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رسالة إلى معلمي الكهرباء واإللكترونيات،

يسعدنا ونحن نضع بني أيديكم هذا الدليل و نؤكد أن هذا الدليل قد مت إعداده ليكون أداة مساعدة، يستنير به املعلم في حتسني أدائه وليساعدكم 
في كيفية تدريس مادة الكهرباء واإللكترونيات، وفقًا ملعطيات املنهج الوطني الكويتي للكفايات.

فمن خالل دليل املعلم تتعرف على الكثير من أفكار التعلم واستراتيجيات التدريس املقترحة واملتطورة التي تساعدكم على السير في الطريق 
السليم.

املادة  املطور وحملتوى  للمنهج  الفعال  والتنفيذ  التخطيط  املعلم كمرشد ومعني في  التي يستخدمها  املهمة  املصادر  املعلم مصدرًا من  يعد دليل 
التعليمية.

ال يهدف هذا الدليل إلى تقييد املعلم وحتديد عمله ولكنه ُوضع لدعم املعلم ومساعدته على إبراز قدراته وتنمية مهاراته لتحقيق كفايات املنهج 
ومساعدة الطالب على إتقان التعلم .

على املعلم أن يثبت ذاته ويظهر كفاءاته وقدراته االبتكارية دون االلتزام احلرفي مبا يحتويه دليل املعلم .

املؤلفون     

المقدمة:
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إرشادات عامة
عزيزي املعلم

انتبه !            

الدراسات العملية والتجربة واملالحظة لها أهمية كبيرة في تنمية مدارك املتعلمني وقدرتهم اإلبداعية ودرجة استيعابهم للمعلومات فالتجارب العملية 
تساعد على زيادة الفهم لطبيعة العلم، والورشة في املدرسة موقع للتعليم متارس فيه أعمال مبدئية أساسية تتسم بالبساطة واإلثارة واملتعة ، كما أنها 
تهدف إلى تنمية اجتاهات سلوكية صحيحة، ويعمل فيها متعلمني كثيرو العدد قليلو اخلبرة يدفع بعضهم حب االستطالع والرغبة في االستكشاف إلى 

تصرفات قد تضر باملكان وبالعاملني فيه .

االنطباع الذي يبنيه الطالب عن ورش الدراسات العملية في املدرسة سيبقى أثره كبيرًا خالل حياته العملية بعد مرحلة الدراسة فإن من الواجب علينا 
أن نأخذ األمور املتعلقة في إرشادات العمل من أولويات العمل .

اإلرشادات العامة وقواعد األمن والسالمة :

� يجب مراعاة نظافة الورشة واألدوات املستخدمة بها .  
� التأكد من توفر صندوق اإلسعافات األولية في الورشة وأن يكون مجهزًا بالكامل .  

� التأكد من وجود طفايات احلريق وتوزيعها بشكل مناسب في الورش.  
� تنبيه املتعلمني بعدم العبث في األجهزة واألدوات املوجودة في الورشة .  

� توعية جميع املتعلمني مبخاطر الكهرباء وطرق الوقاية منها وأهمية التزامهم بقواعد األمن والسالمة .  
� تنبيه املتعلمني بعدم توصيل األسالك على املعمل اإللكتروني دون علمك وذلك لتوفر محول جهد اخلرج 240 فولت .  

!
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� استخدام العدد واألدوات التي حتقق متطلبات األمن والسالمة.  

� فصل التيار الكهربائي بعد االنتهاء من العمل.  
� توخي احلذر عند تدريب املتعلمني على كاوية اللحام وبيان أهمية مخاطرها عند التهاون في استخدامها .  

� التأكد من توافق جهد املصدر مع اجلهد املغذي للدائرة .  
� إيقاف استعمال األجهزة واملعدات التالفة واملتعطلة وإصالحها بأسرع وقت ممكن .  

� ال تعمل في الورشة وأنت حافي القدمني وعلى أرضية رطبة.  
� ال تالمس املقاومات احلرارية بعد تشغيل اجلهاز الكهربائي .  

� ال تالمس املكثفات كبيرة الفولتية إال بعد تفريغ الشحنة منها .  
� جهز العدد واألدوات املستخدمة في احلصة قبل بدايتها .  

� اتبع التعليمات ) املعمل اإللكتروني ... إلخ ( واستفسر في حال وجود أي سؤال .  
� احلرص على املمتلكات العامة وإعالم التوجيه الفني في حالة وجود أي أعطال قبل إصالحها .  

� ال تعبث باملعدات وال تقم بتعديلها أو إصالحها إال عندما ُيصرح لك بذلك .  
� يجب اإلنتباه جيدا عند استعمال جهاز احملول باملعمل اإللكتروني .  

� يجب معرفة مواصفات األجهزة املوجودة باملعمل اإللكتروني وسعة قياس كل جهاز .  
� بعد االنتهاء من العمل ضع العدد واألدوات واألجهزة في مكانها بعد تنظيفها .  

� التقيد بجميع قواعد األمن والسالمة .  

مالحظة : يجب الرجوع إلى اخلطة العامة املعتمدة من التوجيه الفني العام في تنفيذ محتوى الدروس العلمية والتطبيقات العملية املطلوبة .
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استراتيجيات التدريس
إن التطور املعرفي الذي يشهده العالم اليوم يحتم علينا استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس تتالءم مع طبيعة هذا العصر فمن غير املعقول أن يظل 

املعلم هو املصدر الوحيد للمعارف واملعلومات. 
ومما الشك فيه أن العملية التعليمية ال بد وأن يكون لها استراتيجية تدريس تسير عليها ، كما أن مخرجات وجودة التعليم الناجحة ترتبط إلى حد كبير 

بنجاح تنفيذ استراتيجيات التعليم املبنية على التفاعل والتفاهم والعمل املشترك بني املعلم واملتعلم.
ومن هذا املنطلق ُقدمت في املجال التعليمي مجموعة من استراتيجيات التدريس ومنها استراتيجية التعليم التعاوني ، حيث توفر الفرصة لكي يتعلم 

كل متعلم حسب قدراته وإمكاناته واستعداداته بالسرعة املناسبة له وفقًا حلاجاته وميوله في إطار تعاوني.
وفي ما يلي خطوات تنفيذ بعض االستراتيجيات املقترحة :-

Students Team Achievement Division )STAD( : عمل المتعلمين في فرق متباينة التحصيل )1(

وميكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
التحصيل. في  متجانسة  غير  مجموعات  إلى  املتعلمني  تقسيم  	•

تدريس املتعلمني موضوع الدرس. 	•

املادة منها. الفريق  أعضاء  ليدرس  التعلم  مصادر  توزيع  	•

جماعي. بشكل  إجنازه  ويتم  النشاط  توزيع  	•

متنوعة ألعضاء املجموعات حسب القدرات الفردية . أسئلة  توجيه  	•

لكل فريق . النتائج  ورصد  املجموعات  متابعة  	•

يكون هو الفريق الفائز. املرتفعة  الدرجة  على  يحصل  الذي  الفريق   ، النتيجة  إعالن  	•

!
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.)Jigsaw( التجميع أو ترتيب المهام المتقطعة )2(

وميكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
األساس، ويتم ذلك من خالل تقسيم املتعلمني داخل الفصل الى مجموعات صغيرة من )3-5( متعلمني. مجموعات  تكوين  	•

املهام الفرعية يعطى كل فرد في كل مجموعة مهمة واحدة لينجزها. من  مجموعة  إلى  الدرس  تقسيم  	•

تكوين مجموعات اخلبرة ، ويتم ذلك من خالل جتميع افراد املهمة الواحدة في مجموعات األساس في مجموعات صغيرة يتحدد عددها بعدد مجموع   •
اإلجمالي في الفصل، ليتدارسوا فيما بينهم املهمة املوكلة لهم من خالل املصادر املتاحة ، بشكل مبني على التفاعل املباشر والتعاون فيما بينهم.

للمهمة. اخلبرة  مجموعات  إتقان  من  التأكد  	•

العودة ملجموعات األساس والتفاعل لتحقيق املهمة ، حيث يعود كل فرد إلى مجموعته وقد اتقن مهمة فرعية من مهام التعلم ، ويتم التعاون والتنسيق  	•

فيما بينهم حتى يعلم كل منهم االخر املهمة التي اتقنها بحيث تتكامل املهمة لدى كل األفراد ويقدم املعلم العون ملن يحتاجه من أفراد كل املجموعات.
من أعضاء املجموعة منفردا ، وال يسمح بالتعاون في هذه احلالة على أن تكون األسئلة شاملة جلميع عناصر املهمة. عضو  كل  املعلم  سؤال  	•

ُيعطى ألفراد املجموعة األساسية الدرجة التي يحصل عليها أقل أفرادها حتصياًل.  ، النتائج  رصد  	•

املناسب للمجموعة وتوزع اجلوائز على املجموعة الفائزة. اللقب  أو  الالزم  التعزيز  ُيعطى   ، اجلوائز  توزيع  	•

:) )TGT(Team Games Tournament( فرق األلعاب التعاونية – التنافسية )3(

وميكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
في التحصيل. متجانسة  غير  مجموعات  الى  املتعلمني  تقسيم  	•

الدرس. موضوع  املتعلمني  تدريس  	•

أعضاء الفريق املادة من مصادرها. ليدرس  التعلم  مصادر  توزيع  	•

بشكل جماعي. العمل  ويتم  النشاط  مهام  توزيع  	•
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متعلم من كل مجموعة بحيث يكونوا بنفس مستويات بعضهم البعض ثم نطرح عليهم  باختيار  وذلك  املتعلمني  اختيار  طريق  عن  باملسابقة  نبدأ  	•

األسئلة عن طريق بطاقات يتم االختيار منها بشكل عشوائي.
النتيجة. نعلن  وبعدها  الدرجات  نرصد  	•

:)Round Table or Rally Table( المائدة المستديرة )4(

وميكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
شكل دائرة. على   )5-3( مجموعات  إلى  املتعلمني  بتقسيم  املعلم  يقوم  	•

متعددة.  إجابات  يستدعي  سؤال  بطرح  املعلم  يقوم  	•

األول من كل مجموعة يقوم بتدوين إجابة واحدة على ورقة ، و يقوم بتمريرها بعكس عقارب الساعة للمتعلم التالي.  املتعلم  	•

اإلجابات األكثر يحظى بنوع من التقدير. ذو  الفريق  	•

اإلجابات املختلفة. وتفسير  بتوضيح  املعلم  يقوم  	•

:)Think-Pair-share( فكر- زاوج – شارك )5(

وميكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
سؤااًل يرتبط بالدرس أو مشكلة ذات نهاية مفتوحة ، ويطلب من املتعلمني أن يقضوا وقتًا محددًا يفكر كل منهم مبفرده  املعلم  يطرح   : التفكير  	•

)دقيقة أو اثنتني ( وال يسمح لهم بالتجول في الفصل أو الكالم أثناء التفكير .
أزواج يناقشون ما فكروا فيه )ال تتجاوز املزاوجة 3 دقائق ( . إلى  ينقسموا  أن  املتعلمني  من  املعلم  يطلب  	املزاوجة:  	•

املشاركة: يطلب املعلم من جميع أفراد املجموعة املشاركة وتدوين إجابة واحدة للمجموعة. 	•

في اإلجابة عن السؤال ، وذلك يشعر كل متعلم بأنه عرضه للسؤال من املعلم . ليمثلها  املجموعة  من  عشوائيًا  املتعلمني  أحد  املعلم  يختار  	•



 15 

:)Inside /Outside Circle( داخل وخارج الدائرة )6(

وميكن تنفيذ هذه اإلستراتيجيه وفق اخلطوات التالية:-
إلى مجموعات حيث تكون املجموعة األولى الدائرة الداخلية واملجموعة الثانية الدائرة اخلارجية. املتعلمني  بتقسيم  قم  	•

متعلم من الدائرة اخلارجية متعلم من الدائرة الداخلية. كل  مقابل  يكون  أن  على  املتعلمني  بترتيب  	قم  	•

بطاقات أسئلة كل بطاقة حتمل سؤااًل واحدًا فقط  واإلجابة عليه على كل متعلم من متعلمي الدائرة اخلارجية. بتوزيع  قم  	•

واالستماع لإلجابة يتحرك كل متعلم من الدائرة اخلارجية ليواجه املتعلم الذي يليه من الدائرة الداخلية ، وتستمر هذه العملية  األسئلة  توجيه  بعد  	•

حتي تكتمل الدائرة ويكون كل متعلم من الدائرة اخلارجية قد واجه وسأل السؤال الذي معه  ملتعلمي الدائرة الداخلية.
الداخلية مع متعلمي الدائرة اخلارجية وكرر نفس اخلطوات ، حتى يكون قد سئل كل متعلم وأجاب على كل األسئلة. الدائرة  متعلمي  بتبديل  قم  	•

:)Numbered Heads-Together( الرؤوس المرقمة )7(

وميكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
.6-4 من  مجموعات  الى  املتعلمني  املعلم  يقسم  	•

كل عضو في املجموعة رقم من 1 الى 6 حسب عدد املجموعة. يعطي  	•

سؤااًل. املعلم  يطرح  	•

اإلجابة بحيث يكون في النهاية كل متعلم قادر على اإلجابة. على  ويتفقون  شفويًا  املتعلمني  يتناقش  	•

ينادي املعلم املتعلم رقم 4 ) مثاًل( من كل مجموعة لتقدمي إجابة مجموعته أمام املتعلمني بعد إتفاق املجموعة على اإلجابة . 	•

اختلفت إجابة املتعلمني عن املجموعات األخرى أو جاء بأفكار أخرى جديدة يوضح السبب ويذكر تفسير ذلك. لو  	•

:)brain storming( العصف الذهني )8( 

وميكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
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واطرح املوضوع املطلوب دراسته وقم بالتهيئة الذهنية املطلوبة .  الهدف  حدد  	•

على إعطاء جميع اإلجابات أو اآلراء املمكنة . املتعلمني  شجع  	•

تفكير املتعلمني عند الضرورة . مسار  لتصحيح  تدخل  	•

وواصل الدرس. النهائية  األفكار  استخالص  علي  املتعلمني  ساعد  	•

بعرض قائمة ملا توصلت إليه من أفكار . مجموعة  كل  تقوم  مجموعات  إلى  الفصل  تقسيم  عند  	•

بتصنيفها إلى:- وقم  األفكار  قيم  	•

-أفكار مفيدة و قابلة للتطبيق.  
-أفكار مفيدة إال أنها غير قابلة للتطبيق و حتتاج إلى املزيد من البحث.

-أفكار مستثناة ألنها غير عملية و غير قابلة للتطبيق.
:)Problem Solving( حل المشكالت )9(

وميكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق اخلطوات التالية:-
املشكلة. إثارة  	•

املشكلة. 	حتديد  	•

واملعلومات. البيانات  	جمع  	•

حلول مؤقتة للمشكلة. 	وضع  	•

األفضل. احللول  احلل/  واختيار  احللول  بني  	املفاضلة  	•

	التخطيط للحل وتنفيذه. 	•

احلل. 	تقومي  	•
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ملفات
للتحميل
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الكفايــــات العامـــــة
1- الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة )بني مواد قانون البيئة رقم »42 لسنة 2014«( وخاصة مادة رقم 19 ومواد الدراسات العملية بأقسامها 
)يترك للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما يرافقها من أنشطة لفتح سقف اإلبداع والتفكير الالمنطي للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع من التنمية والتدريب 

على التطوير.

2- التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة وإتقان أساليب البحث العلمي في مجاالت التخصص.

3- التطبيق الفعلي لقواعد األمن والسالمة عند التعامل مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربية واإللكترونية.

4- إبراز الطاقات الكامنة لدى املتعلمني وفقًا للمرحلة العمرية باملشاركة الفعلية باملسابقات واملعارض واألنشطة املختلفة.
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معايير األداء التي يجب حتقيقها في نهاية الصف التاسع
معايير االداءالكفايات العامةالرقم

1

الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة بني مواد قانون 
 19 رقم  مادة  وخاصة   »2014 لسنة   42« رقم  البيئة 
ومواد الدراسات العملية بأقسامها )يترك للتوجيه بناء 
سقف  لفتح  انشطة  من  يرافقها  وما  املناسبة  املهارات 
االقسام  ورؤساء  للتوجيه  الالمنطي  والتفكير  االبداع 

كنوع من التنمية والتدريب على التطوير.

يتمكن املتعلمون الذين طوروا كفاياتهم بشكل كامل ، من القدرة على:
•  فهم الطاقة الكهربائية ووسائل احلماية  من أخطارها وطرق وفوائد الترشيد.

البشرية  الثروات  على  للحفاظ  وإلكترونية  كهربائية  دوائر  وابتكار  تصميم   •
واملادية.

• إدراك أهمية البيئة واحلفاظ عليها. 

2

التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة وإتقان 
أساليب البحث العلمي في مجاالت التخصص.

يتمكن املتعلمون الذين طوروا كفاياتهم بشكل كامل ، من القدرة على: 
• إدراك وإتقان مفاهيم ومهارات مادة الكهرباء واإللكترونيات.

• التمكن من أساليب البحث العلمي في مجال الكهرباء واإللكترونيات.
• اإلبداع في عمل بحوث في مجال الكهرباء واإللكترونيات.

3

التعامل  عند  والسالمة  األمن  لقواعد  الفعلي  التطبيق 
مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربية وااللكترونية.

يتمكن املتعلمون الذين طوروا كفاياتهم بشكل كامل ، من القدرة على:
اليدوية واالجهزة  العدد  مع  التعامل  عند  والسالمة  االمن  قواعد  من  التمكن   •

الكهربية وااللكترونية. 
اليدويه واألجهزة  العدد  التعامل مع  قواعد االمن والسالمة عند  أهمية  ادراك   •

الكهربية وااللكترونية.
• اإلبداع في عمل الدوائر اإللكترونية املستخدمة وفق ضوابط األمن والسالمة.

4

- إبراز الطاقات الكامنة لدى املتعلمني وفقًا للمرحلة 
واملعارض  باملسابقات  الفعلية  باملشاركة  العمرية 

واالنشطة املختلفة.

يتمكن املتعلمون الذين طوروا كفاياتهم بشكل كامل ، من القدرة على: 
• املشاركة في االنشطة املدرسية واخلارجية واملعارض واملسابقات.

• إدراك أهمية املشاركة الفعلية باملسابقات واملعارض واالنشطة املختلفة.
• التميز في عمل مشاريع إلكترونية للفوز في املعارض واملسابقات واألنشطة.
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الكفايات الخاصة – المعاييـر
 الصف السادس - بنين 
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الكفايات اخلاصة الكفايات العامة
بقانون  اخلاصة  املفاهيم  بني  الربط   -  1
البيئة بني مواد قانون البيئة رقم )42لسنة 
ــواد  وم رقـــم19  مــادة  2014( وخــاصــة 
)يترك  بأقسامها  العملية  الـــدراســـات 
للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما يرافقها 
من أنشطة( لفتح سقف االبداع والتفكير 
للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع  الالمنطي 

من التنمية والتدريب على التطوير.

واحملرك  املولد  عمل  وفكرة  واستخداماتها  انتاجها  وطرق  الكهربائية  الطاقة  على   التعرف    )1  -1(  
الكهربائي.

 )1- 2( تنفيذ جتارب على إنتاج الطاقة الكهربائية .

 )1- 3(  تقدير أهمية الطاقة الكهربائية ودور الدولة في إنتاجها.

والعلوم  العربية  )الــلــغــة  ـــرى  األخ الــدراســيــة  ـــواد  امل مــن  واملــعــرفــة  ــارات  ــه امل اســتــخــدام    )4  -1(  
واالجتماعيات(.

ــارات  ــه وامل املفاهيم  مــن  التمكن   –  2
للمرحلة املتوسطة وإتقان أساليب البحث 

العلمي في مجاالت التخصص.

) 2 – 1 ( التعرف على الدائرة الكهربائية البسيطة واملركبة والكميات الكهربائية األساسية وطرق القياس 
بجهاز اآلفوميتر.

 )2- 2(  تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من مفاهيم ومهارات املرحلة املتوسطة.

) 2 – 3(  تعزيز روح العمل اجلماعي لدى املتعلم ، وتقبل الرأي اآلخر للوصول للحقيقة العلمية.

 )2- 4(  استخدام املهارات واملعرفة من املواد الدراسية األخرى )العلوم والفنية والرياضيات(.

الكفايات اخلاصة للصف السادس



 22 

!

!

الكفايات اخلاصة الكفايات العامة
األمــن  لــقــواعــد  العملي  التطبيق   –  3
اليدوية  العدد  مع  التعامل  عند  والسالمة 

واألجهزة الكهربائية واإللكترونية .

) 3 – 1 ( التعرف على  املقاومة الكهربائية وطرق توصيلها ، واملواد من حيث درجة توصيلها للكهرباء.

)3- 2(  تطبيقات عملية  للتعرف على قواعد االمن والسالمة عند التعامل مع العدد واالجهزة الكهربائية 
وااللكترونية.

) 3-3(  إدراك أهمية إتباع قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية 
وااللكترونية.

)3- 4(  استخدام املهارات واملعرفة من املواد الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.

4 – إبراز الطاقات الكامنة لدى املتعلمني 
الفعلية  باملشاركة  العمرية  للمرحلة  وفقًا 

باملسابقات واملعارض واألنشطة 

) 4- 1 (  التعرف على التأثير احلراري والتأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي.

)4- 2( تطبيقات عملية إلبراز الطاقة الكامنة لدي املتعلمني. 

) 4 – 3( إدراك أهمية األجهزة التي تعمل على التأثير  احلراري و املغناطيسي  للتيار الكهربائي في حياتنا العملية.

)4- 4(  استخدام املهارات واملعرفة من املواد الدراسية األخرى ) العلوم واحلاسوب والفنية(.

تابع /الكفايات اخلاصة للصف السادس
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معايير المنهج للصف السادس 
 بنيـن 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال احلقائق:
)1- 1(  التعرف على  الطاقة الكهربائية وطرق 
املولد  عمل  وفكرة  واستخداماتها  إنتاجها 

واحملرك الكهربائي.

- يذكر استخدامات الطاقة الكهربائية في منزله 
وصفه )املائدة املستديرة(.

- يشرح املتعلم فكرة احملول واحملرك الكهربائي 
)املعلم الصغير(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
الطاقة  استخدامات  يعدد   -

الكهربائية. 

مجال العمليات:
)1- 2( تنفيذ جتارب على إنتاج الطاقة الكهربية.

- ينفذ التجربة العملية مع زمالئه )مجموعات 
تعاونية(.

- ينفذ دائرة ) محرك / مولد ( 
كهربائي.

مجال االجتاهات:
ودور  الكهربائية  الطاقة  أهمية  تقدير    )3  -1(

الدولة في إنتاجها.

الطاقة  ترشيد  أهمية  نقاشية حول  يدير حلقة   -
الدولة والقائمني عليها في  الكهربائية ودور 

إنتاج الطاقة الكهربائية.
- يقدر أهمية الطاقة الكهربائية.

مجال االرتباط:
املواد  من  واملعرفة  املهارات  استخدام    )4  -1(
والعلوم  العربية  )اللغة  األخرى  الدراسية 

واالجتماعيات(.

واستخداماتها  الكهربائية  الطاقة  أهمية  يبني   -
في احلياة العملية )مجموعات تنافسية(.

الــطــاقــة  ــة  ــي ــم يــعــبــر عـــن أه  -
واستخداماتها  الكهربائية 
واملعرفة  املهارات  باستخدام 
األخرى  الدراسية  املــواد  من 
ــغــة الــعــربــيــة والــعــلــوم  ــل )ال

واالجتماعيات(.

الطاقـــة الكهربائيـــة

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
األول 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال احلقائق:
)1- 1(  التعرف على  الطاقة الكهربائية وطرق 
املولد  عمل  وفــكــرة  واستخداماتها  إنتاجها 

واحملرك الكهربائي.

الطاقة  إنــتــاج  محطات  إحـــدى  ــى  إل رحــلــة   -
الكهربائية.

الطاقة  ــتــاج  إن لــطــرق  تعليمي  فلم  عــرض   -
الكهربائية.

- عرض صور حملطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
الطاقة  إنــتــاج  طــرق  بــني  مييز   -

الكهربائية.

مجال العمليات:
- ينفذ جتارب على إنتاج الطاقة - ينفذ التجربة العملية )مجموعات تعاونية(.)1- 2( تنفيذ جتارب على إنتاج الطاقة الكهربية.

من مصادر مختلفة.
مجال االجتاهات:

ودور  الكهربائية  الطاقة  أهمية  تقدير    )3  -1(
الدولة في إنتاجها.

الطاقة  ترشيد  أهمية  نقاشية حول  يدير حلقة   -
في  عليها  والقائمني  الدولة  ودور  الكهربائية 

إنتاج الطاقة الكهربائية.

إنتاج  فــي  الــدولــة  دور  يقدر   -
الطاقة الكهربائية .

مجال االرتباط:
املواد  من  واملعرفة  املهارات  استخدام   )4  -1(
والعلوم  العربية  )اللغة  األخـــرى  الــدراســيــة 

واالجتماعيات(.

الكهربائية  الطاقة  لتوليد  مشروع  فكرة  يذكر   -
من مصادر مختلفة.

الطاقة  تــولــيــد  كيفية  يــوضــح   -
مختلفة   مــصــادر  مــن  الكهربائية 
من  واملعرفة  املهارات  باستخدام 
)اللغة  األخـــرى  الــدراســيــة  املـــواد 

العربية والعلوم واالجتماعيات(.

الطاقـــة الكهربائيـــة

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
) 2 – 1 ( التعرف على الدائرة الكهربائية البسيطة 
واملركبة، والكميات الكهربائية األساسية، وطرق 

القياس بجهاز اآلفوميتر.

- عرض صور لرموز العناصر الكهربائية.
- يرسم مخطط الدائرة الكهربائية البسيطة.

- يحدد الكميات  الكهربائية األساسية ووحدات 
قياسها )مجموعات تنافسية(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
الكهربائية  الكميات  يعدد   -
العناصر  ورمــوز  األساسية 

الفنية.

مجال العمليات:
)2- 2(  تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من مفاهيم 

ومهارات املرحلة املتوسطة.

- ينفذ مترينًا عمليًا على الدائرة املغلقة والدائرة 
املفتوحة.

- ينفذ دوائر كهربائية ) أحمال 
مختلفة(

- الدائرة املفتوحة والدائرة املغلقة.

مجال االجتاهات:
) 2 – 3(  تعزيز روح العمل اجلماعي لدى املتعلم 

وتقبل الرأي اآلخر للوصول للحقيقة العلمية.

الكميات  اكتشاف  في  العلماء  دور  يناقش   -
الكهربائية  األساسية ورموز العناصر الفنية 

)مجموعات تعاونية(.
- يحترم العمل اجلماعي.

مجال االرتباط:
املواد  من  واملعرفة  املهارات  استخدام    )4  -2(

الدراسية األخرى )العلوم والفنية والرياضيات(.

في  املستخدمة  للعناصر  الفنية  الرموز  يرسم   -
التمرين.

باستخدام  الفنية   الرموز  يرسم   -
املهارات واملعرفة من املواد الدراسية 

األخرى )العلوم والفنية(.

الدائرة الكهربائية البسيطة

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
الكهربائية  الــدائــرة  على  التعرف   )  1  –  2  (
البسيطة واملركبة والكميات الكهربائية األساسية 

وطرق القياس بجهاز اآلفوميتر.

- عرض صور جلهاز اآلفوميتر.
استخدام  لطرق  تعليمي  فلم  عــرض   -

جهاز االفوميتر. 

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على جهاز اآلفوميتر الرقمي 

واستخداماته  ) قياس شدة التيار – 
فرق اجلهد – املقاومة الكهربائية(.

مجال العمليات:
)2- 2(  تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من مفاهيم 

ومهارات املرحلة املتوسطة.

توصيل  بسيطة مع  دائرة كهربائية  ينفذ   -
جهاز اآلفوميتر باستخدام احلقيبة التعليمية 

أو املعمل اإللكتروني.

كل  لقياس  القياس  أجهزة  يوصل   -
واملقاومة  اجلهد  وفرق  التيار  »شدة  من 
الكهربائية » باستخدام جهاز اآلفوميتر 

الرقمي.
مجال االجتاهات:

) 2 – 3(  تعزيز روح العمل اجلماعي لدى املتعلم 
وتقبل الرأي اآلخر للوصول للحقيقة العلمية.

اآلفوميتر  جهاز  أجزاء  املتعلم  يناقش   -  
الكهربائية  الــكــمــيــات  قــيــاس  وكيفية 

األساسية )مجموعات تنافسية(.

- يتقبل الرأي اآلخر للوصول للحقيقة 
العلمية.

مجال االرتباط:
من  واملــعــرفــة  املــهــارات  اســتــخــدام    )4  -2(
والفنية  )الــعــلــوم  األخــــرى  ــة  ــدراســي ال املــــواد 

والرياضيات(.

 - يصمم دائرة كهربائية ويقيس الكميات 

الكهربائية األساسية.

- يتعرف على جهاز اآلفوميتر الرقمي 
األساسية   الكميات  قياس  خالل  من 
املواد  من  واملعرفة  املهارات  باستخدام 

الدراسية األخرى )والرياضيات(.

جهاز اآلفوميتر

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الرابع 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
)2– 1( التعرف على الدائرة الكهربائية البسيطة 
الكهربائية األساسية وطرق  واملركبة والكميات 

القياس بجهاز اآلفوميتر.

الكهربائية  الكميات  بني  العالقة  يفسر   -
األساسية )عصف ذهني(.

)مجموعات  أوم   ــون  ــان ق يستنتج   -
تعاونية(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على العالقة بني الكميات 

األساسية  )قانون أوم ( .

مجال العمليات:
)2- 2(  تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من مفاهيم 

ومهارات املرحلة املتوسطة.

