
  
  
  
 

  )1385(   مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله (

  

  19: شماره جهانی رشته  10: شماره ملی رشته  کنترل صنعتی  : نام رشته

  فهرست محتواي پروژه
  توضیح مختصر راجع به پروژه  -1
 دستورالعمل اجراي پروژه  -2

 نقشه کار عملی  -3

 ارزشیابی  -4

 لیست ابزار  -5

 لیست مواد مصرفی  -6

  جعبه ابزار مشخصات -7

 لیست تجهیزات کارگاه -8

 نقشه هاي سازه  -9
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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله ( 

  

  19 :شماره جهانی رشته  10 :شماره ملی رشته  کنترل صنعتی  :نام رشته

  توضیح مختصر راجع به پروژه

  
  . پروژه شامل دو بخش می باشد  - 
   ساعت 1 طراحی و اصالح مدار - 1
  ساعت 16پروژه اصلی سخت افزاري  -2

  ساعت 4برنامه نویسی  - 3

  .در شروع مسابقات این ایتم بصورت همزمان براي تمام رقابت کنندگان اجرا خواهد شد: طراحی و اصالح مدار  - 1
 . شامل موارد زیر می باشد : پروژه اصلی  -2

  نصب وسایل : الف 
  سیم کشی مدار قدرت و فرمان : ب 
  )عملکرد دستی ( سخت افزاري کارکرد: ج 
  )عملکرد اتوماتیک ( کارکرد نرم افزاري : د 
  تست کمیسیون و ایمنی : ه 
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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  19 :شماره جهانی رشته  10 :شماره ملی رشته  کنترل صنعتی  :نام رشته

  ژهتوضیح مختصر راجع به پرو

  :شرح فنی پروژه 
در این ایتم نحوه عملکرد و مراحل کاري یک مدار به صورت تشریحی در اختیار : ایتم طراحی و اصالح مدار  - 

و پیوست آن مداري که مربوط به شرح مذکور می باشد قسمتهایی از مدار توسط . رقابت کننده قرار می گیرد 
  .تعیین شده باید نسبت به اصالح مدار اقدام نماییدکارشناسان حذف شده است رقابت کنندگان در زمان 

 . فقط شامل کار عملی و برنامه نویسی می باشد : پروژه اصلی  - 

رقابت کننده باید به طور مستقل کلیه مراحل پروژه را با توجه به نقشه هاي ارایه شده و تجهیزات و مدار در  - 
 ساعت و 16ن اجراي نصب و سیم کشی حداکثر زما. اختیار قرار داده شده و در زمان معین انجام دهد 

کننده در صورتی که زودتر از زمان مقرر آن را به اتمام رساند مورد را به کارشناسان اطالع داده و برنامه  رقابت
 . نرم افزاري را تحویل گرفته و مرحله برنامه نویسی را شروع می نماید 

اند برنامه نویسی را اجرا نماید حق استفاده از این زمان را نکته مهم اینکه در صورتی که رقابت کننده اي نتو - 
 .یابد براي تکمیل پروژه اصلی ندارد و به هیچ وجه زمان برنامه نویسی به سخت افزاري اختصاص نمی
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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  19 :شماره جهانی رشته  10 :تهشماره ملی رش  کنترل صنعتی  :نام رشته

  )شرح فنی  (دستورالعمل اجراي پروژه

  –مکان کار 
                     نام آیتم                                                             محل اجرا 

  وع مسابقه طراحی و اصالح مدار                                              بطور همزمان در شر- 1
 A,Bپروژه اصلی                                                           پانل -2

  برنامه نویسی                                                        کابین اختصاصی شرکت کننده - 3
دستورالعملی که در اختیار او قرار  ساعت می باشد رقابت کننده با توجه به 4در زمان برنامه نویسی که مدت آن 

