default( اأّن الطابعة معرفة بالطابعة الفترا�سية -

.)Printer

خلل في وحدة الحبر.تظهر الطباعة ب�سكل فاتح.4-
ا�ستبدال وحدة الحبر.

اإخراج وحدة الحبر، ورّجها برفق لتحريك الحبر 
المتكّتل بداخلها.

ت�ســحب الطابعة اأكثر مــن ورقة في 5-
اللحظة نف�سها.

رطوبة الورق مّما يوؤدي 
للت�ساقه ببع�سه.

تحريــك الــورق عن بع�ســه لتجنب اللت�ســاق، 
وو�سع الورق بمكان دافئ لتجنب الرطوبة.

-6
الموجــود علــى  البرتقالــي  ال�ســوء 
متقطــع  ب�ســكل  يعمــل  الطابعــة 

)يرم�س(.
اإ�ســارة من الطابعة بعدم 

ا�ستعدادها للطباعة.
التاأكد من وجود الورق داخل الطابعة.

فتح باب الطابعة، و�سحب وحدة التحبير، واإعادة 
تركيبها، واإغالق الباب ب�سكل محكم.

تعّثر الورق.7-

مطابــق  غيــر  الــورق 
ا�ستخدام الورق المطابق لموا�سفات الطابعة.لموا�سفات الطابعة.

مثّبتــة  الــورق  حافظــة 
�سيانة مجموعة التثبيت.ب�سكل غير �سليم.

�سبط الم�سافة بين اأ�سطوانتي التثبيت وال�سغط.انثناء في دليل الورق.
عطل في مجموعة تغذية 

�سيانة مجموعة ال�سحن.الورق.

خروج الورقة بي�ساء.8-
مجموعــة  فــي  عطــل 

�سيانة مجموعة التثبيت.التثبيت.

تبديل عبوة الحبر.نفاذ عبّوة الحبر.
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5. ال�سيانة الوقائية للطابعة الليزرية: تتّم اإجراءات ال�سيانة وفق الخطوات الآتية:
اأ   . ف�سل الطابعة الليزرية عن جهاز الحا�سوب.

ب. اإزالة الورق من الطابعة.
جـ. اإخراج عبّوة الحبر من مكانها.

د  . فـّك الجـزء الـذي يك�سـف مجموعـة ال�سهـر، وتنظيـف البكـرات مـن خـالل 
المنّظف  قليل من  الوبر( مع  القما�س )خالية من  با�ستخدام قطعة من  م�سحها 

الذي ياأتي مع مجموعة التنظيف اأو الكحول.
ه�. تنظي�ف منطق�ة ال�شه�ر، با�ش�تخدام اأنبوبة التفري�غ م�ع و�شلة فر�شاة ناعمة، اأو 

ا�شتخدام الهواء الم�شغوط لنفخ الجزيئات عن منطقة ال�شهر.
و  . تنظيـف منطقة بكرات النقل، حيث تقع تحت خّزان الحبر، لذلك يجب فّك 
خّزان الحبر وو�سعه في مكان منا�سب، ثم تنظيف البكرات با�ستخدام اأنبوب 
لنفخ جزيئات  الم�شغوط  الهواء  ا�شتخدام  اأو  ناعمة،  التفريغ مع و�شلة فر�شاة 

المنطقة.
ز  . فح�س م�سار الورق ،وتنظيف بكرات التلقيم با�ستخدام فر�ساة ناعمة.

ح.  اإعادة عبّوة الحبر اإلى مكانها.
ط . تنظيف الطابعة من الخارج، من خالل م�شحها با�شتخدام قطعة قما�س ومنظف 

�سائل.
ي.  بعد تنظيف الطابعة من الخارج، يف�سل النتظار دقائق لتجّف قبل و�سع حاوية 

الورق وو�سلها بالم�سدر الكهربائي.
ك . اإذا ا�سـتخدمت �سرائح تنظيف في تنظيف الطابعة الليزرية، فيتم اإدخال �سريحة اأو 
اثنتين داخل الطابعة، واتباع التعليمات خلف ال�سريحة لتنظيف العنا�سر داخل 
الحبر، ويجب اأن تمرر �سريحة التنظيف في كل مرة تغّير فيها خّزان الحبر، اأّما 
اإذا كانت الطابعة تلّوث ال�سورة المطبوعة، فا�ستخدم �سريحة تنظيف لتنظيف 

خّزان الحبر وبكرات النقل وبكرات ال�سهر.
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3- معايير �ختيار �لطابعة 
من  م�شاحة  الممكن طباعتها �شمن  الحبر  نقاط  بعدد  الطباعة  دّقة  تقا�س  �لطباعة:  دقّة 
القيا�س هي )Dot-Per-Inch:DPI(، فكّلما زاد  البو�سة )اأن�س(، ووحدة  الورقة ت�ساوي 
على  الم�شروفة  الحبر  كّمية  زادت  وكلما  اأف�شل،  الطباعة  كانت جودة  النقاط،  عدد 

الورقة الواحدة، زادت كلفة ال�سفحة الواحدة.
�سرعة �لطابعة: تقا�س �سرعة الطابعة بعدد ال�سفحات الممكن طباعتها في الدقيقة ،حيث 
تعتمد �سرعتها على الدّقة الم�ستخدمة وعلى حجم ال�سفحة، وفيما اإذا كانت الطباعة 
ملّونة اأو اأحادية اللون، فمثاًل في الطابعات النافثة للحبر، توجد �سرعتان للطابعة، هما 
حيث  الألوان،  ا�ستخدام  عند  الطباعة  و�سرعة  الأ�سود،  باللون  الطباعة  عند  ال�سرعة 

تنخف�س �سرعة الطباعة عند ازدياد الدقة وعند ا�ستخدام طباعة ملّونة.
�سعة �لورق: تختلف كّمية الورق الممكن و�سعها في الطابعة ح�سب نوع الطابعة ونوع 

الورق.
4- �لمنافذ و�لكبالت

معظـم الطابعات الحديثة ت�ستخدم المنفذ )USB( بالإ�سافة اإلى المنفذ الفرعي )LPT(، فعند 
اإلى تفرعية،  البيانات ُتحّول من ت�سل�سلية  تبادل  فاإّن عملية   ،)USB( الطابعة مع منفذ و�سل 

فيتم  والحا�سوب،  الطابعة  بين  وبالعك�س 
وعلى  الطابعة،  تحكم  برامج  قبل  من  تنظيمها 
ُيوّفر  اأنه  اإل  ت�سل�سلي،  الناقل  اأّن هذا  الرغم من 
لمعظم  ومنا�سبة  ن�سبيًّا  عالية  نقل  معّدلت 
 )USB( الناقل  اأّن  يذكر  المحيطة.  الأجهزة 
يبّين  حاليًّا،  الموجودة  النواقل  اأحدث  من  يعّد 

ال�سكل )3-28( المنافذ والو�سالت.
تحت  لالأ�سعة  منفذ  الحا�سوب  في  كان  اإذا 
الحمـــراء )Infrared: IrDA(، فمـــن الممـــكن 

تو�سيل الطابعة بوحدة مواءمة مع الأ�سعة تحت الحمراء، لي�سبح بعدها الت�سال الال�سلكي 
ا مقارنة بباقي اأنماط الت�شال. بين الحا�شوب والطابعة ممكًنا، ويكون هذا الت�شال بطيًئا جدًّ

�أ    - 

ب -

جـ -

ال�سكل )3- 28(: المنافذ والو�سالت.

)اأ( المنفذ الفرعي 
)LBT(

)USB( منفذ )جـ(

)ب( الو�سلة الخا�سة 
)LBT( بالمنفذ

)د( الو�سلة الخا�سة 
)USB( بالمنفذ
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ثالثااً: جهاز �لنا�سوخ )�لفاك�س(
يعّد جهاز النا�سوخ )Fax Machine( من الأجهزة المكتبية المهّمة، والذي ُيمّكننا من اإر�سال 
اأّي مكان في  اإلى اآخر في  اأو ا�ستقبال الن�سو�س والر�سومات والت�ساميم خالل دقائق من جهاز 

العالم، وذلك با�ستخدام خط الهاتف.  
يعّد النا�سوخ من الأجهزة �سهلة ال�ستخدام ويقوم بوظائف متعددة، مثل ا�ستخدامه كجهاز 

هاتف اأو طابعة  اأو اآلة ت�سوير وثائق.
1- �لمكّونات �لرئي�سة لجهاز �لنا�سوخ

يتكّون جهاز النا�سوخ من:
ال�سوء  تحويل  على  الوحدة  هذه  تعمل   :)Scanning Unit( �ل�سوئي  �لم�سح  وحدة 
المنعك�س عن ال�سريحة الم�ساءة من الوثيقة المراد اإر�سالها اإلى اإ�سارة كهربائية تماثلية، 
ويقوم محّول تماثلي/رقمي بتحويل هذه الإ�سارة اإلى بيانات رقمية تمثل عنا�سر الوثيقة 

الأ�سلية، وتخزن بيانات ال�سورة الرقمية في ذاكرة ق�سم معالجة ال�سورة. 
يتّم  التي  الر�سائل  طباعة  في  الوحدة  هذه  ت�ستخدم   :)Printing Unit( �لطباعة   وحدة 

ا�ستقبالها.
�لم�سمان )Modem(: ي�شتخدم الم�شمان في نقل البيانات الرقمية عبر خطوط الهاتف 
العادي اإلى اإ�سارات يمكن لخط الهاتف التعامل معها، كما يقوم باإعادة تحويل البيانات 

اإلى اإ�سارات رقمية.
وحدة معالجة �لبيانات و�لتخزين )Data Processing Unit(: تعمل هذه الوحدة على معالجة 

البيانات، مثل تح�سين جودتها، وت�سغير ال�سور والتخزين، حيث تحتوي على:
.)CPU( 1. وحدة معالجة مركزية

.)RAM( 2. ذاكرة قراءة وكتابة
.)Store And Forward:SAF( 3. ذاكرة التخزين والكتابة

اإلى الم�سمان الذي  البيانات   )CPU( ُتمّرر وحدة :)Modulation Unit( وحدة �لتعديل
يعمل على تعديلها، بحيث ت�شبح مالئمة لالإر�شال عبر خطوط الهاتف، ثّم يمّررها اإلى 

وحدة الت�سال الهاتفي.

�أ    - 

ب -

جـ -

د   -

هـ -
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عمل  في  للتحكم  اإلكترونية  دارات  على  تحتوي   :)Mother Board( �لرئي�سة  �للوحة 
الجهاز.

وحدة �لتغذية )Power Supply(: تغذية دارات الجهاز المختلفة بالفولطيات المنا�سبة.
لوحة �لمفاتيح: تعّد من اأهّم و�سائل اإدخال البيانات في عمليتي الإر�سال وال�ستقبال.

2- مبد�أ عمل جهاز �لنا�سوخ
 يعمل جهاز النا�سوخ كما ياأتي:

يقوم الما�سح ال�سوئي بم�سح الر�سالة اأو ال�سورة، وتحويلها اإلى بيانات رقمية ُتخّزن في ذاكرة 
النا�سوخ  جهاز  اإلى  الهاتف  خط  عبر  الم�سمان  بو�ساطة  الرقمية  البيانات  وُتر�سل  الجهاز، 

الم�ستقبل.
ويعمل  جهاز النا�سوخ الم�ستقبل باإعادة ت�سكيل الر�سالة من الإ�سارات الم�ستقبلة، وتخزينها 
في ذاكرة الجهاز، ثّم تحويلها على �سكل ن�سخة مطبوعة بو�ساطة وحدة طباعة ليزرية كما في 

اآلت ت�سوير الوثائق الرقمية، اأو الطابعات النافثة للحبر.
3- م�سار �لبيانات في �أثناء �لإر�سال

تالحظ من ال�سكل )3-29( عملية اإر�سال البيانات، وتتم في المراحل الآتية:
مرحلــة �لم�ســح �ل�سوئــي: تحتــوي اأجهزة 
رقمــي  �ســوئي  ما�ســح  علــى  النا�ســوخ 
)Scanner(   ي�ستخدم جهاًزا مزدوج ال�سحنة 
)CCD(، اأو نظام الم�ســح ال�سوئي الرقمي 
المبا�سر )CIS(. تعمل وحدة )CDD( كما 
في اآلت ت�سوير الوثائق على تحويل ال�سوء 
المنعك�س عن ال�سريحة الم�ساءة من الوثيقة 
المراد اإر�سالها اإلى اإ�سارة كهربائية تماثلية، 
ويقوم محــول تماثلي/رقمي بتحويل هذه 
الإ�ســارة اإلــى بيانات رقمية تمثل عنا�ســر 
الوثيقة الأ�ســلية، وتخزن بيانات ال�سورة 

الرقمية في ذاكرة ق�سم معالجة ال�سورة. 

ال�سكل )3-29 (: م�سار البيانات في اأثناء الإر�سال.

CCD

CPU

الما�سح ال�سوئي

اإلى خط 
الهاتف

وحدة 
الت�سال 
الهاتفي

المودم

ناقل بيانات

ذاكرة 
)SAF(

وحدة 
معالجة 
ال�سورة

�أ    - 

و -

ز -
ح-
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مرحلة معالجة �لبيانات )�ل�سورة(:  في هذه المرحلة تتّم معالجة البيانات الخا�سة بال�سورة 
مثل تح�سين جودتها باأدوات برمجية  مماثلة لالأدوات الم�ستخدمة في برامج الر�سومات 
حجم  لتالئم  عنا�سرها  من  جزء  بحذف  ال�سورة  ت�سغير  يمكن  كما  الحا�سوب،  في 

الورق الموجود في جهاز ال�ستقبال.
ذاكرة  في  وتخّزن  البيانات  ُت�سغط  ال�سورة،  معالجة  من  النتهاء  بعد  �لتخزين:  مرحلة 
مختلفة  بطرق  البيانات  ُت�سغط  حيث   ،)Store And Forward:SAF( والنقل  التخزين 
لتقليل حجمها الذي �ستخّزن به، كما تخّزن في هذه الذاكرة بيانات الر�سالة التي يتم 

ا�ستقبالها لحين طباعتها.
ذاكرة  من  البيانات  ُتر�سل  المرحلة  هذه  في    :)SAF( ذ�كرة  من  �لبيانات  ��ستعادة  مرحلة 

.)CPU( اإلى وحدة التحكم المركزية )SAF(
مرحلة �سغط �لبيانات:  في هذه المرحلة تقوم وحدة المعالجة المركزية ب�سغط البيانات 
)Data Compression( ح�سب الطريقة المّتبعة في بروتوكول الت�سال المتفق عليها مع 
جهاز النا�سوخ الم�ستقبل في الجهة الأخرى، وذلك لتخفي�س حجم البيانات المر�سلة؛ 

بهدف اخت�سار الوقت الم�ستغرق في الإر�سال.
مرحلة �لتعديل: في هذه المرحلة ُتمّرر وحدة )CPU( البيانات اإلى المودم الذي يعمل 
على تعديلها، بحيث ت�شبح مالئمة لالإر�شال عبر خطوط الهاتف، ثم يمّررها اإلى وحدة 

الت�سال الهاتفي التي تر�سلها اإلى جهاز النا�سوخ الم�ستقبل عبر خط الهاتف.

4- م�سار �لبيانات في �أثناء �ل�ستقبال
عندما يتّم  اإر�سال فاك�س اإلى الجهاز، فاإن مق�سم الهاتف في المنطقة ير�سل اإ�سارة رنين اإلى 
ثّم  الرنين،  اإ�سارة  كا�سف  بمراقبة  الجهاز  في  المركزية  المعالجة  وحدة  وتقوم  النا�سوخ، 
لال�ستقبال  النا�سوخ  برمجة  حال  وفي  الرنات.  من  عدد  بعد  الر�سالة  ا�ستقبال  بتفعيل  تقوم 
اإل في حال قيام الم�ستخدم بالرّد  اإ�سارة الرنين، ولن ي�ستقبل الجهاز  اليدوي، فلن ُتفح�س 

على المكالمة، ثّم ال�سغط على مفتاح البدء في لوحة التحكم في عملية ال�ستقبال.

ب -

جـ -

د   -

هـ -

و -
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تالحظ من ال�سكل )3- 30( عملية ا�ستقبال 
المراحل  في  العملية  هذه  وتتّم   البيانات، 

الآتية:
هذه  في    :)Filtering( �لتر�سيح  مرحلة 
الت�سال  وحدة  ت�ستقبل  المرحلة 
الهاتفي الإ�سارة الكهربائية التي تحمل 
عبر  فُتمّررها  النا�سوخ،  ر�سالة  بيانات 
مر�سح لإزالة اأّي ترددات غير مرغوب 

بها، ثّم تمّررها اإلى المودم.
مرحلة تعديل �لإ�سارة �لم�ستقبلة: في هذه المرحلة يقوم المودم بفك وا�ستخال�س البيانات 

.)SAF( الرقمية التي تمّثل الر�سالة المر�سلة وتخزينها في ذاكرة
 ،)SAF( الم�ستقبلة في ذاكرة الر�سالة  بيانات  المرحلة تحفظ  �لتخزين: في هذه  مرحلة 
�سرية،  الر�سالة  لأن  اأو  تعطلها،  اأو  الطابعة،  حبر  نفاذ  حالة  في  �سياعها  عدم  ل�سمان 

وتحتاج اإلى اأمر خا�سٍّ من الم�ستقبل لطباعتها.
مرحلة فّك �سغط بيانات �لر�سالة:  في هذه المرحلة تعمل وحدة التحكم المركزية على فّك 
�سغط بيانات الر�سائل الم�ستقبلة الم�سغوطة، واإعادة ت�سكيل بيانات الر�سالة، وحفظها 

في الذاكرة تمهيًدا لطباعتها.
اإلى واجهة وحدة الطباعة تمهيًدا لطباعتها،  الر�سالة  بيانات  مرحلة �لطباعة: قبل تمرير 
تقوم وحدة التحكم المركزية بتح�سين دّقة الر�سالة ح�سب نوع الطباعة الم�ستخدمة في 

جهاز النا�سوخ.

5- معايير �أجهزة �لنا�سوخ
ت�سنف معايير النا�سوخ اإلى اأربع مجموعات، هي:

�لمجموعة �لأولى )G1(: و�سعت في عام )1972م(، وتمكن اأجهزة النا�سوخ التماثلية 
من اإر�سال ر�سالة حجم )A4( في زمن مقداره )6( دقائق.

ال�سكل )3-30 (: م�سار البيانات في اأثناء ال�ستقبال.

CPU)SAF( ذاكرة

وحدة 
الطباعة
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الهاتف

ناقل البيانات
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�أ    - 
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جـ -

د   -
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�أ    - 
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�لمجموعة �لثانية )G2(: و�سعت في عام )1976م(، وتمكن اأجهزة النا�سوخ التماثلية 
من اإر�سال ر�سالة حجم )A4( في زمن مقداره )3( دقائق.

الرقمية  النا�سوخ  اأجهزة  �لثالثة )G3(: و�سعت في عام )1980م(، وتمكن  �لمجموعة 
اأقل من  اإلى  اإر�سال ر�سالة حجم )A4( في زمن يتراوح من ن�سف دقيقة  مع مودم من 
اأنحاء العالم في الوقت الحا�شر.  اأنماط النا�شوخ �شيوًعا في  اأكثر  دقيقة واحدة ،وهي 

وت�ستخدم فاك�سات مجموعة )G3( معايير �سرعات المودم في اإجراء ات�سالتها.
�لمجموعة �لر�بعة )G4(: و�سعت في عام )1984م(، وتمكن اأجهزة النا�سوخ الرقمية 
من اإر�سال ر�سالة حجم )A4( في زمن مقداره )3( ثواٍن، با�ستخدام �سبكات الهاتف 

الرقمية )ISDN( و�سبكات البيانات عالية ال�سرعة.

6-  وحد�ت �لطباعة في �أجهزة �لنا�سوخ
 ت�ستخدم  مع اأجهزة النا�سوخ وحدات مختلفة لطباعة البيانات على الورق، ومن اأهّمها:

وحد�ت �لطباعة �لنافثة للحبر: في هذا النوع من الطابعات، يعمل راأ�س الطباعة على نفث 
نقاط الحبر ال�شائل على �شطح الورقة لت�شكيل الر�شالة اأو ال�شورة المطبوعة، ويتحرك 
من  بو�ساطة محّرك خطوة وحزام  لطباعة خط  الورقة  اأفقيًّا على عر�س  الطباعة  راأ�س 

المطاط، ثم تقوم اأ�شطوانات تغذية الورق بتغذية الورق اإلى الأمام تمهيًدا للطباعة.
على  الكامنة  ال�سورة  تكوين  في  الليزري  ال�سعاع  ي�ستخدم  �لليزرية:  �لطباعة  وحد�ت 
الأ�سطوانة الح�ّسا�سة، بالطريقة نف�سها الم�ستخدمة في اآلت ت�سوير الوثائق والطابعات 

الليزرية، وي�ستخدم هذا النوع الورق العادي، حيث يتمّيز بجودة طباعة عالية.

ب -

جـ -

د   -

�أ    - 

ب -
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�إجر�ء�ت �لإ�سالح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

-1

تظهر علــى لوحة التحكم 
في جهاز النا�ســوخ عبارة 
خطــاأ فــي خط الت�ســال 

.)Line Error(

ف�ســل في �سلك نقل الإ�سارة الهاتفية 
  ) TEL Line( من مقب�س خــط الهاتف
في الجهــاز اإلى المقب�ــس  الموجود 

في الجدار.

- فح�ــس �ســلك نقــل الإ�ســارة 
الهاتفية من مقب�س خط الهاتف 
)TEL Line(  فــي الجهــاز اإلى 
المقب�س  الموجود في الجدار.

-2
ات�ســال  نغمــة  ُت�ســمع  ل 
اليدوية  الوحــدة  عند رفع 

)�سماعة الهاتف(.

- الوحــدة اليدويــة  غيــر مو�ســولة 
بالمقب�ــس ال�ســحيح فــي جهــاز 

النا�سوخ.
لجهــاز  المغــذي  التيــار  �ســلك   -
النا�سوخ  غير مت�سل بماأخذ التيار 

الكهربائي.
- خــط الهاتف غير مو�ســول بكل 
مــن مقب�ــس الهاتــف والمقب�ــس 

الجداري.
- جهاز النا�ش��وخ  غير م�شبوط على 
و�ســع الت�ســال ال�ســحيح لخط 

الهاتف.

- التاأكــد مــن اأّن الوحدة اليدوية 
مو�سولة بالمقب�س ال�سحيح في 

جهاز النا�سوخ.
 - التاأكد من �سّحة اإدخال قاب�س 
�ســلك التيار فــي ماأخــذ التيار 

الكهربائي. 
- التاأكد من �ســّحة تو�سيل خط 
الهاتف بكل من مقب�س الهاتف 

والمقب�س الجداري.
 - التاأكــد من اأّن جهاز النا�ســوخ 
م�ش��بوط على و�ش��ع الت�شال 

ال�سحيح لخط الهاتف.

-3

 الجهاز مو�ســول بم�سدر 
ولكن  الكهربائية  التغذيــة 
عملية الإر�سال وال�ستقبال 

ل تتّم.

جهــاز  فــي  ورق  وجــود  عــدم   -
النا�سوخ

- عدم ات�ســال جهاز النا�سوخ بخط 
الهاتف

- عدم �ســبط جهاز النا�ســوخ على 
الو�سع اليدوي اأو الآلي.

- التاأكــد مــن وجــود ورق فــي 
جهاز النا�سوخ.

جهــاز  ات�ســال  مــن  التاأكــد    -
النا�سوخ بخط الهاتف. 

- التاأكد من جهاز النا�ســوخ هل 
هو في و�سع يدوي اأم اآلي.

لُيطبع اأّي �سيء على جهاز 4-
النا�سوخ.

- و�ســع الوثيقة ب�سكل غير �سحيح 
بالجهاز.

- نفاذ الحبر في جهاز الحا�سوب.

- التاأكد مــن اأن الوثيقة التي يراد 
اإر�ســالها مو�سوعة على الملقم 

ومتجهة اإلى الأ�سفل.
- ا�ستبدال عبّوة الحبر.

 جهاز النا�ســوخ ل ي�ستقبل 5-
الوثائق تلقائيًّا.

- عدم �ســبط جهاز النا�ســوخ على 
.)FAX( و�سع ال�ستقبال

- يجــب التاأكد من �ســبط جهاز 
ال�ستقبال  النا�سوخ على و�سع 

.)FAX(

�أعطال جهاز �لنا�سوخ: يبّين الجدول )3-5( بع�س اأعطال جهاز النا�سوخ، واأ�سبابها المحتملة، 
ومعالجتها.

الجدول )3-5( : اأعطال جهاز النا�سوخ، واأ�سبابها المحتملة، ومعالجتها.
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1- اختر رمز الإجابة ال�سحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
)1( الطابعة التي تحتاج اإلى ورق خا�س من ورق الطباعة، هي الطابعة:

ب - النافثة للحبر.            اأ   - الليزرية.      
د   - ذات الأ�سطوانة.  جـ- النقطية.     

)2( الطابعة التي تحتاج اإلى �سريط طباعة، هي الطابعة:
ب - المغناطي�سية.     اأ    - الحرارية.     

د   - النقطية. جـ - النافثة للحبر.     
)3( م�سدر اأ�سعة الليزر في الطابعات الليزرية هو:

ب - م�سباح الفلور�سنت.            اأ   - م�سباح الزينون.    
د   - ثنائي الليزر.  جـ- م�سباح الهالوجيني.    

)4( ت�ستقبل وحدة المعالجة المركزية والتحكم في الطابعة المعلومات من جهاز الحا�سوب 
على �سكل:

ب - اإ�سارة تماثلية.            اأ   - رموز الطباعة.     
د   - اأرقام فقط.  جـ- اإ�سارة رقمية.     

)5( وظيفة الما�سح ال�سوئي:
اأ   - تحويل ال�سورة اإلى اإ�سارات يتعّرفها جهاز الحا�سوب.

ب- ت�سوير الوثيقة.
جـ- حفظ الوثيقة.

د  - تغيير معالم الوثيقة.
)6( تعمل وحدة التحكم في الما�سح ال�سوئي على:

ب - �سبط �سورة المحرك.      اأ  - اختيار نوع ال�سورة المراد م�سحها.  
د   - اختيار وحدة الم�سح. جـ- تحديد وحدة الم�سح.   
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)7( اأقل جودة طباعة تكون في الطابعات:
ب- الحرارية. اأ   - النافثة للحبر.     

د  - النقطية. جـ- الليزرية.     
)8( لتح�سين جودة الطباعة في الطابعة النقطية ن�ستخدم:

ب- �سريط طباعة كربونيًّا.            اأ   - ورق طباعة ملوًنا.    
د - راأ�س طباعة بدبابي�س اأكثر. جـ- راأ�س طباعة بدبابي�س اأقّل.   

)9( ت�ستخدم الطابعات النافثة للحبر الحبر:
ب- ال�سائل.      اأ   - الجاف.     

د  - الحبر ال�سائل قليل اللزوجة. جـ- البودرة المخلوطة مع بودرة الحديد. 
)10( من عيوب الطابعات النافثة للحبر اأنها:

ب- كثيرة الأعطال الميكانيكية.      اأ   - مرتفعة الثمن.              
د  - ارتفاع كلفتها الت�سغيلية. جـ- ل ت�سلح لطباعة الورق المت�سل.  

)11( الطابعة التي ي�سبه عملها عمل اآلة ت�سوير الوثائق، هي الطابعة:
ب- الليزرية.      اأ   - النقطية.     

د  - جميع ما ذكر. جـ- النافثة للحبر.     
)12( تعّد الطابعات النافثة للحبر اأحد اأنواع الطابعات:

ب- الكهر�ستاتية.      اأ   - الت�سادمية.     
د  - غير الت�سادمية. جـ- الإلكترونية.     

)13( يوجد م�سباح التثبيت في الطابعة الليزرية عادة في:
ب- داخل اأ�سطوانة التثبيت.      اأ   - داخل اأ�سطوانة ال�سغط.   

د  - و�سط غطاء الطابعة. جـ- علبة خا�سة بها.    
)14( يتم اإر�سال البيانات في النا�سوخ من ذاكرة )SAF( اإلى وحدة :

ب- المعالجة المركزية.      اأ   - الم�سح.     
د  - التهيئة. جـ- التثبيت.     
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)15( يتم حفظ البيانات في مرحلة التخزين في جهاز النا�سوخ في ذاكرة:
     .ROM -ب                .SAF -   اأ

.CMOS -  د   .     ASF -جـ
2- �سع اإ�سارة �سح اأو اإ�سارة خطاأ اأمام كل من العبارات الآتية:

اأ   - )   ( تتوقف طباعة الليزر كليًّا عن العمل عند ات�ساخ اأ�سالك ال�سحن.
ب- )   ( يخرج الحبر في الطابعة النافثة للحبر الحديثة على �سكل فقاعات.
جـ- )   ( تقا�س �سرعة الطابعات النقطية بعدد الكلمات المطبوعة في الثانية.

د - )   ( تقا�س جودة الطباعة بعدد النقاط التي ت�شتطيع الطابعة طباعتها بالبو�شة المربعة 
الواحدة.

هـ - )   ( من عيوب الطابعات النقطية، �سدور �سوت مزعج في اأثناء الطباعة.
و  - )   ( ظهور خط اأبي�س في الأ�سطر المطبوعة في الطابعة النافثة للحبر يكون ب�سبب 

بع�س فتحات نفث الحبر المغلقة.
ز  - )   ( خروج الورقة بي�ساء في الطابعة الليزرية ب�سبب عطل في مجموعة تغذية الورق.
ح - )   ( ظهـور فراغـات في الحروف المطبوعة في الطابعة النقطية ب�سبب ات�ساخ راأ�س 

الطباعة.
ط - )    ( يحوي راأ�س الطباعة في الطابعة النقطية على مجموعة من الدبابي�س الدقيقة 

الثابتة.
ي- )    ( الطابعة الذي يعد راأ�س الطباعة فيها  جزًءا من عبّوة الحبر هي الطابعة الليزرية.

3- اذكر وظيفة كل مما ياأتي في الطابعة الليزرية:
ب- ثنائي الليزر.    اأ   - الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء.   

د  - اأ�سطوانات �سحب الورق. جـ- اأ�سطوانات التثبيت.    
ح مع الر�سم كيف تتّم عملية الكتابة على الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء با�ستخدام ثنائي  4-  و�سّ

الليزر في الطابعة الليزرية.
5- اذكر مراحل طباعة الوثيقة في الطابعة الليزرية، مع تو�سيح عمل كل مرحلة باخت�سار.

6- اذكر مكّونات الما�سح ال�سوئي، ثم ا�سرح مبداأ عمله مع الر�سم.
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ح مع الر�سم، م�سار بيانات الإر�سال في جهاز النا�سوخ. 7- و�سّ
8- اذكر الأ�سباب المحتملة لالأعطال الآتية في الطابعات:

اأ   - الطابعة ل تعمل.
ب- الورقة تخرج بي�ساء.

جـ- ظهور خطوط بي�شاء في ال�شفحة.
د  - الطابعة ل ت�سحب الورق.

 9  - اذكر التقنيات الم�ستخدمة في الطابعة النافثة للحبر، مع تو�سيح كل منها.
10- اذكر اأنواع الما�سحات ال�سوئية مبيًنا خ�سائ�س كّل منها.

11- اذكر مكّونات وحدة الم�سح )Scanning Unit( في الما�سح ال�سوئي.
12- اذكر المكّونات الرئي�سة للطابعات ووظيفة كّل منها.

13- اذكر المنافذ الم�ستخدمة في نقل البيانات من الما�سح ال�سوئي اإلى جهاز الحا�سوب مبّيًنا 
خ�سائ�س كّل منها.

14- اذكر معايير ت�سنيف اأجهزة النا�سوخ.
اإليها بالأرقام  اأ�سماء مكّونات الطابعة النافثة للحبر الم�سار  15-  في ال�سكل )3-31(، اكتب 

.)13-1(

ال�سكل )3-31 (: م�سار البيانات في اأثناء ال�ستقبال.





 التدريب  العملي

الوحدة الثالثة

ثنائي الليزر

المرايا

�سلك الكورونا
الأ�سطوانة الح�ّسا�سة
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م�ستلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)1-3(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
ل الما�سح ال�سوئي مع جهاز الحا�سوب. - تو�سّ

- تعّرف الما�سح ال�سوئي على جهاز الحا�سوب.
- ت�سّغل الما�سح ال�سوئي.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: تعريف الما�سح ال�سوئي اأولاً

�سل الما�سح ال�سوئي بمنفذ )USB( في جهاز الحا�سوب .
�سع قر�ص تعريف الما�سح ال�سوئي في م�سّغل الأقرا�ص المدمجة.2-

-3.)Control Panel( ثّمّ اختر ،)( في ال�سكل )1Start(  ا�سغط

ال�سكل )1( 

تو�سيل الما�سح ال�سوئي بجهاز الحا�سوب

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�سوب.- قر�ص تعريف الما�سح ال�سوئي.
- ما�سح �سوئي.

- كبالت تو�سيل خا�سة بالما�سح ال�سوئي.



211

الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ا�سغط  اأيقونة )Add Hardware( في ال�سكل )2(.4-

ال�سكل )2( 

ا�سغط  )Next( في ال�سكل )3(، ثّمّّ تابع ما يظهر في ال�سكل )4(.5-

ال�سكل )3(                                                                 ال�سكل )4(

ثّمّ 6- ال�سكل )5(،  الأمر )yes, I have already connected the hardware(،كما في  اختر 
.)Next(  ا�سغط

ال�سكل )5( 
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-7.)Next( ثّم ا�سغط ،)( في ال�سكل )6Add New Hardware( اختر

ال�سكل )6( 

اختر الأمر )Install the Hardware that I manually Select(، كما في ال�سكل )7(، ثّمّ 8-
.)Next(  ا�سغط

ال�سكل )7( 

-9.)Next(  ثّمّ ا�سغط ،)(.في ال�سكل )8Imaging devices( اختر

ال�سكل )8(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اختر )Hard disk( في ال�سكل )9(.10-

ال�سكل )9( 

ا�سغط )Browses( في ال�سكل )10(.11-

ال�سكل )10( 

-12.)Open( ثّمّ ا�سغط ،)اختر م�سغل القر�ص المدمج في ال�سكل )11

ال�سكل )11(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اختر )Driver( في ال�سكل )12(، ثّم ا�سغط )Open(، ثّم تابع ما يظهر في ال�سكل )13(.13-

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(

-1
ثانياًا : ت�سغيل الما�سح ال�سوئي

�سل الما�سح ال�سوئي بجهاز الحا�سوب .

ا�سغط  اأيقونة الما�سح ال�سوئي من �سطح المكتب، في ال�سكل )14(.2-

ال�سكل )14(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ا�سغط  )Preview( في ال�سكل )15(، ثّم تابع ما يظهر في ال�سكلين )17-16(.3-

ال�سكل )15( 

ال�سكل )16( 

ال�سكل )17(
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تقويم التمرين

1- ما الذي يجب فعله اإذا لم يثّبت جهاز الحا�سوب برنامج ت�سغيل الما�سح ال�سوئي؟
ف زجاجة التعري�ص للما�سح ال�سوئي قبل و�سع ال�سورة عليها؟  2- لماذا تنظَّ

 3- ما الفرق بين مرحلة الم�سح الأولي ومرحلة الم�سح النهائي؟
تمارين للممارسة

اأو  الم�سغل،  في  اأو كمجموعات �سغيرة  الفردي  العمل  بطريقة  الآتية  العملية  التمارين  نّفذ 
ح�سب توجيهات المعلم:

- عّرف اأنواًعا مختلفة من الما�سحات ال�سوئية  المختلفة.

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ا�سغط  )Scan( في ال�سكل )18(، ثّم تابع ما يظهر في ال�سكل )19(.4-

ال�سكل )18(                                                                 ال�سكل )19(



217

الوحدة الثالثة: التدريب العملي

ُفّك المكّونات الداخلية للما�سح ال�سوئي واإعادة تركيبها

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 -  تُفّك المكّونات الداخلية للما�سح ال�سوئي، وتعيد تركيبها.

 -  تتفّقد  مكّونات الما�سح ال�سوئي.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ما�سح �سوئي.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك الغطاء العلوي للما�سح ال�سوئي 1-
با�ستخدام المفك الم�سّلب ،كما في 

ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

ُفّك الغطاء الجانبي للما�سح ال�سوئي با�ستخدام المُفّك الم�سّلب كما في ال�سكل )2/اأ(، 2-
ثّم انزع الغطاء الجانبي كما في ال�سكل )2/ب(.

)اأ(                                                                       )ب( 
ال�سكل )2(

تمرين)2-3(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ارفع الغطاء العلوي للما�سح ال�سوئي 3-
كما في ال�سكل )3(.

ال�سكل )3(

حّدد المكّونات الداخلية للما�سح ال�سوئي، المبينة في ال�سكل )4(.4-

ال�سكل )4(

ثّم امالأ الجدول )1( الآتي:

ُفّك وحدة الم�سح ، با�ستخدام 5-
المفك الم�سّلب كما في ال�سكل 

.)5(

ال�سكل )5(

الوظيفةالمكّون
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

حّدد المكّونات الداخلية لوحدة الم�سح، المبّينة 6-
في ال�سكل )6(. ثّم امالأ الجدول )2( الآتي:

ال�سكل )6(

ُفّك جهاز مزدوج ال�سحنة با�ستخدام المفك الم�سّلب،  كما في ال�سكل )7(.7-

ال�سكل )7(

اأعد تجميع الما�سح ال�سوئي الذي فككته.8-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.9- اكتب تقريًرا مف�سّ

الوظيفةالمكّون

تقويم التمرين

1- ما نوع الم�سباح الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
 2- ما نوع المحرك الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
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تمارين للممارسة

اأو  الم�سغل،  في  اأو كمجموعات �سغيرة  الفردي  العمل  بطريقة  الآتية  العملية  التمارين  نّفذ 
ح�سب توجيهات المعلم:

ال�سكل )8(

- حّدد وظيفة كّل من مكّونات الما�سح ال�سوئي المبّينة في ال�سكل )8(، ثّم امالأ الجدول الآتي:

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم

الوظيفةالمكّون
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

�سيانة الما�سح ال�سوئي 

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 -  ت�سّخ�ص بع�ص الأعطال ال�سائعة في الما�سح ال�سوئي.

 -  ت�سلح بع�ص الأعطال ال�سائعة في الما�سح ال�سوئي.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ما�سح �سوئي.
- جهاز حا�سوب.

- جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: م�سباح التعري�ض ال�سوئي ل ي�سيء اأولاً
ُفّك الغطاء العلوي للما�سح ال�سوئي 

با�ستخدام المفك الم�سّلب ،كما في 
ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

ُفّك الغطاء الجانبي للما�سح ال�سوئي با�ستخدام المُفّك الم�سّلب، كما في ال�سكل )2/اأ(، 2-
ثّم انزع الغطاء الجانبي، كما في ال�سكل )2/ب(.

)اأ(                                                                 )ب( 
ال�سكل )2(

تمرين)3-3(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ارفع الغطاء العلوي للما�سح ال�سوئي 3-
كما في ال�سكل )3(.

ال�سكل )3(

ُفّك وحدة الم�سح ال�سوئي با�ستخدام 4-
ال�سكل  في  كما  الم�سّلب،  المفك 

.)4(

ال�سكل )4(

انزع وحدة الم�سح، كما في ال�سكل 5-
.)5(

ال�سكل )5(

م�س��باح 6- طرف��ي  فولطي��ة   افح���ص 
التعري�ص، كما في ال�سكل )6(.

ال�سكل )6(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افح�ص م�س��باح التعري�ص با�ستخدام 7-
جه��از متع��دد القيا���ص الرقم��ي  في 
و�س��ع الأوم، كما في ال�س��كل )7(، 
ثّم ا�س��تبدل م�سباح التعري�ص اإذا كان 

تالًفا.
ال�سكل )7(

-1
ثانياًا:محّرك الخطوة ل يعمل

با�س��تخدام  الخط��وة  مح��ّرك  ُف��ّك 
المفك الم�س��ّلب، كما في ال�س��كل 
)8(، وا�ستبدل المحرك اإذا لحظت 

اأنه ل يعمل.
ال�سكل )8(

اأعد تجميع الما�سح ال�سوئي الذي فككته.2-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.3- اكتب تقريًرا مف�سّ

تقويم التمرين

1- ما نوع الم�سباح الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
2- ما قيمة الفولطية بين طرفي م�سباح التعري�ص؟

3- ما نوع المحّرك الم�ستخدم في جهاز الم�سح؟
4- ما قيمة الفولطية التي تغذي محرك الخطوة؟
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تمارين للممارسة

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة 
ووا�سحة كما ياأتي:

- اح�سر ما�سًحا �سوئيًّا ثّم ا�ستبدل كاًل مّما ياأتي:
n محّرك الخطوة.

n م�سباح التعري�ص.
n المرايا.
n العد�سة.

n  اأحزمة نقل الحركة.

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

تو�سيل الطابعة بجهاز الحا�سوب 

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 -  تو�سل الطابعة بجهاز الحا�سوب.
 -  تعّرف الطابعة في نظام الت�سغيل.

 -  ت�سّغل الطابعة.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز حا�سوب.- قر�ص تعريف الطابعة.
- طابعة.