أوم  قانون  إلثبات  عملية  جتارب  ينفذ   -
أو  التعليمية  احلقيبة  باستخدام  عمليًا 

املعمل اإللكتروني.
-  ينفذ التجربة العملية.

مجال االجتاهات:
) 2 –3(  تعزيز روح العمل اجلماعي لدى املتعلم 

وتقبل الرأي اآلخر للوصول للحقيقة العلمية.

من  الفصل  في  زمــالءه  املتعلم  يناقش   -
العالقة  الستنتاج  الناجتة  القراءات  خالل 

بني الكميات الكهربائية األساسية.

للوصول  ـــر  اآلخ الــــرأي  يتقبل   -
للحقيقة العلمية.

مجال االرتباط:
من  واملــعــرفــة  املـــهـــارات  اســتــخــدام   )4  -2(
والفنية  )الــعــلــوم  األخــــرى  ــة  ــدراســي ال املــــواد 

والرياضيات(.

بني  العالقة  يوضح  بيانيًا  رسمًا  يرسم   -
)التيار  األساسية  الكهربائية  الكميات 
واجلهد عند ثبات املقاومة والتيار واملقاومة 

عند ثبات اجلهد(.

- يتعرف على العالقة بني الكميات 
املــهــارات  بــاســتــخــدام  الكهربائية  
األخرى  الدراسية  املواد  من  واملعرفة 

)العلوم والفنية والرياضيات(.

قانــــون أوم

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
اخلامس 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
الكهربائية  الــدائــرة  على  التعرف   )  1  –  2  (
البسيطة واملركبة والكميات الكهربائية األساسية 

وطرق القياس بجهاز اآلفوميتر.

مركبة  كهربائية  لدوائر  مخططًا  يرسم   -
)مجموعات  املفاتيح  ــواع  أن باستخدام 

تعاونية(.
- يرسم الرموز الفنية للمفاتيح.

يكون املتعلم قادرا على أن :
املفاتيح  باستخدام  املركبة  الدوائر   -
– مفتاح طريقني  واحد  )مفتاح طريق 

– مفتاح ثالثة طرق (.

مجال العمليات:
)2- 2(  تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من مفاهيم 

ومهارات املرحلة املتوسطة.

املركبة  الــكــهــربــائــيــة  الـــدوائـــر  يطبق   -
باستخدام املفاتيح )مجموعات تنافسية(.

- يطبق عمليًا دوائر مركبة باستخدام 
مفاتيح مختلفة  ) مفتاح ذو طريق واحد 

ومفتاح ذو طريقني ومفتاح بثالثة طرق ( 
ومتثيل دائرة )AND،OR ( باملفاتيح.

مجال االجتاهات:
) 2 – 3(  تعزيز روح العمل اجلماعي لدى املتعلم 

وتقبل الرأي اآلخر للوصول للحقيقة العلمية.

الدوائر  أهمية  نقاشية حول  يدير حلقة   -
- يحترم  الرأي اآلخر.املركبة واستخداماتها في احلياة العملية.

مجال االرتباط:
من  واملــعــرفــة  املــهــارات  اســتــخــدام    )4  -2(
والفنية  )الــعــلــوم  األخــــرى  ــة  ــدراســي ال املــــواد 

والرياضيات(.

نظريًا  املركبة  الكهربائية  الدوائر  يرسم   -
للعناصر  الفنية  الــرمــوز  مستخدمًا 

املكونة لها .

املركبة   الكهربائية  الــدوائــر  يصمم   -
من  واملعرفة  املهارات  باستخدام 
)العلوم  األخــرى  الدراسية  املــواد 

والفنية والرياضيات(.

الدوائر الكهربائية املركبة

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السادس 



 30 

معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
وطرق  الكهربائية  املقاومة  على   التعرف   )1  –  3(

توصيلها واملواد من حيث درجة توصيلها للكهرباء.

الثابتة  املقاومات  ألنــواع  صور  عرض   -
واملتغيرة .

- شرح أنواع املقاومات )املعلم الصغير(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
من  املقاومات  أنواع  على  يتعرف   -

حيث )مادتها – قيمتها(.

مجال العمليات:
)3- 2(  تطبيقات عملية  للتعرف على قواعد 
األمن والسالمة عند التعامل مع العدد واألجهزة 

الكهربائية واإللكترونية.

- ينفذ التجربة العملية باستخدام احلقيبة 
التعليمية أو املعمل اإللكتروني. 

 - يطبق عمليًا دائرة كهربائية حتتوى 
– ضوئية  )متغيرة  مقاومات مختلفة 

– كربونية(.

مجال االجتاهات:
األمــن  قــواعــد  إتــبــاع  أهمية  إدراك    )3-3  (
والسالمة عند التعامل مع العدد اليدوية واألجهزة 

الكهربائية واإللكترونية.

- يناقش املتعلم زمالءه في الفصل حول 
عند  والسالمة   األمن  قواعد  اتباع  أهمية 

التعامل مع األدوات واخلامات.

ــد االمـــن  ــواع ــق - تــطــبــيــق فــعــلــي ل
االدوات  مع  التعامل  عند  والسالمة 

واخلامات.

مجال االرتباط:
املواد  من  واملعرفة  املهارات  استخدام    )4  -3(

الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.

مستخدمًا  الكهربائية  الدوائر  يرسم   -  
الرموز الفنية للعناصر املكونة لها.

باستخدام  كهربائية  دوائــر  يصمم   -
أنواع مختلفة  من املقاومات باستخدام 
الدراسية  املواد  من  واملعرفة  املهارات 

األخرى )العلوم والرياضيات(.

املقاومـــــة الكهربيـــــة

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السابع 
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الكفاية 
معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالعامة

كفاية 
عامة

رقم )3(

مجال احلقائق:
الكهربائية  املقاومة  على   التعرف   )1  –  3(
وطرق توصيلها واملواد من حيث درجة توصيلها 

للكهرباء.

توصيل  حــــول  املــتــعــلــمــني  ــاقــش  ــن ي  -
التوازي  وعلى  التوالي  على  املقاومات 
وكذلك املصابيح )مجموعات تنافسية(.

على  التوصيل  شكل  املتعلمني  ميثل   -
التوالي والتوصيل على التوازي.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يعدد طرق التوصيل.

مجال العمليات:
)3- 2(  تطبيقات عملية  للتعرف على قواعد 
األمن والسالمة عند التعامل مع العدد واالجهزة 

الكهربائية وااللكترونية.

مقاومات  مجموعة  من  دائرة  يوصل   -
باستخدام  التوازي  وعلى  التوالي  على 

احلقيبة التعليمية أو املعمل اإللكتروني.

)طرق  على  كهربائية  دائــرة  عمليًا  يطبق   -
توصيل املقاومات واملصابيح وحساب املقاومة 

الكلية .

مجال االجتاهات:
) 3-3(  إدراك أهمية إتباع قواعد األمن والسالمة عند التعامل 

مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإللكترونية.

أهمية  الفصل  زمالء  املتعلم  يناقش   -
على  واملصابيح  املــقــاومــات  توصيل 

)التوالي / التوازي (.

عند  والسالمة  األمن  لقواعد  فعلي  تطبيق   -
التعامل مع األدوات واخلامات.

مجال االرتباط:
املواد  من  واملعرفة  املهارات  استخدام    )4  -3(

الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.

مستخدمًا  الكهربائية  الدوائر  يرسم   -
الرموز الفنية للعناصر املكونة لها.

من  مختلفة  أنــواع  باستخدام  كهربائية  دوائــر  يصمم   -  
ــتــوازي  وال الــتــوالــي  على  توصيلها  تــوضــح  املــقــاومــات 
املهارات واملعرفة  الكلية لها  باستخدام  املقاومة  وحساب 

من املواد الدراسية األخرى  ) العلوم والرياضيات(.

تابــــع / املقاومــة الكهربيــة

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثامن 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
وطرق  الكهربائية  املقاومة  على   التعرف   )1  –  3(

توصيلها واملواد من حيث درجة توصيلها للكهرباء.

- يفسر أسباب توصيل بعض املواد وعازليه 
األخرى )عصف ذهني(.

املوصلة  ـــواد  امل بعض  ــور  ص يــعــرض   -
واملواد العازلة.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
واملواد  املوصلة  املواد  على  يتعرف   -

العازلة )الصلبة – السائلة( .

مجال العمليات:
)3- 2(  تطبيقات عملية  للتعرف على قواعد 
األمن والسالمة عند التعامل مع العدد واالجهزة 

الكهربائية واإللكترونية.

واملواد  املوصلة  املــواد  اختبار  دائــرة  ينفذ   -
العازلة )الصلبة – السائلة( مع أحمال مختلفة 
باستخدام  حركية(   – صوتية   – )ضوئية 

احلقيبة التعليمية أو املعمل اإللكتروني

 - يصنف املواد املوصلة واملواد العازلة 
من خالل أدوات الطالب .

مجال االجتاهات:
األمــن  قــواعــد  إتــبــاع  أهمية  إدراك    )3-3  (
والسالمة عند التعامل مع العدد اليدوية واألجهزة 

الكهربائية واإللكترونية.

- يدير املتعلم حلقة نقاشية عن طريق األمن 
والسالمة عند التعامل مع الكهرباء .

 - يراعي قواعد األمن والسالمة عند 
حسب  الكهربائية  األجهزة  استخدام 

طبيعة املادة .

مجال االرتباط:
املواد  من  واملعرفة  املهارات  استخدام    )4  -3(

الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.

كهربائية  دائرة  على  حتتوي  لوحة  يصمم   -
بسيطة لفحص املواد )موصلة / عازلة( .

- مييز بني املواد املوصلة واملواد العازلة 
الصلبة والسائلة حيث التركيب الذري 
باستخدام املهارات واملعرفة من املواد 

الدراسية األخرى )العلوم(.

املواد املوصلة واملواد العازلة 

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
التاسع 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
الكهربائية  املقاومة  على   التعرف   )1  –  3(
درجــة  حــيــث  مــن  ــــواد  وامل توصيلها  وطـــرق 

توصيلها للكهرباء.

أشباه  ملـــواد  تعليمي  فيديو  يــعــرض   -  
املوصالت.

املــوصــالت  يــعــدد أســـمـــاء أشـــبـــاه   - 
)مجموعات تعاونية(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
العازلة  واملواد  املوصلة  املواد  بني  يقارن   -  

من حيث التركيب الذري.

مجال العمليات:
على  للتعرف  عملية   تطبيقات    )2  -3(
مع  التعامل  عند  والسالمة  األمن  قواعد 
العدد واألجهزة الكهربائية واإللكترونية.

احلقيبة  باستخدام  عمليًا  مترينًا  ينفذ   -  
التعليمية أو املعمل اإللكتروني.

- ينفذ مترينًا عمليًا الختبار املوحد في حالة 
االنحياز األمامي واالنحياز العكسي.

مجال االجتاهات:
األمن  قواعد  إتباع  أهمية  إدراك    )3-3(
اليدوية  العدد  مع  التعامل  عند  والسالمة 

واألجهزة الكهربائية واإللكترونية.

  - يناقش املتعلم زمالء الفصل بأنواع املواد 
) موصلة – عازلة – شبه موصلة (وأهمية 

كل منها في احلياة العملية .

 - يــراعــي قــواعــد األمـــن والــســالمــة عند 
استخدام األجهزة الكهربائية حسب طبيعة 

املادة .

مجال االرتباط:
واملعرفة  املــهــارات  استخدام    )4  -3(
العلوم   ( الــدراســيــة األخـــرى  املـــواد  مــن 

والرياضيات(.

 - يصمم لوحة حتتوي على دائرة كهربائية 
بسيطة لفحص املواد )موصلة / عازلة (.

 - يصمم لوحة حية لتوضيح فكرة عمل 
أشباه املوصالت ) الدايود(.

العازلة  واملـــواد  املوصلة  ــواد  امل بني  مييز   -  
التركيب  حيث  مــن  والــســائــلــة(   )الصلبة 
الذري واملواصفات وكذلك أشباه املوصالت   
بــاســتــخــدام املــهــارات واملــعــرفــة مــن املــواد 

الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.

تابع / املواد املوصلة واملواد العازلة )أشباه املوصالت(

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
العاشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
احلــراري  التأثير  على  التعرف    )1-4(  

والتأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي.

منزلية   كهربائية  أجهزة  أسماء  يذكر   -
تعمل على التأثير احلراري للتيار الكهربائي 

)مجموعات تنافسية(.
- يفسر كيفية حتويل الطاقة الكهربائية إلى 

طاقة حرارية )عصف ذهني(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
للتيار  احلــــراري  التأثير  على  يتعرف   -

الكهربائي .

مجال العمليات:
الطاقة  إلبــراز  عملية  تطبيقات   )2  -4(

الكامنة لدي املتعلمني. 

- ينفذ جتارب عملية على حاالت التأثير 
 – توهج   – احمرار   ( املختلفة  احلــراري 

انصهار(.

- يطبق عمليًا جتارب على ) التأثير احلراري 
وتوضيح حاالته(.

مجال االجتاهات:
) 4 – 3( ادراك أهمية األجهزة التي تعمل 
على التأثير )احلراري  واملغناطيسي للتيار 

الكهربائي في حياتنا العملية.

احلراري  التأثير  أهمية  املتعلم  يناقش   -  
األجهزة  ــالل  خ مــن  الكهربائي  للتيار 
املستخدمة في احلياة العملية واالستخدام 

السليم لها للحماية من األخطار.

على  تعمل  التي  األجهزة  أهمية  يدرك   -  

في  الكهربائي  للتيار  ـــراري(  )احل التأثير 
حياتنا العملية.

مجال االرتباط:
واملعرفة  املــهــارات  استخدام    )4  -4(
العلوم   ( الــدراســيــة األخـــرى  املـــواد  مــن 

واحلاسوب والفنية(.

- يعدد املتعلم املخاطر الكهربائية احلرارية 
)مجموعات تنافسية( .

الكهربائي  للتيار  احلراري  التأثير  يعرف   -
تعمل  التي  واألجهزة  عمليا  واستخداماته 
على هذا التأثير باستخدام املهارات واملعرفة 

من املواد الدراسية األخرى )العلوم(.

التأثير احلراري للتيار الكهربائي

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
احلادي عشر 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
احلراري  التأثير  على  التعرف    )1  -4(  

والتأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي.

 - عرض فيلم تعليمي حول التأثير احلراري.
العوامل  حول  زمــالءه  املتعلم  يناقش   -
املؤثرة على كمية احلرارة الناجتة عند مرور 

تيار كهربائي في موصل.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
للتيار  ــراري  احل التأثير  عوامل  يتعرف   -

الكهربائي .

مجال العمليات:
الطاقة  إلبــراز  عملية  تطبيقات   )2  -4(

الكامنة لدي املتعلمني. 

- يشاهد منوذج دائرة الدمير مع املصباح .
- تنفيذ مشروع قاطع فلني بنماذج مختلفة 

)مجموعات تعاونية(.

 –  ينفذ الدائرة  العملية.

مجال االجتاهات:
)4 – 3( ادراك أهمية األجهزة التي تعمل 
للتيار  واملغناطيسي  احلراري   التأثير  على 

الكهربائي في حياتنا العملية.

استهالك  لطرق  نقاشية  حلقة  يدير   -  

الطاقة الكهربائية .
لألجهزة  السليم  االســتــخــدام  يــراعــي   -
للتيار  احلـــراري  التأثير  على  تعمل  التي 

الكهربائي.

مجال االرتباط:
واملعرفة  املــهــارات  استخدام    )4  -4(
العلوم   ( الــدراســيــة األخـــرى  املـــواد  مــن 

واحلاسوب والفنية(.

- يصمم جهازًا يعمل على التأثير احلراري - يرسم الدائرة النظرية لقاطع الفلني.

 

)قاطع فلني (  باستخدام املهارات واملعرفة 
من املواد الدراسية األخرى )العلوم(.

تابع / التأثير احلراري للتيار الكهربائي

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني عشر 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
احلراري  التأثير  على  التعرف    )1  -4(  

والتأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي.

- يعدد أسماء األجهزة الكهربائية املنزلية 
التي تعمل على التأثير املغناطيسي للتيار 

الكهربائي )مجموعات تعاونية(.
مغناطيسي  مجال  إنتاج  كيفية  يفسر   -

من الطاقة الكهربائي )عصف ذهني(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
للتيار  املغناطيسي  الــتــأثــيــر  عــلــى  يــتــعــرف   -

الكهربائي.

مجال العمليات:
الطاقة  إلبــراز  عملية  تطبيقات   )2  -4(

الكامنة لدي املتعلمني. 

- تنفيذ تطبيقات عملية من احلقيبة 
 / الــدائــم  )املغناطيس  التعليمية 

املغناطيس املؤقت ( 

- ينفذ تطبيق عملي لعمل مغناطيس كهربائي .

مجال االجتاهات:
)4 – 3( ادراك أهمية األجهزة التي تعمل 
للتيار  واملغناطيسي  احلراري   التأثير  على 

الكهربائي في حياتنا العملية.

باألجهزة  زمالءه  املتعلم  يناقش   -
املغناطيسي  التأثير  على  تعمل  التي 

من واقع احلياة . 

التأثير  على  تعمل  التي  األجهزة  أهمية  يدرك   -
حياتنا  فــي  الكهربائي  للتيار  )املغناطيسي( 

العملية.

مجال االرتباط:
واملعرفة  ــارات  ــه امل اســتــخــدام   )4  -4(
العلوم   ( الــدراســيــة األخـــرى  املـــواد  مــن 

واحلاسوب والفنية(.

التأثير  - يصمم ملفًا إلكترونيًا عن 
املغناطيسي للتيار الكهربائي.

- يتعرف التأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي وكيفية 
حدوثه واستخداماته واألجهزة التي تعمل على هذا 
النوع من التأثير باستخدام املهارات واملعرفة من املواد 

الدراسية األخرى ) العلوم واحلاسوب والفنية(.

التأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث عشر 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
التأثير احلراري  التعرف على    )  1  -4  (  

والتأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي.

 - عرض فيلم تعليمي حول التأثير 
املغناطيسي.

حول  زمــــالءه  املتعلم  يــنــاقــش   -
التأثير  عــلــى  ـــرة  ـــؤث امل الــعــوامــل 

املغناطيسي للتيار الكهربائي.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
التأثير  على  املــؤثــرة  الــعــوامــل  على  يتعرف   -

املغناطيسي للتيار الكهربائي.

مجال العمليات:
الطاقة  إلبــراز  عملية  تطبيقات   )2  -4(

الكامنة لدي املتعلمني. 

احلقيبة  من  عملية  تطبيقات  تنفيذ   -
التعليمية )املغناطيس الدائم/ املغناطيس 

املؤقت( )مجموعات تعاونية(.

- ينفذ  مشروعًا حملرك كهربائي بسيط يعمل على 
التيار املستمر .

مجال االجتاهات:
) 4 – 3( ادراك أهمية األجهزة التي تعمل 
على التأثير )احلراري  واملغناطيسي للتيار 

الكهربائي في حياتنا العملية.

احملافظة  أهمية  املتعلم  يناقش   -
على البيئة من خالل إعادة التدوير.

- مراعاه االستخدام السليم لألجهزة التي تعمل 
على التأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي.

مجال االرتباط:
واملعرفة  املــهــارات  استخدام    )4  -4(
العلوم   ( الــدراســيــة األخـــرى  املـــواد  مــن 

واحلاسوب والفنية(.

الكهربي  للمحرك  لوحة  يصمم   -
البسيط ومكوناته .

- يتعرف التأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي من 
واملعرفة  املهارات  باستخدام  خالل مترين عملي  
من املواد الدراسية األخرى ) العلوم واحلاسوب 

والفنية(.

تابع / التأثير املغناطيسي للتيار الكهربائي

الصف السادس )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الرابع  عشر 
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الكفايات الخاصة – المعاييـر
 الصف السابع - بنين 
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!

!

الكفايات اخلاصة الكفايات العامة
بقانون  اخلاصة  املفاهيم  بني  الربط   -  1
  42( رقــم  البيئة  قانون  مــواد  بني  البيئة 
ــم19  رق مـــادة  وخــاصــة  لسنة  2014( 
ومواد الدراسات العملية بأقسامها ) يترك 
للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما يرافقها 
من أنشطة( لفتح سقف اإلبداع والتفكير 
للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع  الالمنطي 

من التنمية والتدريب على التطوير.

)1- 1( التعرف على التيار الكهربائي.

)1- 2(  تنفيذ جتارب عملية على أنواع التيار الكهربائي.

)1- 3(  إدراك أهمية الترشيد في استهالك الطاقة الكهربائية

)1- 4(  استخدام املهارات واملعرفة من املواد الدراسية األخرى )العلوم واالجتماعيات(.

ــارات  ــه وامل املفاهيم  مــن  التمكن   –  2
للمرحلة املتوسطة وإتقان أساليب البحث 

العلمي في مجاالت التخصص.

)2 – 1 ( التعرف على احملول الكهربي واملقاومة الكهربية. 

)2- 2(  تنفيذ دوائر إلكترونية توضح فكرة عمل احملول الكهربي وطرق توصيل املقاومات.

)2 – 3(- التمكن من استخدام العدد واألدوات من خالل تنفيذ التمرين .

)2- 4(  استخدام املهارات واملعرفة من املواد الدراسية األخرى )العلوم والفنية(.

الكفايات اخلاصة للصف السابع



 40 

!

!

الكفايات اخلاصة الكفايات العامة
العملي لقواعد  – التطبيق   3
التعامل  األمن والسالمة عند 
واألجهزة  اليدوية  العدد  مع 

الكهربائية واإللكترونية .

) 3 – 1 ( التعرف على املكثفات وامللفات واملرحل )الريالي( .

)3- 2(  تنفيذ دوائر إلكترونية توضح استخدام العناصر اإللكترونية وطرق توصيلها .

) 3-3( احترام العمل اليدوي والقائمني عليه.

)3- 4(  استخدام املهارات واملعرفة من املواد الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.

الكامنة  الطاقات  إبــراز   –  4
لدى املتعلمني وفقًا للمرحلة 
الفعلية  باملشاركة  العمرية 
ـــارض  ـــع ــات وامل ــق ــاب ــس ــامل ب

واألنشطة 

) 4- 1 (  التعرف على الترانزستور والدوائر املتكاملة.

)4- 2(  تنفيذ دوائر الكترونية توضح استخدام الترانزستور والدوائر املتكاملة.

) 4 – 3( تقدير دور العلماء في اكتشاف العناصر اإللكترونية وأهميتها في احلياة العملية .

)4- 4(  استخدام املهارات واملعرفة من املواد الدراسية األخرى ) العلوم (.

تابع / الكفايات اخلاصة للصف السابع
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معايير المنهج للصف السابع 
 بنيـن 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال احلقائق:
التيار  على  التعرف   )1  -1(

الكهربائي.

- عرض صور لرموز العناصر االلكترونية.
- عرض احلقيبة االلكترونية وتوضيح كل جزء فيها.

-  رسم مخطط ألنواع التيار الكهربي واستخدامات كل نوع.
- يعدد األجهزة التي تعمل على التيار املستمر واالجهزة التي 

تعمل على التيار املتغير )املائدة املستديرة(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
 - يتعرف على التيار الكهربائي.

مجال العمليات:
)1- 2(  تنفيذ جتارب عملية 

على انواع التيار الكهربائي.

أو  التعليمية  احلقيبة  باستخدام  الدائرة  تنفيذ   -
املعمل اإللكتروني.

- تنفيذ دائرة الكترونية توضح فكرة عمل الدايود 
) االنحياز األمامي واالنحياز العكسي( .

مجال االجتاهات:
ــة  ــي ــم أه إدراك   )3-1(
الطاقة  استهالك  في  الترشيد 

الكهربائية.

الطاقة  توليد  طــرق  عــن  نقاشية  حلقة  يدير   -
الكهربائية وأهميتها وتقدير دور العاملني والدولة 
في  الترشيد  وأهمية  الكهربائية  الطاقة  انتاج  في 

استهالكها واحملافظة عليها.

الطاقة  استهالك  في  الترشيد  أهمية  يــدرك   -
الكهربائية.

مجال االرتباط:
ــهــارات   امل اســتــخــدام   )4  -1(
واملعرفة من املواد الدراسية األخرى 

)العلوم واالجتماعيات(.

- يرسم الشكل البياني لكل نوع ) التيار املستمر 
– التيار املتغير (.

- يقارن بني أنواع التيار الكهربائي )التيار املستمر – 
التيار املتغير( من حيث املصدر واالستخدام، يرسم 
الشكل البياني لكل نوع باستخدام املهارات واملعرفة 

من مادة العلوم واالجتماعيات والرياضيات.

التيار الكهربي

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
األول 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال احلقائق:
)1- 1( التعرف على التيار الكهربائي.

- عرض فيلم تعليمي لطريقة حتويل التيار 
املتردد إلى تيار مستمر.

اإللكترونية  للعناصر  ــور  ص ــرض  ع  -
املستخدمة.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
إلى  املتغير  التيار  يتعرف على كيفية حتويل 

تيار مستمر.

مجال العمليات:
أنواع  تنفيذ جتارب عملية على    )2 -1(

التيار الكهربائي.

وموجه  مــوجــه  نصف  توحيد  تنفيذ   -
كاملة.

- ينفذ مترينًا لتحويل التيار املتغير إلى تيار 
مستمر باستخدام موحدين أو دائرة قنطرة.
- يشاهد املوجه على جهاز راسم االشارة.

مجال االجتاهات:
)1- 3(  إدراك أهمية الترشيد في استهالك 

الطاقة الكهربائية.

في  الترشيد  أهمية  املتعلمني  يناقش   -
واحملافظة  الكهربائية  الطاقة  استهالك 

عليها.

- يدرك أهمية الترشيد في استهالك الطاقة 
الكهربائية ويحافظ عليها.

مجال االرتباط:
واملعرفة  املــهــارات  استخدام    )4  -1(
)العلوم  األخـــرى  الــدراســيــة  ـــواد  امل مــن 

واالجتماعيات(.

املتغير  التيار  استخدامات  املتعلم  يذكر   -
والتيار املستمر )مجموعات تعاونية(.

- يوضح كيفية حتويل التيار املتغير الى تيار 
مستمر باستخدام املهارات واملعرفة من مادة 

العلوم.

تابع / التيار الكهربي

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
) 2 – 1( التعرف على احملول 

الكهربي واملقاومة الكهربية. 

– عرض صور للمحول الكهربائي.
– عرض فيلم تعليمي للمحول الكهربائي.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
 – )مكوناته  الكهربي  احملــول  على  يتعرف   -

عمله- استخداماته(.

مجال العمليات:
الكترونية  دوائــر  تنقيذ    )2  -2(
توضح فكرة عمل احملول الكهربي 

وطرق توصيل املقاومات.

احلقيبة  باستخدام  االلكترونية  الدائرة  تنفيذ   -
التعليمية أو املعمل االلكتروني.

- ينفذ دوائر إلكترونية توضح فكرة عمل احملول 
الكهربي . 

مجال االجتاهات:
)2 – 3( التمكن من استخدام 
خالل  من  واألدوات  العدد 

تنفيذ التمرين .

التعليمية  احلقيبة  مكونات  يناقش  ثم  يبحث   -
املستخدمة في التمرين .

- يتمكن من استخدام العدد واألدوات واحلقيبة 
التعليمية.

مجال االرتباط:
املهارات  استخدام   )4  -2(
الدراسية  املــواد  من  واملعرفة 

األخرى )العلوم والفنية(.

احملــول - يصمم لوحة ألجزاء احملول الكهربي . عمل  فــكــرة  تــوضــح  ـــرة  دائ يصمم   -
الكهربي باستخدام املهارات واملعرفة من مادتي 

) العلوم والفنية(.

احملول الكهربي

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
) 2 – 1 ( التعرف على احملول 

الكهربي واملقاومة الكهربية. 

- عرض مناذج ألنواع احملوالت.
ــواع  أن عــن  يعرفونه  عما  املتعلمون  مناقشة   -

احملوالت )مجموعات تنافسية(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
الكهربي  احملــــول  ـــــواع   أن عــلــى  يــتــعــرف   -

واستخداماته.

مجال العمليات:
)2- 2(  تنفيذ دوائر إلكترونية 
احملــول  فــكــرة عمل  تــوضــح 
توصيل  وطــــرق  الــكــهــربــي 

املقاومات.

- ينفذ جتربة باستخدام احلقيبة التعليمية أو املعمل 
اإللكتروني.

- ينفذ دوائر إلكترونية  دوائر إلكترونية حتتوي على 
محول التوافق ) احلث اإللكترومغناطيسي(. 

 

مجال االجتاهات:
)2 – 3( التمكن من استخدام 
خالل  من  واألدوات  العدد 

تنفيذ التمرين .

يستخدم  التي  األجهزة  عن  نقاشية  حلقة  يدير   -
فيها احملول الكهربي ومن ثم يحدد نوع احملول .

- يتمكن من استخدام العدد واألدوات واحلقيبة 
التعليمية .

مجال االرتباط:
املهارات  استخدام    )4  -2(
الدراسية  املــواد  من  واملعرفة 

األخرى )العلوم والفنية(.

على  حتتوي  كهربائية  ألجهزة  لوحة  يصمم   -
احملول الكهربي .

كهربائي  محول  على  حتتوى  دائـــرة  يرسم   -
باستخدام املهارات واملعرفة من مادتي ) العلوم 

والفنية ( .

تابــع /  احملول الكهربي

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الرابع
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
)2 – 1 ( التعرف على احملول 
الكهربي واملقاومة الكهربية. 

- عرض صور للمقاومة الكهربية.
وأهمية  املــقــاومــة  بوظيفة  املتعلمني  مناقشة   -

وجودها في الدوائر اإللكترونية .

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على املقاومة الكهربية.