 کرده تنها به برنامه هایی امتیاز تعلق می گیرد که (mini PLC)گیرد اقدام به نوشتن برنامه کرده و وارد لوگو  می
Donload شده و به صورت عملی کار کند تحت هیچ شرایطی به برنامه هایی که عمالً روي مدار کار نکند امتیازي 

  . تعلق نخواهد گرفت 
  تست سیم کشی یا تست کمیسیون و ایمنی - 
پس از اینکه هر رقابت کننده اعالم نمود پروژه را بطور کامل به اتمام رسانده یک گروه از کارشناسان تست مذکور با - 

  . شرحهاي زیر انجام می دهند 
 است نباید V  DC500اژ میگر روي زمانی که ولت عایق بین فازها ، فازها با سیم نول ، و فازها با ارت و نول با ازت ،- 1

  . کمتر از یک مگا اهم باشد 
  . اهم باشد2حداکثر مقاومت بین ارت اصلی و هر کدام از اتصاالت که ارت می شود نباید بیشتر از : مقاومت ارت -2
  :اندازه گیري ولتاژ- 3
  (L1-N) (L2-N) (L3-N)در جهت عقربه هاي ساعت از اتصال ارت :ولتاژ فازي - 
  L1-L2-L3در جهت عقربه هاي ساعت از اتصال ارت : اژ خطی ولت- 
  . یا حالت قطع باشد . قبل از تست مدار تمام سوئیچهاي دستی در حالت خنثی باشد -4
عالوه بر موارد فوق رقابت کننده در هر مرحله کاري باید مطابق جدول پیوست از وسایل ایمنی و حفاظتی استفاده - 5

  .نماید
بت کننده باید همواره مرتب باشد و در هر لحظه اکان رفت و آمد بطور آزاد بین پانلها وجود داشته محیط کاري رقا- 6

  .باشد در صورت عدم رعایت مورد ذکر شده کارشناسی ارشد می تواند از ادامه کار رقابت کننده جلوگیري نماید
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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  19 :شماره جهانی رشته  10 :شماره ملی رشته  کنترل صنعتی  :شتهنام ر

  ) شرح فنی  (دستورالعمل اجراي پروژه

  کنترل سطح آب مخزن : شرح مدار 
 سطح آب یک مخزن را کنترل کنیم الکتروپمپ دو سرعته )لوگو  (mini plcدر این پروژه می خواهیم با استفاده یک 

  )بصورت دستی و اتوماتیک (ار آب را کنترل می کنیم با توجه به سطح منبع ورودي مقد
  مراحل کار  - 

  .  دستی قرار گیرد )صفر(0 در حالت S4چنانچه کلید : الف 
  .  روشن می شود H1 الکتروموتور با دور کند شروع بکار کرده و المپ S2با فشردن شستی  - 1
 .  روشن می شود H2 الکتروموتور با دور تند بکار ادامه داده و المپ S3با فشردن شستی  -2

 .  الکتروموتور خاموش می شود S1با فشردن شستی  - 3

 شروع به چشمک زدن با H3,H2,H1 مدار خاموش شده و آژیر و المپهاي S0با فشردن شستی امرجنسی  -4
 )در حالت اتوماتیک نیز این عمل انجام شود . (  می نمایند IH2فرکانس 

  .  اتوماتیک قرار گیرد ) یک ( 1 در حالت S4چنانچه کلید :        ب
  .  روشن می شود H1 موتور با دور کند شروع بکار کرده و المپ S6با رسیدن سطح مایع به سنسور  - 1
 .  روشن می شود H2 موتور با دور تند شروع بکار کرده و المپ S7با رسیدن سطح مایع به سنسور  -2

 .  موتور خاموش میشود S8با رسیدن سطح مایع به سنسور  - 3

 .  الکتروموتور در هر لحظه خاموش می شود S1 با فشردن -4

 با فرکانس H3 بنمایش در آید و المپ PLC در صفحه over loadدر صورت وجود خطاي اضافه بار پیغام  - 5
0.5HZ شروع به چشمک زدن نماید  . 
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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  19 :شماره جهانی رشته  10 :ره ملی رشتهشما  کنترل صنعتی  :نام رشته