- كبالت تو�سيل خا�سة بالطابعة.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: تعريف الطابعة اأولاً

�سل الطابعة بمنفذ )USB( في جهاز الحا�سوب.
�سع قر�ص تعريف الطابعة ،في م�سغل الأقرا�ص المدمجة.2-

-3.)Control Panel( ثّم اختر ،)( في ال�سكل )1Start(  ا�سغط

ال�سكل )1(

تمرين)4-3(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-4 )Add Hardware( ا�سغط  اأيقونة
في ال�سكل )2(.

ا�سغط )Next( في ال�سكل )3(، ثّم تابع ما يظهر في ال�سكل )4(.5-

ال�سكل )3(                                                                 ال�سكل )4(

-6 yes, I have already( اختر الأمر
 ،)connected the hardware

ث��ّم   ال�س��كل )5(،  ف��ي  كم��ا 
.)Next(  ا�سغط

ال�سكل )2(

ال�سكل )5(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-7 )Add New Hardware( اخت��ر
في ال�س��كل )6(، ثّم ا�س��غط 

.)Next(

-8 Install the( الأم��ر  اخت��ر 
 Hardware that I manually

Select( ف��ي ال�س��كل )7(، ثّم 

.)Next(  ا�سغط

اخت��ر )Printer( ف��ي ال�س��كل 9-
.)Next(  ثّم ا�سغط ،)8(

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اختر )Hard disk( في ال�سكل 10-
.)9(

ا�سغط )Browses( في ال�سكل 11-
.)10(

المدمج 12- القر�ص  م�سغل  اختر 
ا�سغط  ثّم   ،)11( ال�سكل  في 

.)Open(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ال�سكل 13- في  يظهر  ما  تابع  ثّمّ   ،)Open( ا�سغط  ثّمّ   ،)12( ال�سكل  في   )English( اختر 
.)13(

ال�سكل )12(                                                                 ال�سكل )13(

-1
ثانياًا : ت�سغيل الطابعة

�سل الطابعة بجهاز الحا�سوب.

افتح الملف المراد طباعته، ثّم 2-
اختر من ملف طباعة، كما في 

ال�سكل )14(.

المفعلة في 3- الطابعة  حّدد نوع 
ال�سكل )15(.

ال�سكل )14(

ال�سكل )15(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

حّدد خيارات الطباعة )طباعة 4-
كل ال�س��فحات، اأو ال�س��فحة 
الحالي��ة، اأو التحدي��د، اختيار 
 ... للطباع��ة  الن�س��خ  ع��دد 

وغيرها( في ال�سكل )16(.

تقويم التمرين

1- بّين كيف يمكنك طباعة ال�سفحات الفردية وال�سفحات الزوجية.
2- كيف يمكنك طباعة اأربع �سفحات في �سفحة واحدة؟  

ال�سكل )16(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

فّك المكّونات الداخلية للطابعة النقطية واإعادة تركيبها 

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 -  تُفّك المكّونات الداخلية للطابعة النقطية، وتعيد تركيبها.

 -  تتفّقد المكّونات الداخلية للطابعة النقطية.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- طابعة نقطية.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك الغطاء العلوي للطابعة النقطية، 1-
كما في ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

النقطية، 2- للطابعة  الداخلية  المكّونات  حّدد 
 )1( الجدول  امالأ  )2(.ثّم  ال�سكل  في  المبّينة 

الآتي: 

ال�سكل )2(

تمرين)5-3(

الوظيفةالمكّون
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انزع �س��ريط الحبر، كما في ال�س��كل 3-
.)3(

ال�سكل )3(

المفك 4- با�ستخدام  الطباعة  راأ�ص  ُفّك 
الم�سّلب، كما في ال�سكل )4(.

ال�سكل )4(

ُفّك محرك �س��ريط الحبر با�س��تخدام 5-
المفك الم�س��ّلب، كما في ال�س��كل 

.)5(

ال�سكل )5(

ا�ستبدل القطع التالفة الموجودة في الطابعة، ثّم اأعد تجميعها.6-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.7- اكتب تقريًرا مف�سّ

تقويم التمرين

1- كم عدد الإبر الموجودة في راأ�ص الطباعة؟
2- كم عدد المحّركات الم�ستخدمة في الطابعة النقطية؟ وما وظيفة كلٍّ منها؟

3- ما اإجراءات تحرير �سريط الطباعة وفّكه؟
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

تمارين للممارسة

اأو  الم�سغل،  في  اأو كمجموعات �سغيرة  الفردي  العمل  بطريقة  الآتية  العملية  التمارين  نّفذ 
ح�سب توجيهات المعلم:

ال�سكل )6(

- حّدد وظيفة مفاتيح التحكم للطابعة النقطية المبينة في ال�سكل )6(، ثّم امالأ الجدول الآتي:

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم

الوظيفةمفتاح التحكم
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اإ�سالح الأعطال ال�سائعة في الطابعة النقطية

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 -  ت�سّخ�ص اأعطال الطابعة النقطية، وتحّدد اأ�سبابها.

 -  ت�سلح اأعطال الطابعة النقطية، وت�ستبدل القطع التالفة.
 -  تنّظف المكّونات الداخلية للطابعة النقطية.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- لحام ق�سدير.
- كحول.

- طابعة نقطية.
- جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.

- كاوي لحام )30-40( واط.
- �سافط لحام.

- حقيبة عدة يدوية.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: الطابعة ل تعمل اأولاً

اف�سل التيار كهربائي عن الطابعة.
افح�ص م�سدر التغذية الكهربائية.2-
افح�ص تو�سيل الو�سلة الكهربائية الوا�سلة بين الطابعة وم�سدر التغذية الكهربائية.3-
ا�ستبدل الو�سلة اإذا كانت تالفة.4-
�سغل الطابعة وجّربها.5-
اف�سل التيار الكهربائي عن الطابعة اإذا ا�ستمر العطل.6-

ُفّك الغطاء العلوي للطابعة،كما في ال�سكل )1(.7-

ال�سكل )1(

تمرين)6-3(



235

الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افح�ص مفتاح الت�سغيل با�ستخدام جهاز متعدد القيا�ص الرقمي، وا�ستبدله اإذا كان تالًفا.8-
تفّقد نقاط تو�شيل مفتاح الت�شغيل، واأعد لحامها.9-

افح�ص الأ�سالك الوا�سلة بين مفتاح الت�سغيل ووحدة تزويد الطاقة الكهربائية.10-
افح�ص م�سهر الحماية، وا�ستبدله اإذا كان تالًفا.11-
�سغل الطابعة، ونّفذ عملية الفح�ص التجريبي لها.12-

-1
ثانياًا:  تح�سير الورق في الطابعة

اف�سل التيار كهربائي عن الطابعة.
تفّقد فتحة تغذية الورق، وتحّقق من عدم وجود عوالق فيها.2-

تحّق��ق م��ن اأن مفتاح اختي��ار تغذية 3-
ال��ورق في و�س��عه ال�س��ليم، كما في 

ال�سكل )2(.

ال�سكل )2(

ال��ورق، 4- افح���ص بك��رات �س��حب 
وتحّقق من اأنها تدور بحرية، كما في 

ال�سكل )3(.

ال�سكل )3(

تفّق��د مجموعة تغذية ال��ورق، واأزل 5-
العوال��ق الموج��ودة فيه��ا، كم��ا في 

ال�سكل )4(.

ال�سكل )4(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تفّقد �سيور نقل الحركة ،وا�ستبدل التالف منها.6-
تفّقد براغي تثبيت مجموعة تغذية الورق.7-
نّظف اأ�سطح بكرات �سحب الورق بورقة برداخ ناعمة.8-
افح�ص الأ�سالك الكهربائية المغذية لمحرك تغذية الورق.9-

افح�ص المحرك، وتحّقق من عدم وجود تلف في ملفاته.10-
�سّغل الطابعة ،وجّربها ،وتحّقق من زوال العطل .11-

-1
ثالثااً: عربة راأ�ض الطباعة ل تتحرك

اف�سل التيار الكهربائي عن الطابعة.
ُفّك الغطاء العلوي للطابعة ،كما في ال�سكل )1(.2-

الطباع��ة، واأزل 3- تفّق��د عرب��ة راأ���ص 
العوالق، كما في ال�سكل )5(.

ال�سكل )5(

نّظف اأ�سطوانة انزلق العربة، وزّيتها، 4-
كما في ال�سكل )6(.

ال�سكل )6(

تفّق��د �س��ير نق��ل الحرك��ة المت�س��ل 5-
بالعربة، واأعد تثبيت��ه في مكانه، كما 

في ال�سكل )7(.

ال�سكل )7(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك محرك العربة.6-
تفّقد بكرات نقل الحركة،وا�ستبدل التالف منها.7-
افح�ص المحرك ،وا�ستبدله عند ال�سرورة.8-
تفّقد اأ�سالك التو�سيل الكهربائية المغذية للمحرك.9-

اأعد لحام نقاط تو�شيل اأ�شالك المحرك المت�شلة باللوحة الإلكترونية.10-
�سّغل الطابعة، وجّربها، وتحّقق من زوال العطل .11-

-1
ا : الطابعة تعمل ،والحروف ل تطبع على الورقة رابعاً

تالًفا،  كان  اإذا  وا�ستبدله  الطباعة،  �سريط  تفقد 
كما في ال�سكل )8(.

ال�سكل )8(

تحّقق من حرية حركة �سريط الطباعة، اأمام راأ�ص الطباعة.2-
نّظف راأ�ص الطباعة.3-
افح�ص الو�سلة الكهربائية )ال�سريط( بين راأ�ص الطباعة واللوحة الإلكترونية، وا�ستبدلها 4-

عند ال�سرورة.

من 5- وتحّقق  الإلكترونية،  اللوحة  على  الموجودة  النحا�شية  التو�شيل  خطوط  تتّبع 
تو�سيلها، كما في ال�سكل )9(.

ال�سكل )9(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افح�ص ملفات راأ�ص الطباعة، وا�ستبدلها اإذا كانت تالفة.6-
ق�ص الفولطية المغذية لراأ�ص الطباعة با�ستخدام جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.7-

ق�ص الفولطيات جميعها على مخرج وحدة تزويد الطاقة الكهربائية، وطابقها مع 8-
موا�سفات الطابعة.

�سّغل الطابعة، وتحّقق من زوال العطل.9-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها. اكتب تقريًرا  مف�سّ

تقويم التمرين

1- ما الأعطال المحتملة نتيجة اهتراء �سريط الطباعة؟
ا؟ 2- لماذا تنّظف �سطح بكرات �سطح الورق بورقة برداخ ناعمة جدًّّ
3- ما الأعطال المحتملة نتيجة ارتخاء �سيور نقل الحركة في الطابعة؟

4- اذكر الأعطال المحتملة نتيجة ا�ستخدام ورق غير مطابق لموا�سفات الطابعة.
تمارين للممارسة

نفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو 
ح�سب توجيهات المعلم:

- لديك طابعة نافثة للحبر لوحة التحكم الخارجية فيها ل تعمل ،اأ�سلح العطل، مبّيًنا الخطوات 
بالتف�سيل.

الخطوات  مبّيًنا  العطل،  اأ�سلح  الحا�سوب،  لجهاز  ت�ستجيب  ل  للحبر  نافثة  طابعة  -  لديك 
بالتف�سيل.

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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فّك المكّونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر واإعادة تركيبها

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تُفّك المكّونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر، وتعيد تركيبها.

 - تتفّقد المكّونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- طابعة نافثة للحبر.

- حقيبة عدة يدوية.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُف��ّك الغطاء العل��وي للطابع��ة النافثة 1-
للحبر اإلى الأعلى با�س��تخدام المفك 

الم�سّلب، كما في ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

في 2- كما  للطابعة،  الداخلية  المكّونات  حّدد 
ال�سكل )2(، ثّم امالأ الجدول )1( الآتي: 

ال�سكل )2(

تمرين)7-3(

الوظيفةالمكّون
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انزع عبوات الحبر العادية والملونة ،كما في ال�سكل )3(.3-

ُفّك م�س��ّننات نقل الحركة با�ستخدام 4-
المُفّك الم�س��ّلب، كما في ال�س��كل 

.)4(

ال�سكل )4(

ُف��ّك المح��رك  با�س��تخدام المف��ك 5-
الم�سّلب، كما في ال�سكل )5(.

ال�سكل )5(

 )ب(

 )د(
ال�سكل )3(

 )اأ(

 )ج�(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انزع بكرات �سحب الورق، كما في 6-
ال�سكل )6(.

ال�سكل )6(

ا�ستبدل القطع التالفة الموجودة في الطابعة ، ثّمّ اأعد تجميعها.7-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.8- اكتب تقريًرا مف�سّ

تقويم التمرين

1- بّين كيف يمكنك تنظيف راأ�ص الطباعة.
2- كم عدد المحّركات الم�ستخدمة في الطابعة النافثة للحبر؟ وما وظيفة كل منها؟
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اإ�سالح الأعطال ال�سائعة في الطابعة النافثة للحبر

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - ت�سّخ�ص اأعطال الطابعة النافثة للحبر، وتحّدد اأ�سبابها.

 - ت�سلح اأعطال الطابعة النافثة للحبر، وت�ستبدل القطع التالفة.
 - تنّظف المكّونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- لحام ق�سدير.
- كحول.

- طابعة نافثة للحبر.
- جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.

- كاوي لحام )30-40( واط.
- �سافط لحام.

- حقيبة عدة يدوية.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: الطابعة تعمل ولكن الورقة تخرج بي�ساء اأولاً

اف�سل التيار كهربائي عن الطابعة.

افتح الغطاء العلوي للطابعة، كما في 2-
ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

انزع عبوات الحبر من مكانها، كما 3-
في ال�سكل )2(.

ال�سكل )2(

تمرين)8-3(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

نظ���ف فتح���ات خ����روج الحب���ر 4-
با�س��تخدام مادة التنظيف المنا�س��بة، 

كما في ال�سكل )3(.

ال�سكل )3(

رّج عب��وات الحبر، وتحّق��ق من اأن 5-
الحبر يخرج م��ن الفتحات، كما في 

ال�سكل )4(.

ال�سكل )4(

ا�ستبدل عبوة الحبر اإذا كانت فارغة.6-
اأعد ت�سغيل الطابعة، وجّربها.7-

-1
ثانياًا:  الطابعة ل ت�سحب الورق من �سينيّة التغذية

تحّقق من عدم وجود ورقة متوّقفة اأمام فتحة دخول الورق.
نّظف مجرى �سير الورق في الطابعة، واأزل العوالق منه.2-
اأخرج الورق جميعه من �سينّية التغذية ، وتحّقق من عدم الت�ساقه.3-

ا�سبط دليلي توجيه الورق )تحديد قيا�سه( في �سينّية التغذية تبًعا لقيا�ص الورق الم�ستخدم 4-
في الطباعة.

الورق 5- اأّن كمّية  الطابعة، وتحّقق من  المطابق لموا�سفات  بالورق  التغذية  جّهز �سينية 
الم�ستخدم ل تتعدى م�ستوى فتحة دخوله.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افتح الغطاء العلوي للطابعة،وتفّقد اأ�سطوانات �سحب الورق،كما في ال�سكل )5(.6-

ال�سكل )5(

ا�ستبدل اأ�سطوانات �سحب الورق اإذا وجدتها تالفة اأو مل�ساء.7-
�سّغل الطابعة ،وجّربها ،وتحّقق من زوال العطل.8-

-1
ثالثاًا: المادة المطبوعة غير وا�سحة

 اأعد تثبيت الطابعة وتهيئتها للعمل مع جهاز الحا�سوب.
جّرب الطابعة، وافح�ص المادة المطبوعة.2-

نّظف فتحات نفث الحبر في راأ�س الطباعة ،اإذا لحظت وجود خطوط عري�شة �شوداء 3-
على الورقة.

�سّحم العمود )ال�سكة( الذي يتحرك عليه راأ�ص الطباعة، اإذا لحظت بقًعا من الحبر على 4-
الورقة.

ا�ستبدل و�سلة التوازي اأو )USB(، اإذا ا�ستمر العطل.5-
جّرب الطابعة على جهاز حا�سوب اآخر،وتحّقق من تح�سن جودة الطباعة.6-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.7- اكتب تقريًرا مف�سّ
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

تقويم التمرين

1- ما الأعطال المحتملة في كل من الحالت الآتية؟
اأ   - عدم نزع ال�سريط الال�سق عن فتحة خروج الحبر من عبوة الحبر.

ب- ان�سداد بع�ص فتحات نفاذ الحبر في راأ�ص الطباعة.
2- ما الإجراءات التي تقوم بها لإ�سالح الأعطال الآتية؟

 اأ   - مبّين مفتاح الت�سغيل ي�سيء ب�سكل متقطع.
ب - ظهور بقع من الحبر على الورقة.

3- كيف ت�سّخ�ص كاًل من الأعطال الآتية؟
 اأ   - نفاذ الحبر.

 ب- حدوث عطل ميكانيكي في نظام تغذية الورق.
تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو 
ح�سب توجيهات المعلم:

 -  لديك طابعة نافثة للحبر تطبع باللون الأ�سود فقط،اأ�سلح العطل ،مبيًنا الخطوات بالتف�سيل.
-   لديك طابعة نافثة للحبر ت�سحب اأكثر من ورقة ،اأ�سلح العطل، مبيًنا الخطوات بالتف�سيل.

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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فّك المكّونات الداخلية والخارجية للطابعة الليزرية واإعادة تركيبها

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تُفّك المكّونات الداخلية للطابعة الليزرية وتعيد تركيبها.

 - تتفّقد المكّونات الداخلية للطابعة الليزرية.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- طابعة ليزرية.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك مجموعة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء والحبر )كارتريج(، كما في ال�سكل )1(.1-

ال�سكل )1(

ُفّك الغطاء الخلفي للطابعة با�ستخدام 2-
ال�سكل  في  كما  الم�سّلب،  المفك 

.)2(
ال�سكل )2(

تمرين)9-3(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك الغطاء الجانبي للطابعة با�ستخدام 3-
المفك الم�س��ّلب، كما في ال�س��كل 

.)3(

ال�سكل )3(

ُفّك الغطاء العلوي للطابعة با�ستخدام 4-
المفك الم�س��ّلب، كما في ال�س��كل 

.)4(

ال�سكل )4(

حّدد المكّونات الداخلية للطابعة، كما في ال�سكل)5(، ثّم امالأ الجدول )1( الآتي:5-

ال�سكل )5(

الوظيفةالمكّون
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُف��ّك وحدة الليزر با�س��تخدام المفّك 6-
الم�س��ّلب، كما ف��ي ال�س��كل )6(، 

وتعّرف المكّونات الداخلية.

ال�سكل )6(

ُف��ّك بكرة �س��حب ال��ورق، كما في 7-
ال�سكل )7(.

ال�سكل )7(

ُفّك البراغي المحددة في ال�سكل )8( 8-
با�ستخدام المُفّك الم�سّلب، وتعّرف 

المحّركات وبكرات نقل الحركة.

ال�سكل )8(

ا�ستبدل القطع التالفة الموجودة في الطابعة، ثّم اأعد تجميعها.9-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها .10- اكتب تقريًرا مف�سّ

تقويم التمرين

1- ما نوع المنفذ الم�ستخدم في الطابعة التي قمت بفّكها؟
2- كم عدد المحركات الم�ستخدمة في الطابعة الليزرية؟ وما وظيفة كل منها؟
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب 
توجيهات المعلم:

ال�سكل )9(

اأجزائها المبّينة في ال�سكل  الليزرية التي قمت بفّك  - حّدد مكّونات دارة التغذية في الطابعة 
)9(، ثّم امالأ الجدول الآتي:

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم

الوظيفةالمكّون
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اإ�سالح الأعطال ال�سائعة في الطابعة الليزرية

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - ت�سّخ�ص اأعطال الطابعة الليزرية، وتحّدد اأ�سبابها.

 - ت�سلح اأعطال الطابعة الليزرية، وت�ستبدل القطع التالفة.
 - تنّظف المكّونات الداخلية للطابعة الليزرية .  

األدوات والتجهيزاتالمواد

- لحام ق�سدير.
- كحول.

- طابعة ليزرية.
- جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.

- كاوي لحام )30-40( واط.
- �سافط لحام.

- حقيبة عدة يدوية.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: الطابعة ل تعمل اأولاً

�سّغل الطابعة.
التغذية الكهربائية في 2- القاب�ص من م�سدر  الطابعة، ا�سحب  التيار الكهربائي عن  اف�سل 

حالة عدم اإ�ساءة مبّينات الت�سغيل بعد ت�سغيل الطابعة.
ق�ص فولطية م�سدر التغذية با�ستخدام جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.3-
افح�ص و�سلة القاب�ص )الو�سلة الكهربائية( الذي يربط الطابعة بم�سدر التغذية، وا�ستبدله 4-

اإذا كان تالًفا.
�سّغل الطابعة، وجّربها ،واأكمل التمرين اإن ا�ستمر العطل.5-

تمرين)10-3(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افتح غطاء الطابعة،واأخرج وحدتي التظهير والأ�سطوانة الح�ّسا�سة، كما في ال�سكل )1(.6-

ال�سكل )1(

ُفّك الغطاء الخلفي للطابعة من جهة فتحة دخول القاب�ص با�ستخدام المُفّك الم�سّلب، 7-
كما في ال�سكل)2(.

ال�سكل )2(

افح�ص مفتاح الت�سغيل، وتحّقق من �سالحيته.8-
افح�ص قاطع التيار )الم�سهر( الموجودة على لوحة تزويد الطاقة الكهربائية، وا�ستبدله 9-

اإذا كان تالًفا.

افح�ص ثنائيات وح��دة تزويد الطاقة 10-
كان��ت  اإذا  وا�س��تبدلها  الكهربائي��ة، 

تالفة، كما في ال�سكل )3(.

ال�سكل )3(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افح�ص اإ�سارات الخرج لوحدة تزويد الطاقة الكهربائية، وطابقها مع تلك الواردة في 11-
دليل �سيانة الطابعة.

اأعد تركيب مكّونات الطابعة.12-
�سّغل الطابعة ،وجّربها عن طريق مفاتيح التحكم، وتحّقق من زوال العطل.13-

-1
ثانياًا:  الطباعة ل تظهر على الورقة

اف�سل التيار الكهربائي عن الطابعة اإذا ا�ستمر العطل.

افتح الغطاء العلوي للطابعة، واأخرج 2-
عبوة الحبر، وتحّقق من نزع ال�سريط 
يغلق فتحة خروج  الذي  البال�ستيكي 

الحبر، كما في ال�سكل )4(.
ال�سكل )4(

انظر اإلى تاريخ انتهاء �سالحية الحبر، وا�ستبدله اإذا كان قديًما.3-
تفّقد �سلك ال�سحن ،وا�ستبدله اإذا وجدته مقطوًعا.4-
�سّغل الطابعة،وجّربها عن طريق لوحة التحكم.5-
�سّغل الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب اإذا اجتازت الفح�ص التجريبي في البند ال�سابق.6-
راجع برنامج تهيئة الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب.7-
�سل الطابعة بجهاز حا�سوب اآخر اإذا ا�ستمر العطل.8-
�سّغل الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب الجديد، وتحّقق من زوال العطل.9-

-1

ثالثاًا: تح�سير الورق في الطابعة
 توقف الورقة في منطقة التغذية

اف�سل التيار الكهربائي عن الطابعة.
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأخرج �سينية التغذية من مكانها، كما في ال�سكل )5(.2-

ال�سكل )5(

اأخرج الورقة العالقة في الطابعة.3-
اأخرج الورق جميعه من ال�سينية ،وحّركه.4-
اأعد الورق اإلى �سينّية التغذية ،ورّكبها في مكانها.5-
�سّغل الطابعة، وجّربها وتحّقق من زوال العطل.6-
ا�ستبدل الورق الم�ستخدم في الطباعة اإذا ا�ستمر العطل.7-
�سل الطابعة بجهاز حا�سوب اآخر اإذا ا�ستمر العطل.8-
�سّغل الطابعة عن طريق جهاز الحا�سوب الجديد، وتحّقق من زوال العطل.9-

-1
 توقف الورقة في منطقة النقل اأو التثبيت

اف�سل التيار الكهربائي عن الطابعة، وا�سحب القاب�ص من م�سدر التغذية.
ا�سغط  مفتاح الإعتاق لفتح غطاء الطابعة.2-

اأخرج وحدة الأ�س��طوانة الح�ّسا�س��ة 3-
من الطابعة، كما في ال�سكل )6(.

ال�سكل )6(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الطابعة، 4- من  التظهير  وحدة  اأخرج 
كما في ال�سكل )7(.

ال�سكل )7(
اأخرج الورقة المتوّقفة في الطابعة.5-
رّكب وحدة التظهير في مكانها.6-
�سطح 7- لم�ص  وتجّنب  جافة،  بفوطة  الح�ّسا�سة  الأ�سطوانة  لوحدة  الخلفية  الجهة  نّظف 

الأ�سطوانة الح�ّسا�سة.
هّز وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة وهي في و�سع اأفقي )4-5( مّرات.8-
رّكب وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة في مكانها.9-

اأغلق الطابعة.10-
�سّغل الطابعة، وجّربها، وتحّقق من زوال العطل.11-

-1
 توقف الورقة في منطقة الخروج

اأخرج الورقة المتوقفة.
كّرر الطباعة، وتحّقق من زوال العطل.2-
افتح غطاء الطابعة اإذا بقي العطل قائًما.3-
اأخرج وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة من الطابعة.4-
اأخرج وحدة التظهير من الطابعة.5-
اأخرج الورقة المتوّقفة من الطابعة.6-
تفّقد منطقة خروج الورق، واأزل ق�سا�سات الورق واأّي عوالق اأخرى.7-
رّكب وحدة التظهير في مكانها.8-
رّكب وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة في مكانها.9-

�سّغل الطابعة، وجّربها للتحّقق من زوال العطل.10-
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.11- اكتب تقريًرا مف�سّ
تقويم التمرين

1- ما الأ�سباب المحتملة لتوقف الورق في منطقة التغذية؟
2- لماذا ين�سح بعدم ا�ستخدام الحبر القديم في الطابعات؟

3- هل تحتاج الطابعة اإلى اإعادة تهيئة بعد ربطها بجهاز حا�سوب جديد؟ لماذا؟
4- كيف تفح�ص طابعة الليزر عن طريق لوحة التحكم؟

5- كيف تخرج الورقة المتوقفة في منطقة التثبيت في طابعة الليزر؟
تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو 
ح�سب توجيهات المعلم:

 - لديك طابعة ليزر جودة الطباعة فيها متدنية، اأ�سلح العطل، مبّيًنا الخطوات بالتف�سيل.
- لديك طابعة ليزر بحاجة اإلى ا�ستبدال عبّوة الحبر فيها، ا�ستبدل عبّوة الحبر، مبّيًنا الخطوات 

بالتف�سيل.

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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فّك المكّوّنات الداخلية والخارجية لجهاز النا�سوخ )الفاك�س( واإعادة تركيبها

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تُفّك المكّونات الداخلية والخارجية للنا�سوخ، وتعيد تركيبها.

 - تتفّقد مكّونات النا�سوخ.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- جهاز نا�سوخ.
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

للنا�سوخ 1- الخارجي  الغطاء  ُفّك 
با�ستخدام المفك الم�سّلب، كما في 

ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

في 2- كما  بعناية،  ا�سحبه  ثّمّ  الم�سّلب،  المفّك  با�ستخدام  للنا�سوخ   الخلفي  الغطاء  ُفّك 
ال�سكل )2(.

ال�سكل )2(

تمرين)11-3(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك دليل الورق،ثّمّ ارفعه بعناية بعد ف�سله عن �سينية الورق، كما في ال�سكل )3(.3-

ال�سكل )3(

الورق 4- لحامل  العلوي  الغطاء  ُفّك 
با�ستخدام المفّك الم�سّلب، كما في 

ال�سكل )4(.

ال�سكل )4(

ُفّك وحدة نقل ال�س��ورة  با�س��تخدام 5-
الم�س��ّلب وحّدد مكّوناتها،  المفّك 

كما في ال�سكل )5(.

ال�سكل )5(

ُفّك بكرات �سحب الورق، كما في ال�سكل )6(.6-

ال�سكل )6(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك وحدة الم�سح  با�ستخدام المفّك الم�سّلب، كما في ال�سكل )7(.7-

ال�سكل )7(

الح�ّسا�سة 8- الأ�سطوانة  مجموعة  ُفّك 
لل�سوء والحبر، كما في ال�سكل )8(.

ال�سكل )8(

ُفّك اأ�سطوانة التثبيت العلوية، كما في ال�سكل )9(.9-

ال�سكل )9(

كما 10- ال�سفلية،  التثبيت  اأ�سطوانة  ُفّك 
في ال�سكل )10(.

ال�سكل )10(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

في 11- الإلكترونية،كما  اللوحة  ُفّك 
ال�سكل )11(.

ال�سكل )11(

اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.12- اكتب تقريًرا مف�سّ
تقويم التمرين

1- ما اأجزاء وحدة الم�سح؟
2- ما نوع الم�سباح الم�ستخدم في وحدة التعري�ص؟

3- ما اأجزاء وحدة تثبيت ال�سورة؟
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اإ�سالح الأعطال ال�سائعة في جهاز النا�سوخ )الفاك�س(

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - ت�سّخ�ص اأعطال النا�سوخ، وتحدد اأ�سبابها.

 - ت�سلح اأعطال  النا�سوخ، وت�ستبدل القطع التالفة.
 - تنّظف المكّونات الداخلية للنا�سوخ .

األدوات والتجهيزاتالمواد

- لحام ق�سدير.
- كحول.

- جهاز نا�سوخ.
- جهاز متعدد القيا�ص الرقمي.

- كاوي لحام )30-40( واط.
- �سافط لحام.

- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: النا�سوخ ل ي�ستقبل المعلومات اأولاً

.)TEL Line( تفقد تو�سيل قاب�ص �سلك خط الهاتف في خط
تاأكد من وجود ورق في النا�سوخ.2-
تاأكد من و�سع الجهاز في حالة ا�ستقبال ) يدوي، اآلي(.3-

-1
ثانياًا:  ل تتّم طباعة البيانات على الورقة في حالة ال�ستقبال

تاأكد من اأّن الوثيقة مو�سوعة على الملّقم بالو�سع ال�سليم.
تفّقد عبّوة الحبر.2-
اًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.3- اكتب تقريًرا مف�سّ

تمرين)12-3(
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الوحدة الثالثة: التدريب العملي

تقويم التمرين

1- ما الأ�سباب المحتملة لتوقف الورق في منطقة التغذية؟
2- كيف تخرج الورقة المتوقفة في منطقة التثبيت في جهاز النا�سوخ؟

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو 
ح�سب توجيهات المعلم:

- لديك جهاز نا�سوخ ل ي�ستقبل الوثائق تلقائيًّا، اأ�سلح العطل، مبّيًنا الخطوات بالتف�سيل.
-  لديك جهاز نا�سوخ يطبع الوثيقة ب�سكل باهت، اأ�سلح العطل، مبّيًنا الخطوات بالتف�سيل

دّون خطوات العمل التي اتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملّفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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التقويم الذاتي  

ممتازجيّدمقبولعنا�سر الأداءالرقم
اأو�سل الما�سح ال�سوئي بجهاز الحا�سوب.1
اأفّك المكّونات الداخلية للما�سح ال�سوئي، واأعيد تركيبها.2
اأ�سّخ�ص اأعطال الما�سح ال�سوئي، واأ�سلحها.3
اأو�سل الطابعة بجهاز الحا�سوب.4
اأفّك المكّونات الداخلية للطابعة النقطية، واأعيد تركيبها.5
اأ�سّخ�ص بع�ص الأعطال ال�سائعة في الطابعة النقطية، واأ�سلحها.6
اأفّك المكّونات الداخلية للطابعة النافثة للحبر، واأعيد تركيبها.7

للحبر، 8 النافثة  الطابعة  في  ال�سائعة  الأعطال  بع�ص  اأ�سّخ�ص 
واأ�سلحها.

واأعيد 9 الليزرية،  للطابعة  والخارجية  الداخلية  المكّونات  اأفّك 
تركيبها.

اأ�سّخ�ص بع�ص الأعطال ال�سائعة في الطابعة الليزرية، واأ�سلحها.10

واأعيد 11 النا�سوخ،  لجهاز  والخارجية  الداخلية  المكّونات  اأفّك 
تركيبها.

اأ�سّخ�ص الأعطال ال�سائعة في جهاز النا�سوخ،  واأ�سلحها.12

يمكنني بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:



• كيف يمكننا الح�صول على ن�صخ من الوثائق المطلوبة دون وجود اآالت ت�صوير الوثائق؟
• ما الظواهر التي ُبني عليها  مبداأ عمل اآالت ت�صوير الوثائق الكهر�صتاتية؟

 آلة تصوير الوثائق
 الكهرستاتيكية

الوحدة الرابعة
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�صهدت ال�صنوات الما�صية تطوًرا �صريًعا في مجال االأجهزة المكتبية، وخا�صة اآالت ت�صوير 
الرقمية  االآالت  بداأت  االإلكترونية،  ال�صناعات  في  ال�صريع  التطور  الكهر�صتاتيكية، ومع  الوثائق 
بالظهور، فاأ�صبحت تتوافر بموا�صفات فنية متطورة ، ومزايا متنّوعة كال�صرعات العالية واالأحجام 
واالأ�صكال المختلفة، ومن ثّم ظهرت االآالت متعّددة الوظائف الرقمية التي تمتاز بتقنيتها العالية 
و�صرعتها وجودتها ، والتي تعمل كما�صح �صوئي وطابعة وفاك�صميلي واآلة ت�صوير وثائق، وقد 
ات�صع انت�صار هذه االآالت حتى دخلت معظم المكاتب، والموؤ�ّص�صات، والمدار�س والجامعات، 
اإذ اإّنها من االأجهزة ال�صرورية في كل موقع من مواقع العمل والدرا�صة واالأبحاث ؛ وذلك ب�صبب 
قدرتها على ت�صهيل الكثير من االأعمال، وم�صاهمتها في تطوير العلوم والمعارف والتكنولوجيا.

يتعلق  وبع�صها  البرمجيات  يخ�ّس  بع�صها  االأعطال،  من  لكثير  المكتبية  االأجهزة  تتعر�س 
بالمكّونات المادية، وب�صبب هذه االأعطال  فاإنها تحتاج اإلى �صيانة دورية وعالجية.

لذا تبحث هذه الوحدة في اأنواع اآالت ت�صوير الوثائق ) التماثلية والرقمية(، واالأجزاء الرئي�صة 
التخزين  ووحدات  الحركة،  نقل  وو�صائل  الوثيقة،  ت�صوير  ومراحل  منها،  كل  ووظيفة  فيها 

وت�صخي�س اأعطالها واإ�صالحها.
يتوقع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن :

-  تتعّرف اأنواع اآالت ت�صوير الوثائق وكيفية عملها وموا�صفاتها الفنية. 
-  تتعّرف لوحة الت�صغيل الآلة ت�صوير الوثائق والمفاتيح الم�صتخدمة في عملية الت�صوير.

-  تتعّرف االأجزاء الرئي�صة في اآلة ت�صوير الوثائق ووظيفة كل منها.
-  تتعّرف مراحل ت�صوير الوثيقة.

-  تتعّرف و�صائل نقل الحركة المختلفة في اآالت ت�صوير الوثائق.
-  تتعّرف وحدات التخزين الم�صتخدمة في اآلة ت�صوير الوثائق.

-  تتعّرف االأعطال الرئي�صة في اآلة ت�صوير الوثائق وم�صبباتها.
-  ت�صّغل اآلة ت�صوير الوثائق با�صتخدام مفاتيح تحديد الوظائف وت�صبطها.
-  تفّك وحدة التعري�س ال�صوئي في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.

-  تفّك مجموعة االإ�صعاع الليزري )Unit Laser( في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.
-  تفّك مجموعة تغذية الورق في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.

-  تفّك مجموعة ال�صحن في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.
-  تفّك مجموعة التنظيف في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.
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-  تفّك مجموعة االأ�صطوانة الح�ّصا�صة في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.
-  تفّك مجموعة التظهير في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.
-  تفّك مجموعة التثبيت في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تجميعها.

-  تتتبع مراحل ت�صوير الوثيقة.
-  تتتبع و�صائل نقل الحركة في اآلة ت�صوير الوثائق.

-  تفّك وحدات التخزين الم�صتخدمة في اآلة ت�صوير الوثائق، وتعيد تركيبها.
-  تنزع وحدة الطباعة في اآلة ت�صوير الوثائق، وتركبها.

-  ت�صّخ�س اأعطال اآلة ت�صوير الوثائق، وت�صلحها.
ُو�صعْت اأول فكرة الآلة الطباعة في القرن الخام�س ع�صر، اإال اأن الن�صخ عليها كان ي�صتغرق مدة 
ال تقل عن �صهرين، وبقي الحال هكذا حتى ظهرت االآالت النا�صخة التي ت�صتخدم تقنية الن�صخ 
الجاف بو�صاطة الكهرباء من قبل العالم االألماني جورج كر�صتوفليت�صتنبرج )Lichtenberg(، وبعد 

ذلك بذل ت�صي�صتركارل�صون)Carlson( جهًدا كبيًرا في تطوير عمل االآالت النا�صخة.

ت�سنف  �آالت ت�سوير �لوثائق �لتي ت�ستخدم �لنظام �لكهر�ستاتيكي في عملها �إلى:
• �آالت ت�سوير �لوثائق �لتماثلية )Analogue Copiers(: ظهرت اآالت ت�صوير الوثائق الكهر�صتاتيكية 
التي ت�صتخدم الورق العادي في االأ�صواق العالمية في القرن الما�صي، ومن اأهم التقنيات الفنية 
ا عن الحبر ال�صائل، وميزة  التي اأدخلت على هذا النوع من االآالت، ا�صتخدام بودرة الحبر عو�صً

التكبير والت�صغير.
االآالت  اأجزائها  معظم  في  االآالت  هذه  ت�صبه   :)Digital Copier( �لرقمية  �لوثائق  ت�سوير  �آالت   •
التماثلية مع االختالف بتقنية ت�صوير الوثيقة ، حيث اإنها ت�صتخدم الم�صح ال�صوئي الذي يحّول 
�صورة الوثيقة المراد ن�صخها اإلى بيانات رقمية، ي�صتخدمها ال�صعاع الليزري في تكوين ال�صورة 

الكامنة على �صطح االأ�صطوانة.
• �آالت ت�سوير �لوثائق �لملونة )Colored Copier(: تختلف االآالت الملّونة عن االآالت ذات اللون 
الواحد بتوفر نظام خا�س لمزج االألوان االأ�صا�صية للحبر، وهي )االأ�صفر، واالأرجواني، واالأزرق 

ال�صماوي، واالأ�صود(.
الوثائق  ت�صوير  اآالت  عملها  في  ت�صبه   :)Large Format Copier( �لخر�ئط  ت�سوير  �آالت   •
الكهر�صتاتيكية، ولكنها تختلف في حجم الورق الم�صتخدم لت�صوير الخرائط، حيث ت�صتخدم 

اأحجام ورق اأكبر.
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م�صتخدًما �صبكة االإنترنت ابحث عن اأنواع االآالت المتوافرة في ال�صوق المحلي، واكتب تقريًرا 
عن ذلك، وناق�صه مع زمالئك.

ال�صكل )4-1(: المكّونات الداخلية والخارجية الآلة ت�صوير الوثائق.

 غطاء زجاجة الت�ص��وير: ي�ص��تخدم في تغطية الوثيقة 
االأ�صلية.

�ص��ينية تغذية ال��ورق الجانبي��ة يدويًا:لتغذي��ة اأنواع 
خا�صة من الورق يدويًّا.

 غطاء تحرير الورق العالق: ي�صتخدم في اإزالة الورق 
العالق )العلوي،ال�صفلي(.

موؤ�ص��رات قيا�س الورق: ي�ص��تخدم في تحديد قيا�س 
الورق الم�صتخدم في الدرج.

درج تغذية الورق: ي�صتخدم في تغذية ورق الت�صوير.
الغط��اء االأمام��ي: ي�ص��تخدم ف��ي حماي��ة االأج��زاء 

الداخلية، وفي ت�صهيل القيام باأعمال ال�صيانة.
�ص��ينة ا�صتقبال الن�صخ: ت�ص��تخدم في ا�صتقبال الن�صخ 

الم�صّورة وترتيبها.

لوحة الت�ص��غيل: ت�صتخدم في الت�صغيل والتحكم في 
العمليات المطلوبة من االآلة.

زجاجة الت�ص��وير االأ�صا�ص��ية: ت�ص��تخدم في و�ص��ع 
الوثيقة االأ�صلية الإجراء عملية الم�صح لها.