مجال العمليات:
إلكترونية  دوائــر  تنفيذ   )2  -2(
تــوضــح فــكــرة عــمــل احملـــول 
الـــكـــهـــربـــي وطــــــرق تــوصــيــل 

املقاومات.

- ينفذ التجربة العملية باستخدام احلقيبة التعليمية 
أو املعمل اإللكتروني.

- ينفذ دائرة إلكترونية ) توصيل املقاومات على 
التوالي / التوازي(.

مجال االجتاهات:
)2 – 3( التمكن من استخدام 
خالل  من  واألدوات  العدد 

تنفيذ التمرين .

توصيل  بأهمية  الفصل  فــي  زمـــالءه  يناقش   -
املقاومات على التوالي وعلى التوازي.

- يتمكن من استخدام العدد واألدوات واحلقيبة 
التعليمية.

على  املقاومات  توصيل  بني  الفرق  يستنتج   -
التوالي وتوصيلها على التوازي .

مجال االرتباط:
املهارات  استخدام   )4  -2(
الدراسية  املــواد  من  واملعرفة 

األخرى )العلوم والفنية(.

- يصمم دائرة إلكترونية ويرسم رموز العناصر - يصمم لوحة ألنواع مختلفة من املقاومات .
الدراسية  املواد  من  واملعرفة  املهارات  باستخدام 

األخرى )العلوم والفنية(.

املقاومـــة الكهربية

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
اخلامس 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
) 2 – 1( التعرف على احملول 

الكهربي واملقاومة الكهربية. 

- يعرض صورًا ألنواع املقاومات الكهربائية.

- يعرض فيلمًا تعليميًا الستخدام املقاومات.
يكون املتعلم قادرًا على أن :

- يتعرف على أنواع املقاومات )الثابتة – املتغيرة(  
واستخداماتها .

مجال العمليات:
)2- 2(  تنفيذ دوائر الكترونية 
احملــول  فــكــرة عمل  تــوضــح 
توصيل  وطــــرق  الــكــهــربــي 

املقاومات.

- ينفذ الدائرة العملية باستخدام احلقيبة التعليمية 
أو املعمل اإللكتروني.

مقاومة  على  حتتوي  إلكترونية  دائــرة  ينفذ   -
متغيرة.

مجال االجتاهات:
من  ــن  ــك ــم ــت ال  -)3–2(
واألدوات  العدد  استخدام 

من خالل تنفيذ التمرين .

وفيما  املقاومات  بأنواع  الفصل  زمالء  يناقش   -
يستخدم كل نوع ) الثابتة – املتغيرة ( .

- يتمكن من استخدام العدد واألدوات واحلقيبة 
التعليمية.

مجال االرتباط:
املهارات  استخدام    )4  -2(
الدراسية  املــواد  من  واملعرفة 

األخرى )العلوم والفنية(.

- يصمم دائرة إلكترونية ويرسم رموز العناصر - يصمم لوحة ألنواع مختلفة من املقاومات.
باستخدام   ) الفنية ) حتتوي على مقاومة متغيرة 
األخرى  الدراسية  املــواد  من  واملعرفة  املهارات 

)العلوم والفنية(.

تابــع / املقاومـــة الكهربية

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السادس
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
) 2 – 1( التعرف على احملول 
الكهربي واملقاومة الكهربية. 

- يعرض منوذجًا جلدول األلوان حلساب املقاومة.
- عرض طريقة قياس املقاومة باستخدام جهاز اآلفومتير.

- استخراج العناصر من )صندوق يحتوي على العناصر( 
والتعرف عليها.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
)جدول  املتاحة  بالطرق  املقاومة  قيم  -يحسب 

األلوان – جهاز اآلفوميتر – قانون أوم (.

مجال العمليات:
الكترونية  ــر  دوائ تنفيذ    )2  -2(
توضح فكرة عمل احملول الكهربي 

وطرق توصيل املقاومات.

أو  التعليمية  احلقيبة  باستخدام  التجربة  تنفيذ   -
املعمل اإللكتروني.

- ينفذ دائرة إلكترونية )منظم جهد( باستخدام 
باآلفوميتر  املــقــاومــات  قياس  مــع  املــقــاومــات  

واملقارنة مع احلساب باأللوان.

مجال االجتاهات:
)2 – 3( التمكن من استخدام 
خالل  من  واألدوات  العدد 

تنفيذ التمرين .

- يدير حلقة نقاشية عن أهمية املقاومة وأنواعها 
واستخداماتها وطرق قياسها

- يطبق قواعد  األمن والسالمة عند التعامل مع 
العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية وااللكترونية 

واحترام العمل اليدوي والقائمني عليه.

مجال االرتباط:
املهارات  استخدام    )4  -2(
الدراسية  املــواد  من  واملعرفة 

األخرى )العلوم والفنية(.

املقاومات  من  مختلفة  ــواع  ألن لوحة  يصمم   -
وكيفية قياس املقاومة باستخدام اآلفوميتر .

املهارات  باستخدام  املقاومات   قيم  يقيس   -
ـــة األخــــرى  ـــدراســـي واملـــعـــرفـــة مـــن املــــــواد ال

)الرياضيات(.

تابــع / املقاومـــة الكهربية

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السابع



 49 

معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
) 3 – 1 ( التعرف على املكثفات 

وامللفات واملرحل )الريالي( .

من  مختلفة  ألشـــكـــال  مــخــطــط  ـــرض  ع  -
املكثفات. 

- عرض صور ملكثف مبينًا أجزاءه وأطرافه.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على املكثفات.

مجال العمليات:
إلكترونية  دوائر  تنفيذ    )2  -3(
العناصر  اســتــخــدام  ــح  ــوض ت

اإللكترونية وطرق توصيلها.

- ينفذ التمرين من خالل احلقيبة التعليمية أو 
املعمل اإللكتروني.

وتفريغ  شحن  توضح  الكترونية  دوائــر  ينفذ   -
املكثف.

مجال االجتاهات:
اليدوي  العمل  احترام   )3-3(

والقائمني عليه.

املكثف  وظيفة  ــول  ح املتعلمني  يتناقش   -
الشحن  عملية  حدوث  وكيفية  واستخداماته 

والتفريغ للمكثف )مجموعات تنافسية(.

- يطبق قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع 
العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإللكترونية 

ويقدر العمل اليدوي والقائمني عليه.

مجال االرتباط:
املــهــارات  اســتــخــدام    )4  -3(
الدراسية  املـــواد  مــن  واملــعــرفــة 
األخرى) العلوم والرياضيات(.

- يصمم لوحة حية حتتوي على مكثفات من 
أجهزة إلكترونية تالفة.

- يصمم دائرة الكترونية لشحن وتفريغ املكثفات 
الدراسية  املواد  من  واملعرفة  املهارات  باستخدام 

األخرى) العلوم(.

املكثفــــات

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثامن
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
على  ـــرف  ـــع ـــت ال  )1–  3(
ــــات  ــــف ــــل ــــات وامل ــــف ــــكــــث  امل

و املرحل )الريالي( .

- عرض صور ألنواع املكثفات.
- عرض فيديو يوضح طرق توصيل املكثفات.

)املعلم  املكثف  قـــراءة  طــرق  للمتعلم  شــرح   -
الصغير(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على أنواع املكثفات وطرق توصيلها 

وقرأه سعتها. 

مجال العمليات:
)3- 2(  تنفيذ دوائر الكترونية 
العناصر  اســتــخــدام  تــوضــح 

اإللكترونية وطرق توصيلها.

أو  التعليمية  احلقيبة  خالل  من  التمرين  ينفذ   -
املعمل اإللكتروني .

ــى /  ــوال ــت - تــوصــيــل املــكــثــفــات عــلــى   ) ال
التوازي(.

مجال االجتاهات:
)3-3( احترام العمل اليدوي 

والقائمني عليه.

الناجتة  السعة  بقيمة  الفصل  في  زمالءه  يناقش   -
عن كل توصيلة وكيفية التحكم بها حسب حاجة 

الدائرة.

- يطبق قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع 
العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإللكترونية 

ويقدر العمل اليدوي والقائمني عليه.
مجال االرتباط:

ــارات  ــه امل اســتــخــدام   )4-3(
الدراسية  ـــواد  امل مــن  واملــعــرفــة 
األخرى) العلوم والرياضيات(.

مختلفة  أنــواع  على  حتتوي  حية  لوحة  يصمم   -
)القراءة  املكثف  سعة  قراءة  وكيفية  املكثفات  من 

املباشرة (.

ــاســتــخــدام  ــة املــكــثــف  ب ــع - يـــقـــرأ قــيــمــة س
ــة  ــي ــدراس ـــــواد ال املــــهــــارات واملـــعـــرفـــة مـــن امل

األخرى)الرياضيات(.

تابع / املكثفـــات

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
التاسع
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
على  الـــتـــعـــرف   )1–  3(
 املــــكــــثــــفــــات واملــــلــــفــــات 

و املرحل )الريالي( .

- عرض صور للملف.
- عرض مناذج ألنواع امللفات.

)مجموعات  املــلــفــات  توصيل  ــرق  ط ــرح  ش  -
تنافسية(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على  امللفات. 

مجال العمليات:
)3- 2(  تنفيذ دوائر إلكترونية 
العناصر  اســتــخــدام  تــوضــح 

االلكترونية وطرق توصيلها.

من  ملفات  مجموعة  خالل  من  التجربة  تنفيذ   -
املعمل  أو  الــســادس  للصف  التعليمية  احلقيبة 

اإللكتروني.

- يوصل امللفات على )التوالى /التوازي( ويقرأ 
القيمة الكلية . 

مجال االجتاهات:
)3-3( احترام العمل اليدوي 

والقائمني عليه.

- يدير حلقة نقاشية ملكونات امللف وأنواعه وفيما 
يستخدم كل نوع.

- يطبق قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع 
العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية وااللكترونية 

ويقدر العمل اليدوي والقائمني عليه.
مجال االرتباط:

ــارات  ــه امل اســتــخــدام   )4-3(
الدراسية  ـــواد  امل مــن  واملــعــرفــة 
األخرى) العلوم والرياضيات(.

- يصمم لوحة ألنواع امللفات )الهوائي – ذوالقلب 
احلديدي – ذو قلب فرايت ) برادة حديد (.

 / )التوالي  امللفات   لتوصيل  ــرة  دائ يصمم   -
باستخدام  الكلية    املقاومة  ويقرأ  ــتــوازي(  ال
ــة  ــي ــدراس ـــــواد ال املــــهــــارات واملـــعـــرفـــة مـــن امل

األخرى)العلوم والرياضيات(.

امللفـــات 

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
العاشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
)3–1( التعرف على املكثفات 

وامللفات واملرحل )الريالي( .

- عرض صور للريالي توضح اجزاءه وتركيبه .
- عرض مناذج ألشكال املرحل ) الريالي (.

- شرح استخدام الريالي )عصف ذهني(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على املرحل ) الريالي (.

 

مجال العمليات:
إلكترونية  تنفيذ دوائر    )2 -3(
العناصر  ــدام  ــخ ــت اس ــح  ــوض ت

اإللكترونية وطرق توصيلها.

أو  التعليمية  احلقيبة  خالل  من  التجربة  تنفيذ   -
املعمل اإللكتروني.

استخدام  توضح  الكترونية  دائــرة  ينفذ    -
املرحل )الريالي(.

مجال االجتاهات:
اليدوي  العمل  احترام   )3-3(

والقائمني عليه.

املرحل  بوظيفة  الفصل  فــي  زمـــالءه  مناقشة   -
التأثير  على  )تعتمد  عمله  وطريقة  )الــريــالي( 

املغناطيسي للتيار الكهربائي(.

العناصر  اكتشاف  في  العلماء  دور  يقدر   -
في  وأهميتها  )الريالي(  املرحل  االلكترونية 

احلياة العملية.
مجال االرتباط:

ــهــارات   امل اســتــخــدام   )4-3(
الدراسية  ـــواد  امل مــن  واملــعــرفــة 
األخرى)العلوم والرياضيات(.

التأثير  الــصــغــيــر(  )املــعــلــم  املــتــعــلــم  ــشــرح  ي  -
 املغناطيسي للتيار الكهربائي وكيفية عمل املرحل 

)الريالي( بهذا التأثير.

استخدام  توضح  الكترونية   دائــرة  يصمم   -
املرحل )الريالي( باستخدام املهارات واملعرفة 

من املواد الدراسية األخرى)العلوم(.

املرحل ) الريالي (

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
احلادي عشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
عــلــى  الــــتــــعــــرف   )1-4(
الترانزستور والدوائر املتكاملة.

- عرض صور للترانزستور توضح تركيبه .
- عرض مناذج للترانزستور.

- شرح استخدام الترانزستور )عصف ذهني(.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
- يتعرف على الترانزستور.

مجال العمليات:
)4- 2(  تنفيذ دوائر إلكترونية 
توضح استخدام الترانزستور 

والدوائر املتكاملة.

أو  التعليمية  احلقيبة  خالل  من  التجربة  تنفيذ   -
املعمل اإللكتروني.

استخدام  تــوضــح  الكترونية  دوائـــر  ينفذ   -
)الترانزستور( 

مجال االجتاهات:
)4 – 3( تقدير دور العلماء في 
العناصر اإللكترونية  اكتشاف 

وأهميتها في احلياة العملية .

- يدير حلقة نقاشية عن استخدامات الترانزستور 
في الدوائر االلكترونية .

العناصر  اكتشاف  فــي  العلماء  دور  يقدر   -
احلياة  في  وأهميته  )الترانزستور(  اإللكترونية 

العملية .

مجال االرتباط:
املهارات  استخدام    )4  -4(
الدراسية  املــواد  من  واملعرفة 

األخرى ) العلوم (.

ــب وأنـــــواع  ــي ــرك - يــصــمــم لـــوحـــة تـــوضـــح ت
الترانزستور.

استخدام  توضح  إلكترونية  دائـــرة  يصمم   -
من  واملعرفة  املهارات  باستخدام  الترانزستور 

املواد الدراسية األخرى ) العلوم (.

الترانزستـــــور

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني عشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
على  ـــعـــرف  ـــت ال  )1-4(
الـــتـــرانـــزســـتـــور والـــدوائـــر 

املتكاملة.

انزستور  الــتــر  ـــراف  أط حتــديــد  طريقة  ــرح  ش  -
)مجموعات تنافسية(.

الترانزستور  صالحية  فحص  طريقة  مناقشة    -
)مجموعات تعاونية(.

- يكون املتعلم قادرًا على أن :
حتديد   – )فحصه  الترانزستور  على  يتعرف   -

أطرافه(. 

مجال العمليات:
)4- 2(  تنفيذ دوائر إلكترونية 
توضح استخدام الترانزستور 

والدوائر املتكاملة.

أو  التعليمية  احلقيبة  خالل  من  التمرين  تنفيذ   -
املعمل اإللكتروني.

- ينفذ مترينًا على الترانزستور . 

مجال االجتاهات:
) 4 – 3( تقدير دور العلماء في 
اإللكترونية  العناصر  اكتشاف 

وأهميتها في احلياة العملية .

األجهزة  في  وجــوده  بأهمية  زمــالءه  يناقش   -
اإللكترونية .

- يقدر دور العلماء في اكتشاف العناصر 
االلكترونية  ) الترانزستور (وأهميته في احلياة 

العملية .

مجال االرتباط:
املهارات  استخدام    )4  -4(
الدراسية  املــواد  من  واملعرفة 

األخرى ) العلوم (.

- يصمم لوحة توضح تركيب وأنواع الترانزستور 
من أجهزة إلكترونية تالفة.

على   كتطبيق  إلــكــتــرونــيــة  ــــرة  دائ يــصــمــم   -
من  واملعرفة  املهارات  باستخدام  الترانزستور 

املواد الدراسية األخرى ) العلوم (.

تابــــع / الترانزستـــــور

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث عشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
)4-1( التعرف على الترانزستور 

والدوائر املتكاملة.

- عرض صور للدوائر املتكاملة.
- عرض مناذج حية ألنواع الدوائر املتكاملة.

- شرح استخدام الدوائر املتكاملة )عصف ذهني(.

يكون املتعلم قادرًا على أن :
وأنواعها  املتكاملة  الدوائر  على  يتعرف   -

ومميزاتها واستخداماتها.
مجال العمليات:

إلكترونية  دوائــر  تنفيذ    )2  -4(
الترانزستور  استخدام  توضح 

والدوائر املتكاملة.

أو  التعليمية  احلقيبة  خالل  من  التمرين  ينفذ   -
املعمل اإللكتروني.

استخدام  توضح  الكترونية  ــرة  دائ ينفذ   -
)الدوائر املتكاملة ( .

مجال االجتاهات:
في  العلماء  دور  تقدير   )3 –  4(
اإللكترونية  العناصر  اكتشاف 

وأهميتها في احلياة العملية .

املتكاملة في  الدوائر  بأهمية  نقاشية  يدير حلقة   -
األجهزة اإللكترونية .

العناصر  اكتشاف  في  العلماء  دور  يقدر   -
اإللكترونية  )الدوائر املتكاملة( وأهميتها في 

احلياة العملية .

مجال االرتباط:
ــارات  ــه امل ــخــدام  اســت  )4  -4(
ــن املــــواد الــدراســيــة  واملــعــرفــة م

األخرى ) العلوم (.

- يصمم لوحة حتتوي على أنواع الدوائر املتكاملة 
وأهميتها في بناء األجهزة اإللكترونية.

استخدام  توضح  الكترونية  دائرة  يصمم   -
الدائرة املتكاملة  باستخدام املهارات واملعرفة 

من املواد الدراسية األخرى ) العلوم (.

IC  الدوائـــر املتكاملـــة

الصف السابع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الرابع عشر
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الكفايات الخاصة – المعاييـر
 الصف الثامن - بنين 
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الكفايات اخلاصة الكفايات العامة
1- الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة بني مواد قانون البيئة 
رقم ))42 لسنة 2014(( وخاصة مادة رقم 19 ومواد الدراسات 
العملية بأقسامها )يترك للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما يرافقها 
من أنشطة لفتح سقف اإلبداع والتفكير الالمنطي للتوجيه ورؤساء 

االقسام كنوع من التنمية والتدريب على التطوير(.

)1-1( التعرف على األخطار الكهربائية وطرق احلماية منها بالتطبيقات العملية للحفاظ على 
الثروات البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

 )1-2( متديد وسائل حماية للحفاظ على الثروات البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.
)1-3( االميان بأهمية وسائل احلماية للحفاظ على الثروات البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

)1-4( استخدام  معرفته ومهارته املكتسبة من املواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.
2- التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة 

وإتقان أساليب البحث العلمي في مجاالت 
التخصص.

)2-1( التمكن من مفاهيم وطرق فحص العناصر وحلامها في دوائر الضوء والصوت.
)2-2( استخدام اللحام والعناصر اإللكترونية في دوائر الصوت والضوء.

)2-3( التفضيل بني اساليب البحث العلمي للبحث في مجال الكهرباء واإللكترونات.
)2-4(  يربط معرفته ومهارته املكتسبة من املواد الدراسية األخرى مبوضوع الدرس.

3- التطبيق الفعلي لقواعد األمن السالمة عند التعامل 
مع العدد اليدوية واالجهزة الكهربائية واإللكترونية.

)3-1( التعرف على قواعد األمن والسالمة وتطبيقها فعليًا عند العمل في الورش.
)3-2( تطبيق على قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية البسيطة من خالل دائرة 

اإللكترونات الضوئية.
)3-3( االميان بأهمية قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية البسيطة.

)3-4( ربط قواعد االمن والسالمة املتبعة في مرافق املدرسة مع قواعد األمن والسالمة املتبعة في ورش الكهرباء.
4- إبراز الطاقات الكامنة لدى املتعلمني وفقًا للمرحلة 

العمرية باملشاركة الفعلية باملسابقات واملعارض 
واالنشطة املختلفة.

)4-1( إبراز الطاقات واإلبداعات في اختيار املشاريع وتطبيقها فعليًا على نطاقات واسعة.
)4-2( تنفيذ مشاريع واالشتراك بها في املسابقات واملعارض.

)4-3( احترام وتقدير القائمني على املعارض واملسابقات التي تتيح إبراز الطاقات واإلبداعات.
)4-4( الربط بني معرفته ومهاراته في مادة الديكور والفنية إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.

الكفايات اخلاصة للصف الثامن
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معايير المنهج للصف الثامن 
 بنيـن 
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال احلقائق:
)1-1(  التعرف على األخطار الكهربائية وطرق 
على  للحفاظ  العملية  بالتطبيقات  منها  احلماية 

الثروات البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

- عرض صور لألخطار الكهربائية وطرق احلماية منها.
احلريق  مطفآت  ـــواع  أن عــن  تعليمي  فيلم  عــرض   -

واستخداماتها.
- تفسير املتعلم العالمات والترقيمات على املطفأة.

- استنتاج املتعلم وظيفة القواطع اآللية.
- شرح املتعلم لأللوان االصطالحية لألسالك. 

يكون املتعلم قادرًا على ان:
األخـــطـــار  عــلــى  يــتــعــرف   -
احلماية  وطــــرق  الــكــهــربــائــيــة 
العملية  بــالــتــطــبــيــقــات  مــنــهــا 
البشرية  الثروات  على  للحفاظ 

واملمتلكات العامة واخلاصة.
مجال العمليات:

)1-2(   متديد وسائل حماية للحفاظ على الثروات 
البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

-  تنفيذ التمرين من خالل مجموعات تعاونية 
من )3-٥( متعلمني.

ــدات  يــطــبــق عــمــلــيــًا متــدي  -
وسائل احلماية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
)3-3( االميان بأهمية قواعد األمن والسالمة عند 

التعامل مع األجهزة اإللكترونية البسيطة.

األمن - بيان املعلم أهمية قواعد األمن والسالمة. قــواعــد  أهمية  يعي   -
مع  التعامل  عند  والــســالمــة 
األجهزة اإللكترونية البسيطة.

مجال االرتباط:
في  املتبعة  والسالمة  األمــن  قواعد  ربط   )4-3(
املتبعة  والسالمة  األمن  قواعد  مع  املدرسة  مرافق 

في ورش الكهرباء.

- يشرح املعلم قواعد األمن والسالمة املتبعة  في 
ورش الكهرباء ومرافق املدرسة.

- يربط قواعد األمن والسالمة 
مع  املدرسة  مرافق  في  املتبعة 
قواعد األمن والسالمة املتبعة 

في ورش الكهرباء.

األخطار الكهربائية ووسائل احلماية

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
األول
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال احلقائق:
)1-1(  التعرف على األخطار الكهربائية وطرق 
على  للحفاظ  العملية  بالتطبيقات  منها  احلماية 

الثروات البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

صندوق  ـــزاء  ألج مفاهيم  خــرائــط  عــرض   -
املصهرات.

- عـــرض صـــور لــقــاطــع الــتــســريــب األرضـــي 
وأجزائه.

- اســتــقــصــاء أهــمــيــة الــســلــك األرضــــي في 
التمديدات الكهربائية )عصف ذهني(.

 يكون املتعلم قادرًا على ان:
ــتــعــرف عــلــى صــنــدوق  ي  -
التوزيع وأجزائه للحفاظ على 
الثروات البشرية واملمتلكات 

العامة واخلاصة.

مجال العمليات:
)1-2( متديد وسائل حماية للحفاظ على الثروات 

البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

- تنفيذ تطبيق عملي )متديد صندوق املصهرات 
مع األحمال الكهربائية ( )مجموعات تعاونية(.

- يركب القواطع األتوماتيكية 
ــع األحـــمـــال في  املــنــاســبــة م

صندوق املصهرات.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
)3-3( اإلميان بأهمية قواعد األمن والسالمة عند 

التعامل مع األجهزة اإللكترونية البسيطة.

قواعد  أهمية  حول  للمتعلمني  املعلم  مناقشة   -
األمن والسالمة .

األمن  قواعد  أهمية  يعدد   -
والسالمة.

مجال االرتباط:
في  املتبعة  والسالمة  األمــن  قواعد  ربط   )4-3(
املتبعة  والسالمة  األمن  قواعد  مع  املدرسة  مرافق 

في ورش الكهرباء.

- ُيذكر املعلم بقواعد األمن والسالمة املتبعة  في 
ورش الكهرباء ومرافق املدرسة.

- يربط قواعد األمن والسالمة 
مع  املدرسة  مرافق  في  املتبعة 
قواعد األمن والسالمة املتبعة 

في ورش الكهرباء.

تابع / األخطار الكهربائية ووسائل احلماية

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
)2-1( التمكن من مفاهيم وطرق فحص العناصر 

وحلامها في دوائر الضوء والصوت.

-  عرض صور توضيحية عن االمن والسالمة.
-  عرض فيلم تعليمي عن الطريقة الصحيحة للحام.

)صندوق  من  واالدوات  العناصر  استخراج   -
يحتوي على العناصر( وذكر اسمها ووظيفتها. 

يكون املتعلم قادرًا على ان:
وصــالت  اهمية  يستنتج   -

اللحام.

مجال العمليات:
اإللكترونية  والعناصر  اللحام  استخدام   )2-2(

في دوائر الصوت والضوء.

-  تنفيذ املتعلمني التمرين من خالل مجموعات 
تنافسية من )3-٥( متعلمني.

- ينفذ عمليًا توصيل الدوائر 
ــة بــاســتــخــدام  ــي ــرون ــت ــك اإلل

اللحام.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االجتاهات:
)1-3( اإلميان بأهمية وسائل احلماية للحفاظ على 

الثروات البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

أهمية وسائل - ذكر املعلم أهمية وسائل احلماية. يتعرف على   -
احلماية للحفاظ على الثروات 
العامة  واملمتلكات  البشرية 

واخلاصة.

مجال االرتباط:
من  املكتسبة  ومهارته  معرفته  استخدام    )4-1(

املواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.

للدائرة  النهائي  الشكل  املتعلمني  اقــتــراح   -
العملية.

ومهارته  معرفته  يستخدم   -
 – )ديكور  مادة  من  املكتسبة 
النهائي  الشكل  إلنتاج  فنية( 

للدائرة العملية.

حلام العناصر اإللكترونية

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
وطـــرق  مــفــاهــيــم  مـــن  الــتــمــكــن   )1-2(
الضوء  دوائــر  في  وحلامها  العناصر  فحص 

والصوت.

- عرض صورة جلهاز راسم اإلشارة.
- شرح  أجزاء جهاز راسم اإلشارة )املعلم الصغير(.

والتماثلية  اجليبية  االشـــارات  اشكال  املتعلم  يفسر 
والرقمية.

- تدريب املتعلمني على طرق استخدام جهاز راسم اإلشارة.

يكون املتعلم قادرًا على ان:
جهاز  أجزاء  على  يتعرف   -

راسم اإلشارة.

مجال العمليات:
والعناصر  ــلــحــام  ال ــدام  ــخ ــت اس  )2-2(

اإللكترونية في دوائر الصوت والضوء.

اللحام من خالل  باستخدام  العملية  الدائرة  -  تطبيق 
مجموعات تعاونية.

عن  العملية  الدائرة  يطبق   -
طريق اللحام.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االجتاهات:
احلماية  وســائــل  بأهمية  ـــان  االمي  )3-1(
واملمتلكات  البشرية  الثروات  للحفاظ على 

العامة واخلاصة.

- يدرك فوائد وسائل احلماية - مناقشة املعلم املتعلمني حول أهمية وسائل احلماية.
ـــروات  ـــث ــى ال ــل ــلــحــفــاظ ع ل
العامة  واملمتلكات  البشرية 

واخلاصة.
مجال االرتباط:

)1-4( استخدام  معرفته ومهارته املكتسبة من 
املواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.

ومهارته - رسم املتعلمني الشكل النهائي )للدائرة العملية( . معرفته  يستخدم   -
 – )ديكور  مادة  من  املكتسبة 
النهائي  الشكل  إلنتاج  فنية( 

للدائرة العملية.

تابع / حلام العناصر اإللكترونية

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الرابع
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
وطـــرق  مــفــاهــيــم  مـــن  الــتــمــكــن   )1-2(
الضوء  دوائــر  في  وحلامها  العناصر  فحص 

والصوت.

في  االعــطــال  عــن  الكشف  يتم  )كيف  مشكلة  طــرح   -
االجهزة( وبحث املتعلمني عن حلول لها.

- عرض صور بها طريقه فحص العناصر االلكترونية.
- رسم دائرة الكترونية باستخدام برامج احملاكاة اإللكترونية.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
- يتعرف على طرق فحص 

العناصر اإللكترونية.

مجال العمليات:
والعناصر  ــلــحــام  ال ــدام  ــخ ــت اس  )2-2(

اإللكترونية في دوائر الصوت والضوء.

العناصر اإللكترونية )مجموعات  املتعلمني  - فحص 
تعاونية(.

- تطبيق املتعلمني دائرة عملية عن طريق مجموعات.

- ينفذ الدائرة العملية.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االجتاهات:
احلماية  وســائــل  بأهمية  ـــان  اإلمي  )3-1(
واملمتلكات  البشرية  الثروات  للحفاظ على 

العامة واخلاصة.

- يعدد وسائل احلماية.- شرح للمتعلم أهمية وسائل احلماية.

مجال االرتباط:
)1-4(  استخدام  معرفته ومهارته املكتسبة 
الشكل  إلنتاج  األخرى  الدراسية  املواد  من 

النهائي.

- مناقشة املتعلمني في ما بينهم )مجموعات تعاونية( 
حول الشكل النهائي للدائرة العملية.

-  يستخدم معرفته ومهارته 
 – مادة )ديكور  املكتسبة من 
النهائي  الشكل  إلنتاج  فنية( 

للدائرة العملية.

فحص العناصر اإللكترونية والكشف عن الكهرباء

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
اخلامس
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
وطـــرق  مــفــاهــيــم  مـــن  الــتــمــكــن   )1-2(
الضوء  دوائــر  في  وحلامها  العناصر  فحص 

والصوت.