   جدول راهنما 
  
  out put خروجی -الف

  
  

  کنتاکتور کند 
  

K81M Q1 

  کنتاکتور تند 
  

K91 Q2 

  کنتاکتور تند 
  

K93  Q3 

  سیگنال دور کند 
  

H1  Q4 

  سیگنال دور تند
  

H2 Q5 

  سیگنال خطا 
  

H3 Q6 

  
  Input دیها ورو–ب 
  
  

  امرجنسی استپ 
  

S0 I1 

  ستپ ا
  

S1 I2 

  استارت دور کند 
  

S2 I3 

  استارت دور تند 
  

S3 I4 

  اتوماتیک/ کلید سکتوري دستی 
  

S4 I5 

   کلید محافظ –کنترل فاز 
  

Q2M-Q3M-C.PH I6 

  شستی تست المپ سیگنال 
  

S5 I7 

  سنسور پایین 
  

S6 I8 

  سنسور وسط 
  
  

S7 I9 

  سنسور باال 
  

S8 I10 
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  )1385( ات ملی مهارت مسابقهفتمین 
  ) استانی مرحله کشوري (

  

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  یتم طراحی واصالح مدارآ شرح فنی 
  

 حرکت می کند این تسمه A,Bیک تسمه نقاله توسط یک موتور سه فاز آسنکرون جهت حمل بار بین دو نقطه 

 ثانیه توقف نماید همچنین این سیستم داراي 20 جهت بارگیري وتخلیه می تواند مدت B  و نقطه Aنقاله در نقطه 

 جهت بارگیري Aاین قابلیت می باشد که در دو نقطه از مسیر که استوپ شود بکار خود ادامه می دهد تا در نقطه 

  .ر       گرفته اند  قراB درنقطه  S3 ومیکروسوئیچ Aدر نقطه  S4برسد ودر آنجا متوقف شود میکرو سوئیچ 

نقاط عیب دار . نقشه پیوست مدار مراحل کاري توضیح فوق را نشان می دهد که دراین مدار پنج عیب وجود دارد 

  .را با کشیدن دایره مشخص نمایید وعنصر صحیح را رسم کنید 
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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  19 :شماره جهانی رشته  10 :شماره ملی رشته  ترل صنعتی کن :نام رشته

   جدول استفاده از وسایل ایمنی  –دستورالعمل اجراي پروژه 
  

  وسایل حفاظتی شخصی کنترل صنعتی 
  کفش ایمنی 

  )پنجه مسلح(
دستکش 

  )چرمی(
لباس محافظ 

مواد مقاوم در (
  )برابر آتش

دستکش کار با 
الستیکی (برق 

v1000 (  

محافظ 
  ش گو

عینک 
  ایمنی

  مراحل کار 

  در طول مسابقه         ×    ×
  مته کاري  ×  ×      ×  
اره کشی با اره فارسی   ×  ×      ×  

  بر 
  چکش کاري  ×  ×        
  اره کشی با اره برقی گرد   ×  ×      ×  
استفاده از دمنده هواي         ×  ×  

  گرم 
آزمایش صفحه تقسیم   ×    ×      

  داراي برق 
  یعیب یابی مدار اصل  ×  ×        
  سوهان زدن           ×  
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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  19 :شماره جهانی رشته  10 :شماره ملی رشته  کنترل صنعتی  :نام رشته

   پروژه ارزشیابی
  . می شود نحوه ارزشیابی پروژه برق صنعیت مطابق موارد زیر می باشد و به مدولهاي زیر تقسیم  - 
 مدول داراي فرم ارزشیابی مخصوص می باشد و مطابق استاندارد جهانی مسابقات مهارت فنالند در رشته هر - 