تدريج قيا�س الوثيقة االأ�ص��لية: ي�ص��تخدم في �صبط 
مكان و�ص��ع الوثيقة االأ�ص��لية على زجاجة االأ�صل 

للت�صوير.
اأ�صطوانة تغذية الوثيقة االأ�صلية: ت�صتخدم في ت�صهيل 
حرك��ة الوثيق��ة االأ�ص��لية خالل تغذيته��ا من جهاز 

التغذية االآلي.
منطق��ة الم�ص��ح: منطقة الم�ص��ح ال�ص��وئي للوثيقة 

االأ�صلية لدى تغذيتها من جهاز التغذية االآلي.
مفتاح الت�صغيل : ي�صتخدم في ت�صغيل االآلة واإطفائها.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6+5(
)7(

)14+8(

)9(

)10(

)11(

)12(

)13(

)15(

: �لمكّونات �لرئي�سة الآلة ت�سوير �لوثائق �أوالاً
تتكون اآلة ت�صوير الوثائق من: 

1- �لمكّونات �لد�خلية و�لخارجية 
تالحظ من ال�صكل )4-1( المكّونات الداخلية والخارجية الآلة الت�صوير.
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 )Operation Panel( 2- لوحة �لت�سغيل
لكل  المفتاح  وهي  والح�ّصا�س،  االأ�صا�صي  الجزء  الوثائق  ت�صوير  اآلة  في  الت�صغيل  لوحة  تعّد 
العمليات التي تنفذها االآلة ، وتختلف لوحات الت�صغيل من اآلة الأخرى ومن موديل الآخر، 
اعتماًدا على العمليات التي تقوم بها االآلة، ومع تطور تقنيات الت�صوير من االآالت التماثلية 
اإلى االآالت الرقمية، تطّورت لوحات الت�صغيل، يبّين ال�صكل )4-2( االأجزاء الرئي�صة للوحة 

الت�صغيل في اإحدى اآالت ت�صوير الوثائق.
وفي ما ياأتي اأهم مفاتيح لوحة الت�صغيل ووظيفة كل منها:

مــــــفــــتـــــاح �لعمــــليـــــات للم�ســـــتخـــدم
)User Function Button(: ُي�ص��تخدم ف��ي 
تحدي��د حج��م ال��ورق، ون��وع الجارور 
الم�ص��تخدم، وو�ص��ع اأو ت�ص��جيل ال�صبط 

المطلوب.
 :)Function Clear( �لحالــة  �إلغــاء  مفتــاح 
ُي�صتخدم في اإلغاء حاالت الت�صغيل جميعها 
من قبل الم�ص��تخدم والعودة اإلى حالة االآلة 

االأ�صلية.
مفتاح �الإيقاف )Stop(: ُي�صتخدم في اإيقاف الطباعة اأو الم�صح ال�صوئي.

مفتاح �لبدء ) Start (: ُي�صتخدم في اإعطاء اأمر بدء الت�صغيل.
من  المطلوبة  واالأعداد  االأرقام  اإدخال  في  ُت�صتخدم   :)Digital Keys( �الأرقام  مفاتيح 

ال�صور.
مفتاح �الإلغاء )Clear(: ُي�صتخدم في تعديل عدد الن�صخ المطلوبة للت�صوير.

م�سباح �لخطاأ )Error Lamp(: ُي�صيء الم�صباح باللون االأحمر في حال حدوث خطاأ، 
اأو الحاجة لتعديالت اأو اإجراء ال�صيانة لالآلة.

ح عمليات الت�صوير بر�صائل مكتوبة ورموز. لوحة �للم�س )Touch Panel(: تو�صّ

ال�صكل )4-2(: االأجزاء الرئي�صة للوحة الت�صغيل.

�أ    - 

ب -

جـ -
د   -
هـ -

و  -
ز  -

ح-
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3- �لوحد�ت �لد�خلية
تالحظ من ال�صكل )4-3( اأهم 
الوحدات الداخلية الآلة ت�ص��وير 

الوثائق.
4- �الأغطية و�الأبو�ب �لخارجية

 )Covers and Doors(
ُت�ص��تخ��دم للمحافظ����ة عل����ى 
المكّون��ات الداخلي��ة واإظه��ار 

�ص��كل خارجي منا�ص��ب لالآلة، يمكن فّك االأغطية ب�ص��هولة للو�ص��ول اإلى االأجزاء الداخلية 
بهدف اإجراء ال�صيانة وا�صتبدال القطع لالآلة.

 )Machine Option( 5- �الأجهزة �الإ�سافية
الملحقات االإ�ص��افية التي يتّم ا�ص��تخدامها مع االآلة لرفع كفاءته��ا، وتعتمد اأنواع الملحقات 
االإ�ص��افية ف��ي االآلة على حاجة الم�ص��تخدم، مثل جه��از تغذية الوثائق االآل��ي، وجهاز قلب 

ال�صورة، وجهاز فرز ال�صور.

ال�صكل )4-3(: الوحدات الداخلية الآلة ت�صوير الوثائق.

ثانياًا: مبد�أ عمل �آلة ت�سوير �لوثائق
اأن  الذّرات  اأّن المواد جميعها تتكّون من ذّرات، وباإمكان هذه  الفيزياء  در�صت في مبحث 
وتتحرك  اأيونات،  الم�صحونة  الذّرات  �صالبة،وت�صّمى  �صحنة  اأو  �صحنة كهربائية موجبة  تكت�صب 
ال�صحنات  تحمل  كانت  اإن  تتنافر  اأن  فاإما   ، تحملها  التي  الكهربائية  ال�صحنات  بفعل  االأيونات 
الكهربائية نف�صها، اأو تتجاذب اإن كانت تحمل �صحنات كهربائية مختلفة، ويحدد نوع ال�صحنة 
الكهربائية التي يحملها االأيون قطبيته ،اأّما كّمية ال�صحنة التي يحملها االأيون فتحدد فولطيته،وكلما 
زادت فولطية االأيون، زادت مقدرته على جذب االأيونات المخالفة له في القطبية ، اأو زاد تنافره 
مع االأيونات الم�صابهة له في القطبية،وتعرف هذه الظاهرة بالكهر�صتاتيكة اأو الكهرباء ال�صاكنة. 

اإّن بع�س المواد الح�ّصا�صة لل�صوء الم�صّنعة من اأ�صباه المو�صالت، تعمل على توليد اأزواج اإ�صافية 
من الإلكترونات والفجوات، عند �صقوط ال�صوء عليها،حيث تعتمد مو�صلية اأ�صباه المو�صالت 

وحدة �لتنظيف

وحدة �لتثبيت

وحدة �لتعري�س

وحدة �ل�سحن �لرئي�سة

وحدة �لتظهير و�لتحبير

وحدة �الأ�سطونة �لح�ّسا�سة لل�سوء

وحدة �لتهيئة
وحدة �لنقل و�لف�سل
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على كثافة االإ�صعاع ال�صوئي ال�صاقط على �صطح المادة �صبه المو�صلة، وبما اأّن حامالت ال�صحنة 
تقل مقاومتها  تزداد، وعليه  المو�صلة  �صبه  المادة  فاإّن مو�صلية  ال�صاقط،  ال�صوء  تزداد مع كثافة 
عازلة  وتكون  ا،  عالية جدًّ تكون  المقاومة  قيمة  فاإن  الظالم  في  اأما  للكهرباء،  مو�صلة  وت�صبح 

للكهرباء. 
وبالتالي مهما تنّوعت وتعّددت اأ�صكال اآالت ت�صوير الوثائق وحجومها وموا�صفاتها ،اإال اأنها 
جميعها تعتمد في عملها على الظاهرة الكهر�صتاتيكية وخ�صائ�س المواد الح�ّصا�صة لل�صوء، ومن 
هنا جاءت ت�صميتها باآالت الت�صوير الكهر�صتاتيكية، حيث اإّن تقنية ت�صوير الوثائق تعتمد اعتماًدا 
مبا�صًرا واأ�صا�صًيًّا على مبداأ الكهر�صتاتيكية، التي ت�صتخدم في اأ�صا�س عملها �صطًحا ح�ّصا�ًصا لل�صوء، 

الذي يتم �صحنه في الظالم ب�صحنات كهربائية منتظمة اأحادية القطبية.
ت�صتخدم اآلة ت�صوير الوثائق اأ�صطوانة 
لل�ص��وء ح�ّصا�ص��ة  م��ادة  م��ن  م�ص��نعة 
االآلة  ت�صغيل  فعند   ،)Photoconductive(
في البداية يتّم �صحن �صطحها في الظالم 
ب�صحنات كهربائية منتظمة، وعند و�صع 
التعري�س،  االأ�صلية على زجاجة  الوثيقة 
تبداأ   ،)4-4( ال�صكل  في  مبين  كماهو 

م�صباح  من  ل�صعاع �صوئي حاد  تعري�صها  االأ�صلية من خالل  الوثيقة  بم�صح  التعري�س  مجموعة 
الب�صري  النظام  االأ�صلية خالل  الوثيقة  في  البي�صاء  المناطق  من  ال�صوء  هذا  وينعك�س  التعري�س، 
المكّون من المرايا الم�صلعة والعد�صة، وتنقل معلوماتها اإلى �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء، 
البي�صاء من الوثيقة مو�صلة للكهرباء، وتت�صرب  ونتيجة لذلك ت�صبح المناطق المناظرة للمناطق 
�صحنتها اإلى االأر�س، اأما المناطق المناظرة للمناطق ال�صوداء فتبقى عازلة وتحتفظ ب�صحنتها، وبما 
فتتكّون  الكورونا،  اأ�صالك  لل�صوء م�صحونة ب�صحنات كهربائية بو�صاطة  الح�ّصا�صة  االأ�صطوانة  اأّن 
ن�صخة كامن�ة )�صورة من ال�صحنات الكهربائية للوثيقة االأ�صلية على �صطح االأ�صطوانة(، وب�صبب 
االأ�صطوانة، تنجذب  الكهربائية ل�صطح  الحبر وال�صحنات  الكهربائية لذّرات  ال�صحنات  تعاك�س 
وقت  وفي  الوثيقة.  عن  لالأ�صل  طبًقا  حبرية  �صورة  مكّونة  االأ�صطوانة  �صطح  على  الحبر  ذّرات 
تغذية  الت�صوير من مجموعة  تغذية ورقة  يتم  االأ�صطوانة،  �صطح  ال�صورة على  متزامن مع تكوين 

ال�صكل )4-4(: مبداأ عمل اآلة ت�صوير الوثائق.

عد�سة

�لوثيقة

م�سدر �سوئي حبر موجب �ل�سحنة

�الأ�سطونة �لح�ّسا�سة لل�سوء

ت�سرب �سحنة �لمناطق �لم�سيئة

�سحنات كهربائية منظمة
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االأ�صطوانة،  ل�صحنة  معاك�صة  كهربائية  ب�صحنة  الورقة  الكورونا  اأ�صالك  ت�صحن  حيث  الورق، 
لتجذب الحبر المكّون لل�صورة عن �صطح االأ�صطوانة لورقة الت�صوير، بعد ذلك  تخرج الورقة من 
مجموعة التظهير مطبوع عليها معلومات الوثيقة االأ�صلية. ولتثبيت ال�صورة الحبرية على �صطح 
تغذية  يتّم  النهائية  المرحلة  الورقية، وفي  االألياف  ليمتزج مع  الحبر و�صغطه  يتّم  �صهر  الورقة، 
الورقة لتثبيت المعلومات عليها بو�صاطة مجموعة التثبيت، وتخرج ن�صخة طبق االأ�صل للوثيقة 

االأ�صلية من مجموعة الخروج في �صينية ا�صتقبال الن�صخ المطبوعة.
قبل البدء ب�صرح تفا�صيل عملية ت�صوير الوثيقة ،ال بّد من تعّرف اأهّم االأجزاء الرئي�صة والم�صاعدة 

في اإتمام هذه العملية.
من  يتم  التي  العمليات  محور  لل�صوء  الح�ّصا�صة  االأ�صطوانة  تعّد  لل�سوء:  �لح�ّسا�سة  �الأ�سطو�نة   -1
خاللها اإنتاج ال�صور واإ�صدارها اإلى الورق، �صورة طبق االأ�صل عن الوثيقة االأ�صلية، وتعّد 
من  اأ�صطوانة  من  االأ�صطوانة  هذه  وتتكّون  الوثائق،  ت�صوير  اآلة  في  الرئي�س  الجزء  االأ�صطوانة 
االألومنيوم اأو النيكل مغلفة بطبقة ح�ّصا�صة لل�صوء من اأ�صباه المو�صالت، مثل )مادة ال�صيلينيوم، 
الكهرباء  تو�صيل  على  بقدرتها  المواد  هذه  تمتاز  حيث  ال�صيليكون(،  اأو  الجرمانيوم،  اأو 
عندما تتعّر�س لل�صوء، و�صدة عزلها للكهرباء في الظالم، وهكذا فاإّن االأ�صطوانة تكون عازلة 
الفوتونات  تمت�ّس  فاإنها  ال�صوء،  فوتونات  عليها  ت�صقط  عندما  ولكن  الظالم،  في  للكهرباء 

وتتحرر االإلكترونات مما يجعلها مو�صلة للكهرباء. 
االأ�صطوانة،  �صطح  على  المتكّونة  الموجبة  ال�صحنة  معادلة  على  ال�صالبة  االإلكترونات  تعمل 
لتترك المناطق التي تتعّر�س لل�صوء م�صحونة ب�صحنة موجبة لت�صكل ال�صورة، وعليه، فاإن وظيفة 

االأ�صطوانة نقل محتوى الوثيقة االأ�صلية اإلى ورقة الت�صوير مكونة ن�صخة طبق االأ�صل عنها.
ت�صنّف االأ�صطوانات الح�ّصا�صة لل�صوء من حيث المادة الح�ّصا�صة لل�صوء اإلى:

�الأ�سطو�نات غير �لع�سوية )Inorganic Photoconductors(: ومن اأهّمها اأ�صطوانة كبريتيد 
الكادميوم، واأ�صطوانة ال�صيلينيوم.

�الأ�ســطو�نـــات �لع�سويـــة )Organic Photoconductors: OPC(: ت�صتخدم االأ�صطوانات 
الح�ّصا�صة  الع�صوية  االأ�صطوانة   وتتكّون  الحديثة،  الوثائق  ت�صوير  اآالت  في  الع�صوية 

لل�صوء  من مجموعة من الطبقات، كما هو مبين في ال�صكل )4-5(، وهي:

�أ    - 

ب -
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1. طبق�����ة نق���ل ال�ص���حنة 
 Charge Transfer Layer(
نق��ل  وظيفته��ا   :):CTL

ال�صحنة المتولدة في طبقة 
توليد ال�ص��حنة اإلى �صطح 
وتثبي���ت  االأ�ص�����طوانة، 

ال�صحنات الكهربائية.
2. طبق�ة تولي�د ال�صحنة )Charge Generation Layer :CGL(: وظيفتها توليد ال�صحنات 
بها،  وتحتفظ  الكهربائية  ال�صحنات  بعزل  وتقوم  لل�صوء،  تعّر�صها  عند  الكهربائية 
بانتقال  وال�صماح  الظالم،  حال  في  االألومنيوم  لقاعدة  ال�صحنات  ت�صّرب  ومنع 

ال�صحنات للقاعدة في حالة ال�صوء.
3. الطبق�ة ال�ص�فلية )Under Layer :UL(: وظيفته�ا منع ال�صحنات الكهربائية المتولدة 
بال�صحنات  واالحتفاظ  االأر�س،  اإلى  الت�صرب  من  ال�صحنات  توليد  طبقة  في 

الكهربائية،ومنع انتقال االإلكترونات ب�صهولة اإلى قاعدة االألومنيوم.
4. طبق�ة القاع�دة: وه�ي اأ�ص�طوانة م�ن االألومنيوم اأو حزام من النيكل، وظيفتها توليد 
�صحنات معاك�صة لل�صحنات المتولدة على الطبقة العلوية ، تثبت الطبقات الثالث 
االأخرى، وتعّد من المو�صالت الجّيدة؛ الأنها م�صنعة من االألومنيوم، وتعمل على 

تفريغ ال�صحنات الكهربائية  اإلى االأر�س.

يبّي��ن ال�ص��كل )4-6( االأ�ص��طوانة 
الع�صوية.

كم��ا يبّين الج��دول )4-1( بع�س 
اأعطال االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء 
واأ�صبابها المحتملة وطرق عالجها.

ال�صكل )4-6(: االأ�صطوانة الع�صوية.

ال�صكل )4-5(: طبقات االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء.

�ل�سحنات �لمولدة�ل�سحنات �لمنقولة

طبقة نقل �ل�سحنات

طبقة توليد �ل�سحنات

طبقة �لكهرمان

طبقة �الرتكاز

)ب( مقطع للأ�سطو�نة �لح�ّسا�سة)�أ( مقطع عر�سي بين �لطبقات �لد�خلية للأ�سطو�نة

طبقة نقل �ل�سحنات 
�لكهربائية
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الجدول )4-1(: اأعطال االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء واأ�صبابها المحتملة وطرق عالجها.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم
تبديل االأ�صطوانة.انتهاء عمرها الت�صغيلي.اهتراء �صطح االأ�صطوانة .1-

�صيانة جهاز التنظيف.عدم �صالحية جهاز التنظيف.
ظهور جروح وخدو�س 2-

بمواقع متغّيرة على �صطح 
االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.

�صيانة نظام تغذية الورق.تح�صير الورق.

تفقد االآلة.عوامل خارجية.
ا�صتبدال االأ�صطوانة.

ظهور بقع على �صطح 3-
االأ�صطوانة.

تراكم حبيبات الحبر )البودرة( 
تنظيف االأ�صطوانة.على �صطح االأ�صطوانة.

ت�صغيل االآلة في مكان خال من الرطوبة.ت�صّرب الرطوبة اإلى داخل االآلة.
تبديل االأ�صطوانة.عوامل خارجية.التواء االأ�صطوانة.4-

 )Corona Wires( 2- �أ�سلك �لكورونا
اأ�صالك رفيعة م�صنوعة من التنج�صتن المَذّهب، تعمل على تزويد المراحل المختلفة من اآلة 
االأ�صالك  هذه  تغذى  حيث  الموجبة(،  اأو  )ال�صالبة،  الكهربائية  بال�صحنات  الوثائق  ت�صوير 

بفولطية عالية، يبين ال�صكل )4-7( اأ�صالك الكورونا.

 )Lamps( 3- �لم�سابيح
تت�نّوع الم�ص��ابي�ح الم�ص���تخدمة ف�ي اآل��ة ت�ص��وي�ر الوثائ�ق،حي�ث تقوم بع��دة وظائف تبًعا 
للمرحلة التي تعمل بها،  ومن اأنواع الم�صابيح الم�صتخدمة في اآالت ت�صوير الوثائق م�صباح 
الفلور�صنت )Fluorescent Lamp(، وم�صباح الهالوجين )Halogen Lamp(، وم�صباح الزينون 
)Xenon Lamp(، يبي��ن الجدول )4-2( مّيزات الم�ص��ابيح الم�ص��تخدمة في اآالت ت�ص��وير 

الوثائق.

الهالوجين في  ت�صتخدم م�ص��ابيح 
واآالت  الملّون��ة  الت�ص��وير  اآالت 

الت�صوير عالية ال�صرعة. ال�صكل )4-7(: اأ�صالك الكورونا.
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الجدول )4-2( : مّيزات الم�صابيح الم�صتخدمة في اآالت ت�صوير الوثائق.

م�سباح �لزينونم�سباح �لهالوجينم�سباح �لفلور�سنت�لمميز�ت
منخف�سمرتفعمنخف�سكثافة �ل�سوء

�صيقوا�صع�صيق�لخيال
كبيرة�صغيرةكبيرةدرجة �لحر�رة

جيدجيد�صعيف�ال�ستقر�ر عند بدء �لت�سغيل
اعاليةمنخف�صة�لحر�رة �لناتجة منخف�صة جدًّ

امرتفعةقليلة�لكلفة قليلة جدًّ

4- �لعد�سات و�لمر�يا
تح��وي اآلة ت�ص��وير الوثائ��ق على مجموعة م��ن المرايا 
م�ص��لعة ال�ص��كل، والت��ي تتح��رك داخ��ل مجم�وع��ة 
التع�ري�س؛ لتوجيه اأ�ص��عة ال�ص��وء ال�صادرة عن الم�صباح 
ال�صوئي ،وتجميعها في العد�صة، لتكوين �صورة مركزة 
ووا�صحة على االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء، حيث يمكن 
تعديل و�صع العد�ص��ة بالن�صبة لالأ�صطوانة للح�صول على 
تكبير اأو ت�صغير للن�صخ، يبين ال�صكل )4-8( اأحد اأنواع 

ال�صكل )4-8(: المرايا والعد�صات.العد�صات والمرايا الم�صتخدمة في اآالت الت�صوير.

1- اذكر ا�صتخدامات كل من:
ب- م�صابيح الزينون. اأ- م�صابيح الفلور�صنت.   

2- تكون ال�صحنات الكهربائية لذّرات الحبر معاك�صة لل�صحنات الكهربائية على �صطح االأ�صطوانة 
الح�ّصا�صة لل�صوء، علل ذلك.
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م�صتخدًما �صبكة االإنترنت، ابحث عن تاأثير العوامل البيئية االآتية على االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء، 
ثم ناق�س ذلك مع زمالئك.

1- ال�صوء.                 2- الحرارة.                  3- الغازات.                 4  - الرطوبة.

ثالثاًا:مر�حل �لت�سوير في �آلة ت�سوير �لوثائق �لتماثلية
تمّر عملية ت�صوير الوثائق بثماني مراحل متتابعة يحكمها نظام اإلكتروني، يعمل على تن�صيق 
عمل وحدات االآلة الرئي�صة المختلفة، الإنجاز عملية الت�صوير بدقة وجودة عالية؛ لتكوين ن�صخة 
طبًقا للوثيقة االأ�صلية، يبّين ال�صكل )4-9( َمراحل ت�صوير الوثيقة في اآلة ت�صوير الوثائق التماثلية.

وفي ما ياأتي مبداأ عمل كل مرحلة من هذه المراحل:
)Charge(  1- مرحلة �ل�سحن

)ا�صتعداًدا  الح�ّصا�صة  االأ�صطوانة  �صطح  �صحن  يتم  الكهربائي  التيار  بم�صدر  االآلة  و�صل  عند 
للن�صخ الجديدة ( ب�صحنات اأحادية القطبية وبم�صتوى عاٍل  من ال�صحن�������ات )الموجبة اأو 

ال�صكل )4-9(: مراحل ت�صوير الوثيقة في اآلة ت�صوير الوثائق التماثلية.

ء
ءء

ء

ء

ء
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ال�صالبة( المنتظمة بو�صاطة وحدة ال�صحن الرئي�صة، ، حيث تتراوح قيمة الفولطية الكهربائية 
الالزمة ل�صحن �صطح االأ�صطوانة من )5500( اإلى )6000( فولط تبًعا لنوع االآلة.

مكّونات مرحلة �ل�سحن، تتكّون مرحلة �ل�سحن من:
اأ�صالك الكورونا مع ال�صبكة اأو اأ�صطوانة ال�صحن.  .1

وحدة الفولطية العالية  .2
ل�صحن  عدة  طرق  ت�صتخدم  لل�سوء:  �لح�ّسا�سة  �الأ�سطو�نة  �سحن  في  �لم�ستخدمة  �لطرق 

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، ومن اأهّمها:
1. اأ�صالك الكورونا )ال�صحن عن بعد(: يعّد ال�صحن بو�صاطة اأ�صالك الكورونا من اأكثر 

اآليات ال�صحن �صيوًعا ، ومن اأنواعه:
اأ   . الكورونا ال�صالبة: ت�زّود وح�دة الفولطي�ة العالية �صلك وحدة ال�ص�حن الرفيع 
ا، مّما يوؤدي اإلى �صحن جزيئات الهواء المحيط  بفولطية كهربائية �صالبة عالية جدًّ
لالأ�صطوانة  الح�ّصا�س  ال�صطح  �صحن  على  تعمل  الجزيئات  وهذه  بال�صلك، 
�صحنة  توليد  اإلى  ال�صحنة  توؤدي هذه  �صالبة، حيث  ب�صحنة كهربائية  الح�ّصا�صة 

موجبة بالتاأثير على اأ�صطوانة االألومنيوم، كما هو مبين في ال�صكل )10-4(.

�أ    - 

ب -

نتيج��ة التفري��غ الكهربائ��ي ل�ص��لك 
الكورونا تتكون كمي��ة من االأوزون  

.)O3(
ال�صكل )4-10(: ال�صحن با�صتخدام الكورونا ال�صالبة.

الرفيع  ال�صحن  �صلك وحدة  العالية  الفولطية  تزّود وحدة  الموجبة:  الكورونا  ب. 
الهواء  جزيئات  �صحن  اإلى  يوؤدي  مّما  ا،  جدًّ عالية  موجبة  كهربائية  بفولطية 
المحيط بال�صلك ،وهذه الجزيئات تعمل على �صحن ال�صطح الح�ّصا�س لالأ�صطوانة  
الح�ّصا�صة لل�صوء ب�صحنة كهربائية موجبة، حيث توؤدي هذه ال�صحنة اإلى توليد 

�صحنة �صالبة بالتاأثير في اأ�صطوانة االألومنيوم، كما في ال�صكل ) 11-4(.

�ل�سبكة

�لمادة �لح�ّسا�سة لل�سوء
قاعدة �الألومنيوم

�الأ�سطو�نة
�لح�ّسا�سة لل�سوء

محول �لفولطية �لعالية

�سلك �لكورونا
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ج�. نظ�ام ال�ص�ك�روت�رون: ي�ص���تخ��دم 
ه��ذا النظ��ام ف��ي وح��دة ال�ص��حن 
ف��ي اآالت ت�ص��وير الوثائق ل�ص��مان 
توزيع ال�ص��حنات الكهربائي���ة على 
بانتظام ،حيث  االأ�ص��طوانة  �ص���طح 
تّم ا�ص��تبدال اأ�ص��الك الكورونا بهذا 
النظ��ام؛ الأن تي��ار تفري��غ الكورونا 

 )12-4( ال�صكل  يبين  منتظم،  غير  يكون  ال�صحن  �صلك  امتداد  على  ال�صالبة 
وحدة ال�صحن التي ت�صتخدم نظام ال�صكروترون.

تعتمد هذه   :)Primary Charge Roller: PCR( ال�صحن اأ�صطوانة  با�صتخدام  ال�صحن   .2
االآلية على تدّفق ال�صحنات الكهربائية اإلى �صطح اأ�صطوانة ال�صحن،كما في ال�صكل 

)4-13(، وذلك بتوليد فولطيات 
كهربائي��ة عالي��ة عل��ى �ص��طحها، 
ونتيجة الت�صالها ب�صطح االأ�صطوانة 
تزوي��د  يت��م  لل�ص��وء،  الح�ّصا�ص��ة 
االأ�ص��طوانة الح�ّصا�ص��ة بال�صحنات 
ال�ص��البة، حي��ث ي�ص��تخدم التي��ار 
لتزوي��د  )الم�ص��تمر(  المبا�ص��ر 
االأ�صطوانة ب�صحنات كهربائية ثابتة 

وم�صتقرة.

ال�صكل )4-12(: وحدة ال�صحن التي ت�صتخدم 
نظام ال�صكروترون.

تعّد كمية االأوزون  )O3( التي تنتجها 
اأ�ص��طوانة ال�ص��حن قليل��ة، لذل��ك ال 
تحتاج وحدة اأ�ص��طوانة ال�صحن اإلى 

مر�صح.

ال�صكل )4-11(: ال�صحن با�صتخدام الكورونا الموجبة.

ال�صكل )4-13(: ال�صحن با�صتخدام اأ�صطوانة ال�صحن.

وحدة توليد 
الفولطية العالية

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء
اأ�صطوانة 
ال�صحن

�ل�سبكة

�لمادة �لح�ّسا�سة لل�سوء

قاعدة �الألومنيوم �الأ�سطو�نة �لح�ّسا�سة لل�سوء

محول �لفولطية �لعالية

�سلك �لكورونا

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة
وحدة الفولطية 

العالية

�صبكة ال�صكروترون
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الت�صّوهات  اأو  اأك�صدة(،  حبر،  غبار،  )اأو�صاخ،  الملّوثات  اإّن  �ل�سحن:  مرحلة  �أعطال 
ا في جودة الت�صوير، حيث  )انحناء، قطع( في �صلك ال�صحن اأو ال�صبكة ت�صبب انخفا�صً
اأكثر  من  هي  الرئي�صة  ال�صحن  لوحدة  والمنتظمة  ال�صحيحة  بال�صيانة  القيام  عدم  اإّن 
يبين الجدول )3-4(  الت�صوير،  اإلى م�صاكل في جودة  توؤدي  التي  ال�صائعة،  االأ�صباب 

اأعطال مرحلة ال�صحن.
الجدول )4-3(: اأعطال مرحلة ال�صحن.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

على 1- تظهر  ال  ال�صورة 
الورقة نهائيًّا.

انقطاع �ص��لك ال�ص��حن في وحدة ال�صحن 
الرئي�س.

تبديل �صلك ال�ص��حن المقطوع في 
وحدة ال�صحن الرئي�س.

تفريغ كهربائي لل�ص��حنات ب�صبب التما�س 
عزل �صلك ال�صحن عن االأر�س.بين �صلك ال�صحن واالأر�س.

ارتخاء �صديد في �صلك ال�صحن، مما يجعله 
�صبط ال�صّد في �صلك ال�صحن.يالم�س قاعدة وحدة ال�صحن المعدنية.

غير 2- خطوط  ظهور 
منتظمة على ال�صورة.

ات�صاخ �ص��لك ال�ص��حن في وحدة ال�صحن 
الرئي�س.

تنظيف �ص��لك ال�ص��حن ف��ي وحدة 
ال�صحن الرئي�س.

تنظيف �صبكة ال�صكروترون.ات�صاخ �صبكة ال�صكروترون.
تنظيف اأ�صالك ال�صحن.تاأك�صد اأ�صالك ال�صحن.

تبديل اأ�صالك ال�صحن.ارتخاء في اأ�صالك ال�صحن.

على 3- �صوداء  بقع  ظهور 
ال�صورة.

ومالم�ص��ته،  ال�ص��حن  �ص��لك  انقط��اع 
تبديل �صلك ال�صحن المقطوع.الأ�صطوانة الت�صوير الح�ّصا�صة.

ارتخاء كبير في �ص��لك ال�صحن، مما يجعله 
�صبط �صدّ  �صلك ال�صحن.قريًبا من �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.

رطوبة عالية داخل االآلة وحول االأ�صطوانة 
الح�ّصا�صة.

و�ص��ع االآلة في مكان جاف وعدم 
ف�صلها عن الكهرباء.

االأ�ص��طوانة  �ص��طح  عل��ى  الحب��ر  تراك��م 
�صيانة جهاز التنظيف.الح�ّصا�صة نتيجة لعطل في جهاز التنظيف.

مواد مو�صلة حول االأ�ص��طوانة الح�ّصا�صة، 
تنظيف االآلة جيًدا.مثل الغبار اأو برادة الحديد اأو ال�صوائل.

جـ -
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1-  ماذا ينتج من عدم انتظام توزيع ال�صحنات الكهربائية على �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة؟
2- ما تاأثير االأوزون في االأ�صطوانة الح�ّصا�صة؟

2- ما اأ�صباب عدم ظهر ال�صورة نهائيًّا على الورقة؟

وحدة  في  الم�صتخدم  ال�صكروترون  نظام  عمل  كيفية  عن  ابحث  االإنترنت،  �صبكة  م�صتخدمًا 
ال�صحن الرئي�صة، ثّم ناق�س ذلك مع زمالئك.

 )Exposure(   2- مرحلة �لتعري�س
تعّد مرحلة التعري�س المرحلة الثانية من مراحل الت�صوير، والتي تقوم بم�صح محتوى الوثيقة 

االأ�صلية بو�صاطة النظام الب�صري، ونقلها اإلى �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء.
�أ- مكّونات مرحلة �لتعري�س: تتكّون هذه المرحلة كما في ال�صكل )4-14(، من االأجزاء االآتية:

على  الكهربائية  ال�صحنات  انتظام  ل�صمان 
تهوية  يجب  الح�ّصا�صة،  االأ�صطوانة  �صطح 
وحدة ال�صحن جيًدا، ولهذه الغاية ت�صتخدم 
بمر�صح  المروحة  وتزّود   ، تهوية  مروحة 
من  التخل�س  على  يعمل  اأوزون  )فلتر( 

االأوزون الناتج من  التفريغ الكهربائي.

تتعر�س اأ�صالك ال�صحن اإلى التاأك�صد واالت�صاخ 
الناتج من الحبر المتناثر داخل االآلة مع مرور 
الزمن ، فيوؤدي ذلك اإلى تزايد تركيز ال�صحنات 
الكهربائية في االأماكن المّت�صخة منه، ونتيجة 
لذلك يحدث عدم انتظام في توزيع ال�صحنات 
فيوؤدي  االأ�صطوانة،  �صطح  على  الكهربائية 

ذلك اإلى ظهور خطوط �صوداء في ال�صورة.
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ال�صكل )4-14(: مكّونات مرحلة التعري�س وال�صكل العملي.

المراآة االأولى 
العد�صات

المراآة ال�صاد�صة
قاعدة المرايا )4 و 5(

مج�ّس التحكم في مو�صع 
العد�صات

عاك�س
المراآة الثالثة

المراآة الخام�صة
قاعدة م�صباح التعري�س
محرك المرايا ) 4و 5(

مج�ّس التعري�س االأوتوماتيكي للعد�صات

م�صباح التعري�س
المراآة الثانية

المراآة الرابعة
قاعدة المرايا )2 و 3 (

محرك المرايا
مج�س التحكم في مو�صع المرايا

)3(
)6(
)9(

)12(
)15(

)2(
)5(
)8(

)11(
)14(
)17(

)1(
)4(
)7(

)10(
)13(
)16(

وفي ما ياأتي �صرح لوظيفة اأهّم االأجزاء:
1. اللوح الزجاجي: لوح زجاجي ذو نفاذية عالية لل�صوء، تو�صع الوثيقة المراد ت�صويرها 

عليه.
2. م�صباح التعري�س: م�صباح هالوجيني مثّبت على عربة الما�صح ال�صوئي المتحرك، 

يقوم بم�صح الوثيقة المراد ن�صخها ب�صعاع قوي في اأثناء عملية الت�صوير.
3. مجموعة المرايا: يبلغ عددها من اأربع اإلى �صت مرايا،  تعمل على توجيه االأ�صعة نحو 

العد�صة، ثّم اإلى �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.
4. العد�صة: ت�صتخدم في تجميع االأ�صعة وتركيزها قبل اإ�صقاطها على �صطح االأ�صطوانة 
الح�ّصا�صة، وت�صتخدم االآن االألياف ال�صوئية في �صنع العد�صات، بحيث تبدو العد�صة 
وكاأنها م�صطرة يمّر من خاللها ال�صوء المنبعث عن الوثيقة االأ�صلية نحو االأ�صطوانة 

الح�ّصا�صة.
ت�صوير  اآالت  في  التعري�س  في مرحلة  الب�صري  النظام  يعمل  �لتعري�س:  مبد�أ عمل مرحلة 
التعري�س  زجاجة  على  و�صعها  بعد  االأ�صلية  الوثيقة  م�صح  على  التماثلية،  الوثائق 
)Original Glass( م�صًحا �صوئًيّا كما في ال�صكل )4-15(، وذلك بت�صليط �صوء �صاطع 
وينعك�س هذا  ن�صخها،  المراد  الوثيقة  )Exposure Lamp(  على  التعري�س  من م�صباح 

ب -

)�أ( مكّونات وحدة �لتعري�س
)ب( �ل�سكل �لعملي لوحدة �لتعري�س
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ال�صوء عن االأماكن البي�صاء في الوثيقة، 
من خالل مجموعة من المرايا الم�صّلعة 
ف��ي  ليتجم��ع   )Mirror Assemblies(
العد�ص��ة التي تقوم على تجميع ال�صوء 
االأ�ص��طوانة  �ص��طح  عل��ى  وعك�ص��ه 
ب�ص��حنات  الم�ص��حونة  الح�ّصا�ص��ة 
�ص��ورة  عليه��ا  لتتك��ون  مت�ص��اوية، 
كامن��ة للوثيق��ة )بكام��ل موا�ص��فاتها 
ا  ومحتواها(، وتفقد االأ�ص��طوانة بع�صً

من �صحناتها بفعل فوتونات ال�صوء في المناطق التي ي�صقط عليها ال�صوء فقط ،وت�صبح 
بع�س المناطق من �صطح االأ�صطوانة مو�صلة، مما يوؤدي اإلى ت�صّرب ال�صحنات الكهربائية 
اإلى االأر�س، اأما المناطق ال�صوداء التي ال تتعر�س لل�صوء، فتحتفظ بال�صحنات الكهربائية 

ال�صاكنة.
تم تطوير النظام الب�صري في اآالت ت�صوير الوثائق لتتمكن من تكبير ال�صورة وت�صغيرها، بحيث 
اإلى  بن�صب متعددة من )%50(  الحديثة  اأو ت�صغيرها في االآالت  االأ�صلية  الوثيقة  اأمكن تكبير 
وتكبير،  ت�صغير  درجة   )151( على  تحتوي  االآلة  اأّن  اأي   ،)%1( خطوة  بدرجة   )%200(
ولتحقيق التكبير والت�صغير في االآلة، فيتّم تحريك العد�صة اأفقيًّا بو�صاطة محرك الخطوة، والذي 
ي�صمح بالتحكم في ن�صب الت�صغير اأو التكبير بدقة عالية، وذلك لتحقيق البعد البوؤري المنا�صب 
بين العد�صة واالأ�صطوانة الح�ّصا�صة، بينما يتّم تحريك المرايا من اأجل المحافظة على دقة التركيز.

يبين ال�صكل )4-16( طريقة انتقال ال�صورة 
اإلى االأ�صطوانة الح�ّصا�صة عبر النظام الب�صري 
تعّد  والعد�صات، حيث  المرايا  المكّون من 
مرحلة  من  الثانية  الخطوة  الإ�صقاط  عملية 
تكوين  منها  وينتج  ال�صوئي،  التعري�س 
ال�صورة الكامنة للوثيقة االأ�صلية على �صطح 

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.

ال�صكل )4-15(: مرحلة التعري�س.

ال�صكل )4-16(: طريقة انتقال ال�صورة اإلى االأ�صطوانة 
الح�ّصا�صة عبر النظام الب�صري.

ال�صورة على االأ�صطوانة

المراآة العد�صة
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�لمج�ّسات �لم�ستخدمة في مرحلة �لتعري�س 
1. مج�ّس التعري�س )Image Sensor(: ثنائي ح�ّص��ا�س لل�ص��وء ،يتح�ّص���س �ص��دة ال�صوء 
ال�ص��ادر من م�صباح التعري�س، وينتج اإ�صارة تغذية راجعة ت�صتخدمها وحدة التحكم 

المركزية في تنظيم �صّدة اإ�صاءة م�صباح التعري�س.
2. مج�ّس كثافة ال�ص��ورة )Image Density Sensor(: ثنائي ح�ّص��ا�س لل�ص��وء، يتح�ّص�س 
�صّدة �صوء التعري�س المنعك�س عن الوثيقة االأ�صلية لينتج اإ�صارة تغذية راجعة تعبر عن 
كثافة الوثيقة االأ�ص��لية، وت�ص��تخدم وحدة التحكم المركزية هذه االإ�صارة في تنظيم 

�صدة اإ�صاءة م�صباح التعري�س اآليًّا.
3. مج���سّ مو�ص��ع الما�ص��ح ال�ص��وئي )Home Position Sensor(: يقوم ه��ذا المج�ّس 

بالتحكم في مو�صع الما�صح ال�صوئي.
)ال�صقوق( في  ت�صّوهات  اأو  ، رطوبة(  اأو�صاخ   ( الملّوثات  اإّن  �لتعري�س:  �أعطال مرحلة  
يبّين  الت�صوير،  جودة  في  وخف�س  ال�صوء،  النعكا�س  عرقلة  ت�صبب  الب�صري  النظام 

الجدول )4-4( اأعطال مرحلة التعري�س.
الجدول )4-4(: اأعطال مرحلة التعري�س.

جـ -

د   -

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

ال�صوئي 1- التعري�س  م�صباح 
تبدي��ل الم�ص��باح وف��ق تعليم��ات انتهاء العمرالت�صغيلي.ال يعمل.

ال�صركة ال�صانعة.
�صيانة مراوح التبريد.عطل في مراوح التبريد في االآلة.القاطع الحراري ال يعمل.2-

للنظ��ام ات�صاخ المرايا والعد�صات.تدني جودة ال�صورة.3- الدوري��ة  ال�ص��يانة  اإج��راء 
الب�صري في اآلة الت�صوير.

ال 4- والت�صغير  التكبير  نظام 
يعمل.

تبديل الم�صّنن المك�صور.ك�صر في م�صّنن محرك العد�صة.
�صيانة محرك العد�صة.عطل في محرك العد�صة.

�صبط اآلية ت�صغير العد�صة.عطل في اآلية ت�صغير العد�صة.

�ص��بط �ص��ّد �ص��لك تحريك العد�صة قطع اأو ارتخاء في �صلك تحريك العد�صة.
وتبديله عند ال�صرورة.

عط��ل اإلكترون��ي ف��ي وح��دة التحكم 
فح�س وحدة التحكم المركزية.المركزية.
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بّين كيف يتم التحكم بتكبير ال�صورة وت�صغيرها في اآلة ت�صوير الوثائق.

 
ابحث في المراجع المتخ�ص�صة في االآالت المكتبية والمتوافرة في مكتبة المدر�صة، عن كيفية 

التحكم في الم�صابيح الم�صتخدمة في مرحلة التعري�س.

)Development( 3- مرحلة �لتظهير
 يتّم في هذه المرحلة تحويل ال�صورة الكامنة المتكّونة على �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة اإلى 

�صورة حبرية.
مكّونات وحدة �لتظهير

1.حاوي�����ة المظه���ر )الديف���لوب���ر( 
)Developer Box(: وعاء بال�صتيكي 
التظهير،  مجموعة  ج�صم  ي�صكل 

كما في ال�صكل )17-4(.
يبين ال�صكل )4-18( المكّونات الداخلية لوحدة التظهير، ومن اأهّمها:

)1-4(

ال�صكل )4-17( : حاوية المظهر.

�أ    - 

ال�صكل )4-18(: مكّونات وحدة التظهير.