العناصر واألدوات من )صندوق يحتوي  استخراج   -
على العناصر( وذكر أسمائها ووظيفتها.

- عرض صور مبني بها طريقة عمل فاحص الكهرباء.
التعليمية  املجموعات  على  األسئلة  بعض  إلقاء   -

)الرؤوس املرقمة(.
 - ذكر املجموعات أسماء العناصر املستخدمة في 

الدائرة ووظيفتها ورموزها )املائدة املستديرة(.

يكون املتعلم قادرًا على ان:
- يتعرف على العناصر اإللكترونية 
ويعدد  الفاحص  جلهاز  املكونة 

استخداماته.

مجال العمليات:
)2-2( استخدام اللحام والعناصر اإللكترونية في 

دوائر الصوت والضوء.

- يكتشف مرور الكهرباء بالدائرة - تنفيذ مترين عملي ملكتشف الكهرباء.
عن طريق فاحص الكهرباء.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االجتاهات:
)1-3( االميان بأهمية وسائل احلماية للحفاظ على 

الثروات البشرية واملمتلكات العامة واخلاصة.

ــراء  إج عند  احلــمــايــة  وســائــل  إجـــراء  تطبيق   -
التجارب.

احلماية  وسائل  بأهمية  يؤمن   -
البشرية  الــثــروات  على  للحفاظ 

واملمتلكات العامة واخلاصة.
مجال االرتباط:

)1-4(  استخدام  معرفته ومهارته املكتسبة من 
املواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.

العملية  ـــرة  ـــدائ ال شــكــل  املــتــعــلــم  تــصــنــيــع   -
تكنولوجيًا.

- يستخدم معرفته ومهارته املكتسبة 
إلنتاج  فنية(   – )ديــكــور  ــادة  م من 

الشكل النهائي للدائرة العملية.

تابع / فحص العناصر اإللكترونية والكشف عن الكهرباء

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السادس
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
وطــرق  مفاهيم  مــن  التمكن   )1-2(
دوائــر  فــي  وحلــامــهــا  العناصر  فحص 

الضوء والصوت.

- عرض صور للعناصر اإللكترونية ورموزها.
- رسم املتعلم رموز العناصر اإللكترونية.

تعاونية(  )مجموعات  مجموعته  مع  املتعلم  بحث   -
استخدامات دائرة الصوت في احلياة العملية.

- سؤال املعلم املجموعات )الرؤوس املرقمة(.

يكون املتعلم قادرًا على ان:
دائرة  استخدامات  يحدد   -
العملية  احلياة  في  الصوت 

والعناصر املستخدمة لها.

مجال العمليات:
والعناصر  اللحام  استخدام   )2-2(
اإللكترونية في دوائر الصوت والضوء.

الــصــوت - تطبيق مترين عملي لدائرة الصوت اإللكترونية. دائـــــرة  تــطــبــيــق   -
اإللكترونية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االجتاهات:
على  القائمني  وتقدير  احترام   )3-4(
إبراز  تتيح  التي  واملسابقات  املعارض 

الطاقات واإلبداعات.

مع  تتوافق  التي  باملعارض  املشاركة  طرق  املعلم  شرح   -
املرحلة العمرية لدى املتعلمني.

اليدوية  األعــمــال  يحترم   -
والقائمني على املعارض.

مجال االرتباط:
في  ومهاراته  معرفته  بني  الربط   )4-4(
الشكل  إلنتاج  والفنية  الديكور  مــادة 

النهائي للمشروع.

الصوت  لــدائــرة  الــنــهــائــي  الــشــكــل  املتعلم  اقــتــراح   -
اإللكترونية.

ومهارته  معرفته  يــربــط   -
املكتسبة من مواد )الديكور – 
الفنية( إلنتاج الشكل النهائي 

لدائرة الصوت.

تطبيقات على دوائر الصوت

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السابع
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
وطـــرق  مــفــاهــيــم  مـــن  الــتــمــكــن   )1-2(
الضوء  دوائــر  في  وحلامها  العناصر  فحص 

والصوت.

- رسم الدائرة اإللكترونية.
الصوت  لدائرة  اإللكترونية  العناصر  استنتاج   -

ورموزها الفنية )فكر-زاوج- شارك(.
احلياة  في  الصوت  ــرة  دائ استخدامات  شــرح   -

العملية )املائدة املستديرة(.

يكون املتعلم قادرًا على ان:
اإللكترونية  العناصر  يــذكــر   -
الصوت  دائــــرة  ــي  ف املستخدمة 

واستخداماتها في احلياة العملية.

مجال العمليات:
والعناصر  ــلــحــام  ال ــدام  ــخ ــت اس  )2-2(

االلكترونية في دوائر الصوت والضوء.

العناصر  بتوفير  العملي  التمرين  تطبيق   -
اإللكترونية  لدائرة منبه ذي نغمتني.

- اكتشاف أعطال  الدائرة وإصالحها.

- يطبق دائرة صوت إلكترونية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االجتاهات:
على  القائمني  وتــقــديــر  ــرام  ــت اح  )3-4(
إبــراز  تتيح  الــتــي  واملــســابــقــات  ــارض  ــع امل

الطاقات واإلبداعات.

باملعارض  املشاركة  طــرق  املتعلمني  اختيار   -
املرحلة  تتوافق مع  بها بحيث  يود االشتراك  التي 

العمرية للمتعلمني.

على  القائمني  مجهود  يــقــدر   -
املعارض التي تتيح إبراز الطاقات 

واإلبداعات.

مجال االرتباط:
في  ومــهــاراتــه  معرفته  بــني  الــربــط   )4-4(
مادة الديكور والفنية إلنتاج الشكل النهائي 

للمشروع.

املكتسبة - رسم الدائرة النظرية )مجموعات تعاونية(. ومهارته  معرفته  يربط   -
من مواد )الديكور – الفنية ( إلنتاج 

الشكل النهائي لدائرة الصوت.

تابع / تطبيقات على دوائر الصوت

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثامن
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
وطــرق  مفاهيم  مــن  التمكن   )1-2(
دوائــر  فــي  وحلــامــهــا  العناصر  فحص 

الضوء والصوت.

العناصر اإللكترونية  التعاونية الكتشاف  - فرق األلعاب 
املستخدمة في دائرة الضوء.

- رسم الدائرة ببرنامج محاكاة الدوائر اإللكترونية.
- سؤال املتعلمني بعضهم البعض حول استخدامات دائرة 

الضوء )داخل وخارج الدائرة(.

يكون املتعلم قادرًا على ان:
- يذكر العناصر اإللكترونية 
الضوء  دائــرة  في  املستخدمة 
احلياة  ــي  ف واســتــخــدامــاتــهــا 

العملية.
مجال العمليات:

والعناصر  اللحام  اســتــخــدام   )2-2(
اإللكترونية في دوائر الضوء والصوت.

لدائرة  اإللكترونية  العناصر  بتوفير  عملي  مترين  تنفيذ   -
ضوء.

- اكتشاف أعطال  الدائرة وإصالحها.

ضـــوء  دائـــــــــرة  ـــفـــذ  ـــن ي  -
إلكترونية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
األمن  قواعد  بأهمية  اإلميــان   )3-3(
األجهزة  مــع  التعامل  عند  والــســالمــة 

اإللكترونية البسيطة.

- شرح املتعلم أهمية قواعد األمن والسالمة )مجموعات 
تعاونية(.

األمن  قواعد  أهمية  يدرك   -
التعامل  ــد  عــن والـــســـالمـــة 
اإللكترونية  ــزة  ــه االج مــع 

البسيطة.
مجال االرتباط:

والسالمة  األمــن  قواعد  ربــط   )4-3(
املتبعة في مرافق املدرسة مع قواعد األمن 

والسالمة املتبعة في ورش الكهرباء.

ورش  في  املتبعة  والسالمة  األمن  لقواعد  املعلم  شرح   -
الكهرباء واإللكترونيات ومختبرات العلوم.

والسالمة  األمن  قواعد  يربط   -
مع  العلوم  مختبرات  في  املتبعة 
قواعد األمن والسالمة املتبعة في 
ورش الكهرباء واإللكترونيات.

تطبيقات على دوائر الضوء

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
التاسع
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
وطـــرق  مــفــاهــيــم  مـــن  الــتــمــكــن   )1-2(
الضوء  دوائــر  في  وحلامها  العناصر  فحص 

والصوت.

دوائر  استخدامات  )عن  تعليمي  فيلم  عرض   -
الضوء في احلياة(.

)صندوق  من  واألدوات  العناصر  استخراج   -
يحتوي على العناصر( وذكر اسمها ووظيفتها.

- عرض صور الستخدام دائرة الضوء في احلياة 
العملية.

يكون املتعلم قادرًا على ان:
اإللكترونية  العناصر  يــعــدد   -
املــســتــخــدمــة فــي دائــــرة الــضــوء 

واستخداماتها في احلياة العملية.

مجال العمليات:
والعناصر  ــلــحــام  ال ــدام  ــخ ــت اس  )2-2(

اإللكترونية في دوائر الضوء والصوت.

- تنفيذ مترين عملي بتوفير العناصر اإللكترونية 
لدائرة ضوء.

- اكتشاف أعطال  الدائرة وإصالحها.

- ينفذ دائرة ضوء إلكترونية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
والسالمة  األمن  قواعد  بأهمية  اإلميان   )3-3(

عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية البسيطة.

األمــن -  تطبيق املتعلم قواعد األمن والسالمة. قــواعــد  بأهمية  يــؤمــن   -
والسالمة عند التعامل مع األجهزة 

اإللكترونية البسيطة.

مجال االرتباط:
املتبعة  والسالمة  األمن  قواعد  ربط   )4-3(
في مرافق املدرسة مع قواعد األمن والسالمة 

املتبعة في ورش الكهرباء.

في  املتبعة  والسالمة  األمن  قواعد  املعلم  بيان   -
ومختبرات  واإللكترونيات  الكهرباء  ورش 

العلوم.

والسالمة  األ-من  قواعد  يربط   -
مع  العلوم  مختبرات  في  املتبعة 
في  املتبعة  والسالمة  األمن  قواعد 

ورش الكهرباء واإللكترونيات.

تابع / تطبيقات على دوائر الضوء

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
العاشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
والسالمة  األمــن  قــواعــد  على  التعرف   )1-3(

وتطبيقها فعليًا عند العمل في الورش.

- رحله للنادي العلمي.
- استنتاج وظيفة اإللكترونات الضوئية.

اإللكترونات  استخدامات  املتعلم  شــرح   -
الضوئية.

- عرض صور لإللكترونات الضوئية.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
استخدامات  على  يتعرف   -

اإللكترونات الضوئية.

مجال العمليات:
عند  والسالمة  األمــن  قواعد  على  تطبيق   )2-3(
التعامل مع األجهزة اإللكترونية البسيطة من خالل 

دائرة اإللكترونات الضوئية.

مجموعات  خـــالل  ــن  م متــريــن  تــوصــيــل   -
تعاونية من 3-٥ متعلمني على اإللكترونات 

الضوئية.

إلكترونات  ــرة  دائ يوصل   -
ضوئية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االجتاهات:
املعارض  على  القائمني  وتقدير  احترام   )3-4(

واملسابقات التي تتيح إبراز الطاقات واالبداعات.

- مناقشة املعلم مع املتعلمني حول املسابقات 
التي تتوافق مع املرحلة العمرية لديهم.

احلرفية  األعــمــال  يحترم   -
والقائمني على املسابقات.

مجال االرتباط:
)4-4( الربط بني معرفته ومهاراته في مادة الديكور 

والفنية إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.

ومهاراته - اقتراح التصور النهائي للدائرة العملية. معرفته  يستخدم   -
في  والفنية  الديكور  مادة  في 
للدائرة  النهائي  الشكل  إنتاج 

العملية.

اإللكترونيات الضوئية

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
احلادي  عشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
)3-1( التعرف على قواعد األمن والسالمة 

وتطبيقها فعليًا عند العمل في الورش.

باستخدام  حلها  يكون  مشكلة  املعلم  ذكــر   -
اإللكترونات الضوئية )حل املشكالت(.

- عرض فقرة من مصدر خارجي عن اإللكترونات 
الضوئية.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
- يفرق بني اإللكترونات الضوئية 

وتركيباتها.

مجال العمليات:
)3-2( تطبيق على قواعد األمن والسالمة 
عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية البسيطة 

من خالل دائرة اإللكترونات الضوئية.

مترين  خاللها  من  يطبق  تنافسية  مجموعات   -
على اإللكترونات الضوئية.

إلكترونيات  ــــرة  دائ ــوصــل  ي  -
ضوئية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االجتاهات:
على  القائمني  وتــقــديــر  ــرام  ــت اح  )3-4(
إبــراز  تتيح  الــتــي  واملــســابــقــات  ــارض  ــع امل

الطاقات واإلبداعات.

التي يود االشتراك  املسابقات  املتعلمني  - اختيار 
بها بحيث تتوافق مع املرحلة العمرية لديهم.

على  القائمني  مجهود  يــقــدر   -
املسابقات التي تتيح إبراز الطاقات 

واإلبداعات.

مجال االرتباط:
في  ومــهــاراتــه  معرفته  بــني  الــربــط   )4-4(
مادة الديكور والفنية إلنتاج الشكل النهائي 

للمشروع.

املسابقات  فــي  بــاملــشــروع   املتعلم  مشاركة   -
الدولية.

في  ومهاراته  معرفته  يستخدم   -
إنتاج  في  والفنية  الديكور  مــادة 

الشكل النهائي للدائرة العملية.

تابع / اإللكترونيات الضوئية

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني عشر
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
)4-1( إبراز الطاقات واإلبداعات 

في اختيار املشاريع وتطبيقها فعليًا 
على نطاقات واسعة.

- عرض فيديو تعليمي )يوضح استخدام أدوات 
اللحام بشكل صحيح( .

- رسم الدائرة ببرنامج محاكاة الدوائر اإللكترونية.
- عمل املتعلمني في ترتيب املهام املتقطعة للتعرف 

على مكونات الدائرة العملية.
- سؤال املتعلمني بعضهم البعض حول استخدامات 

الدائرة العملية )داخل وخارج الدائرة(.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
-  يذكر العناصر املستخدمة في 

املشروع واستخدام الدائرة العملية في 
احلياة العملية.

مجال العمليات:
)4-2( تنفيذ مشاريع واالشتراك 

بها في املسابقات واملعارض.

- ينفذ الدائرة العملية.- تنفيذ الدائرة العملية على شكل مجموعات .

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االجتاهات:
)2-3( التفضيل بني أساليب 

البحث العلمي للبحث في مجال 
الكهرباء واإللكترونات. 

- بحث املتعلمني بأسلوب علمي عن الطرق 
األنسب لتنفيذ الدائرة اإللكترونية )مجموعات 

تعاونية(.

- يفاضل بني طرق التوصيل األنسب 
بأسلوب علمي.

مجال االرتباط:
)2-4(  يربط معرفته ومهارته املكتسبة من 

املواد الدراسية األخرى مبوضوع الدرس.

- شرح املتعلم )املعلم الصغير( خصائص املادة 
املصنوع منها القصدير.

- يستخدم معرفته ومهارته املكتسبة من 
املواد الدراسية األخرى )العلوم( الستنتاج 

خصائص املادة املصنوع منها القصدير.

تابع / اإللكترونيات الضوئية

الصف الثامن )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث والرابع عشر
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الكفايات اخلاصة الكفايات العامة
1- الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة بني مواد 

قانون البيئة رقم »42 لسنة 2014« وخاصة مادة رقم 
19 ومواد الدراسات العملية بأقسامها )يترك للتوجيه 

بناء املهارات املناسبة وما يرافقها من انشطة لفتح 
سقف االبداع والتفكير الالمنطي للتوجيه ورؤساء 

االقسام كنوع من التنمية والتدريب على التطوير

)1-1( التعرف على أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية للحفاظ على الثروات الطبيعية.
 )1-2( تطبيق دوائر اإللكترونية وتوظيفها عمليًا للحفاظ على الثروات الطبيعية.

)1-3( اإلميان بأهمية الترشيد للحفاظ على الثروات الطبيعية.
)1-4( استخدام  معرفته ومهارته املكتسبة من املواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.

2- التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة 
املتوسطة وإتقان أساليب البحث العلمي في 

مجاالت التخصص.

)2-1(  التوسع في املعارف للمفاهيم الكهربائية واإللكترونية وتوظيفها تكنولوجيًا في احلياة العملية.
)2-2(  التطبيق الفعلي للدوائر االلكترونية وتوظيفها تكنولوجيًا في احلياة العملية.

)2-3(  إتقان أساليب البحث العلمي للبحث في مجال الكهرباء واإللكترونات.
)2-4(  استخدام معرفته ومهارته املكتسبة من املواد الدراسية األخرى خالل إجراء التطبيقات العملية.

3- التطبيق الفعلي لقواعد األمن السالمة عند 
التعامل مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية 

واإللكترونية.

)3-1( التعرف على قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة.
)3-2(  تطبيق على قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة من خالل 

دائرة أجهزة اإلنذار.
)3-3( اإلميان بأهمية قواعد األمن والسالمة عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

)3-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة من املواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.

4- ابراز الطاقات الكامنة لدى املتعلمني وفقًا 
للمرحلة العمرية باملشاركة الفعلية باملسابقات 

واملعارض واألنشطة املختلفة.

)4-1( التعرف على اإللكترونات الذكية وطرق املشاركة في املسابقات واملعارض التي توافق مرحلته العمرية.
)4-2( تنفيذ دوائر إلكترونية ذكية واالشتراك باملسابقات واملعارض التي توافق مرحلته العمرية.

)4-3( اإلميان بأهمية املسابقات واملعارض إلبراز الطاقات الكامنة للمتعلمني.
)4-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة من املواد الدراسية األخرى خالل إجراء التطبيقات العملية.

الكفايات اخلاصة للصف التاسع
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة
كفاية عامة

رقم )1(
مجال احلقائق:

الطاقة  ترشيد  أهمية  على  التعرف  (1-1 )
الكهربائية للحفاظ على الثروات الطبيعية.

- مشاهدة فيلم تعليمي عن وسائل ترشيد الطاقة 
الكهربائية.

الكهربائية  الطاقة  ترشيد  وسائل  املتعلم  ذكر   -
)مجموعات تعاونية(.

املستخدمة  اإللكترونية  للعناصر  صور  عرض   -
ورموزها.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
الطاقة  تــرشــيــد  أهــمــيــة  يــذكــر   -
الثروات  للحفاظ على  الكهربائية 

الطبيعية.

مجال العمليات:
وتوظيفها  إلكترونية  دوائــر  تطبيق  (1-2 )

عمليًا للحفاظ على الثروات الطبيعية.

-  ينفذ التمرين من خالل مجموعات تعاونية من 
)3-٥( متعلمني.

للحفاظ على  ينفذ مترينًا عمليًا   -
الثروات الطبيعية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االجتاهات:
)4-3( اإلميان بأهمية املسابقات واملعارض 

إلبراز الطاقات الكامنة للمتعلمني.

حول  ذهني(  )عصف  املتعلمني  املعلم  مناقشة   -
فكره جديدة لترشيد الطاقة الكهربائية.

- يعبر عن أفكاره وطاقته الكامنة 
بأسلوب متقن.

مجال االرتباط:
)4-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة 
إجراء  خالل  األخــرى  الدراسية  املــواد  من 

التطبيقات العملية.

- استدالل املتعلم على حكم التبذير واإلسراف 
في الطاقة الكهربائية.

في  ومهاراته  معرفته  بني  يربط   -
لالستدالل  االسالمية  التربية  مادة 
في  التبذير واإلسراف  على حكم 

الطاقة الكهربائية.

ترشيد الطاقة الكهربية

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
األول
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال احلقائق:
الطاقة  ترشيد  أهمية  على  التعرف   )1-1(

الكهربائية للحفاظ على الثروات الطبيعية.

- مشاهدة فيلم تعليمي لفوائد الترشيد.
التمرين  في  املستخدمة  للعناصر  - عرض صور 

ورموزها.
احلياة  في  التمرين  استخدام  املتعلمني  شرح   -

العملية.

 يكون املتعلم قادرًا على أن:
الــتــرشــيــد  فــــوائــــد  يــــعــــدد   -
احلياة  في  الدائرة  واستخدامات 

العملية.

مجال العمليات:
وتوظيفها  إلكترونية  دوائــر  تطبيق   )2-1(

عمليًا للحفاظ على الثروات الطبيعية.

-  مجموعات تنافسية ينفذ املتعلمني مترين عملي 
لترشيد الطاقة الكهربائية.

- ينفذ مترين عملي لترشيد الطاقة 
الكهربائية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االجتاهات:
)4-3( اإلميان بأهمية املسابقات واملعارض 

إلبراز الطاقات الكامنة للمتعلمني.

- االشتراك مع زمالئه )مجموعات تعاونية( في 
تنفيذ فكرة جديدة في الترشيد.

- يشارك بأفكاره وطاقاته.

مجال االرتباط:
)4-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة 
إجراء  خالل  األخــرى  الدراسية  املــواد  من 

التطبيقات العملية.

للترشيد  يدعو  حديث  أو  ــة  آي املتعلم  ذكــر   -
)مجموعات تنافسية(.

ومهارته  معرفته  ــني  ب يــربــط   -
املكتسبة من مادة التربية اإلسالمية 

لالستدالل على فوائد الترشيد.

تابع / ترشيد الطاقة الكهربية

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
للمفاهيم  املــعــارف  فــي  التوسع   )1-2(
وتوظيفها  ــة  ــي ــرون ــكــت واإلل الــكــهــربــائــيــة 

تكنولوجيا في احلياة العملية.

-  مجموعات تعاونية واستنتاج جداول احلقيقة 
للبوابات املنطقية األساسية.

املنطقية  للبوابات  الفني  الرمز  املتعلم  رســم   -
األساسية.

)صندوق  من  واألدوات  العناصر  استخراج   -
يحتوي على العناصر( وذكر أسمائها ووظيفتها. 

يكون املتعلم قادرًا على أن:
املنطقية  البوابات  على  يتعرف   -

األساسية.

مجال العمليات:
)2-2(  التطبيق الفعلي للدوائر اإللكترونية 

وتوظيفها  تكنولوجيًا في احلياة العملية.

-  تنفيذ املتعلمني التمرين من خالل مجموعات 
تنافسية من )3-٥( متعلمني.

للبوابات  عمليًا  مترينًا  ينفذ   -
املنطقية األساسية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
والسالمة  األمن  قواعد  بأهمية  اإلميان   )3-3(

عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

باتباع  أو قصة يكون حلها  املعلم مشكلة  - ذكر 
قواعد األمن عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية 

املتقدمة.

والسالمة  األمن  قواعد  يحترم   -
عــنــد الــتــعــامــل مـــع األجـــهـــزة 

اإللكترونية املتقدمة.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االرتباط:
املكتسبة  ومهارته  معرفته  استخدام   )4-2(
إجراء  خالل  األخــرى  الدراسية  املــواد  من 

التطبيقات العملية .

املنطقي  التابع  الستنتاج  املتعلمني  مناقشة   -
للبوابات املنطقية األساسية.

يــســتــخــدم مــعــرفــتــه ومــهــارتــه   -
في  الرياضيات  مادة  من  املكتسبة 
للبوابات  املنطقي  التابع  استنتاج 

املنطقية األساسية.

البوابـــات املنطقيـــة

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
للمفاهيم  املــعــارف  فــي  التوسع   )1-2(
وتوظيفها  ــة  ــي ــرون ــكــت واإلل الــكــهــربــائــيــة 

تكنولوجيًا في احلياة العملية.

-  مجموعات تعاونية واستنتاج جداول احلقيقة 
للبوابات املنفية.

- رسم املتعلم الرمز الفني للبوابات املنطقية املنفية.
)صندوق  من  واألدوات  العناصر  استخراج   -
يحتوي على العناصر( وذكر أسمائها ووظيفتها.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
- يستنتج جدول احلقيقة للبوابات 

املنطقية املنفية.

مجال العمليات:
)2-2( التطبيق الفعلي للدوائر اإللكترونية 

وتوظيفها  تكنولوجيًا في احلياة العملية.

-  تنفيذ املتعلمني التمرين من خالل مجموعات 
تنافسية من )3-٥( متعلمني.

للبوابات  عمليًا  مترينًا  ينفذ   -
املنطقية املنفية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
والسالمة  األمن  قواعد  بأهمية  اإلميان   )3-3(

عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

مع  التعامل  طــرق  عن  تعليمي  فيلم  عــرض   -
األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

ــن  ــد األم ــواع - يـــدرك أهــمــيــة ق
والسالمة عند التعامل مع األجهزة 

اإللكترونية املتقدمة.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االرتباط:
املكتسبة  ومهارته  معرفته  استخدام   )4-2(
إجراء  خالل  األخــرى  الدراسية  املــواد  من 

التطبيقات العملية .

املنطقي  التابع  الستنتاج  املتعلمني  مناقشة   -
للبوابات املنطقية املشتقة )مجموعات تعاونية(.

يــســتــخــدم مــعــرفــتــه ومــهــارتــه   -
في  الرياضيات  مادة  من  املكتسبة 
للبوابات  املنطقي  التابع  استنتاج 

املنطقية املنفية.

تابع / البوابـات املنطقيـة

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الرابع
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
للمفاهيم  املــعــارف  فــي  التوسع   )1-2(
وتوظيفها  ــة  ــي ــرون ــكــت واإلل الــكــهــربــائــيــة 

تكنولوجيًا في احلياة العملية.

- عرض صور الترانزستور ورمزه.
- مشاهدة برنامج محاكاة الدوائر اإللكترونية.

- شرح مناطق عمل الترانزستور.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
- يكتشف أطراف الترانزستور.

مجال العمليات:
)2-2( التطبيق الفعلي للدوائر اإللكترونية 

وتوظيفها تكنولوجيًا في احلياة العملية.

عمل  )مناطق  عملية  ــرة  دائ املتعلمني  تطبيق   -
الترانزستور(عن طريق مجموعات.

إلحــدى  عملية  دائــــرة  يطبق   -
مناطق عمل الترانزستور.

مجال االجتاهات:
العلمي  البحث  أساليب  إتــقــان    )3-2(
للبحث في مجال الكهرباء واإللكترونات.

اكتشاف  قــصــة  للمتعلمني  املــعــلــم  ـــرد  س  -
الترانزستور.

البحث  ــب  ــي ــال أس بـــني  ــز  ــي مي  -
العلمي.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االرتباط:
)3-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة 
الشكل  إلنتاج  األخرى  الدراسية  املواد  من 

النهائي للمشروع.

املتكاملة - رسم الشكل النهائي للمشروع. ومهارته  معرفته  يربط   -
في  الفنية(   – )الديكور  مــادة  مع 

إنتاج الشكل النهائي للمشروع.

استخدامات الترانزستور في الدوائر اإللكترونية

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
اخلامس
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معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
الكهربائية  للمفاهيم  املعارف  في  التوسع   )1-2(
احلياة  في  تكنولوجيًا  وتوظيفها  واإللكترونية 

العملية.

)صندوق  من  واالدوات  العناصر  استخراج   -
يحتوي على العناصر( وذكر أسمائها ووظيفتها.

- عرض صور مبني بها الترانزستور.
املجموعات  على  األسئلة  بعض  إلقاء   -

التعليمية )الرؤوس املرقمة(.
 - بيان املجموعات أسماء العناصر املستخدمة 

ووظيفتها ورموزها )املائدة املستديرة(.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
ــعــنــاصــر  ال عــلــى  يــتــعــرف   -
الترانزستور  لدائرة  اإللكترونية 

كمفتاح.

مجال العمليات:
اإللكترونية  للدوائر  الفعلي  التطبيق   )2-2(

وتوظيفها تكنولوجيًا في احلياة العملية.

عمل  مناطق  إلحــدى  عملية  دائــرة  تنفيذ   -
الترانزستور )مجموعات تعاونية(.

 

إلحــدى  عملية  ـــرة  دائ ينفذ   -
مناطق عمل الترانزستور.

مجال االجتاهات:
)2-3(  إتقان أساليب البحث العلمي للبحث في 

مجال الكهرباء واإللكترونات.

اكتشاف  بها  التي مر  املراحل  املتعلم  - ذكر 
الترانزستور.

العلمي  البحث  فضل  يــدرك   -
في تطور العلم.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االرتباط:
)3-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة من املواد 

الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.

- مناقشة املتعلمني في ما بينهم حول الشكل 
النهائي للمشروع )مجموعات تعاونية(.

- يربط معرفته ومهارته املتكاملة 
– الفنية( في  مع مادة )الديكور 
إنتاج الشكل النهائي للمشروع.

تابع / استخدامات الترانزستور في الدوائر اإللكترونية

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السادس
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كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
للمفاهيم  املــعــارف  فــي  التوسع   )1-2(
وتوظيفها  ــة  ــي ــرون ــكــت واإلل الــكــهــربــائــيــة 

تكنولوجيًا في احلياة العملية.

- رحلة الستديوهات البث اإلذاعي.
- رسم املتعلمني أشكال املوجات.

- مناقشة املتعلمني مجموعاتهم )مجموعات تعاونية( 
مراحل اإلرسال اإلذاعي.

املرقمة(  )الــــرؤوس  املجموعات  املعلم  ســؤال   -
مجموعات تنافسية.

- عرض صور ملراحل اإلرسال اإلذاعي.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
مـــراحـــل اإلرســــال  ــدد  ــع ي  -

اإلذاعي.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال العمليات:
ذكية  إلــكــتــرونــيــة  ــــر  دوائ تنفيذ   )2-4(
واالشتراك باملسابقات واملعارض التي توافق 

مرحلته العمرية.