 . غلط یا انجام نداده صفر می باشد ) کل امتیاز ( برق صنعتی نحوه امتیاز دهی  به صورت صحیح 

  موارد امتیازدهی
   نمره A                          10* اندازه گیري و اندازه گذاري مدول - 1
   نمره B                                                   25 نصب وسایل مدول -2
   نمره C                                        10 کارکرد مدار قدرت مدول - 3
  نمره  D           35 کارکرد مدار فرمان دستی و اتوماتیک مدول -4
   نمره E                               10  تست کمیسیون و ایمنی مدول- 5

   نمره 90جمع امتیازات پروژه اصلی                                               
   نمره 10 طراحی و اصالح مدار                              F ایتم مدول - 6

   نمره 100                   جمع کل                                                         
  
  

v  در این قسمت تلرانس براي اندازه هاي کمتر ازmm 500  به میزانmm 2± و براي اندازه هاي بزرگتر از 
mm 500 به میزان mm 4± مجاز می باشد  . 

v  ارزشیابی می شود 5ارزشیابی رشته کنترل صنعتی بطور کلی در فرم  .  
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  )1385( قات ملی مهارت مسابهفتمین 
  )استانیمرحله  (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته  کنترل صنعتی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

 A اندازه گیري و اندازه گذاري مدول ابیارزشی

  بارم  شرح کار  ردیف
  مالحظات  نمره اکتسابی  

      10  تابلوي اصلی مطابق اندازه روي پانل نصب شده است   1
      10  المپهاي سیگنال در اندازه صحیح نصب شده است   2
      10  .  استارت مطابق اندازه می باشد –شستی هاي استوپ   3
      10  ه مطابق اندازه می باشد کلید دو حالت  4
      10  کلید اصلی مطابق اندازه نصب شده است   5
      10  داکتهاي داخل تابلو مطابق اندازه نصب شده است   6
      10  داکت سمت چپ عمودي در اندازه صحیح نصب شده است   7
      10  داکت سمت چپ افقی در اندازه صحیح نصب شده است   8
      10  حیح و در اندازه صحیح نصب شده است داکت سمت راست افقی ص  9
      10  داکت سمت راست عمودي و در اندازه صحیح نصب شده است   10
      10  .  مربوط به آژیر درست نصب شده استPV.Cلوله  11
ژیردرست نصب شده است   12       10  باکس آْ
      10   د راندازه مناسب نصب شده است 1لوله فوالدي شماره   13
      10   در اندازه مناسب نصب شده است 2دي شماره لوله فوال  14
      10   در اندازه مناسب نصب شده است 3لوله فوالدي شماره   15
      10  کابل ورودي در اندازه مناسب نصب شده است   16
      10   در اندازه صحیح نصب شده است 1باکس شماره   17
      10   در اندازه صحیح نصب شده است 2باکس شماره   18
      10   اندازه صحیح نصب شده است 1سنسور   19
      10   در اندازه صحیح نصب شده است 2سنسور شماره   20
      10   در اندازه صحیح نصب شده است 3سنسور شماره   21

  :جمع  
  

210      
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  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  ) استانیمرحله (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته   صنعتی کنترل:نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  Bنصب وسایل مدول  ارزشیابی
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  ینمره اکتساب  