لولب نقل المظهر
مج�س تركيز الحبر
وحدة تزويد الحبر

اأ�صطوانة الخلط الممغنطة
�صفرة تنظيم المظهر

اأ�صطوانة ح�ّصا�صة لل�صوء

اأ�صطوانةخلط المظهر
لولب تحريك المظهر

مر�صح )فلتر(

)3(
)6(
)9(

)2(
)5(
)8(

)1(
)4(
)7(
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ب -

2. اأ�ص��طوانة خل��ط المظه��ر)Paddale Roller(: تعمل على حمل المظّه��ر وتغذيته اإلى 
االأ�صطوانة الممغنطة، وهي تدور با�صتمرار بفعل محرك وحدة التظهير ،اأو المحرك 

الرئي�س لالآلة.
3. اأ�صطوانة الخلط الممغنطة )Magnetic Development Roller(:اأ�صطوانة من االألومنيوم 
تحتوي بداخلها على مغناطي�س دائم، تقوم بجذب وتجميع  الناقل المغطى بحبيبات 
الحب��ر مكّون��ة بذلك طبقة منتظمة من مخلوط المظّهر والحبر على �ص��كل فر�ص��اة 
تالم�س �ص��طح االأ�ص��طوانة الح�ّصا�صة؛ مما ي�ص��مح بانتقال حبيبات الحبر اإلى �صطح 

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، وتغطية ال�صورة الكامنة وتحويلها اإلى �صورة حقيقية.
4. لولب تحريك المظهر )Developer Agitator(: يعمل على خلط المظهر، مما يوؤدي 

اإلى �صحن حبيبات الحبر والحامل ب�صحنات متعاك�صة القطبية.
5. �ص��فرة تنظيم المظهر )Doctor Blade(: م�صطرة ناعمة م�صنوعة من االألومنيوم تعمل 
على توزيع مخلوط المظّهر والحبر بانتظام على �ص��طح الأ�صطوانة، كما تعمل على 

ق�صب المظّهر الزائد واإعادته اإلى اآلية خلط المظّهر.
6. مج�ّس تركيز الحبر )Toner Density Sensor(: مج�ّس اإلكتروني يعمل على ا�صت�صعار 

ن�صبة الحبر في مخلوط المظّهر والحبر.
7. وحدة فولطية االنحياز: تزّود االأ�صطوانة المغناطي�صية بفولطية االنحياز الالزمة.

:)Toner Supply Unit( 8. وحدة تزويد الحبر
التظهي���ر  تزوي��د وح��دة  ع��لى  تعم��ل 
بكّمية الحبر الالزمة على �صكل دفعات 
اإلى  الحبر  ن�صبة  تبقى  بحيث  �صغيرة، 
يبين  ثابتة،  التظهير  وحدة  في  الحامل 

ال�صكل )4-19(  وحدة تزويد الحبر.

مبــد�أ عمــل مرحلــة �لتظهيــر: يتم في ه��ذه المرحلة 
تحويل ال�ص��ورة الكامن��ة المتكّونة  على �ص��طح 

االأ�صطوانة  الح�ّصا�صة اإلى �صورة حبرية، وذلك بانتقال ذّرات الحبر من وحدة التظهير

ال�صكل )4-19( : وحدة تزويد الحبر.

ذراع خلط الحبر

اأ�صطوانة 
تزويد الحبر
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�لمج�ّسات �لم�ستخدمة في مرحلة �لتظهير
1. مج�ّس نفاذ الحبر: مج�ّس يتح�ّص�س الحبر في عبّوة الحبر، وي�صعر وحدة المعالجة 
المركزية عند نفاده، وعند ذلك تقوم وحدة المعالجة المركزية بتفعيل موؤ�صر نفاد 

الحبر على لوحة الت�صغيل.
2. مج�ّس تركيز الحبر.

م�صاكل  اإلى  يوؤدي  التظهير  في وحدة  الوقائية  ال�صيانة  اإّن �صعف  �لتظهير:  �أعطال مرحلة 
الت�صوير،  اآلة  داخل  الحبر  ان�صكاب  بعد  التنظيف  اإجراء  �صعوبة  ب�صبب  وذلك  كثيرة؛ 
لذلك تكمن اأهمية ال�صيانة الوقائية في هذا الجزء من اآلة الت�صوير، يبّين الجدول )5-4( 

اأعطال مرحلة التظهير.

هل ينق�س اأو ي�صتهلك المظهر 
في مخلوط المظهر والحبر؟

الحبر  حبيبات  اإّن  ال�صكل )4-20(، حيث  في  مبّين  هو  كما  االأ�صطوانة،  �صطح  اإلى 
الم�صحونة ب�صحنة معاك�صة ل�صحنة ال�صورة الكامنة تنجذب اإلى المناطق الم�صحونة من 

�صطح االأ�صطوانة، فتتكون عليها �صورة من الحبر تعرف بال�صورة الحبرية.

ال�صكل)4-20(: انتقال حبيبات الحبر اإلى �صطح 
االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.

جـ -

د   -

مغناطي�س

الحبرالناقل فر�صاة مغناطي�صية

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة

فولطية 
االنحياز
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بّين تركيب كل من:
2- الناقل 1- الحبر  

م�صتخدًما �صبكة االإنترنت، ابحث في وحدات التظهير اأحادية العن�صر من حيث مكّوناتها وطريقة 
عملها،ثم ناق�س ذلك مع زمالئك.

الجدول )4-5(: اأعطال مرحلة التظهير.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

تلوث )ات�صاخ( ال�صورة.1-

االآل��ة وورق  قاع��دة  الحب��ر عل��ى  تناث��ر 
الت�صوير؛ ب�ص��بب اهتراء المادة االإ�صفنجية 

في اأ�صطوانة تزويد الحبر.
تنظي��ف االآل��ة، وتبدي��ل اأ�ص��طوانة 

تزويد الحبر.
ع��دم انتظام عم��ل محرك الحبر؛ ب�ص��بب 

�صيانة مج�س ا�صت�صعار الحبر.عطل في مج�س ا�صت�صعار الحبر.
زي��ادة ن�ص��بة الحبر ف��ي مخل��وط المظهر 

والحبر ب�صبب تناثر مادة المظهر.
منع التناثر في مادة المظهر، و�صبط 

عيار منظم المظهر في االآلة.
تراك��م مخل��وط المظه��ر والحب��ر عل��ى 
االأ�ص��طوانة الممغنطة نتيجة اختالف عيار 

منظم المظهر.
تنظي��ف االآلة، و�ص��بط عي��ار منظم 

المظهر.

�صيانة دارة االنحياز الكهربائي.عطل في دارة االنحياز الكهربائي.
ع��دم كفاي��ة الحبر ف��ي مخل��وط المظهر 

والحبر نتيجة عطل في محرك الحبر.
�صيانة محرك الحبر، واإ�صافة الحبر 

اإلى وحدة الحبر.

ظه��ور خ��ط اأبي�س على 3-
ال�صورة.

نح��و  الحب��ر  جزيئ��ات  انج��ذاب  ع��دم 
االأ�صطوانة الح�ّصا�صة؛ ب�صبب عطل في دارة 

االنحياز الكهربائي.
فح���س دارة االنحي��از الكهربائ��ي 

و�صيانتها.

تبديل الحبر بحبر االآلة الخا�س بها.ا�صتخدام حبر غير منا�صب.
االأ�ص��طوانة  بي��ن  وج��ود ج�ص��م غري��ب 

الممغنطة ومنظم المظهر.
تنظيف مجموع��ة التظهير ،والتاأكد 

من عدم وجود اأج�صام غريبة فيها.
ال�ص��ورة ال تظه��ر نهائيًّا 4-

تفق��د ترو�س نقل الحرك��ة، وتبديل عدم دوران االأ�صطوانة الممغنطة.على الورقة.
التالف منها.

�ص��وداء 5- ظهور تدّرجات 
عدم انتظام دوران االأ�صطوانة الممغنطة.على ال�صورة.

التاأكد من �ص��المة محام��ل ارتكاز 
وتبدي��ل  الممغنط��ة،  االأ�ص��طوانة 

التالف منها.

ال�ص��ورة تظه��ر فاهية 
)فاتحة( جداً. -2
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)Transfer( 4- مرحلة نقل �ل�سورة
تتكّون هذه المرحلة من مرحلتين، وهما كما في ال�صكل )21-4(.

من  الورقة  تغذية  المرحلة  هذه  في  يتّم  �لورق"(:  "تغذية  �ل�سورة  نقل  قبل  )ما  �الأولى  �لمرحلة 
مجموعة تغذية الورق مبا�صرة باتجاه االأ�صطوانة الح�ّصا�صة قبل نقل ال�صورة اإليها.

�لمرحلة �لثانية )نقل �ل�سورة(: يتم في هذه المرحلة �صحن ال�صطح الخلفي للورقة ب�صحنة كهربائية 
قطبيتها معاك�صة لقطبية حبيبات الحبر، وعليه يتولد بالتاأثير �صحنة معاك�صة لها بالقطبية على 
على  الورقة  بالت�صاق  يت�صبب  مما  االألومنيوم،  من  والم�صنوعة  الح�ّصا�صة  االأ�صطوانة  قاعدة 

�صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.
مكّونات مرحلة نقل �ل�سورة: تتكّون مرحلة نقل ال�صورة من: 

1. االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.
2. وحدة الفولطية العالية.

3. وحدة ال�صحن )�صلك الكورونا(.
طرق نقل �ل�سورة �إلى �لورقة، توجد طرق عدة لنقل ال�صورة اإلى الورقة، منها:

1. �صلك الكورونا: بعد تغذي�ة الورق ت�زّود 
وح��دة الفولطي���ة العالي�ة �ص��لك وحدة 
�ص���حن نق�ل ال�ص��ورة بفولطية كهربائية 
عالي��ة، مّما ي��وؤدي ال��ى تاأي��ن جزيئات 
اله��واء المحيطة بال�ص��لك، حيث تعمل 
الجزيئات على �ص��حن  ال�ص��طح الخلفي 

عند ت�صميم نظام نقل ال�صورة 
الورق��ة  ج��ذب  ق��وة  تك��ون 
لحبيبات الحبر اأعلى بكثير من 
قّوة جذب االأ�صطوانة الح�ّصا�صة 

ال�صكل )4-21(: مرحلة تغذية ال�صورة ونقلها.لها.

�أ    - 

ب -

ال�صكل )4-22(: مرحلة نقل ال�صورة.

المرحلة الثانية

المرحلة االأولى
الورق

وحدة الفولطية 
العالية

�صلك 
الكورونا

االأ�صطوانة
الح�ّصا�صة لل�صوء

ورقة
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للورقة، كما في ال�صكل )4-22(، وتتولد بالتاأثير �صحنة معاك�صة لها في القطبية على 
قاعدة االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، وبما اأن قطبية ال�صحنات على ال�صطح الخلفي للورقة 
الح�ّصا�صة،  لل�صورة على �صطح االأ�صطوانة  المكّونة  الحبر  معاك�صة لقطبية حبيبات 

فتنتقل حبيبات الحبر بفعل قّوة الجذب نحو الورقة لتكّون �صورة عليها. 
2. حزام النقل )Transfer Belt(، اأو اأ�صطوانة النقل )Transfer Roller(: ت�صتخدم اآالت 

الت�صوير الحديثة حزام النقل بداًل من �صلك الكورونا.
�أعطال مرحلة �لنقل: اإجراءات ال�صيانة ل�صاحن النقل ت�صبه اإجراءات ال�صيانة في ال�صاحن الرئي�س. 

يبّين الجدول )4-6( اأعطال مرحلة النقل.
الجدول )4-6(: اأعطال مرحلة النقل.

 )Separation( 5-مرحلة ف�سل �لورقة
في هذه المرحلة يتّم ف�صل الورقة عن االأ�صطوانة بعد نقل ال�صورة الحبرية للورقة، وتف�صل 

الورقة تلقائيًّا عن االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، وتكمل م�صارها اإلى مجموعة التثبيت.
مكّونات مرحلة ف�سل �لورقة: تتكّون مرحلة ف�صل الورقة من:

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.  .1
وحدة �صاحن الف�صل )�صلك الكورونا(.  .2

وحدة الفولطية العالية.  .3
مبد�أ عمل مرحلة ف�سل �لورقة: في هذه المرحلة 
نقل  بعد  االأ�صطوانة  عن  الورقة  ف�صل  يتّم 
ال�صورة الحبريّة على الورقة، حيث يتّم تغذية 
�صلك وحدة ال�صحن الخا�س بف�صل الورقة 
متناوبة،   عالية  بفولطية  الكورونا(  )�صلك 
كما هو مبّين في ال�صكل )4-23(، ونتيجة 

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

ال�صورة ال تظهر على 1-
الورقة نهائيًّا.

انقطاع �صلك ال�صحن في وحدة �صحن 
نقل ال�صورة.

تبديل �صلك ال�صحن المقطوع في 
وحدة �صحن نقل ال�صورة.

ظهور خطوط غير 2-
منتظمة على ال�صورة.

ات�صاخ �صلك ال�صحن في وحدة �صحن نقل 
ال�صورة.

تنظيف �صلك ال�صحن في وحدة 
�صحن نقل ال�صورة.

�أ    - 

ب -

ال�صكل )4-23(: مرحلة ف�صل الورقة.
�صاحن الف�صل

وحدة 
الفولطية 

العالية

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة

�صلك 
الكورونا ورقة محملة 

بال�صورة المنقولة
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العالقة  الكهربائية  ال�صحنات  معادلة  على  يعمل  متناوب  كهربائي  مجال  يتولد  لذلك 
اأظافر الف�صل في م�صاندة ف�صل  بالورقة لذلك تف�صل الورقة، وت�صتخدم مجموعة من 

الورقة لتغذية الورقة اإلى مجموعة التثبيت.
�أعطال مرحلة �لف�سل: اإجراءات ال�صيانة ل�صاحن الف�صل هي اإجراءات ال�صيانة نف�صها في 

ال�صاحن الرئي�س، يبين الجدول )4-7( اأعطال مرحلة الف�صل
الجدول )4-7(: اأعطال مرحلة الف�صل.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

عطل �صاحن الف�صل.تعليق الورق.1-
تنظيف �صلك ال�صحن.
ا�صتبدال �صلك ال�صحن.

ال�صكل )4-24(: مكّونات مجموعة التثبيت.

)Fusing( 6-مرحلة �لتثبيت
تعمل هذه المرحلة على تثبيت ال�صورة الحبرية على ورقة الت�صوير.

مكّونات مرحلة �لتثبيت: تتكّون هذه المرحلة،كما في ال�صكل )4-24(، من:

االألومنيوم مجّوفة وتحتوي  اأ�صطوانة من  العلوية(:  )االأ�صطوانة  الت�صخين  اأ�صطوانة   .1
ف�ي تجويفه�ا عل��ى م�صب�اح هالوجي�ني، يعم��ل عل�ى ت�ص��خينها اإل��ى درجة ح�رارة 
لتثبيت ذّرات الحبر واإذابتها مع  االآلة  �صرعة  ح�صب  وذلك  �س،   °)200-180(
األياف الورقة، وتغّلف هذه االأ�صطوانة بطبقة خارجية من التيفلون المقاوم لاللت�صاق.

مغذي الزيت
الورقة المن�صوخة
اأ�صطوانة ال�صغط

اأظافر الف�صل
منظم الحرارة

م�صباح الت�صخين
اأ�صطوانة الت�صخين

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(

�أ    - 

جـ -
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ب -

تعمل  ال�صيليكوني  المطاط  من  اأ�صطوانة  ال�صفلية(:  )الأ�صطوانة  ال�صغِط  اأ�صطوانة   .2
على تثبيت الحبر المذاب في م�صامات الورقة )للح�صول على ن�صخة ورقية ذات 
كفاءة عالية من حيث ثبات المحتوى(، وذلك عن طريق توليد �صغط التثبيت بين 
االأ�صطوانتين، وتزّود اأ�صطوانة ال�صغط في اآالت ت�صوير الوثاق ذات ال�صرعة العالية 

بم�صباح ت�صخين.
يتم  حيث  الت�صخين،  اأ�صطوانة  حرارة  درجة  تح�ّص�س  على  يعمل  الحرارة:  منظم   .3
المركزية للمحافظة على درجة حرارة  المعالجة  التحكم في عمله من قبل وحدة 

االأ�صطوانة العلوية.
على  يعمل  الت�صخين،  م�صباح  مع  التوالي  على  يو�صل  م�صهر  الحراري:  الم�صهر   .4

ف�صل التغذية عن م�صباح الت�صخين. 
5. اأظافر ف�صل الورقة: اأظافر عظمية، تعمل على منع الت�صاق الورقة اأو التفافها حول 

اأ�صطوانتي وحدة التثبيت. 
التثبيت  اأ�صطوانة  تنظيف  على  تعمل  بالزيت،  مملوءة  اأنبوبة  التنظيف:  اأ�صطوانة   .6

ال�صفلية من بقايا الحبر.
مبد�أ عمل مرحلة �لتثبيت: بعد االنتهاء من مرحلة نقل ال�صورة وف�صل الورقة، يجب اأن يتم 
تثبيت ال�صورة المنقولة على الورقة، وللح�صول على �صورة ثابتة ب�صكل جيد وقوي 
على الورقة، فيجب اإذابة الحبر ليندمج باألياف الورق، وتتم هذه العملية بتغذية الورقة 
األياف  الحبر في  اإذابة حبيبات  الت�صخين على  اأ�صطوانة  بين االأ�صطوانتين، حيث تعمل 
الورقة، بينما تعمل اأ�صطوانة ال�صغط على دمج حبيبات الحبر وتثبيتها على الورقة، كما 

هو مبين من ال�صكل )25-4(.

م�صباح الت�صخين
اأ�صطوانة ال�صغط

اأظافر الف�صل
اأ�صطوانة الت�صخين

الورقة

)1(
)2(
)3(

)5+4(
)6(

ال�صكل )4-25(: مرحلة التثبيت.
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�أعطال مرحلة �لتثبيت: يبين الجدول )4-8( اأعطال مرحلة التثبيت.
الجدول)4-8( : اأعطال مرحلة التثبيت.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

اندماج بع�س االأق�صام 1-
في ال�صورة.

تاآكل طبقة التيفلون على �صطح اأ�صطوانة 
التثبيت العلوية.

ا�صتبدال اأ�صطوانات التثبيت وفق تعليمات 
ال�صركة ال�صانعة.

غير 2- خط��وط  ظه��ور 
خد�س )جرح( طبقة التيفلون.منتظمة على ال�صورة.

فّك مجموعة التثبيت، والتاأكد من خلّوها 
من االأج�صام الغريبة.

التحقق من �صالمة اأظافر الف�صل.
�صبط عيار ال�صغط بين اأ�صطوانتي التثبيت.

ا�صتبدال االأ�صطوانة التالفة.

�ص��هولة م�ص��ح الحبر 3-
عن ال�صورة.

�صعف ال�ص��غط بين اأ�صطوانتي التثبيت 
العلوية وال�صفلية.

�صبط عيار ال�ص��غط بين اأ�صطوانتي التثبيت 
العلوية وال�صفلية.

ا�صتبدال المحامل التالفة.تلف محامل اأ�صطوانات التثبيت.
م�ص��باح التثبيت ال ي�ص��خن اأ�ص��طوانة 

التثبيت اإلى درجة الحرارة المنا�صبة.
التحقق من �صالمة منظم الحرارة وا�صتبدال 

م�صباح التثبيت.

�ص��ماع �صوت مزعج 4-
في مجموعة التثبيت.

ا�صتبدال المحامل التالفة.تلف المحامل.
ا�صتبدال الم�صّننات التالفة.ك�صر في اإحدى م�صّننات نقل الحركة.

عدم تع�ص��يق قاب���س مجموعة التثبيت 
مع م�صّننات االآلة.

الحرك��ة، وت�ص��حيم  نق��ل  نظ��ام  �ص��يانة 
المحامل والم�صّننات.

تل�������ف محام�������ل 5-
اأ�صطوانات التثبيت.

ت�صحيم المحامل.عدم اإجراء ال�صيانة الدورية لالآلة.
التحقق من �صالمة منظم الحرارة.عدم انتظام درجة حرارة االآلة.

تح�ص��ير ال��ورق ف��ي 6-
مجموعة التثبيت.

ا�صتبدال االأظافر التالفة.اهتراء اأظافر الف�صل.
�صبط عيار دليل الورق.اختالف عيار دليل الورق.

العلوي��ة عدم دوران اأ�صطوانات التثبيت. التثبي��ت  اأ�ص��طوانتي  ت�ص��حيم 
وال�صفلية، و�صبط ال�صغط بينهما.

ا�صتبدال االأ�صطوانات التالفة.اهتراء اأ�صطوانات التثبيت.

تنظيف االآل��ة، واإزالة العوائ��ق من مجرى وجود عوائق في مجرى �صير الورق.
�صير الورق.

ا�صتبدال المنظمكثرة ا�صتخدام االآلة.تلف منظم الحرارة.7-

جـ -
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�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

الم�ص��ه����ر 8- تل�����ف 
الحراري.

التي��ار  ف��ي  المفاج��ئ  االرتف��اع 
التاأكد من �صالمة م�صدر التغذية.الكهربائي.

ات�ص��اخ منظ��م الحرارة وتك��ّون طبقة 
تنظيف منّظم الحرارة.عازلة على �صطحه.

ع��دم مالم�ص��ة منّظم الحرارة ل�ص��طح 
اأ�صطوانة التثبيت

�صبط الم�ص��افة بين منّظم الحرارة و�صطح 
اأ�صطوانة التثبيت

فح���س ال��دارات الكهربائي��ة ف��ي االآل��ة تما�س كهربائي في االآلة.
و�صيانتها.

 
ابحث في المراجع المتخ�ص�صة في االآالت المكتبية والمتوافرة في مكتبة المدر�صة، عن اأ�صباب 

ا�صتخدام زيت ال�صيليكون في مرحلة التثبيت.

)2-4(

ما وظيفة كل من ما ياأتي في وحدة التثبيت:
2- منظم الحرارة.  1- م�صباح التثبيت.  

)Cleaning( 7-مرحلة �لتنظيف
 بعد االنتهاء من عملية الن�صخ تكون بقايا الحبر والغبار الورقي موجودة على �صطح االأ�صطوانة، 
مجموعة  بو�صاطة  العملية  هذه  تتّم  حيث  اإزالتها،  فيجب  الجديدة،  للن�صخة  ولال�صتعداد 
لتهِيئة  الكاملة، وذلك  الت�صوير  انتهاء عملية  بعد  الأ�صطوانة  البقايا عن  التنظيف وُتزال هذه 
اأّي  الن�صخ الجديدة(، وهي عملية �صرورية قبل بداية  التالية )اأي لدورة  للن�صخة  االأ�صطوانة 
دورة ن�صخ،حتى ال تخرج خلفية الن�صخة مظلمة وغير نظيفة، كما اأنها عملية نهائية للتخل�س 

من اآثار عملية الن�صخ المنتهية، وتتم عملية التنظيف باإحدى االآليات االآتية:
�سفرة �لتنظيف )Cleaning Blade(: �صفرة مطاطية م�صتطيلة ال�صكل تالم�س �صطح االأ�صطوانة 
الح�ّصا�صة لل�صوء، حيث تقوم هذه ال�صفرة بق�صط حبيبات الحبر عن �صطح االأ�صطوانة.
دائمة،  مغناطي�صات  على  المغناطي�صية  التنظيف  اأ�صطوانة  تحتوي  �لممغنطة:  �الأ�سطو�نة 
تدور  وعندما  �صالبة،  �صحنة  يحمل  الذي  التنظيف  حامل  من  بطبقة  مغطاة  وتكون 
حبيبات  تجذب  فاإنها  الح�ّصا�صة،  االأ�صطوانة  �صطح  من  بالقرب  الممغنطة  االأ�صطوانة 

�أ    - 

ب -
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�صالبة  انحياز  بفولطية  المغناطي�صية  التنظيف  اأ�صطوانة  تزّود  اإليها، كما  الموجبة  الحبر 
تمنحها القدرة على جذب المزيد من حبيبات الحبر الموجبة اإليها.

اإتمام عملية الن�صخ، قبل  ��ستخد�م فر�ساة �لتنظيف: تزيل فر�صاة التنظيف الحبر الزائد بعد 
تنظيف االأ�صطوانة بال�صفرة المعاك�صة، حيث تزيل الفر�صاة الحبر الذي يظهر على �صطح 
باإزالة  النقر  واأ�صطوانة  النقر  ويقوم عمود  التنظيف،  بن�صل  الحبر  يجمع  ثّم  االأ�صطوانة، 
الحبر ميكانيكيًّا عن فر�صاة التنظيف، ثم ُينقل الحبر اإلى عبّوة الحبر بو�صاطة لولب الحبر، 
والإزالة الحبر المتراكم في حافة ن�صل التنظيف، ُتدار االأ�صطوانة عك�صيًّا بعد كل عملية 

ت�صوير، يبين ال�صكل )4-26( تنظيف االأ�صطوانة الح�ّصا�صة با�صتخدام فر�صاة التنظيف.

ال�صكل )4-26(: تنظيف االأ�صطوانة الح�ّصا�صة با�صتخدام فر�صاة التنظيف.

في بع�س اآالت الت�صوير ُيعاد  ا�صتخدام 
الحبر الم�صتخدم بعد تنظيفه.

ت�صتبدل �ص��فرة التنظيف في كل مرة 
ت�ص��تبدل فيها االأ�ص��طوانة الح�ّصا�صة 

لل�صوء.

�أعطال مرحلة �لتنظيف: يبين الجدول )4-9( اأعطال مرحلة التنظيف.
الجدول )4-9(:اأعطال مرحلة التنظيف.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

ظهور خط��وط طولية على 1-
ا�صتبدال �صفرة التنظيف.وجود خدو�س في �صفرة التنظيف.ال�صورة.

ا�صتبدال �صفرة التنظيف.اهتراء �صفرة التنظيف.ال�صورة غير وا�صحة.2-

عر�ص��ية 3- خط��وط  ظه��ور 
ف��ّك ال�ص��فرة، وو�ص��ع بودرة خا�ص��ة انعكا�س الجزء المطاطي من ال�صفرة.)تم�صيح في ال�صورة(.

عليها.

ظه��ور بق��ع �ص��وداء عل��ى 4-
ت�صّرب الحبر من مجموعة التنظيف.ال�صورة.

التنظي��ف، والتاأكد  �ص��يانة مجموع��ة 
من �ص��المة لول��ب نقل الحب��ر الراجع 

وم�صّننات تحريكه.

جـ -

فر�صاة التنظيف
ال�صفرة المعاك�صة

عمود النقل
اأ�صطوانة النقر

لولب الحبر

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(

١

٣ ٥ ٤

٢
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:)Discharging Quenching( 8- مرحلة �لتهيئة
عملية تجهيز االأ�ص��طوانة لدورة ن�صخ جديدة عن طريق 
اإزالة ال�صحنات المتبّقية على �صطح االأ�صطوانة بعد انتهاء 
مرحل��ة التنظيف، ال�ص��تقبال عملية ن�ص��خ جديدة، كي 
ال توؤثر في عملية �ص��حن االأ�ص��طوانة لل�صورة الجديدة، 
وُي�ص��تخدم �ص��وء لتقلي��ل مقاوم��ة االأ�ص��طوانة، االأمر 
الذي ي��وؤدي اإل��ى التخل�س من بقايات ال�ص��حنات عن 

االأ�ص��طوانة ،وتعتمد اآلية التهيئة الم�ص��تخدمة على نوع االأ�ص��طوانة ونوع المادة الح�ّصا�صة، 
اأّما اأكثر االأ�ص��اليب الم�ص��تخدمة في تهيئة االأ�صطوانة، فهو ا�ص��تخدام م�صباح �صوئي كما في 
ال�ص��كل )4-27(، وتعمل اآلية التهيئة على ت�صليط �ص��وء الم�صباح ب�صكل متواٍز  على �صطح 
االأ�ص��طوانة الح�ّصا�ص��ة لل�ص��وء، وذلك بالتزامن مع دوران االأ�ص��طوانة، حيث تحافظ عملية 
التهيئة على ا�صتقرار ح�صا�صية االأ�صطوانة وتوازنها قبل مرحلة اإلقاء ال�صوء عليها الإجراء عملية 

ن�صخ جديدة.
الكاثود  وم�صابيح  لل�صوء،  الم�صعة  الثنائيات  التهيئة  في  الم�صتخدمة  الم�صابيح  اأنواع  من 
البارد، وم�صابيح النيون، وم�صابيح الفلور�صنت. ُت�صتخدم مر�صحات االأ�صعة فوق البنف�صجية 
مع الم�صابيح في مرحلة التهيئة، وذلك تبًعا لنوع االآلة وعمليات الن�صخ والخ�صائ�س ال�صوئية، 

يبين الجدول )4-10( اأعطال مرحلة التهيئة.
الجدول )4-10( : اأعطال مرحلة التهيئة.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

على 1- �صابقة  �صورة  من  )محارف(  تداخل 
ال�صورة الحالية.

ا�صتبدال م�صباح التهيئة.عطل في م�صباح التهيئة.

ما اأهمية تهيئة �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة؟

ال�صكل )4-27(: مرحلة التهيئة.

�الأ�سطو�نة
�لح�ّسا�سة

م�سباح �لتهيئة
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ر�بعاًا: و�سائل نقل �لحركة �لمختلفة في �آالت ت�سوير �لوثائق
الورقة من درج  بّد من تغذية  الوثائق، ال  اآلة ت�صوير  الوثيقة في  حتى تتحقق مراحل ت�صوير 
الورق اأو من الممر الجانبي، ونقلها عبر االآلة الإنجاز مرحلة نقل ال�صورة من الوثيقة االأ�صلية الى 
ورقة الت�صوير، ومن ثم اإخراج الورقة خارج االآلة، ويتم ذلك من خالل حركة بكرات ال�صحب 
والتغذية والنقل، ولتحقيق اآلية الحركة، ال بّد من توافر ثالثة عنا�صر رئي�صة، هي: م�صدر الحركة 
)المحرك(، وو�صائل نقل الحركة )قواب�س، بكرات،  ترو�س(، واالأجزاء المتحركة )االأ�صطوانات(.

م�صدر  من  الوثائق  ت�صوير  اآالت  اإحدى  في  الحركة  نقل  كيفية   )28-4( ال�صكل  ح  يو�صّ
التغذية،  وحدة  )اأ�صطوانات  جميعها  المتحركة  االآلة  وحدات  اإلى  )المحرك(  الرئي�س  الحركة  
اأ�صطوانة التثبيت، اأ�صطوانات وحدة التعري�س ال�صوئي(، با�صتخدام و�صائل نقل الحركة ) الترو�س، 

البكرات، ال�صيور، القواب�س(.

ت�صتخدم طرق عدة في نقل الحركة في اآالت ت�صوير الوثائق، منها:
•  طريقة االحتكاك: تنتقل الحركة من العن�صر القائد اإلى العن�صر المقاد باالحتكاك بينهما.

ا،  •  طريقة التع�صيق: تنتقل حركة التر�س القائد اإلى التر�س المقاد بتداخل اأ�صنانهما مع بع�صها بع�صً
ومن اأنواعها الترو�س.

•  طريقة النقل المبا�صر:من اأب�صط الطرق واأكثرها كفاءة؛ لقلة فقد القدرة في اأثناء النقل.

ال�صكل )4-28(: نواقل الحركة في اإحدى اآالت الت�صوير.

وحدة التثبيت
المحرك الرئي�س

البكرة االأولى
البكرة الثانية

وحدة التغذية الجانبية
وحدة التغذية العلوية
تر�س اأ�صطوانة التغذية
وحدة التغذية ال�صفلية

اأ�صطوانة التغذية للدرج2
اأ�صطوانة التغذية للدرج1

اأ�صطوانة الت�صجيل
االأ�صطوانة المغناطي�صية

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء
اأ�صطوانة النقل

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

)10(
)11(
)12(
)13(
)14(
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•  طريقة ال�صيور اأو ال�صال�صل: في هذه الطريقة تكون عنا�صر نقل الحركة متباعدة، ويربط بينها 
عن�صر تمرير الحركة، مثل ال�صيور اأو ال�صال�صل.

يتّم اختيار الطريقة المالئمة لنقل الحركة ح�صب ما يتالءم وو�صعية نقل الحركة التي يرغب 
فيها، كتغيير ال�صرعة بالزيادة اأو النق�صان اأو تغيير محور الدوران اأو تغيير اتجاه الحركة.

و�سائل نقل �لحركة: ت�صتخدم و�صائل كثيرة في نقل الحركة في اآالت الت�صوير، ومن اأهمها:

)Clutch( 1- �لقو�ب�س
اإح��دى و�ص���ائل نق�ل الحرك��ة الميكانيكي�ة، تعم�ل عل�ى 
و�صل الحركة الدورانية اأو ف�صلها كما هو مبين في ال�صكل 
)4-29(، حي��ث تتك��ّون من جزاأين اأ�صا�ص��يين، اأحدهما 
قائ��د واالآخر مقاد، حيث يع�ّص��ق الجزء القائ��د مع الجزء 

المقاد عن طريق ذراع خا�س في اأثناء الت�صغيل.
ومن اأنواع القواب�س الم�صتخدمة في اآلة ت�صوير الوثائق ما ياأتي:

�لقو�ب�س �لكهرمغناطي�سية )Electromagnetic Clutches(: يعتمد مبداأ عمل هذه القواب�س 
عل��ى م��رور التي��ار الكهربائي ف��ي ملف كهربائ��ي ، حي��ث يتولد مجال مغناطي�ص��ي 

يعم��ل عل��ى الت�ص��اق ال�ص��فيحة المتحركة 
المرتبطة بمحور دّوار بو�صاطة تر�س ب�صفيحة 
القاب�س، بفعل قوى الجذب التي تعمل على 
نقل الحركة من �صفيحة الحركة اإلى محور 
االأ�صطوانة عبر �صفيحة القاب�س، يبين ال�صكل 

)4-30( القاب�س الكهرمغناطي�صي.
�لقو�ب�س �لزنبركية: يعم��ل القاب���س الزنبرك��ي 
عل�����ى و�ص�����ل الح�رك��ة وف�ص���له��ا ع���ن 
العن�ص��ر الميكانيكي المو�ص��ول ب��ه، حي�ث 
يتركب القاب���س الزنبركي، كما في ال�ص��كل 
)4-31(، م��ن محور مو�ص��ول مع م�ص��در 
الحركة بو�ص��اطة و�صيلة نقل الحركة،  فعندما 

ال�صكل)4-29(:القواب�س.

�أ    - 

ب -

ال�صكل )4-30(: القاب�س الكهرمغناطي�صي.

ال�صكل )4-31(: القاب�س الزنبركي.
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االأ�صطوانة  اإلى  المحور  من  الحركة  ُتنقل  القاب�س،  ظفر  بو�صاطة  القاب�س  زنبرك  ُي�صّد 
المو�صول بها، وهذه حالة الو�صل، ولف�صل الحركة عن االأ�صطوانة، ُي�صحب ظفر القاب�س 
القاب�س، فيكمل المحور حركته، وتتوقف االأ�صطوانة عن  اإلى تمّدد زنبرك  مما يوؤدي 

الدوران.
�لقو�ب�س �لزنبركية �لمحددة لعزم �لدور�ن: ت�صبه في تركيبها القاب�س الزنبركي، والغر�س 
منها لي�س و�صل الحركة وف�صلها عن العن�صر الميكانيكي المو�صول به، واإنما تحديد 

عزم دوران االأ�صطوانة اأو اأّي جزء ميكانيكي مرتبط به.
�لملف �للولبي: يعمل الملف اللولبي على تحويل الطاقة الكهربائية اإلى ميكانيكية، وهو 
المتحكم في عمل القاب�س الزنبركي من خالل �صحب ظفر القاب�س الذي يعمل على 

�صّد اأو ارتخاء زنبرك القاب�س.
�أمثلة على �لقو�ب�س �لم�ستخدمة في �آلة ت�سوير �لوثائق:

بكرة تغذية �لورق: يقوم القاب�س الم�ص��تخدم مع بكرة 
تغذية الورق باإي�صال الحركة الأ�صطوانة تغذية الورق 
لتغذية االآلة بالورقة، بعد ذلك يقوم القاب�س بف�ص��لها 
عن م�ص��در الحركة )المحرك(، يبّين ال�ص��كل )4-

32( ا�صتخدام القاب�س مع بكرة تغذية الورق.

�أ�سطو�نة ت�سجيل �لورق: يتحّكم القاب�س الم�صتخدم 
مع اأ�صطوانة الت�صجيل في حركة اأ�صطوانة الت�صجيل، 

كما في ال�صكل )33-4(. 

ال�صكل )4-32(: ا�صتخدام القاب�س مع 
بكرة تغذية الورق.

ال�صكل )4-33(: القاب�س الم�صتخدم 
مع اأ�صطوانة الت�صجيل.

جـ -

د   -

�أ    - 

ب -
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)Bushings( 2- �لبطانات
 تعم��ل عل��ى تقليل الحت��كاك بين نقاط 
التالم���س لالأجزاء المتحركة في االأعمدة 
ال��دّوارة حيث ت�ص��نع م��ن م��واد تمتاز 
بمعام��ل احت��كاك قلي��ل، مث��ل المعادن 
ح  والبال�ص��تك والمطاط ال�صناعي، يو�صّ
ف��ي  ا�ص��تخدامها   )34-4( ال�ص��كل 

اأ�صطوانة التثبيت، بحيث تربط بين محور االأ�صطوانة والمحمل الكروي. 
  )Bearings( 3-�لمحامل

اأدوات ميكانيكية ت�صمح بحركة دورانية اأو خطية مقيدة بين 
جزاأين، وت�صتخدم في تقليل االحتكاك بين العمود الدّوار 
والمكان الثابت الذى يدور به العمود لزيادة الكفاءة، وتقليل  
االهتراء، وزيادة الطاقة االإنتاجية عند �صرعات عالية، وتجنب 
من  جزاأين  ربط  على  قدرة  لها  اأن  كما  الزائدة،  الحرارة 
معدنين مختلفين مثل معدن مع معدن اأو معدن مع بال�صتيك، 
ومن اأهم انواع المحامل الم�صتخدمة في اآلة ت�صوير الوثائق 
ال�صكل  يو�صح  االأ�صطوانية،  والمحامل  الكروية  المحامل 
التثبيت. اأ�صطوانة  في  كروي  محمل  ا�صتخدام   )35-4(

)Gears( 4- �لترو�س
بحيث  ا،  بع�صً بع�صها  مع  الترو�س  اأ�صنان  تع�صيق  خالل  من  الحركة  تنقل  م�صّننة  عجالت 
المراد نقل الحركة له،  بالمكان  اأحدهما مرتبط بم�صدر الحركة، واالآخر  ُي�صتخدم تر�صان 
اأنواع  ،وتختلف  انزالق  حدوث  دون  الدوران  اتجاه  ولعك�س  الحركة  نقل  في  ت�صتخدم 
الترو�س الم�صتخدمة في نقل الحركة ح�صب و�صع محور الدوران، فمن الممكن اأن تكون 
متوازية اأو مت�صالبة اأو متعامدة ح�صب �صكل ال�صن، وتمتاز الترو�س بنقل عزوم الدوران العالية 

ب�صرعة ثابتة، وب�صهولة �صيانتها، وعليه فاإنها ت�صنف الى االأنواع االآتية:

ال�صكل)4-34(: ا�صتخدام البطانات في اآالت ت�صوير 
الوثائق.

ال�صكل )4-35(: ا�صتخدام 
المحمل الكروي في اآالت الت�صوير.

�أ�سطو�نة �لتثبيت

محمل 
كروي
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�لترو�س �لعدلة ذ�ت �الأ�سنان �لم�ستقيمة: ت�صتخدم في نقل الحركة بين االأعمدة المتوازية.
�لترو�س �لمخروطية: ت�صتخدم في نقل الحركة بين االأعمدة المتقاطعة .

�لترو�س �لحلزونية: ت�صتخدم في نقل الحركة بين االأعمدة المت�صالبة والمتعامدة.
�لترو�س �لدودية:  ت�صتخدم في زيادة القدرة المنقولة اأو تقليلها وفي نقل الحركة ببطء 

وبقدرات منخف�صة.
االأعمدة   اإلى  الحركة  لنقل  الوثائق  ت�صوير  اآلة  في  الترو�س  ا�صتخدام  على  االأمثلة  ومن 

واالأ�صطوانات الدوارة ما ياأتي:
�لترو�س ذ�ت �الأ�سنان �لم�ستقيمة الم�صتخدمة في 
التثبيت،  وحدة  اأ�صطوانات  اإلى  الحركة  نقل 
حي��ث ينق��ل الت��ر�س الحرك�ة م��ن المح��رك 
واأ�ص��طوانة  التثبي��ت  اأ�ص��طوانة  اإل��ى  الرئي���س 
ال�صغ��ط واأ�ص��طوانة التنظيف، كم�ا في ال�صكل 

.)36-4(
�لتر�س �لحلزوني الم�صتخدم في وحدة التظهير، 
من  التظهير  اأ�صطوانة  اإلى  الحركة  ينقل  حيث 
محّرك الحبر الذي يعمل على نقل الحركة اإلى 
الإتمام  المظهر؛  حاوية  داخل  اللولبي  العمود 
ال�صكل  في  كما  بالمظهر،  الحبر  خلط  عملية 

 .)37-4(

�لتر�س �لدودي: ي�ص��تخدم ف��ي تحري�ك �صينية 
الورق، حيث يقوم بنقل الحركة من المحرك 
اإل��ى اأ�ص��طوانة عم��ود رف��ع �صيني��ة ال��ورق، 
حت��ى تبق��ى ال��ورق عل�ى م�صتوى فتحة تغذية 
ال�صكل  في  الوثائق كما  ت�صوير  اآلة  اإلى  الورق 

.)38-4(

ال�صكل )4-36(: الترو�س ذات االأ�صنان 
الم�صتقيمة.