لدائرة - تطبيق مترين عملي ) لدائرة إرسال إذاعي ( . عملية  دائــرة  يطبق   -
مبتكره  بطرق  ــي  إذاع ــال  إرس

واإلشتراك بها باملعارض.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االجتاهات:
العلمي  البحث  اساليب  اتــقــان   )3-2(
للبحث في مجال الكهرباء واإللكترونات.

البحث  بأسلوب  اإلرســـال  عملية  املتعلم  شــرح   -
العلمي.

العلمي  البحث  دور  يقدر   -
في التقدم التكنولوجي.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االرتباط:
)4-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة من املواد 

الدراسية االخرى خالل إجراء التطبيقات العملية.

داللة  حول  البعض  بعضهم  مع  املتعلمني  مناقشة   -
املنحنيات املوجودة بالرسم.

- يربط معرفته ومهاراته املكتسبة 
والرياضيات  العلوم  مــادة  من 

للتعامل مع املنحنيات.

اإلرسال واإلستقبال

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
السابع
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كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
للمفاهيم  املــعــارف  ــي  ف الــتــوســع   )1-2(
الكهربائية واإللكترونية وتوظيفها تكنولوجيًا 

في احلياة العملية.

- عرض املتعلم عرض تقدميي )املعلم الصغير( 
مراحل االستقبال االذاعي.

الدوائر  محاكاة  ببرنامج  ــرة  ــدائ ال رســم   -
الكهربائية دائرة راديو بسيط .

- استنتاج العناصر اإللكترونية لدائرة الراديو 
البسيط ورموزها )فكر-زاوج- شارك(.

في  البسيط  الراديو  دائرة  استخدامات  ذكر   -
احلياة العملية )املائدة املستديرة(.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
اإللكترونية  الــعــنــاصــر  يــذكــر   -
املستخدمة في دائرة الراديو البسيط 

واستخداماتها في احلياة العملية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال العمليات:
واالشتراك  ذكية  إلكترونية  ــر  دوائ تنفيذ   )2-4(
باملسابقات واملعارض التي توافق مرحلته العمرية.

العناصر  بتوفير  العملي  التمرين  تطبيق   -
اإللكترونية  ) لدائرة الراديو البسيط (

- اكتشاف أعطال الدائرة وإصالحها.

- يوصل دائرة الراديو البسيط بطريقة 
التي  باملسابقات  بها  مبتكرة ويشترك 

توافق مرحلته العمرية.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االجتاهات:
)2-3( إتقان اساليب البحث العلمي للبحث 

في مجال الكهرباء واإللكترونات.

لعملية  بينهم  مــا  فــي  املتعلمني  مناقشة   -
محاكاة  برنامج  باستخدام  اإلذاعي  اإلستقبال 

الدوائر اإللكترونية .

- يحترم البحوث العلمية والقائمني 
عليها.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االرتباط:
)4-4( الربط بني معرفته ومهارته املكتسبة من املواد 

الدراسية األخرى خالل إجراء التطبيقات العملية.

التردد  حول  بينهم  ما  في  املتعلمني  مناقشة   -
اإلنسان  يستطيع  حتى  للصوت  املطلوب 

االستماع له.

املكتسبة  ومهاراته  معرفته  يربط   -
التردد  لتحديد  العلوم   ــادة  م من 

املطلوب لسماع الصوت.

تابع / اإلرسال واإلستقبال

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثامن
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كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
للمفاهيم  املــعــارف  فــي  التوسع   )1-2(
وتوظيفها  ــة  ــي ــرون ــكــت واإلل الــكــهــربــائــيــة 

تكنولوجيًا في احلياة العملية.

- فرق األلعاب التعاونية إلكتشاف العناصر اإللكترونية 
املستخدمة في دائرة إظهار األرقام واحلروف.

- رسم الدائرة باستخدام املختبر االفتراضي.
استخدامات  حول  البعض  بعضهم  املتعلمني  سؤال   -

دائرة إظهار األرقام واحلروف )داخل وخارج الدائرة(.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
اإللكترونية  العناصر  يذكر   -
إظهار  ــــرة  )دائ فــي  املستخدمة 
االرقام واحلروف( واستخداماتها 

في احلياة العملية.

مجال العمليات:
)2-2( التطبيق الفعلي للدوائر اإللكترونية 

وتوظيفها تكنولوجيًا في احلياة العملية.

- توصيل التمرين العملي بتوفير العناصر اإللكترونية  
) لدائرة إظهار األرقام واحلروف( .

- اكتشاف أعطال  الدائرة وإصالحها.

ينفذ دائرة عملية باستخدام   -
وحدة إظهار رقمية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
)3-3( اإلميان بأهمية قواعد األمن والسالمة 
عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

- ذكر املتعلم مواقف ألشخاص أخلوا بقواعد األمن 
والسالمة.

األمن  قــواعــد  أهمية  يعي   -
مع  التعامل  عند  والــســالمــة 

األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االرتباط:
املكتسبة  ومهارته  معرفته  استخدام   )4-2(
إجراء  خالل  األخــرى  الدراسية  املــواد  من 

التطبيقات العملية .

 ) OPEN تصميم املتعلم دائرة إظهار مثال )كلمة -
من خالل وحدة اإلظهار الرقمية.

ومهاراته  معرفته  يستخدم   -
في مادة اللغة اإلجنليزية خالل 

إجراء التطبيقات العملية.

وحدة اإلظهار الرقمية

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
التاسع
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كفاية عامة
رقم )2(

مجال احلقائق:
للمفاهيم  املــعــارف  ــي  ف الــتــوســع   )1-2(
الكهربائية واإللكترونية وتوظيفها تكنولوجيًا 

في احلياة العملية.

- عرض فيلم تعليمي )عن إستخدامات  دائرة 
العداد اإللكتروني في احلياة(.

- استخراج العناصر واألدوات من )صندوق 
أسمائها  ـــر  وذك الــعــنــاصــر(  عــلــى  يــحــتــوي 

ووظيفتها.
- عـــرض صـــور الســتــخــدام دائــــرة الــعــداد 

اإللكتروني في احلياة العملية.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
اإللكترونية  الــعــنــاصــر  يــعــدد   -
ـــــرة الــعــداد  املــســتــخــدمــة فـــي دائ
في  واستخداماتها  اإللــكــتــرونــي 

احلياة العملية.

مجال العمليات:
اإللكترونية  للدوائر  الفعلي  التطبيق   )2-2(

وتوظيفها تكنولوجيًا في احلياة العملية.

- يطبق التمرين العملي بتوفير العناصر 
اإللكترونية  لدائرة العداد االلكتروني.
- اكتشاف أعطال  الدائرة وإصالحها.

مبتكرة  عملية   دائــــرة  يطبق   -
باستخدام وحدة إظهار رقمية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االجتاهات:
)3-3( اإلميان بأهمية قواعد األمن والسالمة 
عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

طرق  الصغير(  )املــعــلــم  تقدميي  ــرض  ع   -
اإللكترونية  العناصر  مع  الصحيح  التعامل 

املستخدمة واألجهزة اإللكترونية املتقدمة.

ــن  ــد االم ــواع - يــؤمــن بــأهــمــيــة ق
والسالمة عند التعامل مع األجهزة 

اإللكترونية املتقدمة.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االرتباط:
)2-4( استخدام معرفته ومهارته املكتسبة من املواد 
الدراسية األخرى خالل إجراء التطبيقات العملية .

إلكتروني  ـــداد  ع دائــــرة  املتعلم  ابــتــكــار   -
ملضاعفات العدد 2 مثاًل .

في  ومهاراته  معرفته  يستخدم   -
مـــادة الــريــاضــيــات خــالل إجــراء 

التطبيقات العملية.

تابع / وحدة اإلظهار الرقمية

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
العاشر
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كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
)3-1( التعرف على قواعد األمن والسالمة 
اإللكترونية  ــزة  ــه األج مــع  التعامل  عند 

املتقدمة.

دائرة  باستخدام   حلها  يكون  مشكلة  املعلم  طرح   -
إنذار )حل املشكالت(.

- استنتاج استخدام دائرة االنذار.
- يكتشف العناصر اإللكترونية املستخدمة بالدائرة.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
- يتعرف على العناصر اإللكترونية 
ـــــذار  ــة بــــدائــــرة اإلن ــدم ــخ ــت ــس امل

واستخدامها في احلياة العملية.

مجال العمليات:
)3-2( تطبيق على قواعد األمن والسالمة 
عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة 

من خالل دائرة أجهزة اإلنذار.

مجموعات  خــالل  من  إنــذار  دائــرة  مترين  تنفيذ   -
تعاونية من 3-٥ متعلمني.

- يوصل دائرة إنذار عمليًا.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االجتاهات:
للحفاظ  الترشيد  بأهمية  االميــان    )3-1(

على الثروات الطبيعية.

- ذكر املعلم أهمية الترشيد للمحافظة على الثروات 
الطبيعية.

- يعي أهمية الترشيد للحفاظ 
على الثروات الطبيعية.

 
مجال االرتباط:

)1-4( استخدام  معرفته ومهارته املكتسبة 
الشكل  إلنتاج  األخرى  الدراسية  املواد  من 

النهائي.

ومهارته - اقتراح املتعلم الشكل اخلارجي لدائرة اإلنذار. معرفته  يستخدم   -
املكتسبة من مواد ) الديكور- 
النهائي  الشكل  إلنتاج  الفنية( 

لدائرة اإلنذار.

أجهــــزة اإلنـــذار

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
احلادي عشر
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كفاية عامة
رقم )3(

مجال احلقائق:
والسالمة  األمن  قواعد  على  التعرف   )1-3(
عند التعامل مع األجهزة اإللكترونية املتقدمة.

- عرض فيلم تعليمي عن أجهزة اإلنذار.
صافرات  لنغمات  صوتي  تسجيل  -عــرض 

اإلنذار وشرح مدلول كل نغمة.
ــة  ــطــاول ـــرة )ال ـــدائ ــات ال ــخــدام ــت - ذكـــر اس

املستديرة(.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
- يتعرف على استخدامات أجهزة 
في  املستخدمة  والعناصر  ــذار  االن

الدائرة.

مجال العمليات:
والسالمة  األمن  قواعد  على  تطبيق   )2-3(
املتقدمة  التعامل مع األجهزة اإللكترونية  عند 

من خالل دائرة أجهزة اإلنذار.

- مجموعات تنافسية يطبق من خاللها الدائرة 
العملية.

- تطبيق دائرة عملية جلهاز إنذار.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االجتاهات:
)2-3(  اإلميان بأهمية الترشيد للحفاظ على 

الثروات الطبيعية.

أهمية  عــن  لزمالئهم  املتعلمني  مناقشة   -
الترشيد )مجموعات تعاونية(.

للحفاظ  الترشيد  بأهمية  يؤمن   -
على الثروات الطبيعية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االرتباط:
)3-4( استخدام  معرفته ومهارته املكتسبة من 

املواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.

- يستخدم معرفتة ومهارته املكتسبة - يصنع املتعلم شكل املشروع تكنولوجيًا.
من مواد ) الديكور- الفنية( إلنتاج 

الشكل النهائي للمشروع.

تابع / أجهــــزة اإلنـــذار

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثاني عشر



 87 

معايير املنهجأنشطة التعلم املقترحةالكفاية اخلاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال احلقائق:
الذكية  اإللكترونات  على  التعرف   )1-4(
واملعارض  املسابقات  في  املشاركة  وطرق 

التي توافق مرحلته العمرية.

- عرض فيديو تعليمي يوضح اإللكترونات الذكية.
للتعرف  املتقطعة   املهام  ترتيب  املتعلمني في  - عمل 

على مكونات املشروع.
- سؤال املتعلمني بعضهم البعض حول استخدامات 

املشروع )عصف ذهني(.

يكون املتعلم قادرًا على أن:
املستخدمة  العناصر  يذكر    -
واستخدامات  املــشــروع  فــي 

املشروع في احلياة العملية.

مجال العمليات:
ذكية  إلــكــتــرونــيــة  ــــر   دوائ تنفيذ   )2-4(
واالشتراك باملسابقات واملعارض التي توافق 

مرحلته العمرية.

على  ذكية  إلكترونات  لدائرة  عملي  مترين  تطبيق   -
شكل مجموعات تعاونية.

لدائرة  عملي  مترين  تنفيذ   -
إلكترونات ذكية.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االجتاهات:
العلمي  البحث  اساليب  إتــقــان   )3-2(
للبحث في مجال الكهرباء واإللكترونات.

بأسلوب  بالدائرة  االعطال  عن  املتعلمني  بحث   -
علمي )مجموعات تعاونية(.

- يبحث بأسلوب علمي.

مجال االرتباط:
املكتسبة  ومهارته  معرفته  استخدام   )4-2(
إجراء  خالل  األخــرى  الدراسية  املــواد  من 

التطبيقات العملية.

- مناقشة املتعلمني بعضهم البعض حول مفهوم لغة 
البرمجة وطرق التعامل مع الكمبيوتر.

ومهاراته  معرفته  يستخدم   -
)احلاسوب  مادة  من  املكتسبة 
والعلوم( للتعامل مع الكمبيوتر 

ولغة البرمجة املستخدمة.

اإللكترونيات الذكية

الصف التاسع )بنين( : الكفايات – أنشطة التعلم المقترحة – معايير المنهج

األسبوع
الثالث والرابع عشر
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!

محتوى منهج الصف السادس!
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الطاقة الكهربائية
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مقدمــــــة :

الطاقة الكهربائية هي إحدى الصور املهمة للطاقات التي تستخدم في شتى املجاالت , والتي ال غنى عنها في حياتنا اليومية في االستخدامات املنزلية 
كاإلنارة والتدفئة وتشغيل األجهزة الكهربائية املنزلية وكافة املجاالت األخرى مثل الصناعة واالتصاالت واملجاالت العلمية.

مجاالت استخدام الكهرباء :
للطاقة الكهربائّية في حياتنا أهمّية كبيرة جدًا تتلّخص في كونها احملرك الرئيسي لكل ما يتفاعل اإلنسان معه وبشكٍل يومي؛ فاإلنسان غير قادر أبدًا 
على اإلستغناء عن الطاقة الكهربائية نظرًا لدخولها في العديد من األمور الهاّمة واحلّساسة, ومن ضمن أبرز املجاالت الهامة التي يحتاج اإلنسان فيها 

للكهرباء ما يلي: 
املجال الصحــــي: القطاع الصحي واحٌد من أهِمّ القطاعات التي يحتاج اإلنسان لها وباستمرار وبشكٍل يومّي وعلى مدار الساعة. وهذا القطاع يقوم اليوم 
على الطاقة الكهربائّية؛ فكاّفة األجهزة الطبية اليوم تعتمد عليها, األمر الذي دفع باملستشفيات إلى اقتناء املوّلدات الكهربائية القادرة 

على توليد الطاقة الكهربائية في احلاالت الطارئة التي تقطع فيها. 

املصانع,  ه��ذه  آالت  حت��رك  ال��ت��ى  ه��ي  الكهربائية  فالطاقة  الكهربائّية؛  الطاقة  ع��ن  مب��ع��زل  ليست  األخ���رى  ه��ي  املصانع  الــصــنــاعــي:   املــجــال 
التقليدية  الصناعة  أن���واع  ان��دث��ار  إل��ى  الصناعة  ف��ي  الطريقة  ه��ذه  أّدت  وق��د  الطريقة,  بهذه  لتعمل  اآلالت  ه��ذه  صممت  فقد 

 

القائمة على العمل اليدوي. 
املجال املنزلــــي: في ظّل التقنيات احلديثة ال ميكن أن يستغني اإلنسان في منزله عن الطاقة الكهربائية, فأغلب األجهزة الهامة في املنزل هي أجهزة تعمل 

بالطاقة الكهربية . 
املجاالت األخرى: تدخل الطاقة الكهربائية في مجاالت أخرى متعّددة, منها إضاءة الشوارع, وفي مجال اإلتصاالت, وفي القطاع التجاري, وفي 

املجال التعليمي, وفي العديد من املجاالت األخرى. 



 91 

!
إنارة الطرق *()'& %$#"! 

فرن كهربي

تزيني املرافق

مدفأة

تزيني املرافق

محمصة خبز

استخداماتهــــا :

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي اإلنـــارة :

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي التدفئــة والتسخيـــــن :
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مجفف شعر

ثالجة

ِمكواة مالبس

ثالجة عرض

غالية مياه

وحدة تبريد منفصلة

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي التبريــــد :

!
 !"#$ 
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تلفاز

مكنسة سيارة

حاسب آلي

مكنسة كهربائية

جهاز عرض بيانات

غسالة 

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي أجهزة العرض الترفيهية والعلمية :

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي أجهزة التنظيـــف :
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المولــــد الكهربــــــي :

هو جهاز ميكانيكي يحول الطاقة احلركية إلى طاقة كهربائية بوجود مجال مغناطيسي. ويعمل املولد الكهربائي على مبدأ احلث الكهرومغناطيسي .
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المحــــرك الكهربــــي :

هو آله كهربائية لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية يعمل بالتأثير املغناطيسي للتيار الكهربي ويستخدم في أي جهاز يحتاج إلى حركة .
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إنتاج الطاقة الكهربائية :

إن عملية توليد أو إنتاج الطاقة الكهربائية هي في احلقيقة عملية حتويل الطاقة من شكل إلى آخر حسب مصادر الطاقة املتوفرة 
ومن املمكن أن نتنج الطاقة الكهربائية من طاقات طبيعية أو صناعية .

طاقة كيميائية

احتراق وقود

طاقة الرياح

طاقة نووية

مساقط املياه

خاليا شمسية
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   )1( الطاقة الشمسية :

أهم  من  يعد  واملتجددة  النظيفة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الشمسية  األلواح  استخدام  إن 
الطرق لتوليد الطاقة الطبيعية بشكل منعزل عن الشبكة احمللية.

ومع مرور الوقت, بدأنا نرى تصاميم أكثر كفاءة وتصاميم أحدث كل يوم. هذا األمر 
يجعل من إنتاج الطاقة من خالل »اخللية الضوئية” مقارنة مع الطاقة املنتجة من احتراق 

الوقود قابلية أكبر للتطبيق والتنفيذ ألصحاب املنازل والشركات.

في نفس الوقت, من املستبعد أن املصانع تستمد حاجتها من الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمسية نظرًا لكمية الطاقة الضخمة التي تتطلبها معداتها, لكن من يدري أين تصبح تقنية “اخللية الضوئية إلنتاج الكهرباء” في السنوات القادمة!

لتوفير  الشمسية  األل����واح  االص��ط��ن��اع��ي��ة  األق��م��ار  اس��ت��خ��دم��ت  ح��ي��ث   , ال��ن��ائ��ي��ة  للمناطق  ال��ك��ه��رب��اء  إلن��ت��اج  ج���دًا  مهمة  التقنية  ه���ذه  وت��ع��د 

 

الطاقة الكهربائية لسنوات عديدة .

شكل  على  الواحد  اللوح  داخل  تتواجد   , ضوئية  خاليا  من  الشمسية  األلواح  تتألف 
مصفوفة ذات بعدين , وللخاليا الشمسية مزايا عديدة أهمها أننا قادرين على اجلمع بني 
أعداد مختلفة من اخلاليا الشمسية لتوفير قدر أكبر من اإلنتاج الكهربائي, وهذه الطريقة 
جتعل من إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية خيارًا قاباًل للبقاء فترات أطول لتزويد 

البيوت والشركات بالطاقة الكهربية .
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)2( استخدام الطاقة الكهربية املتولدة من التفاعالت الكيميائية :

متتاز  ال��ت��ي  و  للشحن  قابلة  غير  ب��ط��اري��ات   , رئيسيني  ن��وع��ني  منها  وي��وج��د   ) فولتا  أل��س��ان��درو   ( اإلي��ط��ال��ي  العالم  باختراعها  ق��ام   البطارية 
النوعني  كال  يتكون  و   , باستخدامها  نقوم  أن  قبل  بالكهرباء  شحنه  إلى  يحتاج  الذي  النوع  هي  و  للشحن  قابلة  ثانوية  وبطاريات  العالية,   بسعتها 
من  املنزل  في  منها  أن��واع  بتصنيع  نقوم  أن  ميكن  كما  األس��واق  من  عليها  احلصول  ميكن  البطارية  ه��ذه  و   , جافة  خاليا  أو  سائلة  خاليا  من   إم��ا 

بعض املواد املنزلية .

             

)3( توليد الطاقة الكهربية من استغالل طاقــــة الريــــــاح  :
 هي عملية حتويل حركة الرياح إلى طاقة كهربائية وذلك باستخدام التوربينات , وتعتبر 
بيئية ال  املتجددة, وهي طاقة  الطاقة  أفراد عائلة  أحد  أنها من  آمنة فضال عن  الرياح  طاقة 
يصدر منها ملوثات مضرة بالبيئة, يتجه العالم اآلن بعد ظاهرة االحتباس احلراري فضاًل 
عن التلوث, العتماد مصادر الطاقة املتجددة كمصادر طاقة بديلة وللتخفيف من استخدام 

الوقود . 

!
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)4( توليد الطاقة الكهربية من الشالالت وحركة املد واجلذر ومساقط املياه خلف السدود املقامة على األنهار  :

           

)5( توليد الطاقة الكهربية من إحتراق الوقود  :
- نعلم أن املولد الكهربي آلة لتحويل الطاقة امليكانيكية إلى طاقة كهربائية .

- نحصل على الطاقة امليكانيكية من حرق الوقود الناجت من ) البترول والغاز الطبيعي (, والصور التالية توضح أنواعًا  مختلفة من آالت حتول الوقود 
إلى طاقة ميكانيكية تشغل املولد الذي يحول تلك الطاقة إلى كهربائية .
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  )6( توليد الطاقة الكهربية عن طريق طاقة البخار :

)7( توليــد الطاقة الكهربيــة عن طريق املفاعالت النووية :
    



 101 

الدائرة الكهربية البسيطة 
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مقدمــة :

سميت الدائرة الكهربائية ب�ِدائرة؛ ألن التيار الكهربائي ال يسري في الدائرة إال إذا كانت في مسار مغلق مثل الدائرة. وسميت ب�ِكهربائية ألن عملها 
يعتمد على الكهرباء .

الدائرة الكهربائية املغلقة واملفتوحةالدائرة الكهربائية البسيطة

عناصر الدائرة الكهربائية البسيطة :
)1( مصدر التيار الكهربائي :

كل جهاز ينتج تيارًا أو يولد تيارًا كهربائيًا يسمى مصدرًا أو مولدًا للتيار الكهربائي, يتميز بقطبني مختلفني أحدهما سالب و اآلخر موجب .

مثال: بطارية - علبة التغدية الكهربائية )مولد التيار( - مولد دراجة ...

رمز البطاري���ةصورة البطاري����ة
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)2( احلمل الكهربائي :
كل جهاز يستقبل التيار الكهربائي ويستهلك جزًء منه أثناء تشغيله يسمى حماًل كهربائيًا  , ويتميز بطرفني متماثلني .

مثال: مصباح - محرك كهربائي - راديو ... إلخ

رمز املصباح الكهربائيصورة املصباح الكهربائي

  

 )3( مفتاح كهربائي :
� للتحكم في إضاءة أو إطفاء مصباح ما بسهولة يستعمل قاطع التيار ) املفتاح الكهربي (  .

التيار  يصل  فال  مفتوحة  إبقائها  على  أو  مغلقة ,  الدائرة  أن  ونقول  املصباح ,  ويضيء  التيار  ليمر  الكهربائية  الدائرة  إغالق  على  التيار  قاطع  يعمل   �
الكهربائي وال يضيء املصباح ونقول أن الدائرة مفتوحة . 

رمز املفتاح الكهربائيصورة املفتاح الكهربائي
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)4( أسالك التوصيل الكهربائي :

للربط بني عناصر الدائرة الكهربائية نستعمل أسالك التوصيل , وهي عبارة عن أسالك موصلة للتيار كالنحاس مغلفة بالبالستيك العازل .

رمز األسالك الكهربائيةصورة األسالك الكهربائية

  

�  ملحوظــــة :
� الدائرة الكهربائية هي عبارة عن طريق ) من األسالك ( متر عبره الكهرباء , ولصنع دائرة نحتاج إلى بطارية ومصباح وأسالك توصيل , وتستخدم األسالك 

لتوصيل طرفي املصباح بطرفي البطارية , ووظيفة البطارية هي توليد تيار كهربائي مير عبر األسالك إلى املصباح , فيضيء عند مرور التيار فيه. 

� تسمى البطارية مولدًا واملصباح مستقباًل ) حماًل كهربائيًا ( .

  

                                

 

تمثيل الدائرة الكهربائية :
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الدائرة الكهربائية المفتوحة والمغلقة  :
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يقصد بالكميات الكهربائية األساسية فرق اجلهد الكهربائي وشدة التيار واملقاومة الكهربائية , وهذه الكميات هي عناصر القدرة الكهربائية ألي جهاز 
يعمل على التيار الكهربائي . 

)1( فرق اجلهد الكهربي :
هو الذي يسبب مرور التيار الكهربائي من منطقة ذات جهد مرتفع إلى منطقة ذات 

جهد منخفض , ويرمز له بالرمز ) V ( ووحده قياسه ) الفولت (

)2( شدة التيار الكهربي :
 هي مقدار الشحنة املارة في موصل في ثانية واحدة , ويرمز له بالرمز ) I ( ووحده قياسه 

)  A  األمبير (

)3( املقاومة الكهربية :
جميع املواد لها مقاومة كهربية وهي تعني درجة معاكسة مرور التيار الكهربي في املادة بدرجات متفاوتة بني الصغر والكبر ويرمز لها بالرمز )R( ووحدة 

) W  قياسها هي ) األوم

الكميات الكهربائية األساسية:

!
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رموز بعض العناصر الكهربائية :
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جهاز اآلفوميتر
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عبارة عن عدد من األجهزة مجتمعة في جهاز واحد  

ويوجد منه نوعان :  ) جهاز أفوميتر تناظري  -  جهاز أفوميتر رقمي (

مميزات أجهزة القياس الرقمية
 )1( تعطى قراءه واضحة ومباشرة .

 )2( دقه القراءة وقلة اخلطأ .
 )3( سهوله القراءة ألي شخص غير متخصص.

 )4( سهولة حمل ووضع اجلهاز وال يوجد شرط لوضع اجلهاز أفقيًا أو رأسيًا.
 )5( ال نحتاج لضبط األصفار .

      

جهــــاز  اآلفوميتر :

!

!

جهاز اآلفوميتر الرقمي

جهاز اآلفوميتر التناظري
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طريقة التوصيل في الدائرةوضع جهاز اآلفوميترالكمية املراد قياسها

على التوازيالفولتميتراجلهد

على التوالياألميترالتيار

على طرفي املقاومة بعد فصلها من الدائرةاألوميتراملقاومة

قياس الكميات الكهربية األساسية باستخدام جهاز اآلفوميتر :
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قانــون أوم
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مقدمــة :

قانون أوم هو مبدأ  أساسي في الكهرباء, أطلق عليه هذا االسم نسبة إلى واضعه الفيزيائي األملاني »جورج سيمون أوم«.

فقد أجرى أوم جتارب لقياس فرق اجلهد الكهربائي املطبق على دوائر كهربائية بسيطة وشدة التيار الكهربائي املار فيها, مع تغيير طول السلك املستخدم 
فيها , واستنتج بعض املعادالت املعقدة والتي جرى تعديلها حتى وصلت لصورتها البسيطة املبينة .

وينص قانون أوم :
على أن فرق اجلهد الكهربائي بني طرفي موصل يتناسب طرديًا مع شدة التيار الكهربائي املار فيه

أو »التيار املار في مقاومة يتناسب طرديًا مع قيمة اجلهد املسلط على املقاومة وعكسيًا مع قيمة املقاومة«

V = I * R

حيــث :

. )A( ورمزها  )Ampere( قيمة التيار املار فى املقاومة ويقاس بوحدة األمبير  : I

. )V( ورمزه )Volt( قيمة اجلهد املسلط على املقاومة ويقاس بوحدة الفولت : V

. ) W ( ورمزها ) ohm ( قيمة املقاومة املار بها التيار الكهربي وتقاس بوحدة األوم : R

والعكس  التيار  زاد  كلما  املقاومة  على  املسلط  اجلهد  زاد  كلما  أنه  السابقة  العالقة  من  ويتضح 
صحيح, وأيضا كلما قلت قيمة املقاومة كلما زاد التيار والعكس صحيح. 

!
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قياس الكميات الكهربية األساسية باستخدام جهاز اآلفوميتر :
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الدوائر الكهربائية المركبة
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تتكون املفاتيح الكهربائية من عدة أنواع :
� مفتاح طريق واحد

� مفتاح طريقني

� مفتاح ثالثة طرق

يستخدم مفتاح ) 3 طرق ( في إشارات املرور اليدوية 

مترين يوضح وظيفة مفتاح 3 طرق

جهــــاز  اآلفوميتر :
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المقاومة الكهربائية
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مقدمــة :

امل��ق��اوم��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ّي��ة ه��ي مصطلح ف��ي��زي��ائ��ي ي��ع��ّب��ر ع��ن م��ق��اوم��ة امل����واد ل��س��ري��ان ال��ت��ّي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي خ��الل��ه��ا, وه���ي خ��اص��ّي��ة مت��ت��از بها 

 

حركة  بإعاقة  ت��ق��وم  فهي  ذل��ك  وم��ع  الكهربائي,  للتّيار  موصلة  م���واد  تسّمى  ال��ف��ّل��زات  فمثاًل  ال��ّدرج��ات  باختالف  ول��ك��ن  امل���واد,  جميع 
 , مرورها   متنع  أّنها  حّتى  كبير,  بشكل  اإللكترونات  حركة  تعيق  فهي  املوصلة  غير  امل��واد  أّم��ا  بسيطة,  بنسبة  ولكّن  ما,  حّد  إلى  اإللكترونات 

 

. )W( ووحدة قياس قيمتها األوم , )R( يرمز للمقاومة باحلرف الالتيني

هناك عاملنّي هامنّي يؤّثران على قيمة املقاومة وهـما : 
� املاّدة املصّنوع منها املقاومة , فطبيعة املواد تختلف , وبالّتالي فإّن مقاومتها تختلف .