      10  . تابلوي اصلی افقی تراز نصب شده است   1
      10  تابلوي اصلی محکم نصب شده است   2
      10  عناصر روي درب تابلو محکم نصب شده است   3
      10  سوراخهاي روي درب تابلو صحیح انجام شده است   4
      10  کلید اصلی صحیح نصب شده است   5
      10  کلید اصلی محکم نصب شد است   6
      10  راکتهاي صحیح بریده شده است   7
      10   درجه راکتها رعایت شده است 45زاویه   8
      10  داکتها محکم نصب شده است   9
      10  وسایل حفاظتی صحیح نصب شده است   10
      10  لوگو و کارتهاي جانبی و منبع تغذیه صحیح نصب شده است   11
      10   است کنتاکتورها و بی متال صحیح نصب شده  12
      10  ریلهاي ترمینال صحیح نصب شده است   13
      10  ترمینالها محکم نصب شده است   14
      10  دیلها درست بریده شده است   15
      10  اتصاالت سیمهاي فرمان به کنتاکتور با سر سیم انجام شده است   16
      10  اتصاالت سیمها به وسایل حفاظتی با سر سیم انجام شده است    17
      10  اتصاالت سیمها در مدار قدرت صحیح انجام شده است   18
      10  اتصاالت ارت داخل تابلو صحیح است   19
      10  . سیمها در داخل کانالها مرتب است   20
      10  داکت هاي افقی زیر تابلو محکم نصب شده است و تراز است   21
      10   عمودي سمت راست محکم نصب شده است و تراز است داکت  22
      10   صحیح خم شده است 1لوله فوالدي شماره   23
      10   محکم و تراز نصب شده است 1لوله فوالدي شماره   24

  :جمع  
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  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )استانیمرحله  (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته  کنترل صنعتی :نام رشته
  :استان:                                                                                                              شماره شرکت کننده:  نام شرکت کننده

  Bنصب وسایل مدول  ارزشیابی
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      10   محکم و تراز نصب شده است 2لوله فوالدي شماره   25
      10   صحیح خم شده است 2لوله فوالدي شماره  26
      10   محکم و تراز نصب شده است 3لوله فوالدي شماره   27
      10   صحیح خم شده است 3لوله فوالدي شماره   28
      10   آژیردرست خم  شده است PVCلوله   29
      10   محکم وترازنصب  شده است PVCلوله   30
      10  نصب شده است  محکم و تراز 1جعبه شماره   31
      10   محکم و تراز نصب شده است 2جعبه شماره   32
      10   محکم و تراز نصب شده است 1سنسور  33
      10   صحیح و محکم نصب شده است 2 شماره سنسور  34
      10   صحیح و محکم نصب شده است 3 شماره سنسور  35
      W1 10کابل ورودي صحیح نصب شده است   36
      10   صحیح نصب شده است W3W2کابلهاي   37
      10   صحیح نصب شده است W1 کابل سوکت  38
      10  )اتصال به سنسور(کابل هاي سنسورها صحیح نصب شده است   39
      10  .  صحیح نصب شده است 2موتوربه باکس شماره   40
      10   صحیح نصب شده است 1ترمینال داخل باکس شماره   41
      10   صحیح نصب شده است 2 ترمینال داخل باکس شماره  42

  :جمع  
  

420      
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  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )استانیمرحله  (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته  کنترل صنعتی :نام رشته
  :                                                                 استان:    شماره شرکت کننده               :                                           نام شرکت کننده

 C کارکرد مدار قدرت  مدول ارزشیابی

  بارم  شرح کار  ردیف
  مالحظات  نمره اکتسابی  

      10   مدار را وصل می کند  1 درحالت Q1Mکلید   1
      10  . مدار قدرت را وصل می کند Q3m   و Q2Mکلیدها محافظ موتور  2
      10  دورکند صحیح کار می کند   3
      10  دور تند صحیح کار می کند   4
      10  .کلید محافظ موتوري درست تنظیم شده اند   5
      10  .تند جهت گردش موتور تغییر نمی کند  و بین سرعتهاي کند  6
      10  . دورتند در مسیربوبین کنتاکتور کند قرار گرفته اند NCسیم کشی کنتاکتهاي   7
دور کند درمسیر بوبین هاي کنتاکتور دور تند قرار گرفته  NCسیم کشی کنتاکتهاي   8

  .اند
10      

      80  جمع   
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  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )استانیمرحله  (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته  کنترل صنعتی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