ال�صكل )4-37(: التر�س الحلزوني 
الم�صتخدم في وحدة التظهير.

ال�صكل )4-38(: التر�س الدودي.

�أ    - 
ب -
جـ -
د   -

�أ    - 

ب -

جـ -
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5- �لبكر�ت
با�صتخدام  الحركة  نقل  نظام  ويتكون   ، محورين  بين  الحركة  نقل  في  البكرات  ت�صتخدم 
بم�صدر  والمرتبطة  قائد  عن�صر  هي  البكرتين  اإحدى  )ق�صاط(،  و�صير  بكرتين  من  البكرات 
الحركة )المحرك(، اأما االأخرى التي ت�صتقبل الحركة، فهي بكرة مقادة، وال�صير هو عن�صر 
الم�صدر،  من  الدورانية  الحركة  نقل  اأو  القوة  اتجاه  تغيير  في  البكرات  وت�صتخدم  تمرير، 

ويتمتع نظام البكرات بكفاءة عالية، وتعّد ال�صيور عن�صًرا رئي�ًصا في و�صيلة النقل بالبكرات.
ت�صوير  اآلة  في  االأق�صطة  ا�صتخدام  على  االأمثلة  ومن 
 )Timing Belt( الم�صّنن  الق�صاط  ا�صتخدام  الوثائق، 
الحركة  تنقل  بحيث  ال�صوئي،  التعري�س  وحدة  في 
الدورانّية اإلى وحدة الما�صح ال�صوئي،كما في ال�صكل 

.)39-4(
ال�صكل )4-39(: الق�صاط الم�صّنن في 

وحدة التعري�س.

1- علل:
اأ   - تنّوع ا�صتخدام اأنواع مختلفة من و�صائل نقل الحركة في اآالت الت�صوير.

ب- ا�صتخدام الترو�س الدودّية في �صينية تغذية الورق.
2- ما الفرق بين البطانات )Bushings( والمحامل )Bearings(؟

3- هل تحتاج الترو�س في اآلة ت�صوير الوثائق اإلى الت�صحيم؟ ولماذا؟
4- ما مبداأ عمل القاب�س الكهرمغناطي�صي؟

5- ما م�صدر اإ�صارة التحكم في القواب�س في اآلة ت�صوير الوثائق؟

ا: مكّونات نظام تغذية�لورق ونقله خام�ساً
اأثناء ذلك يقوم  االآلة ،وتنتهي بخروجها منها ،وفي  الورقة في  الت�صوير بدخول  تبداأ عملية 
مراحل  من  اأخرى  الى  مرحلة  من  ونقلها  ،وتحريكها  واحدة  ورقة  ب�صحب  الورق  تغذية  نظام 

عملية الت�صوير . 
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 )Paper Path(  1- م�سار �لورق
خط �صير الورقة داخل االآلة ومرورها 
نقطة  من  الن�صخ  معالجة  مراحل  في 
مروًرا  الورق(،  درج  )من  البداية 
ب�صينّية  ومنتهًيا  المعالجة  بمراحل 
يكون  اأن  ويمكن  الن�صخ،  ا�صتقبال 
الورق  لتزويد  م�صدر  من  اأكثر  هناك 
نف�صها،  االآلة  في   ) درج  من  )اأكثر 

كما في ال�صكل )4-40(. وفي الحاالت كلها، يتم تغذية ورقة واحدة في كل مرة.
تتنّوع م�صارات الورق في اآالت ت�صوير الوثائق من م�صار ب�صيط وم�صار معّقد تبًعا لحجم االآلة 
ونوع االإ�صافات الملحقة بها، يبّين ال�صكل )4-41( المخطط ال�صندوقي لخط �صير الورقة 

داخل اآلة الت�صوير.

هناك نوعان من م�صارات الورق في اآالت ت�صوير الوثائق، هما:
�لم�سار �لعمودي )Vertical Path(: في هذا الم�صار يتّم تغذية الورق في الجزء ال�صفلي من 
االآلة، حيث تبداأ عملية الت�صوير ب�صحب ورقة واحدة من درج الورق، ونقلها بو�صاطة 
االأ�صطوانات  فتعمل هذه  )التزامن(،  الت�صجيل  اأ�صطوانات  اإلى  الورق  نقل  اأ�صطوانات 
على  ال�صورة  و�صع  ي�صمن  دقيق  بتزامن  الح�ّصا�صة  االأ�صطوانة  اإلى  الورقة  تلقيم  على 
الورقة بال�صكل ال�صحيح، وبعد ف�صل الورقة عن االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، تعمل منظومة 

نقل الورق على نقلها اإلى وحدة التثبيت التي تنقلها بدورها اإلى خارج االآلة.
اإلى  الورق  الورقة من درج  تنتقل  الم�صار  �الأفقي )Horizontal Path(: في هذا  �لم�سار 
التقنيات   اأف�صل  من  االأفقي  الورق  م�صار  ويعّد  ب�صكل عر�صي،  الن�صخ  ا�صتقبال  �صينية 
الم�صتخدمة في نقل الورق، حيث اإنه يقّلل من حدوث تعليق )تح�صير( في الورق، كما 

يوؤدي اإلى زيادة �صرعة نقل االأوراق ذات االأوزان العالية.

ال�صكل )4-40(: م�صادر تغذية الورق.

ال�صكل )4-41(: المخطط ال�صندوقي لخط �صير الورقة داخل اآلة الت�صوير.

�أ    - 

ب -
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 )Paper Feeding(  2- نظام تغذية �لورق
نظام متكامل ودقيق  يعمل على نقل الورقة في مراحل الت�صوير الثمانية ب�صكل متزامن، حيث 
يعمل هذا النظام على التقاط ورقة واحدة من درج م�صدر تخزين الورق ، وهو اإما اأن يكون 
ا جانبيًّا للتغذية اليدوية، ويتكّون هذا النظام من المكّونات  درج تغذية اأو �صينية تغذية اأو ممرًّ

االأ�صا�صية االآتية:
م�سادر تغذية �لورق: توجد م�صادر عدة لتغذية الورق في اآالت ت�صوير الوثائق، منها:

)كا�صيت(  بال�صتيكية جانبي�ة  )Manual Feed Tray(: �صينية  اليدوي  التلقيم  1. �صينية 
قابلة للطي، وهي مغلقة في العادة وُتفتح عند الحاجة للن�صخ على اأنواع خا�صة  من 
الورق )كالكرتون وال�صفافيات الحرارية(، ويتّم تزويدها يدويًّا بهذا الورق، حيث 

تت�صع هذه ال�صينّية )50-1( 
ورق��ة ح�ص��ب ن��وع االآل��ة، 
اليدوي  التلقيم  وتوفر فتح��ة 
للورق، كما  م�صاًرا م�صتقيًما 
ت�ص��تخدم هذه ال�ص��ينّية عند 
ال��ورق ذي  الت�ص��وير عل��ى 
االأحجام غير القيا�صية اأو عند 
الت�صوير اليدوي على وجهي 

الورقة، كما في ال�صكل )42-4(.
ال�صعة  عالية  ال�ورق كم�صتودعات  ت�صتخدم �صواني   :)Paper Tray( الورق  �صينية   .2
من  اإزالتها  طريق  عن  بالورق  تغذيتها  ويتّم  القيا�صية،  االأحجام  ذي  الورق  لتغذية 
اأبي�س  ت�صوير  باأوراق  تزّود   ، ال�صينية  اأو مدخل  تركيبها في حامل  اإعادة  ثم  االآلة، 
اإلى   )250( من  تتراوح  �صعات  ذات   )A4 ،A3( وبحجم  غرام   )80-60( وزن 
)1000( ورقة، تحتوي ال�صواني جميعها على لوحة معدنية في اأ�صفلها ترفع الورقة 
لالأعلى في حال تغذية الورق بو�صاطة تاأثير ذراع �صغط اأ�صفل اللوحة المعدنية، كما 

في ال�صكل )43-4(.

ال�صكل)4-42(: �صينية التلقيم اليدوي.

�أ    - 
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الت�صوير،  اآالت  في  الم�صتخدمة  الورق  �صواني  من  اأنواع  توجد  �لورق:  �سو�ني  �أنو�ع 
ومنها:

1. جارور الورق: جارور ي�ص��تخدم في تخزين اأوراق الن�ص��خ البي�ص��اء، وينزلق داخل 
االآلة على �ص��كك خا�ص��ة، كما في ال�صكل )4-44(، وي�ص��تخدم ف�ي تغذي�ة ورق 

الت�صوير بوزن  )60-80( غراًما، ويتوافر ب�صعات �صغيرة من  )250 -500( 
ورقة، و�صعات كبيرة تتراوح من )1000-
2000( ورق��ة، وي�ص��تخدم اأوراق��ًا  ذات 
قيا���س)A4, A3( يمكن اأن تزّود اآلة ت�ص��وير 
الوثائق بدرجي��ن لتخزين وتغذي��ة الورق، 
كم��ا يمك��ن اإ�ص��افة مجموعة اأخ��رى من 
اأدراج التخزي��ن والتغذية الآالت الت�ص��وير 

تبًعًا لحجم العمل المطلوب من االآلة.

2. �صيني��ة ال��ورق عالي��ة ال�ص��عة: ت�صتخدم في 
االآالت ال�صريعة، وتتجاوز طاقتها اال�صتيعابية 

)1000( ورقة كما في ال�صكل )45-4(.

3- اآليات �سحب )التقاط الورق( 
اليدوي،  التلقيم  فتحة  من  اأو  الورق  �صينية  من  واحدة  ورقة  �صحب  على  االآلية  هذه  تعمل 

ونقلها بو�صاطة بكرات نقل الورق اإلى اأ�صطوانات الت�صجيل، ويوجد اأنواع عدة منها:

ال�صكل )4-43(: �صينية الورق.

ال�صكل )4-44(: اأدراج تغذية الورق.

ال�صكل)4-45(: جارور الورق.

ب -
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�لعاك�سـة   و�الأ�سـطو�نــة  �ل�ساحبـة  �الأ�سـطو�نــة  �آليــة 
تعتم��د   :)Feed and Reverse Roller: FRR(
هذه االآلية على ثالث اأ�صطوانات،هي: اأ�صطوانة 
الورق��ة،  تغذي��ة  واأ�ص��طوانة  الورق��ة،  التق��اط 
واأ�ص��طوانة الف�صل العك�ص��ي، كما تالحظ من 

ال�صكل )46-4(.

للورقة، وعند  غير مالم�صة  العك�صي  الف�صل  اأ�صطوانة  تكون  الت�صوير،  اآلة  ت�صغيل  قبل 
ال�صغط على مفتاح البدء تنزلق اأ�صطوانة التقاط الورقة لالأ�صفل، للتقاط الحافة العلوية 
من الورقة وتغذيتها بين اأطراف اأ�صطوانة التغذية واأ�صطوانة الف�صل العك�صي، وفي الوقت 
نف�صه و�صول حافة الورقة اإلى اأ�صطوانة التغذية، وتحجز اأ�صطوانة اللتقاط الورقة التالية 
حتى ال ت�صل اإلى اأ�صطوانة تغذية الورقة، وعليه تقوم اأ�صطوانة التغذية واأ�صطوانة ف�صل 

الورقة العك�صي بتغذية الورقة الى االآلة، وهكذا. 
�آلية قاب�س �النزالق: في هذه االآلية يتّم تركيب 
اأ�صطوانة الف�صل )Separation Roller( على 
قاب��س االن��زالق، وتالح��ظ م��ن ال�ص�كل 

)4-47( مكّونات القاب�س االنزالقي.
االآلية  هذه  في  الم�صتمر  الدوران  عزم  اإن 
يتجاوز  الأنه  المزدوجة؛  التغذية  يمنع 
واالأخرى،  الورقة  بين  االحتكاك  معامل 
وهذا النوع من قاب�س االنزالق ال يتطلب 

الت�صحيم.
ولّبادة  اللتقاط  اأ�صطوانة  من  االآلية  هذه  تتكّون   :)Pad Friction( �الحتكاك  لبّادة  نظام 
من  ورقة  اأول  �صحب  يتّم  الورق  تغذية  اأ�صطوانة  تدور  وعندما  االحتكاك،  )و�صادة( 
جارور تغذية الورق،  وب�صبب قوة االحتكاك، فاإنه يمنع �صحب الورقة التالية، حيث 
تكون قّوة االحتكاك اأعلى بكثير بين الورقة الثانية ولبادة االحتكاك من قّوة االحتكاك 

ال�صكل )4-46(: اآلية االأ�صطوانة ال�صاحبة 
واالأ�صطوانة العاك�صة.

�أ    - 

ب -

جـ -

ال�صكل )4-47(: القاب�س االنزالقي.

�أ�سطو�نة �لتغذيةاأ�سطوانة التقاط الورقة

�أ�سطو�نة �لف�سل
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بين الورقة االأولى والورقة الثانية، فتنزلق 
الورق��ة االأول��ى، ويت��م تغذيته��ا، وتبقى 
الورقة الثانية ملت�ص��قة بلبادة االحتكاك، 

كما في ال�صكل )48-4(.

�آلية �أ�سطو�نة �الحتكاك )Roller Friction(: تعمل هذه االآلية بمبداأ العمل نف�صه الذي تعمل 
اأ�صطوانة  لبادة االحتكاك، حيث تتكّون هذه االآلية من عن�صرين رئي�صين، هما  اآلية  به 

التغذية واأ�صطوانة االحتكاك.
�آلية حز�م �لف�سل )Belt Separation(: ت�صّمى 
ا اآلية حزام االحتكاك، تعمل هذه االآلية  اأي�صً
مجموعة  اأ�صفل  من  ورقة  اأول  تغذية  على 
الورق )لي�س من االأعلى بعك�س التغذية من 
في  االآلية  هذه  وت�صتخدم  الورق(،  اأدراج 
واأجهزة   ،)ADF( االآلية  االأ�صل  مغّذيات 
الن�صخ على الوجهين. تالحظ من ال�صكل 
الف�صل،  حزام  اآلية  مكّونات   )49-4(
اأحزمة  هما:  عن�صرين،  من  تتكّون  حيث 

الف�صل، واأ�صطوانات اللتقاط.
 :)Corner Separator( �لفا�سلة  �لز�وية  �آلية 
العلوية  الورقة  لف�صل  وموثوقة  ب�صيطة  اآلية 
عن باقي الورق خالل تغذية ورق الت�صوير، 
وعادة ما يتّم ا�صتخدامها مع اأ�صطوانة تغذية 
ذات  الت�صوير  اآالت  في  دائرية  ن�صف 

ال�صرعات المنخف�صة والمتو�صطة.
الزنبرك بدفع مجموعة الورق في درج  اأنه عندما يعمل  ال�صكل )50-4(  تالحظ من 
الورق  التقاط  اأ�صطوانة  تعمل  الف�صل،  زاوية  من  ال�صفلي  الجانب  �صد  الت�صوير  ورق 

ال�صكل )4-48(: اآلية لبادة االحتكاك.

د   -

هـ -

و -

ال�صكل )4-49(: مكونات اآلية حزام الف�صل.

ال�صكل )4-50(: اآلية الزاوية الفا�صلة.

�أ�سطو�نة �لتغذية

�أحزمة �لف�سل

لبادة 
�الحتكاك

�أ�سطو�نة 
�لتغذية

جارور 
�لورق

�أ�سطو�نة �لتغذيةز�وية �لف�سل

زنبرك
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تعمل  التالية، حيث  الورقة  باإعاقة حركة  الف�صل  زاوية  وتقوم  لالأمام،  الورقة  دفع  على 
اأ�صطوانة التقاط الورق على  اإجبار الورقة للتقدم اإلى الأمام، واأن تكون حافتها العلوية 
باتجاه حافة زاوية الف�صل وبو�صع م�صتقل، اأّما باقي االأوراق في درج االأوراق، فيكون 
اتجاهها اإلى االأ�صفل، ولدى ا�صتمرار تغذية الورق ، فاإّن حافة الورقة العلوية تتحرر من 
زاوية الف�صل، وعند تغذية الورقة االأولى تعمل زاوية الف�صل على اإعاقة تغذية الورقة التي 

تليها وهكذا.
 )Registration( 4- �آليات �لت�سجيل

ت�صتخدم اأ�صطوانات الت�صجيل في تلقيم الورقة اإلى االأ�صطوانة الح�ّصا�صة في اللحظة التي تكون 
اآلية الت�صجيل  يتّم ا�صتغالل  اإلى الورقة ، كما  فيها االأ�صطوانة الح�ّصا�صة جاهزة لنقل ال�صورة 
في تعديل اأّي انحراف قد يحدث للورق في اأثناء عملية تغذيته ونقله، وهناك اأنواع عدة من 

اآليات الت�صجيل ، منها:
هذه  ت�صتخدم  �لحاجز:  با�ستخد�م  �لت�سجيل 
اأ�صطوانات  لتاأخير الورقة عند  االآلية حاجًزا 
وذلك  با�صتمرار؛  تدور  التي  الت�صجيل 
توقيت  مع  يتنا�صب  الذي  التوافق  لتحقيق 
اأ�صطوانات  تعمل  حيث  الت�صوير،  عملية 
حاجز  اإلى  الورق  نقل  على  الورق  ترحيل 
الت�صجيل،  اأ�صطوانات  الت�صجيل عند مقدمة 

كما في ال�صكل )51-4(.
فعند ا�صطدام الورقة بالحاجز، فاإن ذلك ي�صاعد على تعديل اأّي انحراف يمكن اأن يكون 
قد حدث للورقة في اأثناء عملية نقلها وتغذيتها، وعندما يتحرك حاجز الت�صجيل وذلك 
اأ�صطوانات الت�صجيل التي تعمل بدورها على  اإلى  بفعل المرّحل، تتحّرر الورقة وتنتقل 
نقلها اإلى االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، وت�صتخدم هذه الطريقة ب�صكل رئي�س مع االأجهزة بطيئة 

ال�صرعة.

�أ    - 

ال�صكل )4-51(: الت�صجيل با�صتخدام الحاجز.

�أ�سطو�نة �لت�سجيل

حاجز  �لت�سجيل
مرحل �لت�سجيل
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الت�صجيل  اأ�صطوانات  الت�صوير  اآالت  معظم  ت�صتخدم  �لمتز�منة:  �لت�سجيل  �أ�سطو�نات  �آلية 
لتلقيم الورقة اإلى االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، في اللحظة التي تكون فيها االأ�صطوانة الح�ّصا�صة 

جاهزة لنقل ال�صورة اإلى الورقة، واإزالة االنحراف. 
تالح��ظ من ال�ص��كل )4-52( و�ص��ع مج�ّس 
الت�ص��جيل قب��ل اأ�ص��طوانات الت�ص��جيل، عن��د 
ا�ص��طدام مقدم��ة ال��ورق بمج�ّس الت�ص��جيل، 
يعمل قاب�س الت�ص��جيل على ف�ص��ل اأ�صطوانات 
الت�صجيل، ولكن اأ�صطوانات الترحيل ت�صتمر في 
الدوران لفترة وجيزة، مّما يوؤدي اإلى ا�صطدام 
مقدم��ة الورقة باأ�ص��طوانات الت�ص��جيل، وهذا 

ي�صهم في تعديل اأّي انحراف يمكن اأن يكون قد حدث للورقة في اأثناء عملية تغذيتها 
ونقلها.

يقوم قاب�س الت�صجيل بعد ذلك بو�صل اأ�صطوانات الت�صجيل، حيث تبداأ بالدوران وتعمل 
على نقل الورقة اإلى االأ�صطوانة الح�ّصا�صة في اللحظة المنا�صبة.

5-مج�ّسات �لورق
هذه  لت�صاعد  الورق  م�صار  امتداد  على  المج�ّصات  من  بالعديد  الوثائق  ت�صوير  اآالت  تزّود   
هذه  تعمل  حيث  تعثره،  عن  والك�صف  ونقله  الورق  �صحب  عملية  تنظيم  على  المج�ّصات 
باالإ�صارات الالزمة والمطلوبة من كل مج�ّس،  المركزية  التحكم  باإ�صعار وحدة  المج�ّصات 
لكي يتم التحكم في العملية المطلوبة، حيث تقوم وحدة المعالجة المركزية بفح�س جاهزية 
اأهم  اأّما  الورق،  م�صار  طول  على  الم�صتخدمة  المج�ّصات  عدد  ويعتمد  المج�ّصات،  هذه 

المج�ّصات الم�صتخدمة فهي:
مج�ّسات نظام �لك�سف عن تعثّر �لورق )Paper Misfeeds & Jams Detections(: مجموعة 

من المج�ّصات تثبت على امتداد م�صار الورق للك�صف عن تعثر )تح�صير( الورق.
حجم  تحديد  في  المج�ّس  هذا  ي�صتخدم   :)Paper Size Sensor( �لورق  حجم  مج�ّس 
الورق الم�صتخدم، حيث تتعّرف اآالت الت�صوير على حجم الورق الم�صتخدم بطرق

ال�صكل )4-52(: اآلية عمل اأ�صطوانات 
الت�صجيل المتزامنة.

ب -

�أ    - 

ب -

�أ�سطو�نات �لت�سجيل

مج�س �لت�سجيل
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مختلفة، منها طريقة �صف المفاتيح الميكروية، 
ت�صت�صعر  اآلية   )53-4( ال�صكل  من  تالحظ 
حجم الورق بو�صاطة وحدة مكّونة من خم�صة 
مفاتيح مكروية، ُتفّعل المفاتيح بو�صاطة اللوح 
من  احتمال  لكل  الورق  �صينية  على  الم�صّغل 

االحتماالت  الممكنة لو�صع هذه المفاتيح، 
يرمز اإلى حجم معّين من الورق يمكن لوحدة التحكم المركزية التعرف اإليه.

في  الورق  م�صدر  يزّود  �لورق:  نفاد  مج�ّس 
نفاد  يتح�ّص�س  بمج�ّس  الوثائق  ت�صوير  اآالت 
الورق، حيث يعمل هذا المج�ّس على اإ�صعار 
الورق  نفاد  عند  المركزية  المعالجة  وحدة 
 )54-4( ال�صكل  ويبّين  الورق،  م�صدر  في 
الورق،   نفاد  مج�ّس  بها  يعمل  التي  االآلية 

فعند نفاد الورق في ال�صينية المخ�ص�صة له، ي�صقط ذراع ا�صت�صعار الورق اإلى االأ�صفل 
عبر الفتحة الموجودة في �صفيحة حمل الورق، مما يوؤدي اإلى دخوله في �صق الرابط 

ال�صوئي، ويعمل هذا الذراع على تفعيله.
 )6-4( عددها  يكون  �لورق:  �سينية  و�نتخاب  �الأ�سلية  �لوثيقة  حجم  عن  �الآلي  �لك�سف 

مج�ّصات، تعمل هذه المج�ّصات على ا�صت�صعار عر�س الوثيقة وطولها . 
مج�ّس م�ستوى �لورق: مج�ّس ي�صت�صعر م�صتوى الورق في ال�صينية.

مج�ّس عر�س �لورق: يتح�ّص�س عر�س الورق الم�صتخدم.
مج�ّس �لتلقيم �ليدوي: مج�ّس يتح�ّص�س �صينية التلقيم اليدوي.

مج�ّس �لت�سجيل: مج�ّس يتح�ّص�س و�صول الورقة اإلى اأ�صطوانة الت�صجيل.

�أعطال نظام تغذية �لورق: يبين الجدول )4-11( اأعطال نظام تغذية الورق.

جـ -

د   -

هـ -
و -
ز -
ح-

ال�صكل )4-53(:مج�س حجم الورق.

ال�صكل )4-54(: اآلية مج�ّس نفاذ الورق.

�سينية �لورق

مفاتيح ميكروية

لوح �لت�سغيل
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الجدول )4-11(: اأعطال نظام تغذية الورق.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�ل�سبب �لمحتمل�لعطل�لرقم

توقف التغذية االآلية 1-
عن العمل.

ا�صتبدال الم�صّنن التالف.ك�صر م�صّنن قاب�س اأ�صطوانة التغذية.
�صيانة نظام نقل الحركة.

عط��ل في نظام نقل الحركة اإلى م�ص��نن قاب�س 
اأ�صطوانة التغذية.

تفقد الملف اللولبي و�صبط عيار زنبركه.
تفقد قاب�س ا�صطوانة التغذية.

فح�س دارة التحكم المركزية.عطل في الملف اللولبي. عطل في دارة التحكم المركزية.

اأ�صطوانة التغذية 2-
تدور با�صتمرار.

ا�صتبدال الظفر المك�صور.ك�صر في ظفر الملف اللولبي.

تنظيف الملف اللولبي و�صبط عيار ات�صاخ م�صار مطرقة الملف اللولبي.
المطرقة.

ا�صتبدال الزنبرك التالف.تلف زنبرك القاب�س.
فح�س دارة التحكم المركزية.عطل في دارة التحكم المركزية.

تح�صير الورق داخل 3-
االآلة.

�صبط عيار القاب�س.اختالف عيار القاب�س.
�صبط عيار عجالت �صحب الورق.اختالف عيار عجالت �صحب الورق.

ال��ورق، عطل في مفتاح دخول الورق. دخ��ول  مفت��اح  �ص��يانة 
وا�صتبداله عند ال�صرورة.

ا�صتبدال مجموعة عجالت �صحب اهتراء في عجالت �صحب الورق.
الورق.

تح�ص��ير ال��ورق عند 4-
مدخل نظام التغذية.

�صبط عيار القاب�س.اختالف عيار القاب�س.
اإزالة العوائق من م�صار الورق.عوائق في م�صار الورق.
ا�صتبدال الحافظة.انثناء في حافظة الورق.

�ص��بط عيار �صغط زنبركات حافظة اختالف �صغط زنبركات حافظة الورق.
الورق.

�صبط عيار عجالت التغذية.خطاأ في عيار عجالت التغذية.

االآلة ت�صحب اأكثر من 5-
ورقة واحدة.

�ص��يانة دلي��ل ال��ورق م��ن العيوب عدم �صالحية دليل الورق في الحافظة.
الميكانيكية.

ا�صتخدام الورق الجاف.رطوبة عالية في الورق.

ا�ص�����تخدام ال�����ورق المطاب������ق عدم مالءمة ورق الت�صوير لالآلة.
لموا�صفات االآلة.

مراعاة االأ�ص���س والقواعد ال�ص��ليمة �صوء تخزين الورق و�صوء م�صنعيته.
لتخزين الورق.
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6- ورق �لت�سوير
عندما  جميعها،  النباتية  الخاليا  جدران  في  توجد  التي  ال�صيليلوز  األياف  من  الورق  ي�صنع   
اأو منخل دقيق، تت�صابك االألياف ببع�صها  ير�صح مزيج من الماء واالألياف من خالل غربال 
ا مكّونة �صفيحة رقيقة من الورق. وعندما تجفف ال�صفيحة الرقيقة المبتّلة تن�صاأ روابط  بع�صً
كيميائية بين الجزيئات في األياف ال�صيليلوز التي تعطي الورقة �صفة الرقة والقوة مًعا، ويعّد 
والطباعة،  الكتابة،  في  ي�صتخدم  والذي  الورق،  �صناعة  الألياف  الرئي�س  الم�صدر  الخ�صب 
والت�صوير، وتغليف جدران المنازل، و�صناعة االأكيا�س، وفي المطابخ. وال يعّد الورق بحّد 
ذاته جزًءا من اآلة ت�صوير الوثائق، ولكن عملي�ة الت�صوير اأو الطباعة اأو اإر�صال فاك�س ال تتّم وال 

تكتمل اإال بوجود الورق االأبي�س، حيث يعّد عن�صًرا اأ�صا�صيًّا الإكمال المهمة.
اإلى ورق الطباعة، وورق الت�صوير،  �أنو�ع �لورق : ي�صّنف الورق من حيث اال�صتخدام 

وورق الجرائ�د، وورق المجالت، وورق الكرتون، والورق المقوى.
ت��ّم   :)Paper Weight( �لــورق  حجــم 
اإل��ى حجمين  ت�ص��نيف الورق عالميًّا 

رئي�صين، هما:
 :)Metric Paper( 1. ال��ورق المت��ري
ح ال�صكل )4-55(، حجمين  يو�صّ

 )A، B( من الورق المتري
.)Letter Paper( الورق المتري.2. ورق الر�صائل :)ال�صكل )4-55

 
واكتب  المدر�صة،  مكتبة  في  والمتوافرة  المكتبية  االآالت  في  �صة  المتخ�صّ المراجع  في  ابحث 

تقريًرا عن اأنظمة التنظيم االآلي لم�صتوى الورق الم�صتخدمة في اآالت ت�صوير الوثائق.

)3-4(

ما وظيفة كّل من المج�ّصات االآتية في اآلة ت�صوير الوثائق؟
1- مج�ّس حجم الورق.               2- مج�ّس نفاد الورق.               3- مج�ّس م�صتوى الورق.

�أ    - 

ءءب -
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ا: �آلة �لت�سوير �لرقمية �ساد�ساً
اآلة  الرقمية  الوثائق  ت�صوير  اآلة  ت�صبه 
ت�صوير  اآلة  اأّن  ،اإاّل  التماثلية  الوثائق  ت�صوير 
ال�صوئي  الما�صح  ت�صتخدم  الرقمية  الوثائق 
ال�صكل  يبّين  الوثيقة،  تعري�س  مرحلة  في 
ت�صوير  الآلة  المختلفة  المراحل   )56-4(

الوثائق الرقمية.

1- مرحلة �لم�سح
الت�صوير  اآالت  في  االأ�صلية  الوثيقة  م�صح  عملية  تتّم 
الرقمية عن طريق اإ�صقاط ال�صوء المنعك�س عن الوثيقة 
والعد�صات(  )المرايا  الب�صرية  المجموعة  من خالل 

عل��ى جه��از م��زدوج ال�ص��حنة )Charge Coupled Device :CCD(، وال��ذي ه��و م�ص��فوفة 
مكّونة من اآالف الثنائيات ال�ص��وئية الح�ّصا�ص��ة لل�صوء، الم�ص��نوعة من المواد �صبه المو�صلة 

)Semiconductors( مرّتبة على �صكل �صفوف متوازية، كما في ال�صكل )57-4(.
تالحظ من المخطط ال�ص��ندوقي المبّين في 
ال�ص��كل )4-58(، اأّن ه��ذا الجه��از يعمل 
على تحويل ال�ص��وء المنعك�س ع��ن الوثيقة 
المراد ن�ص��خها اإل��ى اإ�ص��ارة كهربائية، عند 
�ص��قوط ال�ص��وء المنعك�س ع��ن الوثيقة على 

جهاز مزدوج ال�صحنة. 
جهاز  مخرج  على  االإ�صارة  �صكل  ويكون 

اإ�صارات رقمية  اإلى  اإ�صارة تماثلية، ويتم ت�صخيم هذه االإ�صارات وتحويلها  مزدوج  ال�صحنة 
بو�صاطة محول اإ�صارة )تماثلي – رقمي( )A-D(، تماثل عنا�صر الوثيقة االأ�صلية.

ال�صكل )4-57(: جهاز مزدوج ال�صحنة.

ال�صكل )4-56(: المراحل المختلفة الآلة ت�صوير الوثائق الرقمية.

ال�صكل)4-58(: المخطط ال�صندوقي لمرحلة الم�صح 
في اآلة ت�صوير الوثائق الرقمية.
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يتّم تجزئة ال�صورة في اآلت ت�صوير الوثائق الرقمية اإلى نقاط �صغيرة )Pixel( ت�صمى عنا�صر 
ال�صورة، حيث ت�صتخدم الحاالت الثنائية )1،0( لتمثيل �صّدة اإ�صاءة كل نقطة م�صيئة من نقاط 
االأبي�س  اللون  يمثل  حيث   ،)1،0( هما  قيمتين،  م�صيئة  نقطة  لكل  اأّن  اأي  االأ�صلية،  الوثيقة 

الحالة )0(، اأما اللون االأ�صود، فيمثل الحالة )1(.
ال�صورة على �صكل فولطية منف�صلة  الرقمية في ذاكرة  ق�صم معالجة  ال�صورة  بيانات  تخزن 

لكل نقطة �صوئية، وعادة ي�صتخدم قر�س �صلب لتخزين بيانات ال�صورة الرقمية. 
وفي   ،)Image Processing Unit: IPU( ال�صور  معالجة  اإلى وحدة  الرقمية  االإ�صارات  ُتر�صل 
المرحلة  في هذه  ذاكرة  ت�صتخدم  ال�صورة، حيث  موا�صفات  في  التحكم  يتّم  الوحدة  هذه 
في تخزين ال�صورة موؤقًتا لغايات التعديل عليها، بعد ذلك تغذى االإ�صارة اإلى وحدة التحكم 
االأ�صطوانة  �صطح  الليزر على م�صح  ثنائي  يعمل  الرقمية،  ال�صورة  بيانات  بالليزر، وبناًء على 
بعك�س  مراآة  كل  وتقوم  والعد�صات،  الحركة  �صريعة  الم�صّلعة  المرايا  خالل  من  الح�ّصا�صة 
خط  ليزر على �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، وب�صبب حركة المرايا ال�صريعة، فاإن ال�صحنات 
تبداأ باالختفاء عن �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، مّما يوؤدي اإلى تغّير مناطق الجهد على �صطح 
االأ�صطوانة الح�صا�صة )ما بين مرتفع ومنخف�س(، والذي يوؤدي بدورة اإلى تكوين �صورة كامنة 

)Latent Image( على �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.
االأ�صطوانة  �صطح  على  ال�صحنات  من  المفّرغة  المناطق  اإلى  ال�صالبة  الحبر  حبيبات  تر�صل   
تعطى  الح�ّصا�صة،  االأ�صطوانة  ل�صطح  متزامن  ب�صكل  الليزر  �صعاع  م�صح  وب�صبب  الح�ّصا�صة؛ 
اإ�صارة البدء لكتابة البيانات على �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، ويتم هنا االحتفاظ ب�صوء الليزر 
بتركيز من خالل العد�صة التي تقع بين المرايا الم�صلعة و�صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة، ويتحكم 
البعد البوؤري للعد�صة في تحديد التباعد ال�صليم للنقاط ال�صوئية )Pixels( على �صطح االأ�صطوانة 
الح�ّصا�صة، وعليه تحديد االأماكن الغامقة اأو الفاتحة للظالل الرمادية عن طريق تغّير كل من 

قوة �صعاع الليزر وزمن بقاء �صعاع الليزر على كل نقطة �صوئية.
هناك اختالف بين االآالت الت�صابهية والرقمية من ناحية تعري�س االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء، 
فال�صوء في االآالت الت�صابهية يتعر�س للمناطق جميعها على �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة ، اأما 
التي تتعر�س لل�صوء فقط،  ال�صورة هي  التي تحتوي على  المناطق  فاإن  الرقمية،  في االآالت 
وهذا ما ي�صّمى الكتابة اإلى االأ�صود، حيث تعمل هذه الوحدة على تعديل �صعاع الليزر ليقوم  
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االأ�ص�طوانة  �صط�ح  عل�ى  الكامن�ة  ال�ص�ورة  بر�ص�م 
الح�ّصا�ص�ة  االأ�ص�طوانة  �ص�طح  ب�ص�حن  الح�ّصا�ص�ة 
تعّدل وحدة  ثم  منتظمة،  اأحادية  ب�صحن�ة  لل�ص�وء 
الكامن��ة  ال�ص��ورة  لير�ص�م  الليزر  �صع��اع  اللي��زر 
عل�ى �صط�ح االأ�ص��طوانة الح�ّصا�ص����ة الم�ص��حون، 
ولتفرغ �صحنة بع�س مناطقه ح�صب معالم الوثيقة 
االأ�صلية المراد ت�صويرها، كما هو مبّين في ال�صكل 

.)59-4(
2- وحدة �لليزر

 )60-4( ال�صكل  يبّين 
مكّونات وحدة الليزر.

المراح��ل  باق��ي  اأم��ا 
المختلفة في اآلة الت�صوير 
تعم��ل  فه��ي  الرقمي��ة، 
تماًم��ا كما ف��ي االآالت 
التماثلي��ة التي در�ص��تها 

�صابًقا.

ال�صكل )4-59(: عملية الم�صح.

ال�صكل)4-60(:مكّونات وحدة الليزر.

وحدة ثنائي الليزر
)F( عد�صة على �صكل

العد�صة االأ�صطوانية
مراآة االأ�صطوانة الح�ّصا�صة

مج�ّس التزامن االأول
مج�ّس التزامن الثاني 

محرك المراآة الم�صلعة 
عد�صة اأ�صطوانية 

االأ�صطوانة الح�ّصا�صة 
الزجاج الواقي

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

)10(

ما العالقة بين درجة و�صوح ال�صورة وحجم النقاط الم�صيئة التي يكّونها وعددها؟

�سابعاًا:�لمكّونات �لكهربائية و�الإلكترونية الآالت ت�سوير �لوثائق
تحوي اآالت ت�صوير الوثائق على المكّونات الكهربائية واالإلكترونية االآتية:

)Power Supply Unit( 1-وحدة �لتزويد بالطاقة �لكهربائية
هي الوحدة الم�صوؤولة عن تاأمين فولطيات الت�صغيل الالزمة للدارات الكهربائية واالإلكترونية 
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الآل��ة ت�ص��وير الوثائق، يبّين ال�ص��كل )61-4( 
المخط��ط ال�ص��ندوقي لوح��دة تزوي��د الطاقة 
الكهربائية الم�صتخدمة في اإحدى اآالت ت�صوير 

الوثائق. 
تعم��ل ه��ذه الوح��دة عل��ى تحوي��ل الفولطية 
المتناوب��ة اإل��ى فولطي��ة مبا�ص��رة  )م�ص��تمرة( 
ومنّظم��ة، ويتم الح�ص��ول ف��ي مخرجها على 
فولطي��ات متنّوع��ة لتتنا�ص��ب م��ع احتياجات 
الدارات الكهربائي��ة واالإلكترونية والمنطقية، 
تغذي  فولط   )5( الفولطية  المثال:  �صبيل  على 

الدارات المتكاملة، والفولطية )3،3( فولط تغذي المعالج، والفولطية )12( فولط تغذي 
والمراوح  المرايا(  ومحّركات  رئي�صة،  محّركات  الحبر،  )محّرك  المختلفة  المحّركات 
)م�صباح  الم�صابيح  فتغذي  فولط،   )24( الفولطية  اأّما  التبريد(،  مراوح  ال�صفط،  )مراوح 

التعري�س، م�صباح التثبيت(، ومن اأهم مكّونات وحدة التغذية:
مفتاح �لت�سغيل �لرئي�س ) Main Switch(: يعمل على و�صل التيار الكهربائي لوحدة التغذية 

وف�صله.
الدارات  من  الناتج  الكهربائي  الت�صوي�س  يمنع   :)Noise Filter( �لت�سوي�س  منع  مر�سح 

الكهربائية الخارجية من التاأثير في عمل اآلة ت�صوير الوثائق.
�لم�سهر�ت: تعمل على حماية االآلة من زيادة التيار الم�صحوب ب�صبب الت�صغيل الخطاأ اأو 

االأعطال التي تتعر�س اإليها االآلة.
د�رة �لتقويم �الأولية: تعمل على تقويم  الفولطية المتناوبة  القادمة من الم�صدر.

د�رة �لتنعيم: تعمل على تنعيم الفولطية المقّومة الخارجة من دارة التقويم االأولية.
العالية  الفولطية  تقطيع  على  تعمل  �لتقطيع(:  و�سل/ف�سل)  كمفتاح  تعمل  �إلكترونية  د�رة 
المبا�صرة الخارجة من دارة التقويم االأولية، حيث يتم تقطيع الفولطية المبا�صرة بتردد 

عاٍل ي�صل اإلى kHz )20(، وت�صتخدم الترانز�صتورات في تقطيع الفولطية.

ال�صكل )4-61(: المخطط ال�صندوقي لوحدة تزويد 
الطاقة الكهربائية.

�أ    - 

ب -

جـ -

د   -
هـ -
و -
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خف�س  في  ي�صتخدم   :)Step Down Transformer( للفولطية  خاف�س  كهربائي  محول 
الفولطية الخارجة من دارة التقطيع.

د�رة �لتقويم �لثانوية: تعمل على تقويم  الفولطية المتناوبة الخارجة من المحول الكهربائي 
الخاف�س للفولطية.

د�رة �لتنعيم �لثانوية: تعمل على تنعيم الفولطية المقّومة الخارجة من دارة التقويم الثانوية.
حتى  المبا�صرة،  العالية  الفولطية  تقطيع  تردد  �صبط  على  تعمل  �لعك�سية:  �لتغذية  د�رة 
تتمكن من الح�صول على فولطية مبا�صرة في خرج وحدة التغذية التي تكون ثابتة وال 

تتغّير بتغّير االأحمال المغّذاة من وحدة التغذية.

2-وحدة تزويد �لفولطية �لعالية
 تعمل هذه الوحدة على توفير الفولطية العالية لتزويد مراحل ال�صحن المختلفة، ومنها دارة 

�صحن الكرونا االأ�صا�صية، ودارة �صحن كرونا النقل، ودارة �صحن كرونا الف�صل.