� احلرارة , تقّل مقاومة املوصل بانخفاض درجة احلرارة, والعكس صحيح, وهناك عالقة تربط بني كّل ماّدة مع 
مقدار التغّير في درجة احلرارة وتسّمى باملعامل احلراري .

أهم استخدامات املقاومة الكهربية : 
� باختصار نستخدم املقاومة الكهربائية للتحكم في اجلهود والتيارات التي 
تسري عبر أجزاء الدائرة املختلفة , ويتم ذلك على حسب نوع التوصيل 
اجلهود  في  يتحكم  التوالي  على  فالتوصيل   , ت��وازي  أم  توالي  هو  هل 

والتوصيل على التوازي يتحكم في التيارات .

العوامل المؤثرة على المقاومة الكهربية :

!

!"#$%&' !()*+( 

!

مقاومة كربونية
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)1( املقاومات الثابتة :
بثبات  املقاومات  هذه  وتتميز  قيمتها,  تتغير  ال  التي  املقاومات  تلك  وهي 
التيار  مترير  في  قدرتها  حسب  على  استخدامها  في  وتختلف  قيمتها 

الكهربائي, فهناك مقاومات ذات أحجام كبيرة تستخدم في التيارات 
الكبيرة وأخرى صغيرة للتيارات الصغيرة .

 )2( املقاومات املتغيرة :
وهي املقاومات التي ميكن أن تتغير قيمتها ضمن مدى معني, ولهذه 

املقاومات  ثالثة أطراف, طرفان ميثالن نهايتي املقاومة والطرف الثالث منزلق 
يتحرك فوق عنصر مقاوم, وحتصل بذلك على 
قيم مختلفة للمقاومة تتراوح بني الصفر والقيمة 

الكلية التي تكون مسجلة عليها. 

أشكال مختلفة للمقاومات املتغيرة :

أنواع المقاومات بحسب قيمتها :
!

!

!!

رمز املقاومة الثابتة

رمز املقاومة املتغيرة
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تصنف املقاومات وفق مادة صنعها إلى مقاومات: كربونية , غشائية , سلكية , سطحية , شبكية , ضوئية ومقاومات أخرى خاصة . 

)1(  املقاومات الكربونية :
مصنوعة من الكربون محاطة بحلقات ملونة بألوان مختلفة, تشكل كودًا  لتحديد قيمتها , وهناك جداول خاصة بذلك , ويبني الشكل التالي مقاومة 

كربونية.

     

  

)2( املقاومات الغشائية :
وهي تشبه املقاومات الكربونية من حيث الشكل اخلارجي ولكنها أكثر دقة وأعلى تكلفة كما في الشكل التالي

   

أنواع المقاومات بحسب مادة التصنيع :
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)3( املقاومات السلكية  :

وتصنع هذه املقاومات من معدن النيكل كروم ألنه يتحمل احلرارة وال تتغير قيمته بارتفاع درجة احلرارة حيث 
ُيلف سلك النيكل كروم على شكل أسطواني من مادة معزولة تتحمل احلرارة وتكتب قيمة املقاومة السلكية 

وقدرتها عليها مباشرة.

: ) LDR  ( املقاومة الضوئية )4(
هى مقاومة حساسة للضوء تتغير مقاومتها من حوالى مليون أوم 

إلى صفر  عند سقوط الضوء عليها .

خاللها  من  امل��رور  من  التيار  متنع  وبالتالى  عالية  املقاومة  تكون 
شئ  ال  إلى  مقاومتها  تسقط  أو  تنهار  عليها  الضوء  يسقط  وعندما 
التي  الدوائر  إلى اجلهة األخرى وهذه هي فكرة أغلب  التيار  فيمر 

تستخدم املقاومة الضوئية .

استخدامات املقاومة الضوئية :

- التحكم في تشغيل فالش الكاميرا .    

- التحكم في إضاءة الشوارع لياًل .

- ترشيد استهالك الطاقة الكهربية في أجهزة الهاتف النقال .

!

!

!
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   )5( املقاومة احلرارية :

الثيرمستور وهي املقاومة التي تتغير مقاومتها بتغير درجة احلرارة  , ويوجد منها نوعان:

ذو معامل حراري موجب  : PTC  وتزداد قيمتها بارتفاع درجة احلرارة , وتستخدم في محركات الثالجات الكهربائية .

       

ذو معامل حراري سالب: NTC  وتقل قيمتها بارتفاع درجة احلرارة , وتستخدم كمقياس لدرجة احلرارة .
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تابع المقاومة الكهربائية
)طرق توصيل المقاومات(
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: Series Connection 1( توصيل املقاومات على التوالي(
- يتم توصيل املقاومات على التوالي للحصول على قيم مقاومات كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة .

- مثال : لتوصيل ثالث مقاومات على التوالي يتم توصيل نهاية املقاومة األولى ببداية املقاومة الثانية ونهاية املقاومة الثانية ببداية الثالثة وهكذا بيحث 
يكون هناك مسار واحد للتيار والشكل التالي يوضح توصيل التوالي:

خواص توصيل املقاومات على التوالي :
أواًل : التيار 

- يكون التيار متساويًا في جميع أجزاء الدائرة .

ملحوظة : مبا أن التيار متساٍو في جميع أجزاء الدائرة  فيمثل بالصيغة الكهربائية  )I( في جميع أجزاء الدائرة.

طـــرق توصيــل المقاومـــات :

I = It = I1 = I2 = I3
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ثانيًا : اجلهد :

يتجزأ على املقاومات حسب قيمتها.
- اجلهد الكلي )Vt( : يساوي مجموع اجلهود اجلزئية.

ثالثًا : املقاومة : 
- املقاومة الكلية )Rt( تساوي مجموع املق اومات املوصلة على التوالي.

Parallel Connection :  2( توصيل املقاومات على التوازي(
- يتم توصيل املقاومات على التوازي للحصول على قيم مقاومات صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة .

النهايات في طرف آخر, أي تتعدد  البعض في طرف واحد وتوصل كل  البدايات مع بعضها  التوازي توصل كل  - لتوصيل ثالث مقاومات على 
مسارات التيار ويتجزأ وتقع كل املقاومات حتت نفس اجلهد كما يبني الشكل التالي :

Vt = V1 + V2 + V3 + ….

Rt = R1 + R2 + R3 +   ….
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خواص توصيل املقاومات على التوازي:

أواًل : التيار 
-  يتجزأ التيار الكلي على املقاومات حسب قيمتها.

 - التيار الكلي )It( يساوي مجموع التيارات الفرعية.

ثانيًا : اجلهد: 
- اجلهد يكون ثابتًا ومتساويًا على جميع املقاومات.  

بالصيغة  فيمثل  التوازي  دائرة  في  متساٍو  اجلهد  أن  مبا   : ملحوظة 
الكهربائية )V( في جميع أجزاء الدائرة

ثالثًا : املقاومة :

املقاومات  مقلوب  مجموع  ي��س��اوي  الكلية  امل��ق��اوم��ة  مقلوب 
الفرعية: 

It = I1 + I2 + I3 + … 

V = Vt = V1 = V2 = V3 =....

!

وفي حالة مقاومتني فقط R1 , R2 موصلة على التوازي:

وفي حالة توصيل عدد n من املقاومات املتساوية  على التوازي:
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باختصار نستخدم املقاومة الكهربائية للتحكم في اجلهود والتيارات التي تسري عبر أجزاء الدائرة املختلفة, ويتم ذلك على حسب نوع التوصيل هل هو 
توالي أم توازي فالتوصيل على التوالي يتحكم في اجلهود, والتوصيل على التوازي يتحكم في التيارات .

ملاذا نريد التحكم في اجلهود والتيارات ؟
في كل دائرة إلكترونية هنالك أكثر من عنصر واحد وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى جهد وتيار محددين فإذا كان اجلهد أكثر من ما يحتاجه العنصر 
فلن يتحمل العنصر ) يحترق ( وإذا كان اجلهد أقل من ما يحتاجه العنصر فسوف يحدث خلل في آداء العنصر لوظيفته , وهنا يأتي دور املقاومة الكهربائية 

بأن تساعدنا على إعطاء كل عنصر اجلهد والتيار الذي يحتاجه دون زيادة أو نقصان .

كيف تقوم املقاومة الكهربائية بالتحكم في اجلهود والتيارات ؟
إلى تقليل  املارة عبر املوصل  وذلك يؤدي  الكهربائية بإعاقة حركة اإللكترونات عبر املوصل مما يسبب  في تقليل عدد اإللكترونات  املقاومة  باختصار تقوم 
التيار, وذلك يرجع إلى تكوين املقاومة واملواد املصنعة منها , فاملقاومة حتتوي على شوائب من مواد غير موصلة بنسبة تختلف حسب قيمة املقاومة , وعمل 
املقاومة في الدوائر يشبه عمل السدود في األنهار , فعندما نريد أن نحتجز كمية من املياه في نهر ما أو نريد أن نقلل من كمية املياه اجلارية عبر النهر نقوم ببناء 
السدود أو وضع العوائق في مجري املاء نفس النظرية تقوم بها املقاومة الكهربائية بإعاقة حركة اإللكترونات املارة عبر املوصل مثل عمل السدود في األنهار . 

هل ميكن أن نستغني عن املقاومة الكهربائية في الدوائر اإللكترونية ؟
نعم .. . ميكن أن نستغني عن املقاومة الكهربائية لكن في سبيل ذلك سوف نحتاج إلى مصدر جهد منفرد لكل عنصر أو كل مجموعة عناصر , فمثال سوف نحتاج 
إلى مصدر جهد 5 فولت للعناصر التي تستخدم 5 فولت ومصدر جهد 3 فولت للعناصر التي تستخدم 3 فولت وهكذا لكل مجموعة  عناصر حسب جهدها , 

لكن بوجود املقاومة الكهربائية ميكننا أن نستخدم مصدر جهد واحد فقط ثم نقوم بالتحكم به عن طريق املقاومات إلعطاء كل عنصر اجلهد املناسب له .

دور المقاومة الكهربائية في الدائرة
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المواد الموصلة والعازلة 
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مقدمـــة :
� املادة هي كل ما يشغل حيزا من الفراغ كاملاء والهواء واملعادن والفلزات.

� املادة إما أن تكون سائلة كاملاء أو غازية كالبخار أو صلبة كاحلديد والنحاس وغيرهما.
� تتكون املادة من أجزاء متناهية في الصغر ال ميكن رؤيتها بالعني املجردة , وهذا اجلزء الصغير 

يسمى ذرة.
� الذرات ال تكون متالصقة متامًا بل يكون بينها فراغ, غير أنه توجد قوة ترابط أو متاسك بني 

الذرات بعضها البعض ويختلف من مادة ألخرى.
تسمى  منها  أصغر  جسيمات  من  تتكون  أنها  بل  امل��ادة,  في  جزء  أصغر  ليست  هي  الذرة   �
أو  الذرة  قلب  حول  تدور  اإللكترونات  وهذه  سالبة  كهربية  شحنة  ذات  وهي  إلكترونات, 

مانسميه ) النواة ( بروتون وهي ذات شحنة كهربية موجبة.
الشحنات  تعادل  السالبة  الكهربائية  الشحنات  أن  )أي  الشحنة  متعادلة  الطبيعية  حالتها  في  الذرة   �

الكهربائية املوجبة (, ولهذا السبب ال تظهر آثار الكهرباء على املادة إال إذا حدثت حالة غير متعادلة.
� ذرات املواد تختلف عن بعضها البعض في مقدار اإللكترونات والبروتونات التي تتكون منها 

الذرة .
� من اإللكترونات ما هو حر احلركة, ومنها ما هو مقيد احلركة حول النواة.

عدد  أن  حيث  النحاس  لفلز  اإللكترونات  توزيع  املقابل...  الشكل  في  موضح  هو  كما   �
اإللكترونات 29 ) يوجد 2 إلكترون في املدار األول – 8 إلكترون في املدار الثاني – 18 إلكترون 
في املدار الثالث ثم يتبقى إلكترون واحد في املدار األخير , هذا اإللكترون هو املسؤول عن نشاط 

عنصر النحاس(.

!

!
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� بصفة عامة جميع الفلزات تعتبر جيدة التوصيل للكهرباء, وعدد اإللكترونات املوجودة في املدار 
األخير ال تزيد عن ثالثة إلكترونات .

� كما هو موضح في الشكل املقابل... توزيع اإللكترونات لعنصر الكبريت حيث أنه من الالفلزات, 
) 2 , 8 , 6 ( حيث  اإللكتروني كالتالي  بالطبيعة وتوزيعه  املوجودة  العناصر  الكبريت من  ويعتبر 

يحتوي املدار األخير على 6 إلكترونات ويعتبر مادة عازلة .
� بصفة عامة املواد أو العناصر التي يحتوي مدارها األخير على أكثر من 4 إلكترونات, إما أن تكون 

عازلة بدرجة عالية أو رديئة التوصيل .

هي مواد تسمح للكهرباء باملرور من خاللها, وهي تلك املواد التى ميكن إللكترونات املدار اخلارجي فيها أن تتحرر من ذراتها وتتحرك حركة عشوائية 
بني الذرات, وإذا تعرضت لفرق جهد كونت تيارًا كهربيًا . ويحتوى املدار اخلارجي على عدد قليل من اإللكترونات )غالبًا إلكترون واحد(, مثل ذرة 

الذهب, والنحاس. هذا مما يسهل انتقال اإللكترونات التي تكون الشحنة الكهربائية والتيار الكهربائي .
من أمثلة املواد املوصلة كهربيًا : الفضة , النحاس , األلومنيوم وعموم املعادن , وتستخدم املواد املوصلة لنقل التيار الكهربائي . 

ذهبفضةحديدنحاس

!

المــــــــــواد الموصلـــــة :
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هي مواد التسمح للكهرباء باملرور من خاللها , التستطيع استعمال حبل أو خيط لتوصيل التيار الكهربائي في دائرة كهربائية حيث أن اخليط مكّون من 
مادة عازلة , وعدد اإللكترونات باملدار اخلارجي تكون شبه مكتملة أو مكتملة. من الصعب انتقال اإللكترونات من الذرة.

من أمثلة املواد العازلة كهربيًا : البالستيك , اخلشب , الصوف , الورق , الزجاج , اخليوط , النايلون , املطاط , الهواء . 

زجاجسيراميكخشببالستيك

المــــــــــواد العازلة :
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      بعض األمثلة على املواد املوصلة واملواد العازلة )الصلبة ( :

  بعض األمثلة على املواد املوصلة واملواد العازلة )السائلة ( :

               

                                           ماء مقطر                              ماء مقطر + ملح                                                         خ����ل    

 



 132 

تابع المواد الموصلة والعازلة 
)أشباه الموصالت(
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مقدمـــة :
ل الكهرباء أفضل من املواد العازلة , ولكن حتت ظروف معينة.  ل مادة ُتوِصّ ِشْبه امُلَوِصّ
املهمة.  اإللكترونية  والعناصر  احلديثة  احلواسيب  أجهزة  صناعة  املواد  هذه  سهلت  وقد 
الت , كذلك  املوِصّ أشباه  الدقيق مصنوع من  اجليب  راديو  في  املستعمل  فالترانزستور 
السليكون  ويعتبر  الصناعية.  األقمار  في  الكهربائية  القدرة  تنتج  التي  الشمسية  اخلاليا 

واجلرمانيوم أكثر أشباه املوصالت استخدامًا .
مواد  إلى  حتويلها  ميكن  ولكن  للكهرباء,  عازلة  مواد  تعتبر  النقية  املوصلة  شبه  املواد  إن 
موصلة من خالل إضافة شوائب من مواد محددة حيث تزداد موصليتها مع زيادة نسبة 
الشوائب فيها , ويتم التحكم بدرجة توصيل مادة السيليكون النقي أو غيره من املواد شبه 

. .)doping( املوصلة من خالل إضافة مواد شائبة في بنيتها مبا يسمى عملية التطعيم

!

!
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. P وبلورة موجبة N يتألف الثنائي من بلورة سالبة -
. K وتسمى البلورة السالبة بالكاثود A تسمى البلورة املوجبة باألنود -

. ) Diode ( يسمى ناجت التحام البلورة املوجبة مع البلورة السالبة بالثنائي -
- اجتاه السهم يشير إلى اجتاه التيار الكهربي .

- ميكن تعريف الثنائي بأنه عنصر إلكتروني يتكون من بلورتني )موجبة وسالبة( تسمح 
مبرور التيار باجتاه واحد فقط .

توصيل الطرف املوجب من الثنائي بالطرف املوجب للبطارية, وتوصيل الطرف السالب 
من الثنائي بالطرف السالب للبطارية .

توصيل الطرف املوجب من الثنائي بالطرف السالب للبطارية, وتوصيل الطرف السالب 
من الثنائي بالطرف املوجب للبطارية .

Diode الوصلة الثنائية

اإلنحياز األمامي :

اإلنحياز العكسي :

!

!

!
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التأثير الحراري للتيار الكهربائي
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مقدمــــة :
عند مرور تيار كهربائي في سلك مصنوع من مادة موصلة للتيار الكهربائي فإن درجة حرارته ترتفع بدرجة ما ) قليلة جدًا أو متوسطة أو عالية (

وتتوقف درجة احلرارة على :
- زمن مرور التيار الكهربائي . - شدة التيار املار في السلك .   - نو ع املادة املصنوع منها السلك .  

فلكل مادة مقاومة كهربائية ملرور التيار فيها , ودرجة انصهار تختلف عن املواد األخرى .

)1( أجهزة التدفئة والتسخني :

مجفف شعرمحمصة خبزكواية املالبسغالية مياه

طباخ كهربائيفرن كهربيمدفأةسخان مياه
)2( املصهرات والفيوزات :

 

استخدامات التأثير الحراري للتيار الكهربائي:
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)1( درجة اإلحم�����رار :
موضح  هو  كما  ؛  اخلبز  محمصة  أو  الشعر  مجفف  أو  الكهربائي  الفرن  أو  الشمعات  ذات  الكهربية  املدفأة  تشغيل  عند  االحمرار  درجة  مشاهدة  وميكن 

بالشكل حيث جتد ملف التسخني يتحول لونه إلى اللون األحمر وتشع منه احلرارة .
                       

)2( درجة التوه������ج :
عندما نشغل مصابيح اإلنارة ) التنجسنت ( نشاهد من خالل زجاج املصباح الشفاف فتيلة املصباح املصنوعة من التنجسنت متوهجة وهذا التوهج يعطينا 

الضوء, وعندما يقل توهج املصباح نتيجة تقليل اجلهد عليه يقل الضوء الصادر من املصباح كما بالشكل .
           

حاالت التأثير الحراري للتيار الكهربائي:
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  )3( درجة اإلنصه���ار :
عند مرور تيار كهربائي كبير عن املقنن لألسالك املستخدمة في التمديدات الكهربية نتيجة حمل كهربائي زائد ؛ فترتفع درجة حرارة األسالك مما يسبب 
حرائق , ويتم التغلب على ذلك باستخدام املصهرات الكهربائية حيث ينصهر سلك املصهر فقط ويحمي باقي الدائرة الكهربائية ومينع حدوث احلرائق .

         
                      

مثال على ذلك : مصهرات تستخدم حلماية الشبكة الكهربائية باملنزل من أخطار زيادة احلمل أو القصر الكهربائي الذي نتج عنهما حرائق الكهرباء 
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تعتمد فكرة قاطع الفلني على التأثير احلراري للتيار الكهربائي , وميكن صناعة أشكال مختلفة من قاطع الفلني كما هو واضح في الصور :

قاطــــع الفليـــن :

! !

!
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التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي
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  مقدمــــــة :
عند مرور تيار كهربي في سلك مستقيم يتولد حوله مجال مغناطيسي على شكل دوائر مركزها السلك كما هو موضح ويكون اجتاه املجال املغناطيسي 

حول السلك حسب اجتاه مرور التيار فيه .

قاعدة قبضة اليد اليمنى :
األصابع  اجتاه  فإن  الكهربائي  التيار  اجتاه  إلى  اإلبهام  يشير  بحيث  السلك  على  اليمنى  باليد  تقبض  عندما 

امللتفة حول السلك يحدد اجتاه خطوط املجال املغناطيسي .

تعيين اتجاه خطوط المجال حول سلك مستقيم :

!
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استغل اإلنسان هذا التأثير في عمل أشياء مفيدة  مثل :
�  احملركات ، املولدات واحملوالت.  � استخدامات طبية كأجهزة الرنني املغناطيسي.     

� جرس باب املنزل الكهربائي  � مكبرات الصوت، السماعات، أجهزة السالمة، أجهزة القياس .    
التيار  بتمرير  يقوم  األجسام  يجذب  أن  السائق  يريد  فعندما  آخر  إلى  مكان  من  السيارات  أو  املعدنية  كاخلردة  الثقيلة  القطع  لتحريك  الكهربية  الرافعة   �

الكهربائي، وعندما يريد إسقاطها فما عليه إال أن يقطع سريان التيار الكهربائي.

جرس كهربيشاحن هاتفوحدة تغذية حاسب شخصيرافعة تستخدم التأثير املغناطيسي في رفع احلديد

محول كهربيجهاز رنني مغناطيسيآفوميتر ذو مؤشرسماعة

استخدامات التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي:
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في القرن التاسع عشر اكتشف العالم اإلجنليزي )فاراداي ( اكتشافًا مهمًا حيث الحظ  أنه عند حتريك مغناطيس داخل ملف من السلك املعزول فإنه مير تيار 
كهربي في سلك امللف . وعندما يتوقف املغناطيس عن احلركة يتوقف التيار الكهربي عن املرور وقد استخدم هذا االكتشاف لعمل مولد كهربي يسمي 

)الدينامو ( .

املول��د الكهربائ��ي :
فارادي  العالم  إلى  الكهربائّي  املولد  اختراع  في  الفضل  يعود 

عام 1831 م , ويتّم استخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية , وال بد من الذكر أّن حجم املولد يختلف حسب استخداماته فهناك الصغير وغالبًا يستخدم في 
توليد الكهرباء لألجهزة الصغيرة, ومنها ما يكون بحجم املنزل أو الغرف وغالبًا يستخدم لتزويد املصانع والشركات الكبرى بالطاقة الكهربائّية. 

إّن مرور تيار كهربائي في سلك يولد في املجال احمليط بهذا  التيارات الكهربائية تولد حولها حقواًل مغناطيسية حسب قانون العالم أورستد, حيث  إّن 

توليد التيار الكهربي باستخدام المغناطيس :

!
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السلك مجااًل مغناطيسيًا . 

يتضح ذلك من خالل النشاط التالي :
وميكن  مغناطيسي,  مجال  السلك  حول  ينشأ  فإنه  سلك  في  كهربي  تيار  مير  عندما 

اإلستدالل عليه بانحراف إبرة البوصلة التي توضع بالقرب من السلك .

استخدامات التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي:
!

صورة توضح انحراف البوصلة عند مرور التيار 
الكهربي في سلك
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كيف يعمل المحرك الكهربي؟

تعتمد فكرة عمل احملرك الكهربي ببساطة على حتويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية .
فات الشعر وآالت  وُتسَتخدم احملركات الكهربية لتشغيل عدة آالت ومعدات ميكانيكية مثل غساالت املالبس وأجهزة التكييف واملكانس الكهربية ومجِفّ

اخلياطة واملثقاب الكهربي واملناشير الكهربية .
 

                         مقطع داخلي يبني البنية العامة للمحرك الكهربائي
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!

محتوى منهج الصف السابع!
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التيار الكهربائي
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 مالحظة : جدول رموز العناصر موجود في آخر دليل املعلم .

الحقيبة اإللكترونية  ) 200 * 1 (  ورموز العناصر :
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     مقدمــــــة :
التّيار الكهربائّي هو عبارة عن تدفق للشحنات الكهربائّية, وتكون هذه الشحنات على شكل أيونات أو على شكل إلكترونات, وال شك أن للتّيار الكهربائّي 
أهمية كبيرة, فهو من أهم مصادر الطاقة الي تلبي حاجات املجتمع في الوقت احلالي, وهنالك نوعان رئيسيان من أنواع التّيار الكهربائّي هما التّيار املستمّر 

»Alternative Current-AC« والتّيار املتغير أو املترّدد ويرمز له ,»Direct Current-DC« والذي يرمز له

ويرمز له اختصارًا ب�احلرفني DC وهما اختصار من املصطلح اإلجنليزي
 Direct Current  أي التيار املستمر بالعربية  .

يعرف ببساطة على أنه: عبارة عن تدفق ثابت لإللكترونات من منطقة ذات جهد عال  إلى 
أخرى ذات جهد أقل وبالتالي فهو ثابت الشدة وموحد اإلجتاه أي أنه يسري في اجتاه واحد 

فقط.

وفي التيار املستمر تتدفق الشحنة الكهربائية  في نفس اإلجتاه بعكس النوع اآلخر وهو التيار املتردد. ويظهر التيار املستمر في العديد من التطبيقات املنخفضة 
اجلهد, خصوصا تلك التي تعمل بالبطاريات, التي تولد تيارًا مستمراً فقط, أو أنظمة الطاقة الشمسية, حيث أن اخلاليا الشمسية بإمكانها توليد تيارات 

مستمرة فقط. إذا فنظام توليد الطاقة الكهربائية من اخلاليا الشمسية يقوم بتوليد تيار كهربائي مستمر.

Direct Current DC    التيار المستمر

!
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مصادر التيار املستمر :
)3( اخلاليا الشمسية . )2( مولدات التيار املستمر .    )1( البطاريات بأنواعها  .  

خاليا شمسيةمولد كهربيبطارية جافةبطارية سيارة ) سائلة (

استخدامات التيار املستمر :
)1( لعب األطفال .

)2( أجهزة الهاتف النقال .
)3( اآلالت احلاسبة والساعات .

آلة حاسبةهاتف نقال لعبة أطفال )سيارة(
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 Alternative AC وهما اختصار من املصطلح اإلجنليزي  ويرمز له اختصارا باحلرفني  
. املتردد  التيار  أي     Current

يعرف على أنه : تيار كهربائي متغير القيمة واإلجتاه ويعكس اجتاهه بشكل دوري ويتذبذب 
50 أو 60 مرة في الثانية الواحدة حسب النظام الكهربائي املستخدم , وبالتالي فهو متغير 

الشدة ومتغير اإلجتاه )أي يتغير اجتاه سريانه بني القطبني املوجب والسالب(
نحن اليوم نستخدم التيار املتردد في نقل الطاقة الكهربية ألنه مالئم أكثر من التيار املستمر عند 
النقل ملسافات طويلة وال يفقد نسبه كبيرة من طاقته ألغراض توزيع ونقل الطاقة الكهربائية 
وقلة تكلفة نقله مقارنة بالتيار املستمر, إال أن التيار املستمر ذا اجلهد العالي أيضا ُيستخدم  
لنقل الطاقة من نقطة ألخرى ملسافات طويلة وللكابالت التي متر حتت املاء, وقد تكون قيمة 

اجلهد بضعة كيلوفولت إلى حوالي واحد ميجافولت.

مصادر التيار املتغير :
- يتم احلصول على التيار املتغير من محطات توليد الطاقة الكهربائية مثل احملطات البخارية والهيدروليكية واحملطات النووية والغازية وغيرها من احملطات 

األخرى .
  مالحظة : وفي الكويت يتم احلصول على الكهرباء من احملطات البخارية مثل محطة الدوحة والشعيبة .

Alternative Current AC    التيار المتغير

!
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بعض استخدامات التيار املتغير :

اإلنارةمروحة كهربيةكواية مالبسأجهزة املستشفيات

 مميــزات التيـــار املتغيــر :
 1- ميكن رفع أو خفض التيار املتردد بسهولة بواسطة احملوالت الكهربية .

 2- ميكن حتويله إلى تيار مستمر عن طريق املوحدات.
3- ميكن نقله ملسافات بعيدة مع حدوث مفاقيد قليلة في القدرة واجلهد وبأعلى 

 جودة.
4- ميكن توليده بجهود عالية وقدرات كبيرة واإلقالل من محطات القوي احملدودة 

 القدرة.
 5- مولدات التيار املتردد ذات تركيب بسيط مما يجعلها رخيصة الثمن.

 6- احلصول على مزايا اقتصادية نتيجة استخدام احملوالت.
7- ميكن ربط املدينة أو املنطقة السكنية بشبكة موحدة ذات جهد عاٍل. 

!

أحد أشكال احملول الكهربي
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يتم حتويل التيار املتردد ) املتغير ( إلى تيار مستمر باستخدام املوحد البلوري )الدايود( .
س: ملاذا يتم حتويل التيار املتردد إلى تيار مستمر ؟

يعتبر التيار املتردد  AC الطريقة األفضل واألكثر كفاءة في إنتاج الطاقة الكهربية , إال أن أغلب األجهزة 
االلكترونية حتتاج في تشغيلها إلى تيار مستمر DC كي تعمل بكفاءة , ولهذا السبب فإن محوالت التيار 
املتردد AC إلى التيار املستمر DC توجد إما كأجزاء مدمجة في األجهزة اإللكترونية نفسها أو كجزء من 

الوصالت لألجهزة مثل شاحن الهاتف النقال كما بالصورة .

- هو عنصر يتكون من بلورتني من مادة شبه موصلة موجبة ) أنود ( وبلورة سالبة ) كاثود ( , ويستخدم كموحد للتيار الكهربي املتغير , حيث يسمح 
مبرور التيار الكهربي في اجتاه واحد وُيصنع من مواد شبه موصلة كالسيليكون واجلرمانيوم .

تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر

الدايود )الموحد البلوري(

!

!

!

!
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)1( دائرة توحيد نصف موجة : 
شكل موجة الدخل واخلرج في حالة عدم وجود مكثف كيميائي :

شكل موجة الدخل واخلرج في حالة وجود مكثف كيميائي :

استخدام الدايود في دوائر التوحيد
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    )2( دائرة توحيد موجة كاملة : 
    شكل موجة الدخل واخلرج في حالة عدم وجود مكثف كيميائي :

    شكل موجة الدخل واخلرج في حالة وجود مكثف كيميائي :
) AC ( شكل موجة الدخل

) DC ( شكل موجة اخلرج



 156 

المحول الكهربائي
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مقدمــــة :
هو آلة ساكنة ال حتتوى على أي أجزاء متحركة يستخدم لنقل القدرة الكهربية من جهة إلى جهة أخرى, وذلك بتغيير قيم مكونات هذه القدرة )اجلهد 

والتيار ( مع احملافظة على التردد . 
يسمى امللف املتصل مبصدر اجلهد بامللف االبتدائي, كما يسمى امللف املتصل باحلمل بامللف الثانوي .

تتكون احملوالت الكهربائية من ثالثة أجزاء رئيسية وهي: 
1. امللفات االبتدائية:  

عبارة عن لفات من سلك موصل للكهرباء ولكنه معزول بطبقة من الورنيش وتلف 
على بكرة معزولة ويوصل طرفاه بدائرة املصدر  . 

2. امللفات الثانوية:  
عبارة عن لفات من سلك موصل للكهرباء ولكنه معزول بطبقة من الورنيش وتلف 

على اجلزء اآلخر من البكرة املعزولة ويوصل طرفاه بدائرة احلمل .
3. القلب ) الغالف ( احلديدي: 

بعضها  عن  معزولة  رقيقة  شرائح  عن  عبارة  وهو   , السليكوني  املطاوع  احلديد  مادة  من  مصنوع  مغلق  قلب  هو 
البعض.

AC �وال ميكن للمحوالت الكهربائية أن تعمل إال مع إمرار التيار الكهربائي املتردد كما هو معروف ب
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فائدة احملوالت الكهربائية :
من فوائد احملوالت املساعدة على نقل القدرة الكهربائية مبقادير ضخمة ملسافات طويلة جدًا من مواقع توليدها إلى أماكن اإلستفادة منها كجهود كهربائية 

فائقة العلو, مما يساعد على احلد من املفقودات الكهربائية في خطوط النقل الكهربائية ألن بارتفاع اجلهد يقل التيار , 
كما أن احملوالت تستخدم في املواءمة بني أي جهاز كهربي مهما كان اجلهد الذى يعمل عليه و بني جهد املصدر املغذي , و مع اختالف ينابيع التعذية 

الكهربائية مختلفة اجلهود تبرز احلاجة الى استخدام احملوالت الكهربائية .

حينما يسري تيار كهربائي في ملفات الطرف االبتدائي ينتج فيض مغناطيسي ميكن حتديد اجتاهه 
عن طريق قاعدة اليد اليمنى فعندما تشير أصابع اليد اليمنى إلى اجتاه امللفات فإن اإلبهام يشير إلى 
اجتاه التدفق املغناطيسي . فعند مرور تيار متردد في امللفات االبتدائية فإن مجااًل مغناطيسيًا مترددًا 
الشحنات  حركة  هو  املجال  هذا  نشوء  في  والسبب   . األول  ف��اراداي  قانون  حسب  بالتبعية  ينشأ 

الكهربائية .
واملجال املغناطيسي املتردد ينشأ عنه مرور خطوط الفيض ذات قوة متغيرة بالقلب احلديدي للمحول , فتقطع هذه اخلطوط امللفات الثانوية , ومن ثم ينشأ 
في امللفات الثانوية جهدًا كهربيًا وذلك حسب قانون فاراداي الثاني ) قانون احلث ( . أي أن املجال املغناطيسي الناشئ من امللف اإلبتدائي يتسبب في توليد 

جهد في امللف الثانوي عن طريق ما يسمى باحلث الكهرومغناطيسي , حيث يتسبب املجال املغناطيسي املتغير في حتريك الشحنات في امللف الثانوي .
وال يصلح احملول للتعامل مع اجلهد املستمر ألنه يحتاج إلى موجة جيبية ) جهد متردد ( في امللفات اإلبتدائية ليكون جهد امللف الثانوي متغيرًا ) متزايدًا أو 

متناقصًا ( , أما إذا ثبتت قيمة الفيض فسيكون اجلهد في امللف الثانوي صفرًا .

نظرية عمل المحول الكهربي
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استخدامات احملول الكهربي : 
1. نقل القدرة الكهربية ملسافات بعيدة من أماكن توليدها إلى أماكن توزيعها واستخدامها .

2. تستخدم مع أجهزة القياس والوقاية عندما تكون التيارات واجلهود الكهربية عالية وذلك بخفض قيم التيارات أو اجلهود إلى قيم صغيرة ميكن قياسها 
والتعامل معها 

3. تستخدم احملوالت الكهربائية لرفع أو خفض فولتية التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية.

محوالت توافق )خرج(محوالت تردد عاٍلمحوالت تردد متوسطمحوالت تردد سمعيمحوالت قدرة

ذات قلب حديدي , 
وهي محوالت لرفع 

قيمة اجلهد )محوالت 
رفع up-Step( أو 
خلفض قيمة اجلهد 
)محوالت خفض 
. )down-Step

 محوالت صغيرة احلجم 
ذات قلب حديدي 

ومصممة لكي تعمل على 
مدى الترددات السمعية 
من 20 – 20 ك هرتز .

وتستعمل للربط بني دوائر 
التكبير السمعية املختلفة أو 

كمحوالت خرج .

تتركب من ملفني يتصل مع 
كل منهما مكثف بالتوازي 
ويغلفهما علبة من األملنيوم 

تعمل كحجاب واٍق ضد 
املجاالت املغناطيسية ويتم 

ضبط التردد املتوسط خاللها 
بوساطة قلب من الفيرايت .

ذات قلب هوائي 
أو قلب من برادة 

حديد وتغلف 
بعلبة معدنية 

وتستخدم للربط 
بني دوائر التكبير 

ذات التردد 
العالي.

هذا النوع من احملوالت يستخدم إلعطاء 
توافق مناسب بني املنبع واحلمل وذلك 

لنقل أقصى قدرة ممكنة إلى احلمل
يستخدم للتوافق محوالت خفض فيها 

عدد لفات الثانوي أقل بكثير من عدد 
لفات االبتدائي

كذلك توجد محوالت بنسبة )1:1( 
تستخدم لفصل الدوائر اإللكترونية عن 

بعضها وكذلك محوالت ذات ملف 
واحد ذو عدة أطراف وتسمى محوالت 

ذاتية .

استخدام المحوالت في الدوائر اإللكترونية
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)1( محول خافض للجهد : 
- يكون فيه عدد لفات امللف اإلبتدائي أكثر من عدد لفات امللف الثانوي .

- يكون جهد امللف اإلبتدائي أكبر من جهد امللف الثانوي .
- يستخدم في تشغيل األجهزة اإللكترونية الصغيرة مثل ) شواحن األجهزة اإللكترونية , 

أجهزة احلاسوب ... إلخ (.

)2( محول رافع للجهد : 
- يكون فيه عدد لفات امللف اإلبتدائي أقل من عدد لفات امللف الثانوي .

- يكون جهد امللف اإلبتدائي أقل من جهد امللف الثانوي .
- يستخدم في أجهزة اإلرسال الالسلكي وأجهزة التليفزيون وبعض أنابيب اإلضاءة وفي 

إحداث الشرارات الكهربائية في محركات السيارات , 
في  الفقد  لتقليل  استخدامها  مكان  إلى  توليدها  مراكز  من  الكهربائية  الطاقه  نقل  وفي 

الطاقة .

تصنيف المحوالت الكهربيــــة
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    )3( محول التوافــق  :
يستخدم لعمل توافق ) مواءمة ( بني مقاومتني مختلفتني في القيمة مثل عمل توافق بني مقاومة سماعة منخفضة القيمة ومكبر خرج الصوت بجهاز راديو 

كما في الشكل .

امللف  وقدرة  الثانوي  امللف  قدرة  بني  النسبة  هي  أو  اإلبتدائي,  امللف  في  الكهربائية  الطاقة  إلى  الثانوي  امللف  في  الكهربائية  الطاقة  بني  النسبة  • هي 
االبتدائي

عاٍل  جهد  حتت  الطاقة  نقل  لهذا  ويجب  ممكنة,  خسارة  بأقل  بعيدة  ملسافات  نقلها  بواسطة  إال  الكهربائية  للطاقة  الفعال  اإلستعمال  حتقيق  ميكن  ال   •
جدا حيث توجد محوالت رافعة عند أماكن توليد الطاقة وتنقل الطاقة عبر األسالك واألبراج الهوائية إلى أماكن االستهالك حيث توجد محوالت خلفض 

القوة الدافعة .
. التوليد  محطات  في  الناجتة  الكهربية  والطاقة  االستهالك  أماكن  إلى  تصل  التي  الكهربائية  الطاقة  بني  النسبة  هي  النقل  • كفاءة 

كفــــاءة المحـــول
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تبريد  تنهار , لذلك فإنه يجب  العزل وقد يجعلها  إلى حرارة فإن درجة حرارتها ترتفع مما يؤثر على متانة  الكهربي داخل احملوالت  الفقد  نظرًا لتحول 
احملوالت . وحيث أن مفاقيد احملول متناسبة مع قدرته فإنه ميكن تبريد احملوالت بعدة طرق أهمها :

)1( تبريد طبيعي بالهواء : تستخدم فى احملوالت صغيرة القدرة حيث تشع احلرارة إلى اجلو احمليط بواسطة تيارات احلمل في الهواء .
)2( تبريد بالهواء املسلط : تستخدم فى احملوالت املتوسطة القدرة والتى توضع في أماكن ضيقة وال تسمح بوضع احملول في خزان للزيت أو قد يوضع 

احملول فى خزان للزيت ويسلط عليه تيار هوائى بواسطة مراوح موجهة على جسم احملول .

توجد عالقة بني عدد لفات امللف االبتدائي وعدد لفات امللف الثانوي والقوة الدافعة الكهربية لكل منهما.
ويحدد عدد لفات كل من امللف اإلبتدائي والثانوي قيم جهد الدخل واخلرج للمحول ويعبر عنها بالعالقة اآلتية:

 

 
 

I1   تيار امللف اإلبتدائي V1 جهد امللف اإلبتدائي   N1   عد لفات امللف اإلبتدائي     حيث أن : 
I2 تيار امللف الثانوي V2 جهد امللف الثانوي    N2  عدد لفات امللف الثانوي       

تبريـــد المحــــوالت

معامـــــالت التحويـــل
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المقاومة الكهربائية
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باختالف  ولكن   , املواد  جميع  بها  متتاز  خاصّية  وهي  خاللها,  الكهربائي  التّيار  لسريان  املواد  مقاومة  عن  يعّبر  فيزيائي  مصطلح  هي  الكهربائّية  املقاومة   
الّدرجات فمثاًل الفّلزات تسّمى مواد موصلة للتّيار الكهربائي, ومع ذلك فهي تقوم بإعاقة حركة اإللكترونات إلى حّد ما, ولكّن بنسبة بسيطة, أّما املواد 
.)Ω( ووحدة قياس قيمتها األوم , )R( غير املوصلة فهي تعيق حركة اإللكترونات بشكل كبير, حّتى أّنها متنع مرورها  , يرمز للمقاومة باحلرف الالتيني

هناك عامالن مهمان يؤّثران على قيمة املقاومة وه�ما : 
. تختلف  مقاومتها  فإّن  وبالّتالي   , تختلف  املواد  فطبيعة   , املقاومة  منها  املصّنوعة  • املاّدة 

التغّير  • احلرارة , تقّل مقاومة املوصل بانخفاض درجة احلرارة, والعكس صحيح, وهناك عالقة تربط بني كّل ماّدة مع مقدار 
في درجة احلرارة وتسّمى باملعامل احلراري .

استخدامات املقاومة : 
تسري  التي  والتيارات  اجلهود  في  للتحكم  الكهربائية  املقاومة  نستخدم  باختصار   •

أم  ت��واٍل  هو  هل  التوصيل  نوع  حسب  على  ذلك  ويتم   , املختلفة  الدائرة  أج��زاء  عبر 
تواٍز , فالتوصيل على التوالي يتحكم في اجلهود, والتوصيل على التوازي يتحكم في 

التيارات .

العوامل المؤثرة على المقاومة :

مقاومة كربونية
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 )1( املقاومات الثابتة :
قيمتها  بثبات  املقاومات  هذه  وتتميز  قيمتها.  تتغير  ال  التي  املقاومات  تلك  وهي 
فهناك  الكهربائي,  التيار  مترير  في  قدرتها  حسب  على  استخدامها  في  وتختلف 
مقاومات ذات أحجام كبيرة تستخدم في التيارات الكبيرة وأخرى صغيرة للتيارات 

الصغيرة .

 )2( املقاومات املتغيرة :
وهي املقاومات التي ميكن أن تتغير قيمتها ضمن مدى معني ولهذه املقاومات  ثالثة 
عنصر  فوق  يتحرك  منزلق  الثالث  والطرف  املقاومة  نهايتي  ميثالن  طرفان  أطراف, 
مقاوم, وحتصل بذلك على قيم مختلفة للمقاومة تتراوح بني الصفر والقيمة الكلية 

التي تكون مسجلة عليها.
أشكال مختلفة للمقاومات املتغيرة :

أنواع المقاومات بحسب قيمتها :

غالف واق
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تصنف املقاومات وفق مادة صنعها إلى مقاومات: كربونية, غشائية, سلكية , سطحية, شبكية, ضوئية ومقاومات أخرى خاصة . 
)1(  املقاومات الكربونية :

التالي مقاومة  مصنوعة من الكربون محاطة بحلقات ملونة بألوان مختلفة, تشكل كودًا  لتحديد قيمتها , وهناك جداول خاصة بذلك , ويبني الشكل 
كربونية.

          

)2( املقاومات الغشائية :
وهي تشبه املقاومات الكربونية من حيث الشكل اخلارجي ولكنها أكثر دقة وأعلى تكلفة كما في الشكل التالي

    

أنواع المقاومات بحسب مادة التصنيع :
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    )3( املقاومات السلكية  :
تتغير  وال  احل��رارة  يتحمل  ألنه  كروم  النيكل  معدن  من  املقاومات  هذه  وتصنع 
قيمته بارتفاع درجة احلرارة حيث ُيلف سلك النيكل كروم على شكل أسطواني 
عليها  وقدرتها  السلكية  املقاومة  قيمة  وتكتب  احلرارة  تتحمل  معزولة  مادة  من 

مباشرة.

: ) LDR  ( املقاومة الضوئية )4(
هي مقاومة حساسة للضوء تتغير مقاومتها من حوالى مليون أوم إلى صفر  عند 

سقوط الضوء عليها .
يسقط  وعندما  خاللها,  من  املرور  من  التيار  متنع  وبالتالى  عالية  املقاومة  تكون 
الضوء عليها تنهار أوتسقط مقاومتها إلى ال شيء فيمر التيار إلى اجلهة األخرى 

وهذه هي فكرة أغلب الدوائر التي تستخدم املقاومة الضوئية .

استخدامات املقاومة الضوئية :
- التحكم في تشغيل فالش الكاميرا .    

- التحكم في إضاءة الشوارع لياًل .
- ترشيد استهالك الطاقة الكهربية في أجهزة الهاتف النقال .
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)5( املقاومة احلرارية :
الثيرمستور وهي املقاومة التي تتغير مقاومتها بتغير درجة احلرارة  , ويوجد منها نوعان:

ذو معامل حراري موجب PTC :   وتزداد قيمتها بارتفاع درجة احلرارة , وتستخدم في محركات الثالجات الكهربائية .
         

ذو معامل حراري سالب NTC:   وتقل قيمتها بارتفاع درجة احلرارة , وتستخدم كمقياس لدرجة احلرارة .
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: Series Connection 1( توصيل املقاومات على التوالي(
- يتم توصيل املقاومات على التوالي للحصول على قيم مقاومات كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة .

- مثال : لتوصيل ثالث مقاومات على التوالي يتم توصيل نهاية املقاومة األولى ببداية املقاومة الثانية ونهاية املقاومة الثانية ببداية الثالثة وهكذا بحيث يكون 
هناك مسار واحد للتيار. والشكل التالي يوضح توصيل التوالي:

 

خواص توصيل املقاومات على التوالي :
أواًل : التيار 

- يكون التيار متساويًا في جميع أجزاء الدائرة .
 

ملحوظة : مبا أن التيار متساٍو في جميع أجزاء الدائرة  فيمثل بالصيغة الكهربائية  ) I ( في جميع أجزاء الدائرة

طـــرق توصيــل المقاومـــات :
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  ثانيًا : اجلهد :
يتجزأ على املقاومات حسب قيمتها.

- اجلهد الكلي )Vt( : يساوي مجموع اجلهود اجلزئية
 

ثالثًا : املقاومة : 
- املقاومة الكلية )Rt( تساوي مجموع املقاومات املوصلة على التوالي.

 

:Parallel Connection   2( توصيل املقاومات على التوازي(
- يتم توصيل املقاومات على التوازي للحصول على قيم مقاومات صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة .

- لتوصيل ثالث مقاومات على التوازي, توصل كل البدايات مع بعضها البعض في طرف واحد وتوصل كل النهايات في طرف آخر, أي تتعدد مسارات 
التيار ويتجزأ وتقع كل املقاومات حتت نفس اجلهد كما يبني الشكل التالي :
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  خواص توصيل املقاومات على التوازي  :
أواًل : التيار 

-  يتجزأ التيار الكلي على املقاومات حسب قيمتها.
 - التيار الكلي )It( يساوي مجموع التيارات الفرعية.

 
ثانيًا : اجلهد: 

- اجلهد يكون ثابتًا ومتساويًا على جميع املقاومات  
 

ملحوظة : مبا أن اجلهد متساو في دائرة التوازي فيمثل بالصيغة الكهربائية )V( في جميع أجزاء الدائرة
ثالثًا : املقاومة :

مقلوب املقاومة الكلية يساوي مجموع مقلوب املقاومات الفرعية: 

وفي حالة مقاومتني فقط R1 , R2 موصلة على التوازي:

وفي حالة توصيل عدد n من املقاومات املتساوية  على التوازي:
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الطريقة األولى ) الطريقة املباشرة ( :
يتم كتابة قيمة املقاومة مباشرة عليها ,كما بالصورة التالية

                                                     

وقد تكتب بعض األحرف مع األرقام مثل K اختصار كيلو ويساوى 1000 أوم , أو قد يكتب M إختصار ميجا وتساوى مليون أوم , 
أو احلرف   R حيث يرمز للعالمة العشرية.

أمثلة :

قـــراءة قيمـــة المقاومـــة :
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الطريقة الثانية ) طريقة جدول األلوان ( :

)1( مقاومة ذات 4 حلقات أو  رباعية النطاق اللوني :
الل�ون الثاني : األحمر   الل�ون األول : األحمر    
الل�ون الرابع : الفضي اللون الثالث : األصفر   

يدل اللون األول  والثاني على رقم  اللون أما اللون الثالث  فيدل على معامل الضرب واللون الرابع يدل 
على نسبة التفاوت في القيمة, وسوف نقوم بحساب قيمة هذه املقاومة عن طريق جدول األلوان اخلاص 

مبقاومات رباعية وخماسية وسداسية احللقات  .
طريقة احلساب :

اللون األول وهو األحمر سوف جند قيمته في اجلدول تساوي )2( 
اللون الثاني وهو األحمر سوف جند قيمته في اجلدول تساوي )2(

اللون الثالث وهو األصفر و الذي ميثل معامل الضرب نذهب إلى العمود الرابع من اجلدول و الذي مكتوب حتته )معامل الضرب (  ونبحث عن اللون األصفر 
) 10K ( سوف جند قيمته تساوي

اللون الرابع واألخير والذي ميثل نسبة التفاوت في القيمة وهو اللون الفضي ونذهب إلى العمود اخلامس من اجلدول واملكتوب حتته )السماحية ( ونبحث عن 
  ) % اللون الفضي سوف جند قيمته تساوي ) 10 

و اآلن طريقة كتابة قيمة املقاومة التي حصلنا عليها :
R= 22 × 10K = 220 KΩ   ± 10%
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 )2( مقاومة ذات 5 حلقات أو ) خماسية النطاق اللوني ( :
الشيء اإلضافي في هذه املقاومة هي حلقة زائدة  وطريقة حساب قيمة هذه املقاومة هي نفس طريقة حساب 
قيمة املقاومة ذات أربع حلقات , في املقاومة رباعية النطاق اللوني كنا ناخد قيمة أول لونني  ونضربهما 
في قيمة اللون الثالث ) معامل الضرب ( , أما في املقاومة ذات خمس حلقات نأخد قيمة أول ثالث ألوان 
على اليسار ونضربها في قيمة اللون الرابع ) معامل الضرب ( , أي أن اإلختالف بينهما هو حلقة واحدة 

فقط .
)3( مقاومة ذات 6 حلقات أو ) سداسية النطاق اللوني ( :

 هي نفسها مقاومة ذات خمس حلقات )خماسية النطاق اللوني( وكذلك لها نفس طريقة حسابها ولكن 
لديها حلقة زائدة وهي خاصة مبعامل درجة احلرارة   , فكل ماعلينا هو حساب قيمة املقاومة بنفس طريقة 

حساب قيمة املقاومة ذات 5 حلقات ونقوم بإضافة معامل درجة احلرارة.
ppm 10  : اللون السادس وهو اللون األزرق وهو معامل درجة احلرارة وقميته من اجلدول هي

جند هذه األلوان في العمود األخير والذي مكتوب حتته )معامل احلرارة (  :  
 

    اآلن نقوم بكتابة قيمة املقاومة :
R= 302×100 = 30200   Ω    ±  0.5  %    10 PPM/°C
R= 30.2 kΩ    ± 0.5%    10 PPM / °C
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باختصار نستخدم املقاومة الكهربائية للتحكم في اجلهود والتيارات التي تسري عبر أجزاء الدائرة املختلفة  , ويتم ذلك على حسب نوع التوصيل هل هو 
توالي أم توازي فالتوصيل على التوالي يتحكم في اجلهود والتوصيل على التوازي يتحكم في التيارات .

ملاذا نريد التحكم في اجلهود والتيارات ؟
في كل دائرة الكترونية هنالك أكثر من عنصر واحد وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى جهد وتيار محددين فإذا كان اجلهد أكثر من ما يحتاجه العنصر 
فلن يتحمل العنصر ) يحترق ( وإذا كان اجلهد أقل من ما يحتاجه العنصر فسوف يحدث خلل في آداء العنصر لوظيفته , وهنا يأتي دور املقاومة الكهربائية 

بأن تساعدنا على إعطاء كل عنصر اجلهد والتيار الذي يحتاجه دون زيادة أو نقصان .

كيف تقوم املقاومة الكهربائية بالتحكم في اجلهود والتيارات ؟
باختصار تقوم املقاومة الكهربائية بإعاقة حركة اإللكترونات عبر املوصل مما يسبب  في تقليل عدد اإللكترونات املاره عبر املوصل  وذلك يؤدي إلى تقليل 
التيار , وذلك يرجع إلى تكوين املقاومة واملواد املصنعة منها , فاملقاومة حتتوي علي شوائب من مواد غير موصلة بنسبة تختلف حسب قيمة املقاومة , وعمل 
املقاومة في الدوائر يشبه عمل السدود في األنهار , فعندما نريد أن نحتجز كمية من املياه في نهر ماء أو نريد أن نقلل من كمية املياه اجلارية عبر النهر نقوم ببناء 

السدود أو وضع العوائق في مجري املاء نفس النظرية تقوم بها املقاومة الكهربائية بإعاقة حركة اإللكترونات املاره عبر املوصل مثل السدود في االنهار . 

هل ميكن أن نستغني عن املقاومة الكهربائية في الدوائر اإللكترونية ؟
نعم ميكن ان نستغني عن املقاومة الكهربائية لكن في سبيل ذلك سوف نحتاج إلى مصدر جهد منفرد لكل عنصر أو كل مجموعة عناصر , فمثال سوف نحتاج 
إلى مصدر جهد 5 فولت للعناصر التي تستخدم 5 فولت ومصدر جهد 3 فولت للعناصر التي تستخدم 3 فولت وهكذا لكل مجموعة  عناصر حسب جهدها 

, لكن بوجود املقاومة الكهربائية ميكننا أن نستخدم مصدر جهد واحد فقط ثم نقوم بالتحكم به عن طريق املقاومات العطاء كل عنصر اجلهد املناسب له . 

 

دور المقاومات الكهربائية في الدائرة
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المكثفــات
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تعتبر املكثفات من األجزاء الهامة في صناعة الدوائر االلكترونية وفي عمل الكثير من دوائر القوى الكهربائية مثل بدء حركة احملركات وحتسني معامل القدرة. 
رمز املكثف :

 

أنواع مختلفة من املكثفات :
       

مكثف سيراميكي          مكثفات امليكا      مكثف سطحي مكثف كيميائي      
   

       
مكثف إزالة التشويش)تنقية( مكثف بوليستر         مكثف ألومنيوم   مكثف متغير      

المكثف تركيبه ووظيفته :
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 تركيب املكثف  :
بعضهما  عن  معزولني  معدنيني  رقيقيني  متوازيني  لوحني  من  املكثف  يتركب  عامة  بصورة 

البعض مبادة عازلة مثل )الهواء , اخلزف , الورق , السيراميك .. إلخ(

وظيفة املكثف  :
للطاقة  مبصدر  املكثف  لوحا  وصل  ما  إذا  الكهربائية  الشحنات  لتخزين  املكثفات  تستخدم 

امليكروفاراد  وأجزائه   )  F  ( بالفاراد  السعة  وتقدر   Capacity بالسعة  الشحنة  استيعاب  على  املكثف  قدرة  وتعرف   ,  ) الشحن  )عملية  الكهربائية 
والبيكوفاراد.

املكثف في دوائر التيار املستمر :
 ,)open sicuit( في دوائر التيار املستمر وألنه ثابت االجتاه فإن عملية الشحن تستمر إلى أن ميتلئ املكثف بالكامل, وبعد ذلك يعمل املكثف كدائرة مفتوحة

فالتيار يبدأ عاليًا ويكون التيار أكبر ما ميكن في بداية عملية الشحن ولكن اجلهد يزيد تدريجيًا , أي أن املكثف ال يسمح بالتغير املفاجئ في اجلهد .
     

                     

                 بعد عملية شحن املكثف                                                                          قبل عملية شحن املكثف
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    املكثف في دوائر التيار املتردد :
في دوائر التيار املتردد وألنه متغير اإلجتاه, فإن عملية الشحن ال تستمر بشكل كامل, ويتم تفريغه عندما يتغير اجتاه التيار في االجتاه املعاكس, فاملكثف يكون 

في عملية شحن وتفريغ دائمني . 

 

           املكثف في نصف املوجه السالب                                 املكثف في نصف املوجه املوجب                                           بداية عملية الشحن

تتوقف سعة املكثف )  C( على ثالثة عوامل هي :
)1( مساحة األلواح املعدني��ة )A  ( : فكلما زادت هذه املساحة يزيد مقدار الشحنة الكهربية التي ميكن أن 

يختزلها املكثف أي تزيد السعة. 
)2( املساف��ة بني األل��واح ) D ( : حيث تزيد السعة كلما قلت املسافة .

)3( نوع الوس���ط الع��ازل )ε  ( : تتوقف السعة علي نوع الوسط العازل حيث تزيد إذا ما استبدلنا الهواء 
الهواء يسمى  آخر غير  السعة عن حالة استخدام عازل  الناجت في  والفرق  امليكا .  مبادة عازلة أخرى مثل 

)ثابت العزل  ( .
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      أنواع املكثفات من حيث السعة : 
 تنقسم املكثفات الى قسمني :

)2( مكثفات متغيرة  )1(  مكثفات ثابتة.  

 
أ- املكثفات الورقي���������ة : 

ولها عدة أنواع واحجام وتتكون في الغالب من رقيقتني معدنيتني بينهما عازل من الورق 
املشبع بالزيت وتطوى على شكل أسطواني كما يبني الشكل التالي.

ب- املكثفات الكيميائية : 
ولها عدة أنواع وأحجام كما هو موضح بالشكل التالي, وتتركب من لوحني من األملنيوم يكونا قطبا املكثف 

)املوجب والسالب ( وبينهما محلول.

ج� - املكثفات السيراميكية :
ولها أنواع وأحجام كثيرة, وغالبًا تتكون من لوحني معدنيني أو أكثر بينهما مادة عازلة 

من اخلزف ) السيراميك( ومتتاز بحجمها الصغير وشكلها املميز كما متتاز باستقرارية عالية 
في الترددات العالية , وهي مكثفات غير مستقطبة وتأتي عادة على شكل قرص عدسي 

 by-pass capacitors وتستخدم غالبًا في دوائر التيار املتردد كمكثفات مترير لألرض
. μF 1  إلى pF 1  وتتراوح قيم سعتها بني 

أنواع المكثفـــات الثابتــة :
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  د- مكثفات امليك���������ا :
وهي عبارة عن لوحني أو أكثر من القصدير أو الفضة بينهما مادة عازلة من امليكا وتغطى بالبالستيك كما هو موضع بالشكل التالي.

املواصفات األساسية ملكثفات امليكا : 
)1( غالية الثمن رغم أن لها قيم سعات صغيرة .
)2( متتاز باستقرارية كبيرة في درجات احلرارة .