 D  کارکرد نرم افزاري مدول ارزشیابی

  بارم  شرح کار  ردیف
  مالحظات  نمره اکتسابی  

      10  .تمام المپ هاي سیگنال روشن می شود S5با تحریک شستی تست المپ   1
      10  . مدار درحالت دستی قرار می گیرد0 بر روي حالت S4باقراردادن کلید   2
      10  .موتور با دور کند شروع به کار می کند  S2با تحریک شستی   3
      10  موتور با دور تند شروع به کار می کندS3با تحریک شستی   4
      10  .موتور خاموش می شود  S1با تحریک شستی   5
کل مدار قطع می شود وآژیر والمپهاي سیگنال با فرکانس  S0 قارچی با تحریک شستی  6

HZ چشمک می زنند.  
10      

درلوگو ظاهر  Overloadدرصورت بروز خطا در کلیدهاي محافظ موتور پیغام   7
  . هرتز چشمک می زند5/0 با فرکانس H3والمپ

10      

      10  . مدار درحالت اتوماتیک قرار می گیردIبرروي حالت  S4دباقراردادن کلی  8
      10  .موتور با دور کند شورع به کار می کند  S6باتحریک سنسور   9
      10  .موتور با دور تند به کار خود ادامه می دهد  S7با تحریک سنسور   10
      10  . موتور خاموش می شودS8با تحریک سنسور   11

        جمع   
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  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )استانیمرحله  (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته  کنترل صنعتی :نام رشته
  : استان:                                                                  شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  Eتست کمیسیون و ایمنی مدول  ارزشیابی
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      10  استفاده صحیح از ابزار و لوازم کار  1
      10  استفاده از وسایل ایمنی مطابق جدول پیوست پروژه   2
      10  تواناي اندازه گیري مقاومت عایق بین فازها   3
      10  مقاومت عایقی بین فازها و نولتوانایی اندازه گیري   4
      10  توانایی اندازه گیري مقاومت عایقی بین فازها و ارت و نول  5
      10   صحیح انجام شده است X1اتصاالت ارت به ترمینال   6
      10   صحیح انجام شده است X1اتصاالت ارت به ترمینال   7
      10  اتصاالت ارت به قسمتهاي مختلف صحیح انجام شده است   8
      10  اتصاالت مدار قدرت کنتاکتورها صحیح انجام شد ه است   9
      10  سیمهاي ارت با کابشلو و سرسیم به محل اتصاالت وصل شده است   10
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

  :جمع  
  

100      
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  )1385( هارت مسابقات ملی مهفتمین 
  )استانیمرحله  (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته  کنترل صنعتی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

 Fطراحی و اصالح مدار ایتم  ارزشیابی

  بارم  شرح کار  ردیف
  مالحظات  نمره اکتسابی  

      10  1اصالح مورد شماره   1
      10  2اصالح مورد شماره   2
      10  3اصالح مورد شماره   3
      10  4اصالح مورد شماره   4
      10  5اصالح مورد شماره   5
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

  :جمع  
  

50      
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  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )استانیمرحله  (

  19:شماره جهانی رشته  10:شماره ملی رشته  کنترل صنعتی :نام رشته
  :استان:                                                                   ه شرکت کنندهشمار:                                             نام شرکت کننده

   صنعتی کنترلکل پروژه  ارزشیابی
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      10 (A)اندازه گیري و اندازه گذاري   1
      25  (B)نصب وسایل   2
      10 (C)کارکرد مدار قدرت   3
      35 (D)کرد نرم افزاري دستی و اتوماتیک کار  4
      E 10تست کمیسیون و ایمنی   5
      F 10طراحی و اصالح مدار   6
      100   کل امتیازاتجمع

  
  
 

  شهرستان  نام و امضاء کارشناس  شهرستان  نام و امضاء کارشناس  شهرستان  نام و امضاء کارشناس
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
  کارشناس معاون           : کارشناس ارشد 

  امضاء                امضاء        
  
  
  






