3-د�ر�ت �لتحكم في �لم�سابيح
 تعمل هذه الدارات على التحكم في �صدة اإ�صاءة الم�صابيح الم�صتخدمة في مرحلة التعري�س، 
مثل نظام التحكم في م�صباح الهالوجين اأو الفلور�صنت، وم�صباح الت�صخين في مرحلة التثبيت.

4-لوحات �لتحكم
 تحتوي اآلة ت�صوير الوثائق على مجموعة من لوحات التحكم ،والتي تعمل على التحكم في 

العمليات المختلفة التي تقوم بها االآلة.

5-�لمحّركات و�لمر�وح
 ت�صتخدم المحركات في تزويد االأ�صطوانات بالحركة الالزمة ، اأما المراوح، فت�صتخدم في 

تزويد المراحل المختلفة في اآلة الت�صوير بالتبريد والتهوية الالزمة.

)Sensors( 6- �لمج�ّسات
مثل  المختلفة،  المراحل  عمل  في  للتحكم  الوثائق  ت�صوير  اآالت  في  المج�ّصات  ت�صتخدم   
اآالت  الم�صتخدمة في  ال�صكل )4-62( مواقع المج�ّصات  يبّين  الحبر وغيرها،  معرفة نفاد 

ت�صوير الوثائق.

ز -

ح -

ط -
ي -
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7- وحد�ت �لتحكم 
تمتلك اآالت ت�صوير الوثائق وحدة تحكم اإلكترونية وظيفتها التن�صيق بين المكّونات المختلفة 
االأم  اللوحة  �صكل  على  التحكم  وحدة  وتاأتي  عملها،  في  والتحكم  الت�صوير  الآلة  جميعها 

الموجودة في جهاز الحا�صوب،كما في ال�صكل )63-4( .

ال�صكل )4-62(: المج�ّصات الم�صتخدمة في اآلة ت�صوير الوثائق.

ال�صكل )4-63(: وحدة التحكم في اآلة ت�صوير الوثائق.

)Flash ROM( ذاكرة )5+7(     )SRRAM( ذاكرة )4(     )SDRAM( ذاكرة )2( المعالج     )3+6(     )HDD( القر�س ال�صلب )1(

ء
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ت�صتخدم الذاكرة في اآالت ت�صوير الوثائق المتعددة الوظائف في تخزين البيانات عند ا�صتخدام 
اآلة ت�صوير الوثائق في العمليات االآتية:

ت�سوير �لوثائق و�لم�سح �ل�سوئي: بعد م�صح الوثيقة - كما در�صت �صابًقا - تحّول بيانات 
الوثيقة اإلى بيانات رقمّية، ثم تخّزن في الذاكرة، حيث يمكن تحرير البيانات الممّثلة 
لل�صورة التي تّم م�صحها، وتبقى البيانات مخزنة في الذاكرة حتى يتّم تحريرها اأو اإجراء 
م�صح �صوئي لم�صتند جديد اآخر، معظم �صعات ذاكرة اآلة ت�صوير الوثائق الرقمية تتراوح 

.)1GB( اإلى )16MB( من
ت�صوير كجهاز  اآلة  ا�صتخدام  عند  البيانات  في حفظ  الذاكرة  هذه  ت�صتخدم   : �لنا�سوخ 
نا�صوخ ، فعلى �صبيل المثال: الإر�صال فاك�س من )60-80( �صفحة، نحتاج اإلى ذاكرة 

.)1MB( صعت�ه��ا�
ذاكرة  من خالل  ت�صوير  اآلة  اأّي  وكفاءة  �صرعة  تحديد  يتّم   :)Printer Memory( �لطابعة 
الطابعة؛ حيث اإن الذاكرة القيا�صية المجّهزة مع اآلة ت�صوير الوثائق قد ال تكون كافية، 
اأو  لة  المف�صّ الوثائق  تتطّلب  الذاكرة، حيث  �صعة  زيادة  الطباعة، يجب  �صرعة  ولزيادة 

المعّقدة ذاكرة ذات �صعة عالية لمعالجة المطبوعات  اأو ا�صتخدم االأقرا�س ال�صلبة. 

8-وحد�ت �لتخزين 
اآالت  في  البيانات  لتخزين  عدة  و�صائل  ت�صتخدم 

ت�صوير الوثائق، منها:
ذاكرة  اأنواع  اإحدى   :)EEPROM( �لذ�كرة  
الت�صغيل  برامج  تخزين  يتّم  حيث   ،)ROM(
والبيانات الخا�صة باآلة ت�صوير الوثائق في هذه 
المخّزنة  المعلومات  م�صح  ويمكن  الذاكرة، 
با�صتخدام  برمجتها  واإعادة  الذاكرة  هذة  في 

برامج خا�صة.
عام  منذ  حديًثا  ت�صنيعها  تّم  التي  الرقمية  الوثائق  ت�صوير  اآالت  معظم  �ل�سلب:  �لقر�س 
واإنما  الم�صورة،  الوثائق  لتخزين  فقط  لي�س  وهو  �صلًبا،  ا  قر�صً تت�صّمن  2000م، 
والفاك�س،  ال�صوئي  والما�صح  الطباعة  في  جميعها  الوثائق  تخزين  في  ا  اأي�صً ُي�صتخدم 

برامج ت�صغيل اآلة ت�صوير الم�صتندات 
تحمل على ذاك��رة )EEPROM( مع 
اإمكانية تحديث البرامج، اأما تخزين 
الوثائ��ق الم�ص��ّورة اأو المطبوعة اأو 
الم�ص��تقبلة عن طريق الفاك�س، فتتم 

على القر�س ال�صلب.

�أ    - 

ب -

جـ -

�أ    - 

ب -
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�أ    - 

ب -
جـ -

د   -

جـ -

وهي وظائف مكّملة لعمل اآلة ت�صوير الوثائق الرقمية، كما يمكن اإزالة هذه االأقرا�س 
ال�صلبة وا�صتبدالها.

ُيعد القر�س ال�صلب و�صيلة التخزين الرئي�صة بين و�صائل التخزين المختلفة، الذي يملك 
الحجم وال�صرعة الكافيتين لتخزين البرامج الحديثة لتنفيذها، حيث يمكن تخزين بيانات 
ب�صعات عالية  قد ت�صل اأحياًنا اإلى )GB 1000(، ويمكن ا�صترجاع البيانات المخزنة في 

القر�س ال�صلب واإجراء التعديل والطباعة عليها، ثم ا�صتخراج ن�صخ منها.
�لذ�كرة �لمتنقلة  )Flash Memory(: اإحدى اأنواع الذاكرة، يمكن تخزين البيانات عليها 

.)USB( وا�صترجاعها، وت�صتخدم مع اآالت الت�صوير الحديثة التي تحتوي منفذ
9-منافذ �آلة ت�سوير �لوثائق

مثل  بالوثائق،  تتعلق  المختلفة  الوظائف  الوثائق الأداء عدد من  ت�صوير  اآلة  ا�صتخدام  يمكن   
)الم�صح ال�صوئي، طابعة مركزية، نا�صوخ(، لذا ال بد من توافر مجموعة من المنافذ في اآلة 

ت�صوير الوثائق، ومن اأهّمها: 
الت�صوير مع �صبكة االإنترنت، حيث يمكن  اآلة  منفذ �ل�سبكة )LAN(: ي�صتخدم في ربط 
طباعة وثائق من جهاز الحا�صوب  مبا�صرة عن طريق كبل ال�صبكة في حال ربط االآلة 

ب�صبكة االإنترنت وتعريفها كطابعة مركزية، اأو الطباعة من االإنترنت مبا�صرة.
منفذ �لهاتف )LIN(: ي�صتخدم في ربط االآلة بخط الهاتف ال�صتخدام االآلة كجهاز نا�صوخ.

منفذ ذ�كرة فل�س )USB(: ي�صتخدم هذا المنفذ  في اإدخال الن�صو�س وال�صور لطباعتها 
مبا�صرة من ذاكرة الفال�س لتحميل برامج الت�صغيل الخا�صة باالآلة وتحديثها، مع االإ�صارة 
تحميل  في   )Pcmcia( بطاقات  ت�صتخدم  كانت  القديمة  الوثائق  ت�صوير  اآالت  اأّن  اإلى 
.)SD( البرامج  الخا�صة باآلة ت�صوير الوثائق وتحديثها، وبعد ذلك ا�صتخدمت بطاقات

يمكن  حيث  الوثائق،  ت�صوير  باآلة  الحا�صوب  جهاز  ربط  في   ي�صتخدم  �لتو�زي:  منفذ 
طباعة الن�صو�س وال�صور من جهاز الحا�صوب.

عّلل ما ياأتي:
 1- تحتوي اآالت ت�صوير الوثائق الحديثة على القر�س ال�صلب.

�س ذاكرة لكل وظيفة )الطابعة، الما�صح ال�صوئي، الفاك�س( في اآلة ت�صوير الوثائق. 2- تخ�صّ
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الوثائق،  اآلة ت�صوير  تن�صيبها في  التي يمكن  البرامج  اأهّم  االإنترنت، ابحث عن  م�صتخدًما �صبكة 
واكتب تقريًرا عن ذلك، وناق�صه مع زمالئك.

)Operating System( 10- نظام �لت�سغيل
اآلة ت�صوير الوثائق )الم�صح،  التي تتحكم في العمليات جميعها في  البرامج   مجموعة من 
الطباعة، الفاك�س، تحرير البيانات وتخزينها(، ويدعم هذا النظام المعدات االإ�صافية التي 

يمكن اإ�صافتها مع اآلة ت�صوير الوثائق، ومن اأهم البرامج الم�صتخدمة في اآلة الت�صوير :
برنامج �إعد�د �الأ�سطو�نة �لح�ّسا�سة: يعمل هذا البرنامج على:

1. �صبط اإعدادات االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء وح�صا�صيّة �صطحها، ومج�ّس كثافة ال�صورة.
2. ت�صغيل عداد العمر االفترا�صي لالأ�صطوانة الح�ّصا�صة.

ا�صتبدال  عند  اأو  جديدة،  ت�صوير  اآلة  تركيب  عند  عادة  البرنامج  هذا  وي�صتخدم 
االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.

برنامج �إعد�د مادة �لتظهير: يعمل هذا البرنامج على:
1. �صبط اإعدادات مادة التظهير، ومج�ّس الحبر، وفولطية تحييز مادة التظهير.

2. ت�صغيل عّداد العمر االإفترا�صي لمادة التظهير.
وي�صتخدم هذا البرنامج عادة عند تركيب اآلة ت�صوير جديدة ، اأو عند ا�صتبدال مادة 

التظهير.
اإ�صاءة  البرنامج في التحكم في �صدة  برنامج �سبط �سّدة �لتعري�س �ل�سوئي: ي�صتخدم هذا 

م�صباح التعري�س ذاتيًّا من خالل �صبط الفولطية المطبقة عليه.
برنامج تعريف �الأجهزة �الإ�سافية:  ي�صتخدم هذا البرنامج عند تركيب اأجهزة اإ�صافية اإلى 

اآلة الت�صوير. 
برنامج ت�سغيل �لموؤ�سر�ت كافة:ي�صتخدم هذا البرنامج في تفعيل موؤ�صرات لوحة التحّكم 

جميعها لفح�صها.
برنامج فح�س �أجز�ء من �الآلة: ي�صتخدم هذا البرنامج في فح�س �صالحية اأجزاء مختلفة 

مثل المحركات ، والقواب�س، وم�صباح التعري�س ال�صوئي ،الإجراء ال�صيانة الالزمة.

�أ    - 

ب -

جـ -

د   -

هـ -

و -
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البرنامج في �صبط ن�صبة تزويد الحبر في  برنامج �سبط ن�سبة تزويد �لحبر: ي�صتخدم هذا 
االآلة من خالل التحكم في مج�ّس كثافة الحبر ل�صمان توفير ا�صتهالك الحبر.

البرنامج  ي�صتخدم هذا  �لم�سنع(:  �لطبيعي )�سبط  �إلى و�سعها  �لذ�كرة و�إعادتها  �إلغاء  برنامج 
من قبل الفني المخت�س في حالة وجود خلل في البرامج المتحّكمة في عمل اآلة ت�صوير 

الوثائق.

بّين اأهمّية البرمجة في اآالت ت�صوير الوثائق.

ز -

ح-

 
واكتب  المدر�صة،  مكتبة  في  والمتوافرة  المكتبية  االآالت  في  المتخ�ص�صة  المراجع  في  ابحث 

وظيفة البرامج المبّينة في الجدول اأدناه:

)4-4(

�لوظيفة�لبرنامج
�صبط اللغة والورق ورقم طلب الخدمة.

اختيار اأولوية م�صدر تغذية الورق.
ت�صغيل اختيار حجم الورق.

الت�صغيل الحر.
معايرة بدء الت�صجيل.

تحديد وقت االإلغاء االآلي.

تحديد طريقة عدد الن�صخ.
فح�س درجة حرارة وحدة ال�صهر و�صبطها.

ثامناًا: �إ�سار�ت حاالت �لت�سغيل وحدوث �أخطاء
�صتدر�س الحًقا االإ�صارات االآتية:

1-�إ�سار�ت �لتنبيه في �الآالت �لتماثلية
ح ال�صكل )4-64( اأهّم اإ�صارات التنبيه في اآالت ت�صوير الوثائق التماثلية. يو�صّ
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ال�صكل )4-64(: اإ�صارات التنبيه في االآالت التماثلية.

االآلة جاهزة للت�صوير
االآلة في و�صع االإحماء
الورقة في و�صع طولي

الورق في و�صع عر�صي
ا�صتدِع فني ال�صيانة

ورقة عالقة
فتح االآلة

االآلة تحتاج اإلى �صيانة
ال يوجد ورق

نفاد الحبر
علبة البودرة الزائدة ممتلئة

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

)10(
)11(

منطقة اإظهار العمليات المثّبتة وحالة االآلة حاليًّا 
منطقة اإظهار ر�صائل، مثل )ال�صيانة، وقت تغيير الحبر(  

حاالت الت�صغير والتكبير 
ا�صتخدام الفرز والتدبي�س

التاريخ / الورق

)2(
)4(
)6(
)8(

)10(

حالة االآلة الحالية )جاهزة للت�صغيل(
كب�صة اإدخال حاالت الت�صغيل

اختيار حجم الورق اآليًّا
حالة الن�صخة ن�صبة لالأ�صل

حاالت االأ�صل �صورة/ ن�س 

)1(
)3(
)5(
)7(
)9(

2-ر�سائل �لت�سغيل )�لتجهيز للح�سول على ن�سخة(
ا�صتعداد  حالة  في  االآلة  اأن  على  تدل  ر�صائل  تظهر  لالآلة   الطاقة  م�صدر  ت�صغيل  يتّم  عندما 
للت�صغيل، ويتم عر�س معلومات على ال�صا�صة االأ�صا�صية للداللة على حالة االآلة وعلى معطيات 
الم�صتخدم لتثّبت حاالت الت�صوير، ويتّم اإظهار ذلك على �صكل ر�صائل ور�صوم تو�صيحية، 

يبّين ال�صكل )4-65( بع�س الر�صائل التي تظهر على ال�صا�صة.

2 134567

8
9

10

11
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ح حالة االآلة االأ�صا�صية الإنتاج ال�صورة. ال�صكل )4- 65( : �صا�صة االآلة التي تو�صّ

كب�صة ن�صخة تجريبية قبل اأخذ مجموعة كبيرة 
من الن�صخ

عّداد الن�صخ المطلوبة
كب�صة الم�صاعدة

مفتاح فح�س حالة الت�صغيل الحالية 

)12(

)14(
)16(
)18(

حاالت ت�صغيل اإ�صافات النظام )ت�صوير، 
ما�صح �صوئي، فاك�س، طباعة(
كب�صة التحكم في كثافة الحبر

عّداد ال�صور المتبّقية
النماذج المحفوظة

مفتاح تخزين العمليات

)11(

)13(
)15(
)17(
)19(

3- �إ�سار�ت تعليق )تح�سير( �لورق )(
ُتظهر �صا�صة االآلة اإ�صارات تدّل على مكان تعليق الورقة، ولكّل نوع من اآالت ت�صوير الوثائق 

اإ�صارات خا�صة بها تدّل على تعليق الورق.
4-�لرموز �لخا�سة

الوثائق  ت�صوير  اآالت  من  نوع  ولكل  الت�صوير،  بعمليات  الخا�صة  الرموز  االآلة  �صا�صة  ُتظهر 
رموز خا�صة بها.

ا :�لمو��سفات �لفنية الآالت ت�سوير �لوثائق تا�سعاً
تتناف�س ال�صركات الم�صّنعة في تقديم  اأف�صل الموا�صفات الفنّية المتميزة لالآالت التي تنتجها، 
والتي تمّيزها عن ال�صركات االأخرى. وفي ما ياأتي الموا�صفات الفنّية التي تمّيز اآالت الت�صوير عن 

ا، وت�صاعدك على اختيار اآلة الت�صوير التي تنا�صب حجم العمل وطبيعته: بع�صها بع�صً
)Copying  system( 1- نظام �لت�سوير

يحدد هذا النظام طبيعة الت�صوير الم�صتخدمة، والنظام  الم�صتخدم هو النظام الكهر�صتاتيكي 
الذي ي�صتخدم الورق العادي والحبر الجاف.

)Configuration( 2- بنية �الآلة
تحدد ما اإذا كانت االآلة قائمة بذاتها اأو مرّكبة على �صطح المكتب.

)Type of Original( 3- نوع �لوثيقة �الأ�سلية
يبّين نوع الوثائق االأ�صلية التي يمكن لالآلة ت�صويرها مثل )الورق العادي، الكتب، االأج�صام 

الثالثية االأبعاد، ال�صفافيات(.
)Copy Speed( 4- �سرعة �لت�سوير

 .)A4( لحجم ورق )CPM( يحدد �صرعة الت�صوير بعدد الن�صخ في الدقيقة الواحدة
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)First Output Time( 5-زمن �أول ن�سخة
يحدد زمن ا�صتخراج اأول ن�صخة، وتقا�س جودة االآلة بقلة زمن �صدور اأول ن�صخة.

)Warm-Up Time( )6-زمن �لت�سخين )�لتحمية
اإنه  يحدد زمن جاهزية االآلة للت�صوير في بداية الت�صغيل، وهو دليل على جودة االآلة، حيث 

كلما قّل الزمن، زادت جودة االآلة.
)Paper Feed System( 7- نظام تغذية �لورق

يحدد م�صادر تغذية الورق في االآلة، حيث يمكن اأن تحوي االآلة على �صينّية ورق واحدة اأو 
اأكثر، و يعتمد عدد �صواني الورق على �صرعة االآلة، باالإ�صافة اإلى ملّقم يدوي جانبي للورق 
الجانبي  الملقم  ويمتاز  االآلة،  لنوع  تبًعا  ورقة   )80-1( من  تتراوح  ب�صعة   )Bypass Tray(
بم�صار م�صتقيم للورقة، مّما يجعلها منا�صبة عند الت�صوير على الورق ال�صميك )الكرتون( اأو 

ال�صفافيات الحرارية الم�صتخدمة في اأجهزة العر�س فوق الراأ�س.
)Original Size( 8- حجم �لوثيقة �الأ�سلية 

اأكبر مقا�س وثيقة يمكن ت�صويرها في اآالت ت�صوير الوثائق العادية هو )A3(، واأ�صغر قيا�س 
.)A6( هو

)Power Source( 9- م�سدر �لطاقة  
يحّدد نوع التغذية الكهربائية الالزمة لالآلة ، ويجب اأن تتوافق مع نظام التغذية في البلد، وهو 

.)240VAC/50Hz( في االأردن
)Copy Size & Type( 10-نوع �لورق وحجمه

يحدد وزن الورق الذي يمكن الت�صوير عليه، حيث يمكن ا�صتخدام ورق عادي كتلته )60-
90(غم /م2 في �صواني تغذية الورق، وورق عادي كرتون كتلته )60- 162( غم /م2 من 

�صينية التغذية الجانبية. يمكن ا�صتخدام اأكبر واأ�صغر قيا�س للورق تبًعا لنوع االآلة.
)Magnification( 11-�لتكبير و�لت�سغير

يحدد قدرة االآلة على الت�صغير والتكبير وبن�صب تتراوح في االآالت التماثلية )200-50( %، 
 ،)Zoom( ويمكن اأن يتم التكبير والت�صغير بقيم ثابته  .% )وفي االآالت الرقمية )25- 400

بحيث ت�صل ن�صب التكبير )115، 122، 141(%.ون�صب الت�صغير)71،81،92(%.
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)Exposure Control( 12-نظام �لتحكم في �لحبر
الحاجة وح�صب  وتغميقها ح�صب  ال�صورة  لتفتيح  وتقليله  الحبر  بزيادة  النظام  هذا  يحدد  

و�صع الوثيقة االأ�صلية.
)Dimension( 13-قيا�سات �الآلة

يحّدد قيا�صات االآلة الخارجية )الطول × العر�س × االرتفاع(.

 
اح�صل على دليل الت�صغيل اأو دليل ال�صيانة الآلة ت�صوير وثائق حديثة، واكتب الموا�صفات الخا�صة 

بها.

)5-4(

� : �سيانة �آلة ت�سوير �لوثائق عا�سراً
الموؤثرات جميعها  المحافظة عليها من  الوثائق، فيجب  ت�صوير  الباهظة الآالت  للكلفة  نظًرا 
التي توؤدي اإلى تلفها اأو اإنقا�س عمرها االفترا�صي، وتتم المحافظة على هذه المكّونات باإجراء 

ال�صيانة )الدورية ،والعالجية( لمكّونات االآلة جميعها من غير ا�صتثناء.

ال�صيانة: مجموعة من االإجراءات والعمليات الم�صتمرة التي يجب القيام بها، بهدف و�صع اآلة 
ت�صوير الوثائق في و�صع اال�صتعداد التام للعمل .

1- م�سادر �الأعطال في �آلة ت�سوير �لوثائق
�صوء اال�صتخدام.

ح�صا�صّية االأ�صطوانة الح�ّصا�صة للحرارة والرطوبة اأو وقوع ال�صوائل عليها .
غبار وبقايا الحبر المن�صكب داخل االآلة اأو مخّلفات الورق اأو الملّوثات االأخرى .

الورق مخالف للموا�صفات الفنية اأو تعر�صه للرطوبة.
اهتراء االأ�صطوانات اأو الترو�س وتاآكلها. 

2- �أهد�ف �ل�سيانة
 من اأهم اأهدافها ما ياأتي:

المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة لالآلة والمعدات االإ�صافية، و�صمان ح�صن االأداء.

اأ    - 
ب -
ج� -
د   -
ه� -

اأ    - 
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التقليل من حدوث االأعطال. 
زيادة العمر االفترا�صي الآلة ت�صوير الوثائق .

3- �أهميّة �ل�سيانة
زيادة العمر االفترا�صي لالآلة.

زيادة االإنتاج.
قلة فترات التوقف.

زيادة كفاءة عمل االآلة وجودته.
تحديد قطع الغيار والمعّدات الالزمة لل�صيانة.

تقليل االأعطال المفاجئة.

4- �أدو�ت �ل�سيانة
االآالت والمعّدات .

�صجالت ال�صيانة.
اتباع التعليمات ال�صحيحة.

قطع الغيار .
الح�صول على برامج ت�صخي�س االأعطال .

تعّرف المكّونات واأ�صاليب االختيار .

5- �أنو�ع �ل�سيانة
ت�صّنف ال�صيانة اإلى:

�ل�سيانة �لوقائية )Preventative Maintenance(: حماية اآلة ت�صوير الوثائق وملحقاتها من 
االعطال قبل حدوثها، وهي اإحدى الو�صائل الم�صتخدمة في اإطالة عمر االآلة، وتتلّخ�س 
ال�صيانة الوقائية لمعّدات اآلة الت�صوير، بوجوب حمايتها من خطر الموؤثرات الخارجية، 
تعّر�س  الحاجة، وح�صب مدى  اأّي وقت ح�صب  ال�صيانة في  اأن تجرى هذه  ويمكن 
االآلة للموؤثرات الخارجية )الغبار واالأتربة(، ويجب التخطيط ال�صليم لل�صيانة الوقائية 
من خالل الفح�س الدوري الظاهري الأجزاء ووحدات االآلة، واإجراء عمليات التنظيف 
والت�صحيم والتزييت وتغيير بع�س االأجزاء الب�صيطة، ،ومن الطرق الم�صتخدمة في تنفيذ 

اأ    - 
ب -
ج� -
د   -
ه� -
و -

اأ    - 
ب -
ج� -
د   -
ه� -
و -

ب -
ج� -

�أ    - 
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هذا النوع من ال�صيانة:
1. تنظيف الغبار دوريًّا با�صتخدام فرا�ٍس ناعمة، ومروحة لطرد الغبار.

2. ا�صتخدام محلول خا�س لم�صح االأ�صطوانات.
3. التاأكد من الو�صالت، وتثبيتها ب�صكل �صحيح .

�ل�سيانة �لعلجية: ياأتي دور هذا النوع من ال�صيانة بعد حدوث االأعطال في االآلة ،فهذا 
النوع من ال�صيانة يتطلب اكت�صاف االأعطال بعد حدوثها واإ�صالحها، ولعمل ال�صيانة 
بطرائق  ا  ،وملمًّ ال�صيانة  النوع من  متدرًبا على هذا  الفني  يكون  اأن  فيجب  العالجية، 
ت�صغيل االآلة وفح�صها، وال بّد من توافر ظروف منا�صبة ومكان منا�صب واأدوات فح�س 
ال�صيانة  مخّططات  اإلى  اإ�صافة  االآالت،  من  االأنواع  هذه  مع  للتعامل  منا�صبة  وعدد 
الالزمة، بحيث يمكن ت�صخي�س االأعطال ب�صهولة عند تتّبع هذه المخططات، وهناك 

طرق عدة م�صتخدمة الإ�صالح االآلة، وهي:
1.طريقة رمز العطل الذي يظهر على �صا�صة االآلة .

2.طريقة البحث والتحّري، وتتّم بتتّبع الدارات وقراءتها، واإجراء بع�س االحتماالت 
للو�صول اإلى مكان العطل. 

6- قو�عد عامة لل�سيانة 
عدم ا�صتخدام العنف في الفّك والتركيب. 

يبداأ التركيب باآخر �صيء تّم فّكه، وينتهي باأول �صيء تّم فّكه.
ا�صتخدام االأداة المنا�صبة لفّك كل جزء في االآلة وتركيبه.
تثبيت الدارات االإلكترونية في المكان المخ�ص�س لها. 

7-�سيانة  �لوحد�ت �لد�خلية في �آلة ت�سوير �لوثائق
نظام تغذية �لورق: الجزء الظاهر للم�صتخدم، وعليه فاإنه يحتاج للخدمة الدائمة من �صيانة 

وقائية وتغيير للقطع المغذية للورق.
يبّين ال�ص��كل )4-66( حركة م�صار الورقة من مغذي الورقة اإلى المخرج، والتي تدّل 

على نقاط الخدمة الواجب مراعاتها و�صيانتها وقائيًّا وعالجيًّا.

ب -

اأ    - 
ب -
ج� -
د   -

�أ    - 
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ال�صكل )4-66(:حركة م�صار الورق.

وحدة �لتعري�س �ل�سوئي 
1. ال�صيانة الوقائية: ت�صتخدم في خدمة هذا النظام قطع قما�س من القطن ومادة الكحول.

2. ال�صيانة العالجية: ا�صتبدال القطع التالفة اأو المعّطلة.
وحدة �الأ�سطو�نة 

1. ال�صيانة الوقائية: ت�صتخدم في خدمة هذا النظام قطع قما�س من القطن ومادة الكحول.
ال�صركة  من  المعتمدة  االإنتاجية  للطاقة  تبًعا  االأ�صطوانة  ُت�صتبدل  العالجية:  ال�صيانة   .2
ال�صور على  اإ�صدارها، ويعتمد عدد  يتّم  التي  ال�صور  تعتمد على عدد  التي  ال�صانعة 

نوع االآلة وحجمها و�صرعتها .
وحدة �ل�سحن 

ل�صلك  بالكحول  مبتّلة  قطنية  بفوط  بالم�صح  الدوري  التنظيف  الوقائية:  ال�صيانة   .1
ال�صحن، وتنظيف القواعد المعدة بالماء وال�صابون جيًدا.

2. ال�صيانة العالجية : تتّم با�صتبدال اأ�صالك ال�صحن.
وحدة �لتظهير

1. ال�صيانة الوقائية: 

ب -

جـ -

د   -

هـ -

)1(

)1(

)1(

)1(  )2(

)3(

)4(

)5(

)1( �أدر�ج �لتغذية )�لكا�سيتات(
)2( كا�سيت �لتغذية �جلانبي
)3( جهاز تغذية �لورق �الآيل

)4( جهاز فرز �لن�سخ
)5( �سينية ��ستقبال �لن�سخ

تدل على  الداخلية جميعها  مالحظة: اخلطوط 
حركة ورق �لت�سوير ومناطق �لتغذية له
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قطنية  وفوط  بالفرا�صي  والخارج  الداخل  من  وم�صحها  المظّهر  حاوية  تنظيف  اأ. 
مرّطبة بالكحول.

ب. تنظيف اأ�صطوانة الخلط وم�صحها بالفر�صاة وفوط قطنية مرّطبة بالكحول.
ج�.  تنظيف الأ�صطوانة الممغنطة ومنّظم المظّهر وم�صحها بالفرا�صي وفوط قطنية 

مرّطبة بالكحول.
تنظيف حاوية الحبر الراجع بالمنفاخ. د. 

م�صح غطاء مجموعة التظهير بقطعة قما�س مرّطبة بالكحول. ه�. 
2. ال�صيانة العالجية: ا�صتبدال المظّهر بعد اإنهاء �صالحّية المظّهر، والتي تعتمد على عدد 

ال�صور المنتجة منه وتبًعا لل�صركة ال�صانعة.
وحدة �لتثبيت

1. ال�صيانة الوقائية:
اأ   . اإزالة الحبر العالق بالهيكل بفوط قطنية مرّطبة بمادة الكحول. 

ب. تنظيف اأ�صطوانتي التثبيت بفوط من القما�س القطني مرّطبة بمادة الكحول.
ج�. م�صح الأطراف المعدنية لأ�صطوانتي التثبيت بفوط قطنية مرّطبة بالكحول.

د  . م�صح روؤو�س اأظافر ف�صل الورق بقطع من القما�س القطني مرّطبة بالكحول.
ه� . م�صح المنّظم الحراري بفوطة مرّطبة بالكحول.

2. ال�صيانة العالجية: 
اأ   . ا�صتبدال القطع الداخلية في حال عطبها من �صوء اال�صتخدام اأو كثرته.

ب. ا�صتبدال االأ�صطوانات الداخلية والم�صباح الحراري بعد اإنهاء الطاقة االإنتاجية 
لالأ�صطوانات،والتي تعتمد على عدد ال�صور المنتجة منه وتبًعا لل�صركة ال�صانعة.
ح الجدول )4-12 ( ال�صيانة الوقائية لمكّونات الوحدات الداخلية في اآلة ت�صوير  يو�صّ

الوثائق.

و -
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الجدول )4-12 (: ال�صيانة الوقائية لمكّونات الوحدات الداخلية في اآلة ت�صوير الوثائق.

�إجر�ء�ت �الإ�سلح�الأدو�ت و�لمو�د�لمكّون�لوحدة في �آلة ت�سوير

وحدة تغذية �لورق
قطعة قما�ساأ�صطوانة التغذية

كحول

ملت�صًقا  الحبر  كان  اإذا  الكحول  ا�صتخدم 
باالأ�صطوانات

تجنب ا�صتخدام القطن للتنظيفاأ�صطوانة النقل
اإزالة غبار الورق بالفر�صاةاأ�صطوانة التقاط الورق

وحدة �ل�سحن
قطعة قما�س�صلك الكورنا

كحول
تجنب ثني �صلك الكورونا عند ا�صتبداله

تجنب التنظيف بالقطن�صبكة الكورنا

غطاء المظهروحدة �لتظهير
فر�صاة

مكن�صة كهربائية
المكن�صة  اأو  بالفر�صاة  الحبر  غبار  اإزالة 

الكهربائية
قطعة قما�س

كحول
م�صح هيكل وحدة المظّهر بقطعة القما�س 

المبلولة بالماء

وحدة �لف�سل
قطعة قما�سق�صاط النقل

فر�صاة
كحول

الكحول با�صتخدام  بلطف   التنظيف 
عند ال�صرورة �صلك �صحن الف�صل

دليل الف�صل
دليل التثبيت

قطعة قما�س
كحول

اإزالة بقايا الحبر عن اأظافر الف�صل وتوخي 
الحيطة والحذر من ك�صر نهاية االأ�صابع مج�ّس حراري

االأ�صطوانة اأظافر الف�صل كانت  اإذا  الكحول  ا�صتخدام 
ا و�صخة جدًّ اأ�صطوانة التثبيت

العد�صات والمرايا

حتى النافخ ولطف  بحذر  الزجاج  تنظيف 
الُيخد�س ال�صطح فر�صاة

عند كحول الكحول  با�صتخدام  بلطف  التنظيف 
ال�صرورة

مج�ّس قيا�س االأبعاد

النافخ

اإزالة الغبار عن المج�ّس

فر�صاة
قطعة قما�س 

كحول
مج�ّس كثافة

الحبر
النافخ
فر�صاة

فلتر م�صباح
قطعة قما�سال�صحن

وحدة �لتثبيت

وحدة �لتعري�س
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1- اختر رمز االإجابة ال�صحيحة لكّل فقرة من الفقرات االآتية:
)1( ال�صورة الكامنة هي:

اأ   - فوتونات.                         ب - اإلكترونات.           
ج�-  �صحنات كهربائية.         د   -حبيبات من الحبر. 

)2( تتكّون ال�صورة الحقيقّية الكامنة على:
.      ب- العد�صات.     اأ    - المرايا  

ج� - االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.     د  - االأ�صطوانة الممغنطة.
)3( يتكّون مخلوط المظّهر من:

اأ   - الحبر.                        ب - بودرة الحديد           
ج�- الحبر وحبيبات الحديد.         د   - البودرة ال�صوداء و حبيبات الحديد.

)4( تحمل االأ�صطوانة الح�ّصا�صة �صحنات كهربائية:
اأ   - موجبة.                      ب - ثنائية ال�صحنة.           

ج�- �صالبة.            د   - اأحادية القطبية.  
)5( يطلق الحامل على:

اأ   - الحبر.              ب - االأ�صطوانة الممغنطة.           
ج�- حبيبات الحديد.          د   - البودرة ال�صوداء.

)6( فولطية انحياز التظهير تعمل على:
اأ   - منع حبيبات الحبر من االلت�صاق بالمناطق البي�صاء من ال�صورة.

ب- منع حبيبات الحبر من االلت�صاق بالمناطق ال�صوداء من ال�صورة.
ج�- نقل حبيبات الحبر اإلى االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.
د  - نقل حبيبات الحبر اإلى االأ�صطوانة الممغنطة.
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)7( يتكّون جهاز مزدوج ال�صحنة من اآالف من:
اأ   - المقاومات ال�صوئية.      ب - الترانز�صتورات ال�صوئية.           

ج�- الثنائيات الم�صّعة لل�صوء.        د   - الثنائيات ال�صوئية. 
)8( ت�صتخدم فتحة التلقيم اليدوي عند الت�صوير على:

اأ    - �صرعة منخف�صة.      ب- �صفافيات حرارية.    
ج� - �صرعة عالية.       د  - �صرعة متو�صطة.

)9( تتحّول ال�صورة الكامنة اإلى �صورة حقيقية بعد مرحلة:
اأ   - التعري�س.                        ب - ال�صحن.           

ج�- التثبيت.           د   - التظهير.
)10( توّزع ال�صحنات الكهربائية على �صطح االأ�صطوانة الح�ّصا�صة ب�صكل:

اأ   - خطوط عري�صة.                    ب - خطوط طولية.           
ج�- ع�صوائي.           د   - منتظم.  

)11( تتكّون الفر�صاة المغناطي�صة على �صطح:
اأ   - االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.            ب - الورقة.           

ج�- االأ�صطوانة الممغنطة.         د   -  وحدة ال�صحن.
)12( م�صباح التثبيت الم�صتخدم في اآالت ت�صوير الوثائق من النوع:

اأ   - الزئبقي.              ب - الفلور�صنت.           
.          د   -  الهالوجين. ج�- التوهجي. 

)13( يكت�صب المظّهر ال�صحنات الكهربائية نتيجة:
اأ   - تحريكه.              ب - �صحنه.           

.         د   -  اقترابه من االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء. ج�- تعّر�صه لل�صوء. 
)14( زيادة ن�صبة الحبر توؤدي اإلى:

اأ   - تلّوث ال�صورة بالحبر.            ب - ظهور خطوط �صوداء على ال�صورة.           
ج�- ظهور تدّرجات �صوداء على ال�صورة. د   -  ارتفاع ن�صبة الت�صويد في ال�صورة.
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)15( ت�صنع االأ�صطوانة المعدنّية في االأ�صطوانة الح�ّصا�صة من مادة:
اأ   - الق�صدير.        ب - النحا�س.           

ج�- االألومنيوم.          د   - الف�صة. 
2- �صع اإ�صارة �صح اأو اأخطاأ اأمام كل من العبارات االآتية:

اأ   - )   ( كتلة الورق الذي يمكن الت�صوير عليه من فتحة التلقيم اليدوي )60-162( غم/
م2.

ب- )   ( تتنا�صب قيمة المقاومة الكهربائية للمواد الح�ّصا�صة لل�صوء تنا�صًبا عك�صيًّا مع �صّدة 
ال�صوء ال�صاقط عليها.

ج�- )   ( يكت�صب المظّهر ال�صحنات الكهربائية نتيجة القترابه من االأ�صطوانة الممغنطة.
د  - )   ( تعتمد �صعة وعاء الحبر في اآلة الت�صوير على �صرعة االآلة.

ه� - )   ( تبداأ عملية التثبيت عند تهيئة اآلة ت�صوير الوثائق.
و  - )   ( الطبقة ال�صفلية في االأ�صطوانة الح�ّصا�صة وظيفتها اإي�صال ال�صحنات الكهربائية 

المتولدة في طبقة توليد ال�صحنات اإلى االأر�س.
ز  - )   ( ي�صتخدم زيت ال�صيليكون في منع الت�صاق الحبر والورق باالأ�صطوانة ال�صفلية 

لوحدة التثبيت.
ح - )   ( ي�صتخدم الثرم�صتور في وحدة التثبيت للمحافظة على درجة حرارة االأ�صطوانة 

ال�صفلية ثابتة عند القيمة المطلوبة.
ط - )   ( تمتاز م�صابيح الفلور�صنت بقلة تكاليفها.

ي- )   ( تقوم العد�صة االأ�صطوانية بتركيز �صعاع الليزر وتمريره اإلى المراآة الم�صّلعة.
3- اذكر وظائف كل من المج�ّصات االآتية في اآلة ت�صوير الوثائق:

اأ   - مج�ّس عر�س الورق.      ب - مج�ّس نفاد الحبر.           
ج�- مج�ّس تركيز الحبر.        د   - مج�ّس التعري�س. 

4- بّين وظيفة كل مّما ياأتي في اآلة ت�صوير الوثائق:
اأ   - الفر�صاة المغناطي�صية.      ب - اأ�صالك الكورونا.           
ج�- اأ�صطوانة التظهير المغناطي�صية.      د   - م�صباح التعري�س ال�صوئي. 
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   5- علل ما ياأتي:
اأ   - تغلف اأ�صطوانة الت�صخين العلوية بطبقة خارجية من التيفلون.

ب- يو�صل م�صهر حراري على التوالي مع م�صباح الت�صخين في اأ�صطوانة  الت�صخين العلوية 
في وحدة التثبيت.

ج�- ت�صتخدم اأظافر عظمية مغطاة بمادة التيفلون في وحدة التثبيت.
د  - تعّد م�صابيح الزينون �صائعة اال�صتخدام في اآالت ت�صوير الوثائق والما�صحات ال�صوئية.

   6-  اذكر اأنواع اآالت ت�صوير الوثائق.
   7- اذكر �صًتا من اأهّم الموا�صفات الفنية الآلة ت�صوير الوثائق الكهر�صتاتيكية.

   8- عّدد المج�ّصات الموجودة على امتداد م�صار الورق في اآالت ت�صوير الوثائق، واذكر وظيفة 
كل منها.

ح مع الر�صم اآلّية ال�صحن بالكورونا ال�صالبة.    9- و�صّ
10- عّدد اأنواع حافظات الورق الم�صتخدمة في اآالت ت�صوير الوثائق.

11- يبّين الجدول االآتي بع�س الوحدات الرئي�صة الآلة ت�صوير الوثائق، حّدد وظيفة كل منها:

12- ما المق�صود بال�صورة الحقيقية ؟ وكيف تتكّون؟

وظيفتها��سم �لمجموعة
وحدة الطاقة الكهربائية.
وحدة الم�صح ال�صوئي.

وحدة معالجة ال�صورة )االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء(.
وحدة التظهير )الديفيلوبر(.
وحدة النقل وف�صل ال�صورة.

وحدة التثبيت.
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اأ�صماء  اذكر   ،)67-4( ال�صكل  في   -13
باالأرقام  اإليها  الم�صار  المكّونات 

)1-6( مبّيًنا وظيفة كل منها.

في ال�صكل )4-68(، بّين توزيع   -14
ال�صحنات الكهربائية  على �صطح 
االأ�صطوانة الح�ّصا�صة في المناطق 

)اأ، ب، ج(. 

15-  قارن بين اآالت ت�صوير الوثائق الرقمية والتماثلية من حيث التركيب والعمل.   
16-  اذكر مكّونات وحدة الليزر الم�صتخدمة في اآلة ت�صوير الوثائق الرقمية.   

17- ما اأهّمية كل مّما ياأتي في اآلة ت�صوير الوثائق:
اأ   - تنظيف االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.

ب- تهيئة االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.
ج�- مر�ّصحات االأوزون. 

18- ا�صرح م�صتعيًنا بالر�صم تركيب االأ�صطوانات الح�ّصا�صة لل�صوء الع�صوية الحديثة.   
19- ا�صرح وظيفة البرامج االآتية في اآلة ت�صوير الوثائق:

ب - برنامج اإعداد االأ�صطوانة الح�ّصا�صة.            اأ   - برنامج اإعداد مادة التظهير.   
د   - برنامج �صبط ن�صبة تزويد الحبر.  ج�- برنامج ت�صغيل الموؤثرات كافة.  

ال�صكل )67-4(

ال�صكل )68-4(.

١ ٢

٣ ٤ ٥

٦

محّول �لفولطية �لعالية

�ل�سبكة

�سلك �لكورونا

�الأ�سطو�نة �لح�ّسا�سة لل�سوء

�لمادة �لح�ّسا�سة 
لل�سوء

قاعدة �الألومنيوم
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20- بّين وظيفة كل مّما ياأتي في اآالت ت�صوير الوثائق:
الترو�س. ج�-   ب - القواب�س.    اأ   - المحامل.   

21- اذكر االأ�صباب المحتملة لالأعطال االآتية في اآلة ت�صوير الوثائق:
اأ    - تداخل ال�صورة ال�صابقة مع ال�صورة الحالية. 
ب - ظهور اأر�صية �صوداء على ال�صورة.           

ج� - ال�صورة ال تظهر نهائيًّا على الورقة.
د   - اآلة ت�صحب اأكثر من ورقة. 

ه�  - ظهور اأو�صاخ وخطوط على ال�صورة.
و   - ظهور المناطق البي�صاء من ال�صورة قاتمة اأو مّت�صخة. 

22- في ال�صكل )4-69 ( اأدناه، اذكر ا�صم ووظيفة المراحل الم�صار اإليها باالأرقام )1-8(،والتي 
تتّم حول االأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء لتكوين ال�صورة.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

ال�صكل )69-4(.8-

2

6

1

7

8

5

3

4
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)اأ(                                                                      )ب(
ال�صكل )70-4(

23- تعّد مرحلة التعري�س المبّينة في ال�صكل )4-70 ( المرحلة االأ�صا�صية التي تمّيز بين االآالت 
الح�ّصا�صة  االأ�صطوانة  �صطح  على  ال�صورة  تكوين  يتّم  كيف  ا�صرح  والرقمية،   الت�صابهية 

لل�صوء.  

24- من خالل درا�صتك لل�صيانة ،اأجب عّما ياأتي:
اأ   - بّين مفهوم ال�صيانة.

ب-اذكر اأهداف ال�صيانة واأهمّيتها الآالت ت�صويرالوثائق.
ج�- اذكر اأنواع ال�صيانة.

د  - اذكر م�صادر االأعطال في اآالت ت�صوير الوثائق.
25- بّين وظيفة كل مّما ياأتي في اآالت ت�صوير الوثائق الرقمية:

اأ   - نظام الت�صغيل.
ب- القر�س ال�صلب.

ج�- الذاكرة.
د  - وحدة المعالجة المركزية.

.)LAN، LIN، USB ( ه�- المنافذ





 التدريب  العملي

الوحدة الرابعة
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م�ستلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)1-4(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تجّهز اآلة ت�سوير الوثائق بالم�ستهلكات )الورق، الحبر، المظّهر(.

- ت�سّغل اآلة ت�سوير الوثائق.

األدوات والتجهيزاتالمواد

.)A3(و )A4( ورق ت�سوير حجم -
- ورق �سفافيات حراري.
- كرتون خا�ص بالت�سوير.

- عبوة حبر.
- عبوة مظّهر.

- دليل ال�سيانة والت�سغيل.

- اآلة ت�سوير وثائق )مزّودة بكرت الطابعة 
.)USB وكرت ال�سبكة، ومنافذ

- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: تزويد اأدراج اآلة ت�سوير الوثائق بورق الت�سوير اأولاً

ا�سحب كا�سيت الورق للخارج باتجاه ال�سهم ، 
كما في ال�سكل )1( .

ال�سكل )1(

ا�سغط �سينية الورق المعدنية للأ�سفل باتجاه ال�سهم،  كما في ال�سكل )2( .2-

ال�سكل )2(

تجهير اآلة ت�شوير الوثائق وت�شغيلها

 )اأ( )ب(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

العر�سي 3- الورق  حجم  دليل  ادفع 
ال�سكل  في  )A(، كما  ال�سهم  باّتجاه 
اأكبر من  )3(، بحيث تكون الحركة 
حجم ورق الت�سوير المراد تغذيته في 

ال�سكل )3(الكا�سيت.

الطولي 4- الجانبي  الورق  دليل  حّرك 
باتجاه الأ�سهم، كما في ال�سكل )4(.

ال�سكل )4(

حّرك ورق الت�سوير، كما في ال�سكل 5-
.)5(

ال�سكل )5(

املأ الكا�سيت بالورق المنا�سب،كما 6-
في ال�سكل )6(.

ال�سكل )6(

ا�سبط دليل تثبيت الورق في التجاهات 7-
جميعها وح�سب حجم الورق المخزن 
من  م�سافة  ترك  مع  الكا�سيت،  في 
بين  الم�سافة  وح�سب  للورق  الجانبين 

الأ�سهم )A(، كما في ال�سكل )7(.
ال�سكل )7(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأ�سفل 8- في  مثّبت  الورق  اأّن  من  تاأكد 
في  كما  الطرفين،  من  الكا�سيت 

ال�سكل )8(.

ال�سكل )8(

في 9- كما  الورق  تغذية  كا�سيت  اأغلق 
ال�سكل )9(.

ال�سكل )9(

-1
ثانياًا :تزويد الكا�سيت الجانبي  لآلة ت�سوير الوثائق بورق الت�سوير الخا�ص )�سفافيات، كرتون(

افتح غطاء الكا�سيت الجانبي كما في ال�سكل )10/اأ( .
ا�سحب الغطاء للخارج كما في ال�سكل )10/ب(.2-

 زّود الكا�سيت الجانبي بورق الت�سوير الخا�ص كما في ال�سكل )10/جـ(3-

 )اأ(                                              )ب(                                                )جـ(
ال�سكل )10(

-1
ثالثاًا: تزويد الآلة  بالمظّهر

افتح الباب الأمامي، كما في ال�سكل 
. )11(

ال�سكل )11(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

التظهير 2- وحدة  تثبيت  براغي  ُفّك 
با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في 

ال�سكل )12(.

ال�سكل )12(

انزع وحدة التظهير من الآلة، كما في 3-
ال�سكل )13(.

ال�سكل )13(

التظهير على ورقة بي�ساء 4- �سع وحدة 
ال�سكل  في  كما  العمل،  طاولة  على 

ال�سكل )14()14(.

ُفّك براغي التثبيت  با�ستخدام المفّك المنا�سب،  كما في ال�سكل )15/اأ(.5-

 انزع الغطاء ، كما في ال�سكل )15/ب(.6-

)اأ(                                                                              )ب(
ال�سكل )15(

اقلب مجموعة التظهير ليكون الجزء 7-
كما  للأعلى،  للمجموعة  ال�سفلي 
المظّهر  وفّرغ   ،)16( ال�سكل  في 

ال�سكل )16(القديم.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

نّظف بقايا المظّهر العالقة على الأ�سطوانة المغناطي�سية بو�ساطة منفاخ الهواء.8-
حّرك عبّوة المظّهر الجديدة جيًدا قبل فتحها، وذلك عن طريق رّجها جيًدا.9-

المظّهر 10- بمادة  المظّهر  حاوية  املأ 
طولي  ب�سكل  التعبئة  تكون  بحيث 
اأثناء  في  الحاوية  فتحة  طول  على 

التعبئة، كما في ال�سكل )17(.
ال�سكل )17(

تحريك 11- طريق  عن  المظّهر  اخلط 
مجموعة التظهير باتجاه ال�سهم، كما 

في ال�سكل )18(.

ال�سكل )18(

رّكب غطاء مجموعة التظهير.12-
اأعد تجميع الحاوية، ثّم اأعد تركيب الوحدة اإلى مكانها في الآلة.13-

-1
رابعاًا: تزويد الآلة بالحبر

اأخرج حاوية الحبر من العلبة الخا�سة بها، كما في ال�سكل  )19/اأ( .

 ا�سحب الغطاء للخارج، كما في ال�سكل )19/ب(.2-

 )اأ(                                              )ب(
ال�سكل )19(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأزل الل�سق كما في ال�سكل )20(.3-

ال�سكل )20(

باتجاه 4- الآلة  الحاوية في  تركيب  اأعد 
ال�سهم، كما في ال�سكل )21( .

ال�سكل )21(

-1
ا: �سبط اآلة ت�سوير الوثائق وت�سغيلها خام�ساً
�سل اآلة ت�سوير الوثائق بم�سدر التيار 

المتناوب، كما في ال�سكل )22( .

ال�سكل )22(

في 2- كما  الآلة،  ت�سغيل  مفتاح  ا�سغط 
ال�سكل )23(.

ال�سكل )23(

�سطح 3- على  الأ�سلية  الوثيقة  �سع 
ال�سكل  في  كما  الأ�سل،  زجاجة 

.)24(

ال�سكل )24(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تعّرف الكب�سات والمفاتيح الأ�سا�سية 4-
في لوحة الت�سغيل المبّينة في ال�سكل 

)25(، ثّم املأ الجدول الآتي:

ال�سكل )25(

في 5- المبّينة  الأ�سلية  للوثيقة  الإعدادات  ا�سبط  بالآلة،  الخا�ص  الت�سغيل  بدليل  م�ستعيًنا 
الجدول )1( عن طريق لوحة الت�سغيل.

م�ستعينًا بدليل الت�سغيل الخا�ص بالآلة، ا�سبط اإعدادات ال�سورة المبّينة في الجدول )2(.6-

الوظيفةالكب�سة/المفتاحالرقم

الحجوم القيا�سات العليانوع الأ�سلمكان و�سع الأ�سل
الم�ستخدمة

الزجاج الرئي�ص 
للت�سوير

الأوراق العادية

العر�ص )297( مم
الطول )432( مم

A3, A4, A4-R,
A5-R, B4, B5,

B5-R

الكتب
الأ�سكال ثلثية الأبعاد

الأوراق الخا�سة
ال�سفافيات المطبوعة
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ا�سغط كب�سة )Settings Button( لتاأكيد الوظائف،  ولحظ الر�سالة التي تظهر على لوحة 7-
اللم�ص.

نّفذ العمليات الآتية م�ستخدًما لوحة الت�سغيل:8-
اأ    -  الح�سول على ن�سخة واحدة من الدرج الأول.          ب -  الت�سوير على كرتون .

.)A3( ن�سخ من الدرج الثاني.             د   -  الت�سوير على ورق حجم )جـ -  الح�سول على )10
هـ  -  ت�سغير الأ�سل اإلى )%50(.

 و   -  تخزين نماذج مختارة متعددة ال�ستخدام على القر�ص ال�سلب للآلة.
ز   -  تكبير الأ�سل اإلى )200%(.                                      ح  - ت�سوير على ال�سفافيات الحرارية.

ط  -  ا�ستخراج ن�سخ من القر�ص ال�سلب اأو الفل�ص ميموري، اأو من جهاز الحا�سوب.

الإعداد من الم�ستخدمو�سع الآلةالإعدادات
عدد ال�سور المطلوب

)Copy quantity(999-11

اختيار الورق
)Paper Selection(

)APS( اآليًّا من قبل الآلةاختيار اآلي يترك للآلة اختيار يدوي من قبل الم�ستخدم
ن�سبة التكبير/الت�سغير

)Reproduction Ratio(
%)200-50(%100 %)400 -25(

محتوى الأ�سل
)Image Mode(

ن�ص/ �سورة )Text/Photo(، �سورة 
)Text( ن�ص ،)Photo(

Text/( ن�ص/ �سورة
)Photo

تعديل كثافة الحبر
)Density Adjustment(

)Automatic( حالة التعديل الآلية
اآليًّا من قبل الآلة حالة التعديل اليدوية من قبل الم�ستخدم 

)Manual(

الدرج الأولالدرج الم�ستخدم
الدرج الثاني

تقويم التمرين

1- ما الإجراءات التي يجب اتخاذها عند تركيب الآلة في مكان العمل؟
2- م�ستعيًنا بدليل ال�سيانة، دّون في دفترك ماياأتي:

اأ -  �شروط الفّك والتركيب للآلة.
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تمارين للممارسة

اأو  الم�سغل،  في  اأو كمجموعات �سغيرة  الفردي  العمل  بطريقة  الآتية  العملية  التمارين  نّفذ 
ح�سب توجيهات المعلم:

- في ال�سكل )26(، نّفذ ما ياأتي :
-  اكتب اأ�سماء الأجزاء المبّينة في ال�سكل.

مبّيًنا  الأجزاء  نّظف  ال�سيانة  بدليل  -  م�ستعيًنا 
المواد الم�ستخدمة في عملية التظيف.

ال�سكل )26(

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم

الجزءالرقم
1
2
3

ب- الرموز التحذيريّة والتنبيهّية الواجب اّتباعها عند الت�سغيل والتركيب وال�سيانة.
اآلت  الم�ستهلكات في  جـ- رموز الأعطال ودللتها لدى حدوث الأعطال وا�ستبدال 

ت�سوير الوثائق.
3-  لماذا ل تجّهز الآلة بالحبر والمظّهر قبل تغليفها؟

4- هل تعتمد مراحل تجهيز الآلة وت�سغيلها على نوعها؟
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م�ستلزمات تنفيذ التمرين

تمرين)2-4(

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تفّك وحدة تزويد الطاقة الكهربائية، وتعيد تركيبها.

- تتفّقد مكّونات وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.
- تفح�ص وحدة تزويد الطاقة الكهربائية وت�سونها.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
- دليل ال�سيانة والت�سغيل.

- اآلة ت�سوير وثائق )مزّودة بكرت الطابعة 
.)USB وكرت ال�سبكة، ومنافذ

.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اف�سل التيار الكهربائي عن اآلة ت�سوير الوثائق .1-

انزع الغطاء الخلفي لآلة الت�سوير، وذلك باإزالة براغي التثبيت با�ستخدام المفّك المنا�سب 2-
كما في ال�سكل )1/اأ( .

المفّك 3- با�ستخدام  الكهربائية  الطاقة  تزويد  لوحدة  الداخلي  الغطاء  تثبيت  براغي  ُفّك 
المنا�سب، كما في ال�سكل )1/ب(.

ال�سكل )1(

�شيانة وحدة تزويد الطاقة الكهربائية

 )اأ( )ب(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تزويد 4- وحدة  مكّونات  اأهّم  تفّقد 
ال�سكل  في  المبّينة  الكهربائية  الطاقة 

)2(، ثّم املأ الجدول )1(:

ال�سكل )2(
 افح�ص ماياأتي با�ستخدام جهاز متعدد القيا�ص الرقمي )DMM(، وتاأكد من �سلحيتها:5-

 - مفتاح الت�سغيل الرئي�ص.               - الم�سهرات.               - دارة القنطرة.
ق�ص الفولطيات على دخل وحدة تزويد الطاقة الكهربائية وخرجها ،ودّون النتائج التي 6-

ح�سلت عليها في دفترك.
اأعد تركيب وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.7-
ًل يبّين الخطوات  جميعها التي قمت بها.8- اكتب تقريًرا مف�سّ

الوظيفةالمكّونالرقم

تقويم التمرين

1- اذكر اأهّم عنا�سر الحماية الم�ستخدمة في وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.
2- اذكر الأعطال التي يتعّر�ص لها مفتاح الت�سغيل الرئي�ص في الآلة.
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الوحدة الرابعة: التدريب العملي

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب 
توجيهات المعلم:

- دّون الأرقــام المكتوبــة علـى العنا�سـر الإلكترونيـة الم�سـتخدمة فـي وحـدة تزويــد الطاقـة 
كتيب  با�ستخدام  الفنية  موا�سفاتها  عن  ابحث  ثّمّ  بفّكها،  قمت  التي  الآلة  في  الكهربائية 

.)Datasheet( البيانات
دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 

كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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لوحة التحكم ووحدات التخزين المغناطي�شية

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
تفّك لوحة التحكم، وتعيد تركيبها.  - 

تتفّقد مكونات لوحة التحكم.  - 
تتفّقد وحدات التخزين المغناطي�سية.  - 

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
- دليل ال�سيانة والت�سغيل.

- اآلة ت�سوير وثائق )مزّودة بكرت الطابعة 
.)USB وكرت ال�سبكة، ومنافذ

.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

الت�سوير، 1- الخلفي لآلة  الغطاء  انزع  ثّم  الوثائق،  ت�سوير  اآلة  الكهربائي عن  التيار  اف�سل 
وُفّك براغي تثبيت الغطاء الداخلي للوحة التحكم، ثّمّ ُفّك البراغي عن لوحة التحكم.

انزع الو�سلت من اللوحة الرئي�سة لوحدة تزويد الطاقة.2-

ُفّك براغي تثبيت اللوحة بمفّك 3-
منا�سب كما في ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

تمرين)3-4(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

كما 4- التحّكم،  لوحة  مكّونات  تفّقد 
الجدول  املأ  ثّم   ،)2( ال�سكل  في 

)1(

ال�سكل )2(

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تفّقد وحدات التخزين الم�ستخدمة في الآلة.5-
ًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.6- اكتب تقريًرا مف�سّ

الوظيفةالمكّونالرقم

تقويم التمرين

1- ما اأهمّية وجود الذاكرة الدائمة والموؤّقتة في اآلة ت�سوير الوثائق؟
الوثائق  للنا�سوخ في اآلت ت�سوير  الوثائق الم�سّورة والمطبوعة والمر�سلة  يتّم تخزين  اأين   -2

الحديثة؟
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�شيانة مجموعة التعري�ض ال�شوئي

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تفّك مجموعة التعري�ص ال�سوئي في اآلة الت�سوير الوثائق، وترّكبها.

- تتفّقد مكّونات مجموعة التعري�ص ال�سوئي .
- تنّظف مجموعة التعري�ص ال�سوئي.

- تفح�ص الأجزاء الكهربائية في مجموعة التعري�ص ال�سوئي.
- تتفّقد المج�ّسات والمنّظمات.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
- دليل ال�سيانة والت�سغيل.

قما�ص  قطعة  )كحول،  تنظيف  اأدوات   -
قطنية، �سحمة بي�ساء خا�سة باآلت ت�سوير 

الوثائق(.

- اآلة ت�سوير تماثلية.
- اآلة ت�سوير وثائق )مزّودة بكرت الطابعة 

.)USB وكرت ال�سبكة، ومنافذ
.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -

- حقيبة عدة يدوية.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

فّك زجاجة الوثيقة الأ�سلية وتركيبها:1-
المفّك  با�ستخدام  التثبيت  براغي  باإزالة  الأ�سلية  الوثيقة  تثبيت زجاج  براغي  ُفّك  اأ  - 

المنا�سب، كما في ال�سكل )1/اأ(.
ب- انزع زجاجة الوثيقة الأ�سلية كما في ال�سكل )1/ب(.

جـ- ام�سح زجاجة الوثيقة الأ�سلية بقطعة قما�ص كما في ال�سكل )1/ج(.
د - ُفّك الغطاء الداخلي لوحدة التعري�ص با�ستخدام المفّك المنا�سب كما في ال�سكل 

)1/د(.

تمرين)4-4(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

)اأ(                                                            )ب(

)جـ(                                                            )د(
ال�سكل )1(

ُفّك م�سباح التعري�ص 2-
ال�سكل )2/اأ( مع  المنا�سب، كما في  ُفّك براغي تثبيت حامل الم�سباح بالمفّك  اأ  - 

مراعاة عدم فّك البراغي التي عليها طلء اأحمر.
ب- ُفّك برغي تثبيت ما�سكة الو�سلة بالمفّك المنا�سب كما في ال�سكل )2/ب(.

جـ- انزع الكبل من اللوحة الإلكترونية، كما في ال�سكل )2/ج(.
د  - ُفّك براغي تثبيت م�سباح التعري�ص، كما في ال�سكل )2/د(.

هـ - انزع الم�سباح.

)اأ(                                    )ب(                                    )جـ(                                  )د(
ال�سكل )2(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

التعري�ــص  م�ســباح  افح�ــص   - و 
ال�سوئي با�ستخدام جهاز متعدد 
الرقمــي )DMM(، كما  القيا�ص 
فــي ال�ســكل )3(، وتاأكــد من 
كان  اإذا  وا�ســتبدله  �ســلحيته، 

ال�سكل )3(تالًفا.

فّك العربات والمرايا:3-
اأ   - ُفّك براغي تثبيت العربة الأولى بالمفّك المنا�سب كما في ال�سكل )4/اأ(.

ب- اأزل ال�سفائح الزنبركية المثّبتة للمراآة كما في ال�سمل )4/ب(
جـ- انزع المراآه.

)اأ(                                                            )ب(
ال�سكل )4(

ارفع حافظة �سلك الما�سح بحذر �سديد لمنع تفّكك اأو تقّطع الأ�سلك وكي ل ي�ساب 4-
عمود التحريك باأذى، وحتى ل تتجّرح الأ�سلك، كما في ال�سكل )5/اأ(.

حّرر براغي تثبيت حامل ال�سلك با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل )5/ب(.5-

ال�سلك من 6- ثّمّ حّرر  الما�سح،  التعليق، وثّبته مع طرف ج�سم  ال�سلك من طرف  اف�سل 
بكرة العربة الثانية، كما في ال�سكل )5/ب(.

الثانية بتحريكها بدرجة )45°( وتبًعا لدليل ال�سيانة، كما في ال�سكل )7/5- ازل العربة 
جـ(.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

اأزل ال�سفائح الزنبركية من اأطراف المراآة الثانية، واأزل المراآة، كما في ال�سكل )5/د(.8-
اأزل ال�سفائح الزنبركية من اأطراف المراآة الثالثة واأزل المراآه، كما في ال�سكل )5/هـ(.9-

نّظف المرايا التي قمت بفّكها با�ستخدام قطعة من القما�ص القطني المرطب بالكحول، 10-
كما في ال�سكل )5/و(.

)اأ(                                                                 )ب(

)جـ(                                                                 )د(

)هـ(                                                                 )و(

ال�سكل )5(

ُفّك ال�سلك الأمامي من البكرة الخا�سة به، كما في ال�سكل )6/اأ(.11-
ُفّك ال�سلك الخلفي من البكرة الخا�سة به، كما في ال�سكل )6/ب(.12-
ُفّك  الق�شاط من البكرة، كما في ال�شكل )6/ج(.13-
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك براغي تثبيت البكرة بالمفّك المنا�سب، واأزل البكرة كما في ال�سكل )6/د(.14-

اأعد تركيب الأ�سلك والأق�سطة والبكرات.15-

)اأ(                                    )ب(                                   )ج(                                   )د(
ال�سكل )6(

فّك العد�سة16-
اأ  - ُفّك براغي تثبيت وحدة تحويل ال�سوء با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل 

)7/اأ(.
بالكحول، كما في  المرّطب  القطني  القما�ص  با�ستخدام قطعة من  العد�سة  نّظف  ب- 

ال�سكل )7/ب(. 
جـ- اأزل العد�سة، كما في ال�سكل )7/جـ(.

القيا�ص  متعدد  با�ستخدام جهاز  الخطوة  محّرك  اأطراف  على  الفولطيات  افح�ص   - د 
الرقمي.

)اأ(                                                  )ب(                                                 )جـ(
ال�سكل )7(

هـــ - نظــف مج�ــصّ وحــدة جهاز 
مزدوج ال�سحنة با�ستخدام قطعة 
قما�ــص جافة، كما في ال�ســكل 

ال�سكل )8()8(.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

 ُفّك جهاز مزدوج ال�سحن.17-
 ُفّك الو�سلت  رقم )3(، كما في ال�سكل )9/اأ(.18-

ُفّك براغي التثبيت با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل )9/ب(.19-

ال�سكل )9()اأ(                                                          )ب( 

انزع جهاز مزدوج ال�سحن .20-
ُفّك الغطاء با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل )10/اأ(. 21-

تفّقد مكّونات وحدة الليزر المبّينة في ال�سكل )10/ب(، ثّم املأ الجدول اأدناه.22-

ال�سكل )10()اأ(                                                                       )ب( 

الآتية، 23- والمنّظمات  المج�ّسات  مواقع  حّدد 
والمبّينة في ال�سكل )11(:
اأ    - مج�ّص حجم الوثيقة.

ب - مج�ّص التحّكم في مو�سع المرايا.
جـ - مج�ّص التعري�ص الآلي للعد�سات.

ال�سكل )11(د   - مج�ّص التحّكم في مو�سع العد�سات.

الوظيفةالمكّونالرقم
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تقويم التمرين

1- ماذا يحدث في الحالت الآتية:
- لم تثّبت م�سباح التعري�ص ال�سوئي في مكانه تثبيًتا جيًدا.

- غّيرت موقع اإحدى المرايا.
- ا�ستبدلت م�سباح التعري�ص باآخر بقدرة اأقل.

- غّيرت مكان تثبيت العد�سة.
2- هل يوؤثر عك�ص قطبية م�سباح التعري�ص عند تركيبه في جودة ال�سورة؟

 3- كيف ت�سّخ�ص اأعطال محرك العد�سة؟
 4- ما الحالت التي يجب فيها تغيير م�سباح التعري�ص؟

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب 
توجيهات المعلم:

وحّدد   ،)12( ال�سكل  في  المبّينة  التعري�ص  وحدة  ُفّك    -
الأجزاء الرئي�سة المكّونة لها، ودّون النتيجة في دفترك.

ال�سكل )12(
دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 

كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ًل  يبّين الخطوات  جميعها التي قمت بها.24- اكتب تقريًرا مف�سّ
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�شيانة مجموعة ال�شحن في اآلة ت�شوير الوثائق

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
تفّك مجموعة ال�سحن، وتتعّرف مكوناتها.  - 

تنّظف مجموعة ال�سحن، وتعيد تركيبها.  - 
تفح�ص وحدة الفولطية العالية.  - 

تحّدد اأعطال مجموعة ال�سحن، وت�سونها.  - 

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
- اأدوات تنظيــف )كحــول خا�ســة بــاآلت 

ت�سوير الوثائق، قطعة قما�ص قطنية(.
- �سحمة بي�ساء.

- دليل ال�سيانة والت�سغيل.

- اآلة ت�سوير وثائق رقمية )مزّودة بكرت 
.)USB الطابعة وكرت ال�سبكة، ومنافذ

.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -
- جهاز قيا�ص الفولطية العالية.

- حقيبة عدة يدوية.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
: فّك وحدة ال�سحن اأولاً

الح�ّسا�سة  الأ�سطوانة  مجموعة  انزع 
في  كما  للخارج،  ب�سحبها  لل�سوء 

ال�سكل )1(.
ال�سكل )1(

ُفّك برغي تثبيت وحدة ال�سحن با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل )2/اأ(. 2-

انزع  وحدة ال�سحن من وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء ، كما في ال�سكل )2/ب(. 3-

تفّقد وحدة ال�سحن، كما في ال�سكل )2/جـ(.4-

تمرين)5-4(



360

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

)اأ(                                        )ب(                                        )جـ(
ال�سكل )2(

ُفّك زنبرك تثبيت ال�سبكة بمفّك الزنبركات المنا�سب مع توخي الحذر، حتى ل تتلف 5-
زنبركات تثبيت ال�سبكة، كما في ال�سكل )3/اأ( و )3/ب(.

انزع ال�سبكة، كما في ال�سكل )3/جـ(.6-

)اأ(                                        )ب(                                        )جـ(
ال�سكل )3(

نّظف �سلك ال�سحن اإذا كان مّت�سًخا با�ستخدام الملقط القطني المبّلل بالكحول.7-

ا�ستبدله اإذا كان تالًفا، كما في ال�سكل 8-
.)4(

ال�سكل )4(

)�ســلك 9- ال�ســحن  �ســلك  افح�ــص 
الكورونا( م�ســتخدًما جهــاز متعدد 
القيا�ص الرقمــي )DMM(، وتاأكد من 
�ســلحيته، وا�ســتبدله اإذا كان تالًفا، 

ال�سكل )5(كما في ال�سكل )5(.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك زنبرك تثبيت ال�سبكة بمفّك الزنبركات المنا�سب مع توخي الحذر، حتى ل تتلف 10-
زنبركات تثبيت ال�سبكة.

-1
ثانياًا: فح�ص وحدة الفولطية العالية

ُفّك اللوحة الرئي�سة، كما في ال�سكل )6/اأ(.
حّرر الو�سلت جميعها من اللوحة الرئي�سة.2-
حّرر و�سلت لوحة الفولطية العالية، كما في ال�سكل )6/ب(.3-
ُفّك غطاء لوحة الفولطية العالية، كما في ال�سكل )6/جـ(.4-

انزع لوحة الفولطية العالية، كما في ال�سكل )6/د(.5-

)اأ(                                   )ب(                                   )جـ(                                   )د(
ال�سكل )6(

في 6- كما  الفولطية  وحدة  اأجزاء  تفّقد 
ال�سكل )7(، واملأ الجدول اأدناه:

ال�سكل )7(

الوظيفةالمكّونالرقم



362

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افح�ص الفولطية العالية على المخارج الخا�سة بوحدة الفولطية العالية ، م�ستخدًما جهاز 7-
قيا�ص الفولطية العالية، ثّم دّون النتائج التي ح�سلت عليها في الجدول اأدناه:

-1
ثالثاًا:�سيانة عطل )ال�سورة ل تظهر على الورقة(
 كّرر الخطوات )1-5( الواردة في ثانًيا.

ا�ستبدل �سلك ال�سحن اإذا كان ال�سلك مقطوًعا.2-
�سّد �سلك ال�سحن .3-
تفّح�ص مخارج وحدة الفولطية العالية.4-
اأعد تركيب وحدة ال�سحن.5-
اأعد ت�سغيل الآلة، ولحظ ظهور ال�سورة على الن�سخ.6-
ًل  يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.7- اكتب تقريًرا مف�سّ

نوع الفولطية المقي�سةقيمة الفولطية المقي�سةوحدة ال�سحن
وحدة ال�سحن الرئي�سة

وحدة ال�سحن في وحدة نقل ال�سورة
وحدة ال�سحن في وحدة ف�سل الورق

تقويم التمرين

1- علل ما ياأتي:
اأ   - وجود ال�سبكة في وحدة ال�سحن.

ب- تحوي وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة على وحدة ال�سحن الرئي�ص.
2- ما نوع الفولطية المغّذية ل�سلك ال�سحن الرئي�ص؟

 3- ماذا يحدث لو تّم تركيب �سبكة ال�سكوروترون بطريقة معكو�سة؟
 4- ماذا يح�سل ل�سلك ال�سحن لو تّم �سّده اأكثر من المطلوب؟

 5- ما تاأثير ات�ساخ اأ�سلك ال�سحن في ال�سورة الناتجة؟
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الوحدة الرابعة: التدريب العملي

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب 
توجيهات المعلم:

ال�سكل  في  المبّينة  ال�سحن  مجموعة  ُفّك    -
لها،  المكّونة  الرئي�سة  الأجزاء  )8(، وحّدد 

ودّون النتيجة في دفترك.
ُفّك وحدة �سحن اأخرى في اآلة ت�سوير وثائق    -

جديدة.
ال�سكل )8(

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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فّك وحدة الأ�شطوانة الح�ّشا�شة لل�شوء

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تفّك الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء،وتعيد تجميعها.

 - تتتبع نواقل الحركة في مجموعة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة،وت�سونها.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
مادة  قطنية،  قما�ص  )قطعة  تنظيف  اأدوات   -

الكحول(.
- دليل الت�سغيل وال�سيانة الخا�ص بالآلة.

- اآلة ت�سوير وثائق رقمية )مزّودة بكرت 
.)USB الطابعة وكرت ال�سبكة، ومنافذ

- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

انزع وحدة التظهير من الآلة ،كما في 1-
ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

ُفّك برغي تثبيت وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما 2-
في ال�سكل )2/اأ(. 

ال�سكل 3- بها، كما في  الخا�سة  ال�سكة  لل�سوء على  الح�ّسا�سة  الأ�سطوانة  ا�سحب وحدة 
)2/ب(. 

انزع وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء، كما في ال�سكل )2/جـ(.4-
�سع وحدة الأ�سطوانة  الح�ّسا�سة لل�سوء على الطاولة، وتفّقدها، كما في ال�سكل )2/د(.5-

تمرين)6-4(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

)اأ(                                   )ب(                                   )جـ(                                   )د(
ال�سكل )2(

لل�سوء 6- الح�ّسا�سة  الأ�سطوانة  ُفّك 
با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في 

ال�سكل )3(.
ال�سكل )3(

ا�ستبدل الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء اإذا كانت تالفة، ثّم اأعد تجميعها.7-

ال�سكل 8- في  الحركة، كما  نواقل  تتبع 
اإن  التالفة  القطع  وا�ستبدل   ،)4(

وجدت.
ال�سكل )4(

ًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.9- اكتب تقريًرا مف�سّ
تقويم التمرين

1- كيف يمكن ال�ستدلل على نوع الأ�سطوانة الح�ّسا�سة بالنظر؟
2- ما الإجراءات المّتبعة في حفظ الأ�سطوانة الح�ّسا�سة؟

3- ما نواقل الحركة الم�ستخدمة في نقل الحركة من المحّرك اإلى الأ�سطوانة الح�ّسا�سة؟
4- لماذا ل يتّم تعري�ص الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء مبا�سرة؟
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تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب 
توجيهات المعلم:

اأح�سر مجموعة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة من اآلة ت�سوير م�ستخدمة في م�سغلك، وُفّك مكّوناتها    -
جميعها، ثّم اأعد تركيبها.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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الوحدة الرابعة: التدريب العملي

�شيانة مجموعة التظهير في اآلة ت�شوير الوثائق

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
تفّك مجموعة التظهير،وتعيد تركيبها.  - 

تمّيز مكّونات مجموعة التظهير.  - 
تتتبع نواقل الحركة في وحدة التظهير.  - 

ت�سّخ�ص اأعطال مجموعة التظهير وت�سونها.    - 

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
- اأدوات تنظيف )كحول، قطعة قا�ص قطنية(.

- دليل الت�سغيل وال�سيانة الخا�ص بالآلة.

- اآلة ت�سوير وثائق.
.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -

- حقيبة عدة يدوية.
خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
اأولاً : فّك مجموعة التظهير 

ت�سوير  لآلة  الأمامي  الباب  افتح 
الوثائق، كما في ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

ُفّك البراغي المثّبتة لمجموعة التظهير 2-
با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في 

ال�سكل )2(.
ال�سكل )2(

في 3- كما  التظهير،  مجموعة  ا�سحب 
ال�سكل )3(.

ال�سكل )3(

تمرين)7-4(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

با�ستخدام 4- التظهير  وحدة  غطاء  ُفّك 
المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل)4(

ال�سكل )4(

حّرك م�سّنن مجموعة المظّهر  مّرات  5-
لتوزيع   )2( ال�سهم  باتجاه  عدة 

المظّهر، كما في ال�سكل )5(.
ال�سكل )5(

تفّقد المكّونات الأ�سا�سية لمجموعة 6-
التظهير، المبّينة في ال�سكل )6(، ثّم 

املأ الجدول )1(.

ال�سكل )6(

ثانياًا : نواقل الحركة في مجموعة التظهير
مجموعة  في  الحركة  نواقل  تتبع 

التظهير كما في ال�سكل )7(.
ال�سكل )7(

-1
ثالثاًا: �سيانة عطل )ال�سورة تظهر بي�ساء تماماًا(

ُفّك مجموعة التظهير.

اأنها 2- الأخرى، وتاأكد من  الم�سّننات  الممغنطة، وراقب حركة  الأ�سطوانة  حّرك م�سّنن 
تدور بحرية، وا�ستبدل الم�سّننات اإذا كانت تالفة.

الوظيفةالمكّونالرقم
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الوحدة الرابعة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

افح�ص اأ�سطوانة خلط المظّهر .3-
افح�ص زنبرك تحريك المظّهر.4-
افح�ص �سفرة تنظيم المظّهر.5-
افح�ص مج�ّص تركيز الحبر.6-
افح�ص فولطية النحياز با�ستخدام جهاز قيا�ص الفولطية العالية.7-
افح�ص مج�ّص نفاد الحبر.8-
-9.)Toner Supply Unit( افح�ص وحدة تزويد الحبر

تفّقد �سيور نقل الحركة، وا�ستبدلها اإذا كانت تالفة.10-
اأعد تركيب مجموعة التظهير.11-
اأعد ت�سغيل الآلة، وفي حال بقي العطل، فا�ستبدل المظّهر.12-
ًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.13- اكتب تقريًرا مف�سّ

تقويم التمرين

1- اذكر الأعطال المحتملة لمجموعة التظهير .
2- عّدد الأماكن التي يمكن للمظّهر اأن يت�سّرب منها.

3- لماذا تخرج ال�سورة بي�ساء عند تلف اأحد م�سّننات نقل الحركة في مجموعة التظهير؟
تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو ح�سب 
توجيهات المعلم:

- اأ�سلح العطل في اآلة ت�سوير وثائق : زيادة ن�سبة الحبر في مادة المظّهر.

دّون خطــوات العمــل التي اّتبعتهــا، ثّمّ قّيم 
تنفيــذك لــكل خطوة، وفــق قائمة �ســطب 

محددة ووا�سحة كما ياأتي:
احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم



370

�شيانة نظام تغذية الورق في اآلة ت�شوير الوثائق

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
 - تفّك اأ�شطوانات )التقاط الورق وف�شله، �شحب الورق، تغذية الورق، الت�شجيل، نقل ال�شورة، 

اإخراج الن�سخ(.
 - ت�سّخ�ص اأعطال نظام تغذية الورق في اآلة ت�سوير الوثائق وت�سونها.

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
مادة  قطنية،  قما�ص  )قطعة  تنظيف  اأدوات   -

الكحول(.
- �سحمة بي�ساء.

- دليل الت�سغيل وال�سيانة الخا�ص بالآلة.

- اآلة ت�سوير رقمية )مزّودة بكرت الطابعة 
.)USB وكرت ال�سبكة، ومنافذ

- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
اأولاً: فّك مجموعة تغذية الورق

افتح الباب الجانبي، كما في ال�سكل 
.)1(

ال�سكل )1(

ُفّك البراغي المثّبتة لمجموعة تغذية الورق با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل 2-
)2/اأ(.

التغذية، 3- مجموعة  انزع 
كما في ال�سكل )2/ب(.

)اأ(                                                     )ب( 
ال�سكل )2(

تمرين)8-4(
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الوحدة الرابعة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تفّقــد المكّونــات الأ�سا�ســية لمجموعــة 4-
تغذية الورق، المبّينة في ال�ســكل )3(، ثّم 

املأ الجدول )1(.

ال�سكل )3(

ُفك بكرات التقاط الورقة: 5-
اأ   - ا�سحب الكا�سيت للخارج.

ب- ُفّك براغي تثبيت بكرة ف�سل الورق 
المفّك  وبا�ستخدام  للأ�سهم  تبًعا 

المنا�سب، كما في ال�سكل )4(.
ال�سكل )4(

جـ- ا�سغط �سفيحة رفع الورقة للأ�سفل.
د-  ُفّك اإحدى كليب�سات التثبيت رقم )4( 
با�ستخدام المفّك الخا�ص بالكلي�سبات 

من طرف بكرة التقاط الورق.
هـ- ا�شحب مجموعة بكرة التقاط الورق 
رقم )5( للخلف؛ لتتمكن من دفعها 

ال�سكل )5(للأمام كما في ال�سكل )5(.

و- ُفّك كليب�سة التثبيت  با�ستخدام المفّك 
بكرة  وانزع  بالكلي�سبات،  الخا�ص 
التقاط الورق للخارج، كما في ال�شكل 

رقم )6(.
ال�سكل )6(

الوظيفةالمكّونالرقم
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ز- با�ســتخدام قطعــة قما�ــص ناعمة 
مثــل  الكحــول  مــن  وقليــل 
ال�ســبيرتو، ام�ســح بكــرة تغذية 

الورق، كما في ال�سكل )7(.
ال�سكل )7(

-1
ثانياًا: فّك مجموعة ف�سل الورق

ُفّك درج الورق.

حّرر مربط التثبيت، ثّمّ انزع مجموعة 2-
في  كما  الورق،  ف�سل  بكرة  حامل 

ال�سكل )8(.

ال�سكل )8(

ُفك بكرة الف�سل3-
اأ   - ُفّك حامل بكرة ف�سل الورق.

ب- ارفع ذراع بكرة ف�سل الورق، ثّم انزع مجموعة ف�سل الورقة.
جـ- ُفّك المحور،ثّمّ ا�سحب العمود، وانزع بكرة الف�سل. 

د - ُفّك زنبرك الف�سل، ثّمّ انزع غطاء الزنبرك، كما في ال�سكل )9/اأ(.
هـ- ام�سح بكرة ف�سل الورقة بو�ساطة قطعة قما�ص قطنية مبللة بالكحول، كما في ال�سكل 

)9/ب(.

)اأ(                                                                   )ب( 
ال�سكل )9(
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الوحدة الرابعة: التدريب العملي

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

تنظيف بكرات التزامن : با�ستخدام قطعة 4-
الكحول،  من  وقليل  ناعمة  قما�ص 
مثل ال�سبيرتو، ام�سح رولت التزامن 
اليمين(، كما  الي�سار والرول  )الرول 

ال�سكل )10(في ال�سكل )10(.
فك مزيل غبار الورق5-

اأ   - ُفّك براغي التثبيت با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل )11/ اأ(.
ب- ُفّك درج الورق.

جـ- ُفّك براغي التثبيت با�ستخدام المفّك المنا�سب، ثّمّ ُفّك مزيل غبار الورق، كما في 
ال�سكل )11/ب(.

د - نّظف مزيل غبار الورق با�ستخدام فر�ساة، كما في ال�سكل )11/جـ(.

)اأ(                                              )ب(                                               )جـ(
ال�سكل )11(

تنظيف بكرة النقل في �سينية التغذية الجانبية6-
اأ   - ُفّك براغي التثبيت با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل )12/اأ(.

ب- اف�سل الو�سلة، كما في ال�سكل )12/اأ(.
جـ- ُفّك بكرة النقل في �سينية التغذية الجانبية، كما في ال�سكل )12/اأ(. 

د  - نّظف بكرة النقل ل�سينية التغذية الجانبية با�ستخدام قطعة قما�ص ناعمة مع ال�سبيرتو، 
كما في ال�سكل )12/ب(.

)اأ(                                                                  )ب( 
ال�سكل )12(
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فّك مجموعة ا�ستقبال الورق 7-
با�ستخدام  التثبيت  براغي  ُفّك   - اأ   

المفّك المنا�سب .
ب- انزع مجموعة ا�ستقبال الورقة، 

كما في ال�سكل )13(.
ال�سكل )13(

فّك بكرة تغذية الورق8-
اأ  - ُفّك حلقة الإيقاف، وانزع بكرة 
ا�ستقبال وتغذية الورقة، كما في 

ال�سكل )14(.
با�ستخدام  التغذية  بكرة  نّظف  ب- 

ال�سكل )14(قطعة مبلل بالكحول.

فّك المحّرك الرئي�ص 9-
اأ   - اف�سل التيار الكهربائي عن الآلة.

اللوحة  من  الو�سلت  اف�سل  ب- 
الإلكترونية.

با�ستخدام  التثبيت  براغي  ُفّك  جـ- 
المفّك المنا�سب.

في  الرئي�ص،كما  المحرك  انزع   - د 
ال�سكل )15(.

ال�سكل )15(
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

فّك اأ�سطوانة الت�سجيل10-
با�ستخدام  التثبيت  براغي  ُفّك   - اأ   

المفّك المنا�سب.
ب- انزع لوحة البطانة المعدنية.

المرحل، كما في  اف�سل و�سلة  جـ- 
ال�سكل )16(ال�سكل )16(.

د  -  ُفّك حلقة الإيقاف.
باتجاه  ال�سغط  �سفيحة  ادفع  هـ- 
الأ�سهم، كما في ال�سكل )17(.

و - انزع اأ�سطوانة الت�سجيل، كما في 
ال�سكل )17(.

ال�سكل )17(

ز - ُفــّك حلقــة الإيقــاف، كمــا في 
ال�سكل )18( ،ثّمّ انزع:

● م�سّنن التغذية.
● م�سّنن التتابع.

ال�سكل )18(● بكرة الت�سجيل.

فك مجموعة اإخراج الن�سخ 11-
اأ   - ُفّك و�سلة المرّحلت.

با�ستخدام  التثبيت  براغي  ُفّك  ب- 
المفّك المنا�سب.

جـ- حّرر المربط.
في  كما  الإخراج،  وحدة  انزع   - د 

ال�سكل )19(ال�سكل )19(.
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-1

ثالثاًا: �سيانة عطل: تعليق الورق في وحدة 
تغذية الورق

انظــر اإلــى لوحة الت�ســغيل بنــاًء على 
التو�ســيحي، وحــّدد مكان  الر�ســم 
تعليق الورق، كما في ال�سكل )20(.

ال�سكل )20(

في 2- ،كما  للآلة  الأمامي  الباب  افتح 
ال�سكل )21(.

ال�سكل )21(

ا�سحب وحدة تغذية  الورق، كما في 3-
ال�سكل )22(.

ال�سكل )22(

بيــن 4- مــن  العالقــة  الورقــة  ا�ســحب 
اأ�ســطوانات التغذية مع الحر�ص على 
عدم تمزيق الورقة، كما في ال�ســكل 

.)23(
ال�سكل )23(

ًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.5- اكتب تقريًرا مف�سّ
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تقويم التمرين

1- عّلل ما ياأتي:
- وجود اأ�سطوانة الت�سجيل في وحدة تغذية الورق.

- عند دوران اأ�شطوانة التغذية، تتوقف اأ�شطوانة التقاط الورق عن الدوران.
2- ما ناقل الحركة الم�ستخدم في وحدة تغذية الورق للتحّكم في دوران اأ�سطوانات التغذية؟

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو 
ح�سب توجيهات المعلم:

- اأ�سلح العطل في اآلة ت�سوير وثائق: الورقة ل تخرج من الحافظة.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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�شيانة مجموعة التثبيت في اآلة ت�شوير الوثائق

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تفّك مجموعة التثبيت في اآلة ت�سوير الوثائق ،وتعيد تركيبها.

 - تمّيز مكّونات مجموعة التثبيت.
 - تتتّبع نواقل الحركة في مجموعة التثبيت.

 - ت�سّخ�ص اأعطال مجموعة التثبيت وت�سونها.  

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
قما�ص  قطعة  )كحول،  تنظيف  اأدوات   -

قطنية(.
- �سحمة بي�ساء.

- دليل الت�سغيل وال�سيانة الخا�ص بالآلة.

- اآلة ت�سوير وثائق )مزّودة بكرت الطابعة وكرت 
.)USB ال�سبكة، ومنافذ

.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
اأولاً: فّك مجموعة التثبيت

انزع مجموعة التثبيت من الآلة، كما 
في ال�سكل )1(.

ال�سكل )1(

با�ستخدام 2- التثبيت  وحدة  غطاء  ُفّك 
ال�سكل  في  كما  المنا�سب،  المفّك 

.)2(

ال�سكل )2(

تمرين)9-4(
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تفّقد المكّونات الأ�سا�سية لمجموعة 3-
ثّم  ال�سكل )3(،  المبّينة في  التثبيت، 

املأ الجدول )1(.

ال�سكل )3(

ُفّك غطاء اأ�سطوانة التنظيف با�ستخدام 4-
ال�سكل  في  كما  المنا�سب،  المفّك 

.)4(
ال�سكل )4(

با�ســتخدام 5- التنظيف  اأ�ســطوانة  ُفــّك 
المفّك المنا�ســب، كما في ال�ســكل 

.)5(
ال�سكل )5(

ُفّك اأظافر الف�سل عن مجموعة التثبيت:6-
ُفــّك براغــي التثبيت  با�ســتخدام   -

المفّك المنا�سب. 
افتــح الغطــاء الأمامــي لمجموعة   -

ال�سكل )6(التثبيت، كما في ال�سكل )6(.

باإزالة 7- الحرارة  مج�ّص  ُفّك 
با�ستخدام  التثبيت  براغي 
في  كما  المنا�سب،  المفّك 

ال�سكل )7(.
ال�سكل )7(

الوظيفةالمكّونالرقم
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با�ستخدام 8- الحراري  الم�سهر  ُفّك 
ال�سكل  في  كما  المنا�سب،  المفّك 

.)8(

ال�سكل )8(

ُفّك الغطاء الجانبي لوحدة التثبيت با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في ال�سكل )9/اأ(.9-

ُفّك م�سّننات نقل الحركة با�ستخدام المفّك المنا�سب،كما في ال�سكل )9/ب(.10-

ال�سكل )9(

للأ�ســطوانة 11- الأّول  الم�ســّنن  ُفــّك 
الحرارية با�ستخدام المفّك المنا�سب، 

كما في ال�سكل )10(.

ال�سكل )10(
�سّحم الم�سننات من الطرفين ب�سحمة بي�ساء.12-

بين 13- البي�ساء  ال�سحمة  من  كمّية  �سع 
الثالث  والم�سّنن  ال�سّخان  م�سباح 
الداخلي والخارجي، كما في ال�سكل 

.)11(

ال�سكل )11(
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الحراريــة 14- الأ�ســطوانة  م�ســنن  ُفــّك 
الثالث، كما في ال�سكل )12(.

ال�سكل )12(

ُفّك م�سّنن الأ�سطوانة الحرارية الثاني  با�ستخدام المفّك المنا�سب.15-
انزع البطانة المعدنية.16-
�سّحم الم�سّننات من الطرفين ب�سحمة بي�ساء.17-

ُفّك الم�سباح الحراري 18-
اأ  - ُفــّك براغــي التثبيت  با�ســتخدام 

المفّك المنا�سب.
حّرر م�سابك التثبيت. ب- 

ا�ســتخرج حامل غطاء مجموعة  جـ- 
الحرارة، كما في ال�سكل )13(.

ال�سكل )13(

د -  ُفــّك براغي التثبيت با�ســتخدام 
المفّك المنا�سب.

الأ�ســطوانة  حامــل  ا�ســتخرج  هـــ- 
الحرارية. 

و -  ُفّك م�سباح الأ�سطوانة الحرارية  
با�ســتخدام المفّك المنا�ســب ، 

كما في ال�سكل )14(.
ال�سكل )14(
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-1
ثانياًا :�سيانة عطل: �سهولة م�سح الحبر عن ال�سورة

 ُفّك مجموعة التثبيت.
اأعد �سبط عيار ال�سغط بين اأ�سطوانتي التثبيت.2-
اأعد مجموعة التثبيت اإلى مكانها.3-
اأعد ت�سغيل الآلة.4-
اإذا ا�ستمر العطل، ا�ستبدل الحبر الموجود في الآلة.5-
اأعد ت�سغيل الآلة، وتاأكد من زوال العطل.6-

-1
ثالثاًا: �سيانة عطل: تح�سير م�ستمر للورق قبل دخوله اإلى مجموعة التثبيت

 افتح الغطاء الجانبي لآلة ت�سوير الوثائق.
دّقق في مو�سع تح�سير الورقة، وتاأكد من اأّن الورقة لم تدخل في مجموعة التثبيت.2-
افتح مجموعة نقل الورق، وحّرك ذراعها اإلى الأ�سفل.3-
ا�سحب الورقة المتوقفة اأمام مجموعة التثبيت.4-
اأعد ت�سغيل الآلة.5-
ا�سغط كب�سة بدء الت�سوير، وراقب �سير الورقة.6-
تاأكد من اأّن الورقة تتوّقف اأمام مدخل مجموعة التثبيت.7-
تاأكد من اأّن اأ�سطوانات التثبيت ل تدور.8-
ُفّك مجموعة التثبيت.9-

تفّقد عيار دليل دخول الورق، وتاأّكد من عدم وجود اأج�سام غريبة فيه.10-
اأعد �سبط عيار دليل دخول الورق ح�سب تعليمات ال�سركة ال�سانعة.11-
تفّقد م�سّننات نقل الحركة الموجودة في الجهة الخلفية من مجموعة التثبيت.12-
تاأكد من �سلمة حركة الم�سّننات عن طريق تحريك المقب�ص اليدوي.13-
ا�ستبدل الم�سّنن اإذا كان تالًفا.14-
اأعد ت�سغيل الآلة، وتاأكد من زوال العطل.15-
تتّبع حركة الم�سّننات من جهة المحرك  اإن بقي العطل، وا�ستبدل الم�سنن  اإذا كان تالًفا.16-
اأعد ت�سغيل الآلة.17-
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-1

وحدة  في  العالق  الورق  عطل:  �سيانة  رابعاًا: 
التثبيت

الر�سم  وبناًء على  الت�سغيل  لوحة  اإلى  انظر 
الورق،  تعليق  مكان  حّدد  التو�سيحي، 

ال�سكل )15(كما في ال�سكل )15(.

افتح الباب الأمامي للآلة، كما في ال�سكل 2-
.)16(

ال�سكل )16(

في 3- كما  للأمام،  التثبيت  وحدة  ا�سحب 
ال�سكل )17(.

ال�سكل )17(

ا�سحب الورق العالق من اأ�سطوانة التثبيت، 4-
وإذا تعّذر �سحب الورق العالق، فيمكنك 
كان  )اإذا  الورق  خروج  فتحة  من  �سحبه 
اأقّل من ن�سف الورقة في وحدة التثبيت(، 

ال�سكل )18(كما في ال�سكل )18(.

ًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.5- اكتب تقريًرا مف�سّ



384

تقويم التمرين

1- ما اأهّم اأعطال مجموعة التثبيت التي ت�سّبب توقف الآلة عن العمل .
2- عّدد الأ�سباب التي توؤدي اإلى تح�سير الورق في مجموعة التثبيت.

،وطريقة  التثبيت  اأ�سطوانتي  بين  ال�سغط  عيار  اختلف  ب�سبب  المحتملة  الأعطال  اذكر   -3
معالجته.

4- اذكر اأهم الأ�سباب التي توؤدي اإلى تعليق الورق في اآلة ت�سوير الوثائق.
5- علل:  تتوقف وظائف الآلة جميعها عن العمل  عند تعليق الورق داخل اآلة ت�سوير الوثائق.

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو 
ح�سب توجيهات المعلم:

- اأ�سلح العطل في اآلة ت�سوير وثائق : انكما�ص الورق وتمّزقه عند خروجه من مجموعة التثبيت.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة ووا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم
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ال�شيانة الوقائية لآلة ت�شوير الوثائق

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

نتاجات التمرين

يُتوقَّع منك بعد تنفيذ هذا التمرين اأن:
- تجري ال�سيانة الوقائية لـ:

n مجموعة النظام الب�سري والم�سح ال�سوئي.
n مجموعة التظهير.                          n مجموعة التثبيت.

n نظام التغذية .                                 n نواقل الحركة.  

األدوات والتجهيزاتالمواد

- ورق ت�سوير.
- دليل الت�سغيل وال�سيانة.

قما�ص  قطعة  )كحول،  تنظيف  اأدوات   -
قطنية(.

- �سحمة بي�ساء.

- اآلة ت�سوير وثائق )مزّودة بكرت الطابعة وكرت 
.)USB ال�سبكة، ومنافذ

.)DMM( جهاز متعدد القيا�ص الرقمي -
- حقيبة عدة يدوية.

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
:  ال�سيانة الوقائية لمجوعة التعري�ص اأولاً

بقطعة  الزجاجية   الطاولة  ام�سح 
في  كما  بالكحول،  مبللة  قما�ص 

ال�سكل )1(.
ال�سكل )1(

مبللة 2- قما�ص  بقطعة  المرايا   ام�سح 
الطاولة  تزيل  اأن  بعد  بالكحول 

الزجاجية، كما في ال�سكل )2(.

ال�سكل )2(

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

-1
:  ال�سيانة الوقائية لمجوعة التعري�ص اأولاً

ام�ســح الطاولــة الزجاجيــة  بقطعــة 
قما�ــص مبّللــة بالكحــول، كمــا في 

ال�سكل )1(.
ال�سكل )1(

ام�ســح المرايــا  بقطعة قما�ــص مبّللة 2-
الطاولــة  تزيــل  اأن  بعــد  بالكحــول 

الزجاجية، كما في ال�سكل )2(.

ال�سكل )2(

تمرين)10-4(
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ُفــّك براغــي غطــاء النظام الب�ســري 3-
با�ستخدام المفّك المنا�سب، كما في 

ال�سكل )3(.

ال�سكل )3(

ام�ســح العد�ســة  بقطعة قما�ص ناعمة 4-
مبّللــة بالكحــول، كما في ال�ســكل 

.)4(

ال�سكل )4(

ُفّك براغي غطاء العد�ســة با�ســتخدام 5-
المفّك المنا�ســب، كما في ال�ســكل 

.)5(

ال�سكل )5(

-6  )CCD( نّظف جهاز مزدوج ال�سحنة
ناعمة وجافة، كما في  بقطعة قما�ص 

ال�سكل )6(.

ال�سكل )6(

ام�سح ق�سبان الما�سح ال�سوئي  بقطعة 7-
قما�ص ناعمة مبللة بالكحول، كما في 

ال�سكل )7(.

ال�سكل )7(
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-1
ثانياًا: ال�سيانة الوقائية لوحدة التظهير

الآلة كما  التظهير من  ا�سحب وحدة 
في ال�سكل )8/اأ(.

�سع وحدة التظهير على �سطح م�ستٍو، 2-
كما في ال�سكل ) 8/ب(.

قما�ص 3- بقطعة  التظهير  وحدة  ام�سح 
جافة ونظيفة.

نّظف ترو�ص نقل الحركة.4-
تفّقدالترو�ص، وا�ستبدل التالف منها.5-
�سّحم الترو�ص، ورّكب وحدة التظهير في الآلة.6-

-1
ثالثاًا :ال�سيانة الوقائية لوحدة التثبيت:

انزع وحدة التثبيت، كما في ال�سكل  
.)9(

ال�سكل )9(

والعلــوي 2- الجانبــي  الغطــاء  ُفــّك 
لوحــدة التثبيــت با�ســتخدام المفّك 

المنا�سب،كما في ال�سكل  )10(.

ال�سكل )10(

ام�سح اأ�سطوانتي التثبيت بقطعة قما�ص نظيفة مبّللة بالكحول.3-
افح�ص الأ�سطوانتين، وتاأكد من خلّوهما من التاآكل والهتراء.4-

)ب(
ال�سكل )8(

)اأ(
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تفّقد اأظافر الف�سل، وا�ستبدل التالف 5-
منها، كما في ال�سكل )11(.

ال�سكل )11(

-1
رابعاًا: ال�سيانة الوقائية لوحدة تغذية الورق

المفــّك  با�ســتخدام  البراغــي  ُفــّك 
المنا�سب ، كما في ال�سكل )12(.

ال�سكل )12( ا�سحب اأ�سطوانة ف�سل الورق.2-

بقطعة 3- الورق  ف�سل  اأ�سطوانة  ام�سح  
كما  بالكحول،  مبللة  ناعمة  قما�ص 

في ال�سكل)13(.
ال�سكل )13(

ا�سغط على �سفيحة رفع الورق.4-

ال�سكل )14(

ُفــّك ال�ســامولة با�ســتخدام المفــّك 5-
المنا�سب، كما في ال�سكل )14(.

ا�شحب محور اأ�شطوانة التقاط الورق 6-
في  كما  البطانة،  اإزالة  بعد  للخلف 

ال�سكل )15(.

ال�سكل )15(

انزع ال�سامولة با�ستخدام المفّك المنا�سب.7-
انزع اأ�شطوانة التقاط الورق، كما في 8-

ال�سكل )15(.
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خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

بقطعة 9- الورق  التقاط  اأ�شطوانة  ام�شح 
قما�ص ناعمة مبّللة بالكحول، وتاأكد 
من خلّوها من التاآكل و الهتراء،  كما 

في ال�سكل )16(.
ال�سكل )16(

ام�ســح اأ�ســطوانتي التزامــن العلويــة 10-
وال�ســفلية بقطعة قما�ــص ناعمة مبّللة 

بالكحول، كما في ال�سكل )17(.

ال�سكل )17(

-11
-12

-13

نّظف ترو�ص نقل الحركة.
 تفّقد الترو�ص من التاآكل، وا�ستبدل 

التالف منها، كما في ال�سكل )18(.
�سّحم الترو�ص كما في ال�سكل )18(.

ال�سكل )18(

ام�ســح اأ�ســطوانة نقل الــورق بقطعة 14-
قما�ــص مبّللــة بالكحــول، كمــا في 

ال�سكل )19(.

ال�سكل )19(

-1

ا: ال�سيانة الوقائية لل�ساحن الرئي�ص  خام�ساً
)اأ�سالك الكورونا(:

الأ�سطوانة  عن  ال�سحن  وحدة  ُفّك 
الح�ّسا�سة با�ستخدام المفّك المنا�سب، 

ال�سكل )20(كما في ال�سكل )20(.
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-1
:  ال�سيانة الوقائية لمجوعة التعري�ص اأولاً

بقطعة  الزجاجية   الطاولة  ام�سح 
في  كما  بالكحول،  مبللة  قما�ص 

ال�سكل )1(.
ال�سكل )1(

مبللة 2- قما�ص  بقطعة  المرايا   ام�سح 
الطاولة  تزيل  اأن  بعد  بالكحول 

الزجاجية، كما في ال�سكل )2(.

ال�سكل )2(

خطوات العمل والنقاط الحاكمةالرقم

ُفّك �سبكة ال�سحن.2-

ال�سكل )21(

وجافة، 3- نظيفة  قما�ص  بقطعة  نّظفها 
كما في ال�سكل)21(.

نّظف �سلك الكورونا و�سبكة ال�سحن  با�ستخدام فر�ساة تنظيف ناعمة، كما في ال�سكل 4-
) 22/اأ(، اأو با�ستخدام منفاخ الهواء كما في ال�سكل )22/ب(.

ال�سكل )22(

ًل يبّين الخطوات جميعها التي قمت بها.5- اكتب تقريًرا مف�سّ
تقويم التمرين

1- متى يف�سل ا�ستخدام الكحول في تنظيف الأجزاء المختلفة من الآلة؟
2- ما الذي ينتج من عدم اإجراء ال�سيانة الوقائية لوحدة التعري�ص ووحدة التظهير؟
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الوحدة الرابعة: التدريب العملي

تمارين للممارسة

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي اأو كمجموعات �سغيرة في الم�سغل، اأو 
ح�سب توجيهات المعلم:

- اأجِر ال�سيانة الوقائية لآلت ت�سوير الوثائق في م�سغلك ، ثّم املأ في الجدول الآتي الإجراء 
لكل مجموعة من مكّونات الآلة.

- م�ستعيًنا بدليل ال�سيانة، تعّرف رموز الأعطال )CODE(  في اآلة ت�سوير الوثائق التي تبّين :
 n  العطل .

 n  ا�ستبدال الم�ستهلكات. 
 n   نفاد الورق و الحبر.

دّون خطوات العمل التي اّتبعتها، ثّمّ قّيم تنفيذك لكل خطوة، وفق قائمة �سطب محددة 
ووا�سحة كما ياأتي:

احتفظ بتقويم اأدائك الذاتي في ملفك الخا�ص.

لنعمخطوات العملالرقم

المكّونالوحدة
المادة الم�ستخدمة في الإجراء

التنظيف ا�ستبدالت�سحيمتنظيف
التنظيف با�ستخدام الكحولالأ�سطوانة الحراريةالتثبيت

اأ�سطوانة ال�سغط
اأظافر الف�سل

الترو�ص
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التقويم الذاتي  

ممتازجيّدمقبولعنا�سر الأداءالرقم
اأجّهز اآلة ت�سوير الوثائق بالم�ستهلكات واأ�سغلها.1
اأ�سون وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.2
اأتعّرف لوحة التحكم ووحدات التخزين المغناطي�سية.3

واأ�سّخ�ص 4 تركيبها،  واأعيد  ال�سوئي،  التعري�ص  مجموعة  اأُفّك 
اأعطالها، واأ�سلحها.

اأعطالها، 5 واأ�سّخ�ص  تركيبها،  واأعيد  ال�سحن،  مجموعة  اأفّك 
واأ�سلحها.

اأفّك وحدة الأ�سطوانة الح�ّسا�سة لل�سوء، واأعيد تركيبها.6

اأعطالها، 7 واأ�سّخ�ص  تركيبها،  واأعيد  التظهير،  مجموعة  اأفّك 
واأ�سلحها.

اأفّك مجموعة تغذية الورق، واأعيد تركيبها، واأ�سّخ�ص اأعطالها، 8
واأ�سلحها.

اأعطالها، 9 واأ�سّخ�ص  تركيبها،  واأعيد  التثبيت،  مجموعة  اأفّك 
واأ�سلحها.

اأجري ال�سيانة الوقائية لوحدات الت�سوير المختلفة لآلة ت�سوير 10
الوثائق.

يمكنني بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:
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A
Access و�صول
Access Time زمن المعالجة
ADF كب�صة التغذية الآلية
Alignment محاذاة
Alpha Numeric Display �صا�صة عر�ض المعلومات
Analogue copier اآلت الت�صوير الت�صابهية
Anti-Spill Mylar بال�صتيكة منع ت�صّرب الحبر
ASCII �صيفرة تبادل المعلومات الأمريكية المعيارية
Atom ذّرة
Auto Duplex Unit جهاز قلب ال�صورة
Automatic Document Feeder جهاز التقليم الآلي
Automatic Document Feeder Key مفتاح التغذية الآلية
Automatic Feed تغذية اآلية
B
Bearing محمل
Belt ق�شاط
Bias Circuit دارة انحياز
Binary System نظام ثنائي
Booting اإقالع
Bucket Roller اأ�صطوانة الخلط
Bus ناقل
Bypass Tray ممّر التغذية الجانبي
C
Carrier ناقل
Cassette Select Indicators مبينات اختيارحافظة الورق
Cassette Select Key مفتاح حافظة الورق
CdS Drum اأ�صطوانة كبريتيد الكادميوم
Cell خلية
Central Processing Unit وحدة معالجة مركزية
Characters Per Second عدد المحارف في الثانية
Charge Coupled Device (CCD) جهاز تحويل ال�صحنات
Charging ال�صحن

قائمة المصطلحات
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Charging Suction ْحن مرحلة ال�صَ
Charging Unit وحدة ال�صحن الرئي�صة
Chip رقاقة
Clutch قاب�ض
Cleaning Blade �صفرة التنظيف
Cleaning Pad لبادة التنظيف
Cleaning Roller اأ�صطوانة التنظيف
Cleaning Section مرحلة التنظيف
Clear button كب�صة الإلغاء
Clear Key مفتاح الإلغاء
Cluster عنقود
Colored Copier اآلة ت�صوير ملّونة
Color Check Indicator مبّين لون الحبر
Computer Generation جيل حا�صوب
Contrast Key مفتاح التباين
Control Panel لوحة التحكم
Control Unit وحدة التحكم
Conveying Coil زنبرك نقل الحبر
Copier Stand قاعدة الآلة
Copy Button كب�صة الطباعة
Copy Counter عداد ال�صور
Copy Output Tray �صينية ا�صتقبال الن�صخ
Copy Process عملية الت�صوير
Copy Quantity Display مبّين عدد ال�صور
Copy Ratio Indicator مبّين ن�صبة التكبير والت�صغير
Corona Wire �صلك ال�صحن
Covers الأغطية
Current Limit Circuit دارة الحماية من فرط التيار )الحمل(
D   
Data بيانات
Delay تاأخير
Density adjustment تعديل كثافة الحبر
Developer مظّهر
Developer Replacement Required Indicator مبّين اإبدال المظّهر
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Developer Unit وحدة التظهير
Developing تظهير
Development Section مرحلة التظهير )الديفيلوبر(
Digit keys مفاتيح الأرقام
Digital Copier اآلة ت�صوير الوثائق الرقمية
Digital Duplicating Printer الآلة النا�صخة الرقمية
Digital Processor المعالج الرقمي
Discharging Section مرحلة التهيئة ) تفريغ ال�صحنة(
Disk قر�ض
Doctor Blade منظم المظّهر
Document Cover غطاء الطاولة الزجاجية
Doors الأبواب
Dot Matrix Printers طابعة الم�صفوفات النقطية
Drawer جارور
Drawer Module وحدة كا�صيتات التغذية
Drive ال�صواقة
Drive Gear مجموعة نقل الحركة
Driver قائد
Drum الأ�صطوانة الح�ّصا�صة لل�صوء
Drum Assembly مجموعة اأ�صطوانة الن�صخ
Drum Unit وحدة الأ�صطوانة الح�ّصا�صة
Duplex unit جهاز قلب الن�صخة للت�صوير على الوجهين
E
Edge Erase المحو الطرفي
Electrical charge �صحنات كهربائية
Electrostatics كهرباء �صاكنة
Encode يرمز
Energy Saver Button كب�صة توفير الطاقة
Energy Saving Mode توفير الطاقة
Enlargement Key مفتاح التكبير
Entry Slot فتحة التلقيم
Erasing المحو
Error Display Map لوحة )�صا�صة( تحديد موقع العطل
Error lamp م�صباح الخطاأ
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Exit Tray �صينية ال�صور
Exposing تعري�ض
Exposure Glass زجاجة التعري�ض
Exposure Indicators مبّينات التعري�ض ال�صوئي
Exposure Keys مفاتيح التعري�ض ال�صوئي
Exposure Lamp م�صباح التعري�ض
F
Facsimile النا�صوخ
Feed & Reverse Roller (FRR) نظام اأ�صطوانات التغذية العك�صي
Feed Roller عجل التغذية
Feeding System نظام التغذية
Filter المر�صح )الم�صفي(
First feed Tray button كا�صيت التغذية الأول
Fixing Unit مجموعة التثبيت
Flow Chart مخطط ان�صيابي
Fluorescent Lamp م�صباح الفلوري�صنت
Form Feed Switch مفتاح التغذية الكاملة للورقة
Format ت�صكيل
Friction pad و�صادة الحتكاك
Friction system نظام الحتكاك
Front Access Mechanism اآلية الدفع الأمامي
Front cover الغطاء الأمامي
Front Door الباب الأمامي
Function clear button كب�صة اإلغاء الحالة
Fusing التثبيت
Fusing Roller اأ�صطوانة التثبيت
Fusing Section مرحلة التثبيت
Fusing Sensor مجموعة التثبيت
G
Gear تر�ض
Guide Bar Assembly مجموعة ذراع التوجيه
H
Halogen Lamp م�صباح الهالوجين
Hardware معدات
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Heat Roller اأ�صطوانة الحـرارة
Heater Lamp م�صباح التثبيت
Help button مفتاح الم�صاعدة
High Voltage Unit وحدة الفولطية العالية
Holder حامل
HV  Transformer محّول فولطية عالية
I
Image mode حالة ال�صورة
Image Processing Unit (IPU) مجموعة معالجة ال�صورة
Image Reading Unit وحدة القراءة )الم�صح(
Image Transfer Section مرحلة نقل ال�صورة
Index دليل
Index  button كب�صة الإدخال
Indicator light م�صباح اإ�صارة
Initial Programmer Loading (IPL) عملية التحميل الأولية
Ink Jet Printer الطابعة النافثة للحبر
Ink Supply Key مفتاح التزويد بالحبر
Ink Supply Mechanism اآلة �صّخ الحبر
Interrupt button كب�صة اإيقاف موؤقت )مقاطعة(
J
Job Separator & Output Tray �صواني ا�صتقبال الن�صخ وف�صل عمليات الآلة
Job Status Button كب�صة حالة الت�صغيل
Jump قفز
K
Key مفتاح
Key Board لوحة الإدخال
Key Pad لوحة الأرقام
L
Lamp م�صباح
Large Capacity Cassettes حافظات الورق ذات ال�صعات العالية
Large Format Copier ت�صوير الخرائط
Laser Diode ثنائي الليزر
Laser Printer طابعة الليزر
Laser unit مجموعة الليـزر
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Latent Image �صورة كامنة
Left Cover الغطاء الأي�صر
Left Hinge الغطاء العلوي الأي�صر
Lens عد�صة
Letter Quality Printers الطابعات عالية الجودة
Light Emitting Diode (LED) الثنائي الباعث لل�صوء
Liquid Crystal  Display الما�صح ال�صوئي
Lower Fusing Roller اأ�صطوانة التثبيت ال�صفلية
M
Magnetic Bruch الفر�صاة المغناطي�صية
Magnetic Roller الأ�صطوانة الممغنطة
Main Corona Unit وحدة ال�صحن الرئي�ض
Main Erase Lamp م�صباح المحو الرئي�ض
Main Memory ذاكرة رئي�صة
Main Microprocessor Control Unit وحدة المعالج الدقيق والتحّكم الرئي�صة
Main Motor المحّرك الرئي�ض
Main Switch مفتاح الت�صغيل الرئي�ض
Maintenance Required Indicator مبّين الحاجة اإلى �صيانة
Manual Bypass Guide دليل التلقيم اليدوي
Manual Bypass tray �صينية تغذية الورق الجانبية يدويًّا
Manual Control التحّكم اليدوي
Manual Feed تغذية يدوية
Manual Feed Indicator مبّين التلقيم اليدوي
Master Preparing Machine اآلة تح�صير الن�صخ الأ�صلية
Mirror مراآة
Mirror Assemblies المرايا الم�صلعة
Misfeed Indicator مبّينات اأعطال تغذية الورق
Modem م�صمان
Monitor/ Pause button كب�صة ت�صغيل / ايقاف » فاك�ض«
Mouse فاأرة
N
Noise Filter مر�صح منع الت�صوي�ض
Numeric Key Pad لوحة الأرقام الع�صرية
O
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Odd Number Key مفتاح الت�صوير الفردي
Oil Pad لّبادة الزيت
On/Off Switch مفتاح الت�صغيل
On-Line Key مفتاح حالة الطابعة )مفتاح التجهيز(
Operating System نظام ت�صغيل
Operational Panel لوحة الت�صغيل
Optical Scanner الما�صح ال�صوئي
Optical System نظام ب�صري
Optional Equipment الأجهزة الإ�صافية )الختيارية(
Organic Photoconductive Drum الأ�صطوانة المطلية بمادة ع�صوية
Organic Photoconductors (OPC) المواد الع�صوية الح�ّصا�صة لل�صوء
Original Cover غطاء الأ�صل
Original Document الوثيقة الأ�صلية
Original Glass الزجاج الرئي�ض
Original Scale تدريج قيا�ض الوثيقة الرئي�ض
Original Sensor مجموعة اأ�صطوانة ال�صغط
Original Size Indicators مبّينات قيا�ض الوثيقة الأ�صلية
Original Stocker مخزن الوثائق الأ�صلية
Original Support �صينّية و�صع الن�صخ الأ�صلية
Output Tray �صينّية ال�صتقبال
Over voltage Protection Circuit دارة الحماية من زيادة الفولطية
P
Paper Cassette حافظة الورق
Paper Dust Plate �صفيحة اإزالة التلّوث
Paper Empty Indicator مبّين نفاد الورق
Paper feed cover (Upper، Lower) غطاء تحرير الورق العالق )علوي ، �صفلي( 
Paper Feed Pedestal قاعدة كا�صيتات التغذية
Paper Feed Roller اأ�صطوانة تغذية الورق
Paper Feed System نظام تغذية الورق
Paper Miss Feed اإ�صارت تعليق الورق
Paper Select Lever ذراع اختيار الورق
Paper Size Indicator موؤ�ّصرات قيا�ض الورق
Paper Thickness Lever ذراع اختيار �صمك الورق
Paper Transport Belt ق�شاط نقل الورق
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Paper Transport Rollers اأ�صطوانة نقل الورق
Paper Transport System نظام نقل الورق
Parallel Cable كابل التوازي
Parallel Port منفذ التوازي
Pause Key and Indicator مفتاح ومبّين التوقف
Photo �صورة
Photo Detector كا�صف ال�صوء
Photo Sensor مج�ّض �صوئي
Photoconductive المادة الح�ّصا�صة لل�صوء
Photoconductive Material طبقة التو�صيل ال�صوئي
Photocopying Processes مراحل الت�صوير
Pick – Up Roller اأ�شطوانة �شحب )التقاط( الورق
Pick-up roller feeds عجل ال�صتقبال
Pin م�صمار )اإبرة(
Pixel نقطة �صوئية
Platen cover غطاء زجاجة الت�صوير
Platen Sheet اأ�صطوانة تغذية الوثيقة الأ�صلية
Power Supply Unit وحدة التزويد الطاقة الكهربائية
Power Switch مفتاح الت�صغيل
Pre-scan الم�صح الأولي
Pressure Roller اأ�صطوانة ال�صغط
Pressure Roller Assembly مجموعة اأ�صطوانة الن�صخ
Pressure Roller Cam حدبة اأ�صطوانة ال�صغط
Print Button كب�صة بدء الت�صوير
Printer طابعة
Printing Head راأ�ض الطباعة
Printing Speed Key مفتاح اختيار �صرعة الن�صخ
Programmers برامج
Protection حماية
Push Bar Assembly مجموعة ذراع الدفع
R
Rand Access Memory (RAM) الذاكرة الع�صوائية
Read Only Memory (ROM) ذاكرة القراءة فقط
Ready for use جاهزة للت�صغيل
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Ready Indicator مبّين الجاهزية
Rear Cover الغطاء الخلفي
Rear Inside Cover الغطاء الجانبي الخلفي
Receiving tray �صينية ال�صتقبال
Rectifier Circuit دارة التقويم
Reduction الت�صغير
Reduction Key مفتاح الت�صغير
Registration Roller اأ�صطوانة التزامن
Release Lever ذراع الإعتاق
Reproduction ratio ن�صبة التكبير/ الت�صغير
Reset Key مفتاح اإعادة الو�صع
Resolution دّقة
Resolution Scanning دّقة الم�صح
Reverse Roller عجل الدوران العك�صي
Reversing Automatic Document Feeder جهاز التلقيم الآلي العك�صي
Right Cover الغطاء الأيمن
Right Door الباب الأيمن
Right Inside Cover الغطاء الجانبي الأيمن
Rock يهز
S
Same-Size Key مفتاح القيا�ض نف�صه
Scan الم�صح
Scanner Head Assembly مجموعة راأ�ض الم�صح ال�صوئي
Scorotron Grid �صبكة ال�صكوروتون
Sector قطاع
Selenium Drum ال�صيلينيوم
Semi- Automatic Document Feeder جهاز التلقيم ن�صف الآلي
Sensor كا�صف
Separation ف�صل
Separation Charger �صاحن الف�صل
Separation Corona Unit وحدة �صحن ف�صل الورق
Separator Fingers اأظافر الف�صل
Separator Roller اأ�صطوانة ف�صل الورق
Serial Port منفذ )و�صلة( التوالي



402

Server خادم
Set functions confirmation button كب�صة تاأكيد العمليات
Set Switch مفتاح التجهيز
Shading الظالل
Shift اإزاحة
Signal Cable كابل الإ�صارة
Single Sheet Feeder الجهاز اأحادي التلقيم
Solenoid ملف لولبي
Start button كب�صة البدء
Start key مفتاح البدء
Stepping Motor محرك الخطوة
Stop button كب�صة الإيقاف
Substrate الأ�صطوانة المعدنية )الطبقة التحتية(
Suction Deck �صينية ال�صفط
Switching Power Supply وحدة التغذية المفتاحية
T
Temperature Sensor مج�ّض الوثائق الأ�صلية
Thermal Fuse م�صهر حراري
Thermistor منظم الحرارة )الثيرمو�صتر(
Toner الحبر
Toner Box or Unit وحدة الحبر
Toner Carrying Pipe اأنبوبة نقل الحبر
Toner Cartridge خرطو�صة الحبر
Toner Required Indicator مبّين نفاد الحبر
Toner Screw برغي عيار الحبر
Toner Sensor مج�ّض الحبر
Top Cover الغطاء العلوي
Touch panel لوحة اللم�ض
Transfer Charger �صاحن النقل
Transfer Corona Unit وحدة �صحن نقل ال�صورة
Transfer Roller اأ�صطوانة النقل
U
Up/Down Paper Tray Switch مفتاح رفع �صينية تغذية الورق وتنزيلها
Upper Cover الغطاء العلوي
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Upper Fusing Roller اأ�صطوانة التثبيت العلوية
W
Warm –Up Time فترة الت�صخين
X
Xenon Lamp م�صباح الزينون
Z
Zoom نظام التكبير والت�صغير
Zoom Key مفتاح التكبير والت�صغير
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قائمة المراجع

: المراجع العربية  اأولاً
1- اإياد عبد الفتاح النجار ، �صيانة الكمبيوتر، الطبعة الأولى، مركز النجار الثقافي، 2005م

2- م. عامر محمد خير، �صيانة وتجميع الكمبيوتر،  الطبعة الأولى، دار عالم الثقافة للن�صر والتوزيع، 
2004م

ثانياًا: المراجع الأجنبية

رابعاًا:المواقع الإلكترونية

ثالثاًا:اأدلة الت�صغيل وال�صيانة

Emmett Dulaney, The Perfect Comp TI A (A+), First Edition، Wiley Publishing، 
2006.

1-   Minolta Service Manual, Minolta Co.، LTD، Japan، 2001.
2-   Basic Digital Imaging, Ricoh Europe B.V. Technical Training Center، 2005،
3-   Standard Components Manual, Ricoh Co، 2001.
4-   Process Control Manual, Ricoh Co، 2001.
5-   Photocopying Processes Manual, Ricoh Co،2001.
6-   Digital Processes Manual, Ricoh Co, 2001.
7-   Basic copier for Service Master, Ricoh Europe B.V., Technical Training  

Centre، 2001.
8-   Basic Digital Imaging for Service Master, Ricoh Europe B.V., Technical 

Training Centre، 2001.
9- Handling Paper Manual, Ricoh Co، 2001.

1- www.allaboutcircuits.com
2- www.qariya.com/electronics/index.htm
3- www.williamson-labs.com/480_logic.htm#switches
4- www.fadytvsat.net/vb/showthread.php?t=12450
5- www.wisc-online.com/objects/ViewObject.aspx?ID=DIG402
6- www.matcom.net/siana.htm
7- www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=251442
8- www.al3malka.com
9- www.pcdc.edu.ps/textbooks/index.htm
10- www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx
11- www.openbookproject.net/elelctriccircuit
12- www.getuwice.com
13- encyclopedia.thefreedictionary.com/photocopier
14- www.pananet.co.za
15- EzineArticles.com
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