)3( تستخدم في دوائر اجلهد العالي لتحملها قيم جهد عالية .
.RF Applications  4( تستخدم في دوائر الترددات العالية(

)5( تستخدم بشكل كبير في دوائر الرنني والفالتر  .

وهي مكثفات ذات سعة متغيرة ميكن التحكم بها وتستخدم غالبا في 
أجهزة اإلتصاالت التي تتطلب سعة محددة قد ال تتوفر أو تتطلب تغيير 
التردد عند احلاجة كما هو احلال في أجهزة الراديو حيث يقوم املكثف 

املتغير بتغيير توليف احملطات ومن أنواعها : 
أ- املكثف ذو األلواح الدوارة )ذات العازل الهوائي( :

الثابتة بينهما ألواح متحركة وتتحرك في  ويتكون من عدد من األلواح 
حدود معينة, بحيث ميكن أن تكون متداخلة متامًا مع بعضها البعض 

فتكون سعة املكثف أكبر ما تكون كما هو موضع بالشكل التالي, ويستعمل هذا النوع في الراديو الختيار احملطات.

أنواع المكثفـــات المتغيـــرة :



 184 

    ب- مكثف���ات الضب����ط ) التهذي�������ب ( :
تتغير سعتها بتغير املسافة احملصورة بني األلواح عن طريق مسمار لولبي, حيث كلما قلت املسافة 

بني األلواح كلما زادت السعة. كما هو موضح في الشكل التالي. 

موضح  هو  كما  اخلارجي  الغالف  على  مباشرة  املكثف  قيمة  تكتب   : املباشرة  الطريقة   )1(
بالصورة. 

)2( عن طريق األكواد :
توجد طريقتان لكتابة قيمة سعة املكثف )وفق ثالث خانات( إما أحرفًا وأرقامًا أو أرقامًا فقط.

فمثاًل: ) 10n ( أو ) 103 (  يدالن على نفس القيمة, اخلانة الثالثة من اليسار حتدد عدد العشرات 
املضروبة بالعدد الناجت عن اخلانتني األولى والثانية من جهة اليسار , وتكون القيمة الناجتة بالبيكوفاراد 

)الطريقة صحيحة فقط للقيم املكتوبة بثالثة خانات ( .
أمثلة:

[103] = 10 x 103 or  10,000pF = 10 nanofarad) nF ( = 0.01 microfarad) µF (.
[474] = 47 x 104 =   or  470,000pF = 470 nF = 0.47 µF.

أما بالنسبة للقيم التي تكون أصغر من 100 بيكوفاراد فهي تظهر بخانتني فقط, مثاًل : 47 يقصد بها 47 بيكوفاراد.

قـــراءة قيمــة المكثــف :
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جدول قـــراءة قيم المكثــفات :
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طـــرق توصيــل المكثفـات :

استعماالت المكثف في الدوائر اإللكترونية :

 series connection   1( توصي�ل املكثفات على التوالي(
قيمة السعة الكلية للمكثفات تكون أقل من قيمة أقل مكثف سعة .

 
 parallel connection  2( توصي�ل املكثفات على التوازي(

قيمة السعة الكلية للمكثفات تكون مجموع سعة املكثفات املوصلة .

 
)1( يستعمل املكثف السيراميكي إلمرار التيار املتغير ومنع مرور التيار املستمر في الدائرة اإللكترونية , حيث يعمل )كمكثف ربط ( 

أو )مكثف تسريب(. 
)2( يستعمل املكثف الكيميائي للشحن والتفريغ في دوائر التنعيم التي حتول التيار املتغير إلى تيار مستمر.

)3( يستعمل املكثف الكيميائي كبير السعة في دوائر فالش كاميرا التصوير حيث يخزن شحنات كهربية عالية, وعندما يفرغ فجأة يعطي الضوء األبيض 
الباهر الالزم لعملية التصوير.

)4( يستعمل املكثف املتغير على التوازي مع ملف الختيار احملطات )الترددات( في جهاز املذياع أو جهاز التلفاز .
)5( يوصل املكثف مع املقاومة في الدائرة اإللكترونية للحصول على أشكال موجات متنوعة ويطلق على الدائرة في هذه احلالة دائرة تفاضل 

 أو دائرة تكامل .
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شحن وتفريغ المكثف الكيميائي :

عملية التفريغعملية الشحن
املكثف كما  التوالي مع  املقاومة )R( على  بتوصيل  الشحن  تتم عملية 
هو موضح , ويتم الشحن تدريجيًا , وتعمل املقاومة على إبطاء عملية 

شحن املكثف .

التوازي مع املكثف كما  التفريغ بتوصيل املقاومة )R( على  تتم عملية 
هو موضح , ويتم التفريغ تدريجيًا , وتعمل املقاومة على إبطاء عملية 

تفريغ املكثف .

اختبار املكثف الكيميائي :
الكيلوأوم وطرفي توصيل األفوميتر على  يوضع تدريج اآلفوميتر على 
طرفي املكثف , فإذا حترك املؤشر وعاد تدريجيًا إلى الصفر يكون املكثف 

سليم , غير ذلك يكون املكثف غير سليم .

تفريغ شحنة املكثف الكيميائي :
ميكن ببساطة تفريغ املكثف بعمل قصر ) شورت ( على طرفيه وذلك 

بلمس طرفي املكثف بأحد أطراف جهاز اآلفوميتر .

من اجلدير بالذكر أن اجلهد املطبق على املكثف يجب أال يتجاوز القيمة العظمى احملددة والتي تتعلق بنوع املكثف املستخدم واملكتوب أيضًا على غالفه, 
ويجب اإلنتباه جلهد اإلنهيار للمكثف الكيميائي ألنه صغير نسبيًا بالنسبة لباقي األنواع, مع العلم أن جهد اإلنهيار هو اجلهد الذي يسبب بانهيار عازل املكثف 

مما يتسبب بحدوث خلل كبير وعدم قابلية استخدامه مرة أخرى.
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الملفـــات
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الملــف تركيبه ووظيفته :

يتكون امللف من عدد من اللفات من سلك معزول ملفوف على إطار مصنوع من الورق املقوى 
أو البالستيك أو السيراميك أو من مواد عازلة أخرى على هيئة قضيب أو أنبوبة أو بكره , وتطلى 

اللفات بطبقة من الورنيش حلمايتها.
تيار في امللف, ينشأ حول امللف مجال مغناطيسي, تقطع ملفات امللف هذا املجال  عند مرور 
قيمة  تغير  ويحارب  األصلي  للجهد  معاكس  اجلهد  هذا  ويكون  القطع  هذا  نتيجة  جهد  ويتولد 

التيار األصلي.
إذًا امللف عنصرًا ال يسمح بالتغيير املفاجئ في التيار, لو مت تطبيق تيار مستمر على امللف ملدة معينه ثم مت إنقاصه إلى النصف مثاًل فإننا ال نالحظ هذا النقص 

سريعًا وذلك ألنه سوف ينشئ جهد حول امللف يحاول تعويض النقص , وكذلك في التيار املتردد 
)املتغير( دائمًا نالحظ إشارة التيار متأخرة عن إشارة اجلهد.

ومن هنا ميكننا القول مجازًا أن امللف هو عبارة عن عنصر تخزين للتيار وذلك لو أننا غذينا ملف من 
مصدر كهربي فإنه سوف يؤخر التيار قلياًل حلني تخزين جزء منه وتعتبر هذه اخلاصية من اخلصائص 
املهمة وخاصة في حماية بعض الدوائر من التيار الزائد الذي يكون في بداية التشغيل حيث يتم وضع 

ملف بالتوالي مع مصدر اجلهد يجعل التيار مير كاماًل بعد فترة وجيزة .
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العوامل المؤثرة في الحث الذاتي للملف
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أنواع الملفات من حيث نوع القلب :

ملفات ذات قلب هوائي :
عاٍل. تردد  ذات  ملفات  وتسمى  طبقات  عدة  من  أو  واحدة  طبقة  من  إما  لفات  من  • تتركب 

امللفات. من  النوع  هذا  في  صغير  الذاتي  • احلث 

. الفلتر  ودوائر  التلفاز  قنوات  اختيار  دائرة  في  • يستعمل 

ملفات ذات قلب حديدي :
مقدار  من  يزيد  مما  املغناطيسي  التدفق  تركيز  على  يعمل  امللفات  هذه  في  احلديدي  • القلب 

احلث الذاتي للملف.

• يتركب القلب من صفائح حديدية رقيقة معزولة عن بعضها لتقليل قيمة التيارات اإلعصارية 
وتكون على أشكال مختلفة.

• هذا النوع من امللفات شائع االستعمال كملفات تنعيم في دوائر الترشيح ملنابع القدرة للتيار 
املستمر وفي عمل املغناطيس الكهربي .
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  ملفات ذات قلب من مسحوق حديدي :
مغناطيسيًا  قلبًا  ليعطي  ويضغط  عازلة  مبادة  احلديد  مسحوق  يخلط  احلديد,حيث  من  مسحوق  قلبها  بداخل  يوضع  التي  امللفات  • وهي 

املكونات  تأثير صغير على  امللفات ميلك كفاءة عالية وله  النوع من  إلى حد كبير,لذلك هذا  الدوامية  التيارات  تقليل  ذو مقاومة كهربية عالية , وبالتالي 
األخرى.

ملفات ذات قلب من الفيرايت :
• وهي تلك امللفات التي يوضع بداخل قلبها مادة الفيرايت,ومادة الفيرايت مادة 
التيارات  سريان  عدم  نضمن  وبذلك  جدًا  عالية  الكهربية  مقاومتها  مغناطيسية 

اإلعصارية داخلها .
مبادة  خلطها  طريق  عن  مضغوطة  حديد  برادة  قلب  امللفات  هذه  في  • يستخدم 

عازلة الصقة أو قلب له قابلية نفاذ عالية يعرف باسم فيرايت.
• تستخدم هذه األنواع في أجهزة املذياع كملفات خانقة للتردد العالي وكملفات 

. Antenna هوائي
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أنواع الملفات من حيث التردد :

ملفات ذات تردد منخفض :
. هرتز  كيلو   20 إلى  هرتز   20 من  الصوتية  الترددات  تتراوح  حيث  الصوتية  الترددات  في  تستخدم  التي  امللفات  • وهي 

. صغيرة  امللفات  ممانعة  • تكون 
. حديدي  قلب  ذات  ملفات  • وهي 

ملفات ذات تردد متوسط :

هرتز. كيلو   465 يساوي   AM االتساع  تعديل  ذات  الراديو  أجهزة  في  تستخدم  التي  امللفات  • وهي 
الفيرايت. مادة  أو  احلديد  مسحوق  من  املصنوع  القلب  ذات  امللفات  من  املتوسط  التردد  • ملفات 

ملفات ذات تردد عالي :
. املذياع  أجهزة  في  التنعيم  دوائر  مثل  ميجاهيرتز   2 عن  تزيد  التي  الترددات  في  • تستخدم 

. كبيرة  امللفات  ممانعة  • تكون 
. الهوائي  القلب  ذات  امللفات  من  العالي  التردد  • ملفات 



 194 

وحدة قياس الحث الذاتي للملف
. ) H ( ووحدته الهنري )L ( يرمز للحث الذاتي للملف باحلرف

الهنري: مقدار احلث الذي يسمح بتوليد واحد فولت خالل امللف عندما تتغير شدة التيار مبقدار واحد أمبير في الثانية.
كذلك يستخدم امللف في دوائر الرنني واحملوالت واملرحالت ) الريالي ( .

توصيــل الملفــات

التوصيل على التوازيالتوصيل على التوالي
للحصول على حث كلي أصغر من حث أي من امللفاتللحصول على حث كلي أكبر من حث أي من امللفات

توصيل امللفات
على التوازي توصيل امللفات

على التوالي
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قــراءة قيــم الملفـــات
باستخدام جهاز L/C Meter  أو جهاز L/C/R Meter  لقراءة قيمة امللف بالهنري .

                 

فحــــص الملفــــات
ميكن فحص امللف باستخدام جهاز األوميتر حيث أن امللف حسب قيمته وحجمه يعطي قيمة مقاومة صغيرة تتراوح من   

. Short 1 فإن امللف يكون بني لفاته قصرΩ إذا كانت قراءة األوميتر أقل من
إذا كانت قراءة األوميتر كبيرة جدا أو ما ال نهاية فإن امللف تالف.

ميكن استخدام خاصية الرنني )Buzz( فإن أعطى صوت فهذا دليل على أن امللف سليم.
يستخدم جهاز )LCR( لقياس احلث الذاتي للملف مباشرة.
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المرحل )الريالي(
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تعريف املرح��ل ) الري���الي (  : 
عبارة عن مفتاح أو مجموعة من املفاتيح تعمل بواسطة املجال املغناطيسي, 

تيار كهربائي متواصل ذو  التحكم بدائرة كهربائية ذو فولتية عالية عن طريق إرسال  ووظيفته هو 
فولتية منخفضة بحدود ال� 5 إلى 12 فولت )حسب نوع الريالي( .

تركي���ب املرح��ل ) الري���الي (  :
يتركب املرحل ) الريالي ( من ملف ذي قلب حديدي  وحافظة من احلديد متحركة يتحكم في أحد 
طريقها نابض لإلرجاع  والطرف اآلخر  نقطة توصيل متحركة توصل بأحد أطراف املنبع  واجلزء  

اآلخر به مالمسات  توصل نقطة تغذية .
مواصفات املرح��ل ) الري���الي (  : 

. فولت   24 –  12-  9  -6 هي  ملفه  عليه  يعمل  الذي  اجلهد  • مقدار 
التيار. الستهالك  مناسبة  تكون  أن  يجب  ملفه  • مقاومة 

. العالية  للتيارات  مالمساته  حتمل  •  درجة 
أكثر  في  للتحكم  املالمسات  من  زوج  من  أكثر  أو  مزدوجة  أو  مفردة  مالمساته  تكون  أن  • ممكن 

من دائرة في وقت واحد.
استخداماته :

الدوائر  أو  التيار  نوع   أو  اجلهد  في  مختلفتني  دائرتني  بني  للربط   ) الريالي   ( املرحل  •  يستخدم 
التي بحاجة إلى تيارات عالية .

– التلفاز...إلخ. – الفيديو  املصعد   : مثل  التحكم  دوائر  في  بكثرة  • ويستخدم 
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عند توصيل ملف املرحل )الريالي( بتيار كهربي يتكون مجال مغناطيسي 
حول امللف فيتمغنط القلب احلديدي  فيجذب احلافظة فتبتعد عن القطب 
املالمس لها وتالمس قطبًا آخر بأسفلها فيتم بذلك تشغيل الدائرة املوصلة 

مع هذا القطب. 
التيار عن امللف ترجع احلافظة إلى مكانها األول بواسطة  وعندما ينقطع 

زنبرك فينقطع بذلك التيار عن الدائرة املوصلة مع 
املرحل وهكذا. 

يتركب املرحل )الريالي( من ملف ذي قلب حديدي  وحافظة من احلديد 
متحركة يتحكم في أحد طريقها نابض لإلرجاع  والطرف اآلخر  نقطة 
توصيل متحركة توصل بأحد أطراف املنبع  واجلزء  اآلخر به مالمسات  

توصل نقطة تغذية . 

نظريــــة عمـــل المرحل )الريــالي( :
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   مثال على طريقة توصيل هذه االقطاب مبصدر الكهرباء :
 

 

.  ) الترددات   من  واسع  مدى  على   ( املتردد  والتيار  املستمر  التيار  إشارات  من  لكل  التحويل  على  التالمسات  •  قدرة 
. صغيرة   حتكم  بإشارة  امللف  •  يعمل 

. ضجيج   أو  تداخالت  أي   يصدر  •  ال 
. جدًا   صغيرة  املغلق  التالمس  •  مقاومة 

. جدًا   كبير  املفتوح  التالمس  •  مقاومة 
.  ) التالمسات   ( التحويل  ودائرة   ) امللف   ( التحكم  دائرة  بني  تام  •  عزل 

مميـــزات المرحل )الريــالى(:
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 ) لنز  بقاعدة  تعرف   ( به  تيار  مرور  عند  بالتأثير  عكسية  كهربائية  دافعة  قوة  فيه  فتتولد  حثي  وهو  امللف  هو  التحكم  • عنصر 
عند التوصيل وعند الفصل .

. )كالدايود(  حماية  عنصر  األقل  على  إضافة  لذلك  • يلزم 
. العكس  أو  التوصيل  وضع  إلى  الفصل  وضع  من  حتويل  كل  عند  ارتدادات  أو  صدى  • حدوث 

. االلكترونية  األنظمة  مع  جيدًا  يعمل  لكي  موائمة  دائرة  إلى  • يحتاج 
. التالمسات  بني  سعوى  ربط  • يوجد 

. السعوى  الربط  نتيجة  املفتوحة  التالمسات  بني  العزل  • يقل 
. والفصل  الوصل  مرات  من  كبير  عدد  تتطلب  التي  الدوائر  فى  خصوصا  صغير  االفتراضى  • العمر 

 

صغير  )ريالي(  مرحل  يوجد  ذلك  ومع  بالترانسزتور  باملقارنة  كعمالق  )الريالى(  املرحل  يظهر  ما  غالبا   •
احلجم مثل الدائرة املتكاملة ذات ال 14 طرفًا أو حتى أصغر يسمى الريد ريالى .

أنبوبة )انتفاخ( طولية بداخلها تالمسان معدنيان عند تعرضهما ملجال  Reed relay عبارة عن  • الريد ريالى 
مغناطيسى كاٍف يتالمسان وميكن أن تكون على شكل الدوائر املتكاملة .

 

عيــوب المرحل )الريالى(:

المرحــل الصغيـــر ) الريـيـد ريـالي ( :
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الترانزستور 
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مقدمـــة : 
الترانزستور هو أحد أشكال أشباه املوصالت املستخدمة في الدوائر الكهربائية لتضخيم التيار والتحكم باإلشارات اإللكترونية والطاقة الكهربائية, ويتألف 

الترانزستو من ثالثة مداخل تتصل بالدائرة الكهربائية اخلارجية. 
ويشبه الترانزستور املوحد البلوري )الدايود( من حيث وظيفته إذ أّنه يقوم كاملوحد البلوري )الدايود( مبنع التيار الكهربائي أو متريره اعتمادًا على فرق اجلهد 

 ) P موجب –  N سالب – P الواقع على قاعدته, وويتم توصيل الترانزستور بطريقتني مختلفتني هما ) موجب
. ) N سالب – P موجب  – N أو ) سالب

 

يتكون الترانزستور من شريحة واحدة بها ثالث بلورات متتالية مصنوعة من اجلرمانيوم 
أو  املوجب  النوع  من  جدًا  رقيقة  الوسطى  البلورة   , بالشوائب  املطعم  السيليكون  أو 
السالب تسمى القاعدة وعلى جانبيها بلورتني من نوع مخالف يطلق عليهما الباعث 

واملجمع .

مكونـــات الترانزستـــور :
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 NPN و  PNP الترانزستور نوعان هما

أنـــواع الترانزستـــور :
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 E ) والباعث ) املشع C واملجمع B الترانزستور له ثالثة أطراف هي القاعدة
)1( القاعدة )Base(: وهذه القاعدة حتتل اجلزء األكبر من الترانزيستور, حيث 
أن حجمها يوازي ضعف كال الطرفني اآلخرين بحيث أنهما عائمني فيها ويفصل 

بني سطح كل منهما مسافة بامليكرون.

تقوم  والتي  الكهربائية  للشحنات  تركيز  أقل   :)  Collector  ( املجمع   )2(
التوصيل  عملية  تتم  وبهذا  املشع  من  القادمة  الشحنه  حامالت  بتجميع  بدورها 

. )C( والتكبير ويوصل عكسيًا مع القاعدة ويرمز له بحرف

Emitter (: أكثر تركيز للشحنات الكهربائية والتي  )3( املشع أو الباعث ) 
أمامي مع  الكهربائية ويوصل  الشحنة  اإللكترونات وحامالت  بتوليد  تقوم بدورها 

. )E( القاعدة ويرمز له بحرف

أطــراف الترانزستـــور :
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ويتم التحكم بالتيار املار في املجمع واملشع عن طريق وصل القاعدة مبصدر لفرق اجلهد فتسري 
اإللكترونات في القاعدة بحسب فرق اجلهد الواقع عليها ويقوم مصدر الطاقة الكهربائية في الدائرة 
الترانزستور  خالل  التيار  مرور  إلى  يؤدي  مّما  الترانزستور  قاعدة  في  املار  التيار  بسحب  اخلارجية 

والدائرة الكهربائية اخلارجية والتحكم بها عن طريق اإلشارات املبعوثة من الدائرة الداخلية. 

إلى  هذا  ويرجع  والكهربائّية,  اإللكترونّية  واألجهزة  الدوائر  تكوين  في  الترانزستور  يدخل 
أهمّيتها لالستخدام في الدوائر اإللكترونّية والدوائر املتكاملة وال ميكن حصرها, ولكن بشكل عام ومختصر فهو يستخدم فيما يلي: 

الكهربائية.  لإلشارة  • مكّبر 
إلكتروني.  • مفتاح 

اإللكترونية.  الدوائر  دوائر  في  ولإلشارات  للذبذات  • موّلد 
 . واالستقبال  اإلرسال  دوائر  في  لإلشارة  • مازج 

 . األفقي  االنحراف  دوائر  في  • مفاضل 
 . الرأسي  االنحراف  دوائر  في  • مكامل 

 . لإلشارة  • عاكس 

. املستمر  الفولت  لدوائر  • منّظم 

فكرة عمل بسيطة للترانزستور :

استخدامــــات الترانزستـــور :
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)1( حتديد طرف القاعدة : 
وذلك عندما يعطي طرف القاعدة الثابت مقاومة منخفضة بني الباعث واملجمع وعند تغيير القطبية للقاعدة يعطي مقاومه 

عالية بني الباعث واملجمع.
)2( معرفة نوع الترانزستور :

• في حالة كون الطرف األسود من جهاز القياس ثابت على القاعدة والطرف األحمر من جهاز القياس متحرك على   
. ) NPN ( الباعث واملجمع تكون مقاومة اجلهاز منخفضه ونوع الترانزستور سالب

• وفي حالة كون الطرف األحمر من جهاز القياس ثابت على القاعدة والطرف األسود من جهاز القياس متحرك   
. ) PNP ( على الباعث واملجمع تكون مقاومة اجلهاز منخفضه ونوع الترانزستور موجب

)3( التأكد من سالمة عنصر الترانزستور:
وذلك عن طريق أربع خطوات كما هي موضحه في خطوات فحص الترانزستور .

مالحظة : ميكن فحص الترانزستور باستخدام جهاز اآلفوميتر ذي املؤشر ووضعه على تدريج ) األوميتر ( .

)1( ضع طرف جهاز األوميتر األسود ثابت على القاعدة )B( والطرف األحمر متحرك بني طرفي املجمع )C( أو الباعث )E( في هاتني احلالتني جند أن مؤشر 

جهاز القياس يتحرك جهة اليمني) إلى جهة الصفر ( أي يوجد مرور لتيار في كال احلالتني ونستنتج أن الترانزستور سالب. 
)2( ضع طرف جهاز األوميتر األحمر ثابت على القاعدة )B( والطرف األسود متحرك بني طرفي املجمع )C( أو الباعث )E( في هاتني احلالتني جند أن مؤشر         

جهاز القياس ال يتحرك نتيجة لعدم مرور تيار في كال احلالتني . 

تحديـــد أطـــراف الترانزستـــور :

خطوات فحص الترانزستور )NPN( باستخدام جهاز اآلفوميتر ذو المؤشر:

اختبار صالحية الترانزستور وتحديد 
أطرافه باستخدام جهاز اآلفوميتر
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)3( ضع طرف جهاز األوميتر األحمر على املجمع )C( و طرف جهاز األوميتر )ذو املؤشر(  األسود على طرف الباعث )E( جند أن مؤشر جهاز القياس ال يتحرك 
نتيجة لعدم مرور تيار . 

)4( ضع طرف جهاز األوميتر األسود على املجمع )C( و طرف جهاز األوميتر )ذو املؤشر(  األحمر على طرف الباعث )E( جند أن مؤشر جهاز القياس كذلك 
ال يتحرك نتيجة عدم مرور تيار . 

)5( نتيجة الفحص : إذا كانت النتائج كما ذكرناها سابقًا نستنتج أن الترانزيستور )NPN( , باإلضافة إلى معرفة مكان القاعدة وهو املكان الذي يكون طرف 
جهاز القياس عليه ثابتًا ويعطي مقاومة منخفضة , كما متت معرفة سالمة العنصر .

 

 )1( ضع طرف جهاز األوميتر األحمر ثابت على القاعدة )B( والطرف األسود متحرك بني طرفي املجمع )C( أو الباعث )E( في هذه احلالتني جند أن مؤشر جهاز 
القياس يتحرك جهة اليمني ) إلى جهة الصفر( أي ي�وجد مرور تيار في كال احلالتني ونستنتج أن الترانزستور موجب . 

)2( ضع طرف جهاز األوميتر األسود ثابت على القاعدة )B( والطرف األحمر متحرك بني طرفي املجمع )C( أو الباعث )E( في هذه احلالتني جند أن مؤشر جهاز 
القياس ال يتحرك نتيجة عدم مرور تيار في كال احلالتني . 

)3( ضع طرف جهاز األوميتر األحمر على املجمع )C( وطرف جهاز األوميتر األسود على طرف الباعث )E( جند أن مؤشر جهاز القياس ال يتحرك نتيجة عدم 
مرور تيار . 

)4( ضع طرف جهاز األوميتر األسود على املجمع ) C( و طرف جهاز األوميتر األحمر على طرف الباعث )E( جند أن مؤشر جهاز القياس كذلك ال يتحرك 
نتيجة عدم مرور تيار . 

)5( نتيجة الفحص : إذا كانت النتائج كما ذكرناها سابقًا نستنتج أن الترانزستور )PNP( , باإلضافة إلى معرفة مكان القاعدة وهو املكان الذي يكون طرف 
جهاز القياس عليه ثابتًا ويعطي مقاومة منخفضة , كما متت معرفة سالمة العنصر .

خطوات فحص الترانزستور )PNP( باستخدام جهاز اآلفوميتر ذي المؤشر:
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استخدام جهاز القياس اآلفوميتر التماثلي ) ذو املؤشر ( :
كما هو معروف يوجد لهذا اجلهاز طرفي توصيل تستخدم في عملية القياس وهما طرف أحمر وهو املوجب وطرف أسود وهو السالب وهذه القطبية تعتمد في 

احلاالت الثالث عند قياس اجلهد املتردد AC , وقياس اجلهد املستمر DC , وقياس شدة التيار فقط .
أما في حالة القياس باألوم تختلف تلك القطبية , ويرجع هذا السبب الختالف القطبية الداخلية حيث تكون قطبية الطرف األحمر في األصل سالبة , وقطبية 

الطرف األسود في األصل موجبة ألن الطرف األحمر موصل بسالب بطارية جهاز القياس.
ملحوظة :

يفضل استخدام جهاز القياس اآلفوميتر التماثلي ) ذو املؤشر ( لفحص العناصر اإللكترونية وذلك لسرعة استجابته .
 

1 - رخيص الثمن .
2 - صغير احلجم وخفيف الوزن .

3 - يعمل لفترة طويلة .
4 - كفاءة عالية .

5 - يعمل الترانزستور عند ضغوط منخفضة .
كما يتمتع الترانزستور بقدرة عالية على تكبير اإلشارات اإللكترونية , على الرغم من صغر حجمه لذلك فإنه يستخدم في األجهزة اإللكترونية :

1. كمكبر للموجات الكهربائية ) مكبر قدرة – مكبر تيار – مكبر جهد ( .
2. كمفتاح إلكتروني )عندما يصل جهد القاعدة إلى 0.7 فولت يفتح الترانزستور– ويوصل املجمع مع املشع( .

3. يستخدم في دوائر املذبذبات .

مميـــزات الترانزستـــور :
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IC الدوائر المتكاملة
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مقدم���ة : 
الدائرة املتكاملة عبارة عن دائرة أو مجموعة من الدوائر اإللكترونية مجمعة داخل حيز صغير وحتتوي في داخلها على معظم العناصر اإللكترونية مثل : املقاومات 

وغيرها.  والترانزستور  – املوحدات   – املكثفات 
مميزات الدائرة املتكاملة :

1-  صغر احلجم .
2-  خفة الوزن.

3- الكفاءة العالية.
4- استهالك طاقة قليلة.

5-  قلة التكلفة.
عيوب الدائرة املتكاملة :

)1( حساسة جدًا في التعامل فال تتحمل املعاملة اخلشنة أو احلرارة الشديدة .
)2( ال ميكن العمل بتيارات عالية بسبب صغر حجمها و إال تتلف أجزاؤها الداخلية بسبب احلرارة املتولدة.

)3( بعض املكونات ال ميكن تصنيعها داخل دوائر متكاملة مثل امللفات و تطبيقاتها . كما أن تصنيع املقاومات و املكثفات بالغ الصعوبة بسبب املساحة الكبيرة 
نسبيا والتي يحتلها كل منها داخل الدائرة املتكاملة و خاصة مع القيم الكبيرة .

)4( ال ميكن اصالح الدائرة املتكاملة عند عطب أي جزء منها مما يلزم استبدالها بالكامل و مع كل ذلك فإن العيوب البسيطة في استخدام الدوائر املتكاملة ميكن 
جتاهلها بالنسبة للمميزات التي تتمتع بها.
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صور وأنواع مختلفة من الدوائر المتكاملة :
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بعض استخدامات الدوائر المتكاملة :

دوائر تنظيم اجلهد .  )1(
دوائر التحكم في األجهزة اإللكترونية كأجهزة احلاسب اآللي وغيرها .  )2(

الساعات الرقمية .  )3(

مصابيح اإلضاءة .  )4(
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!

محتوى منهج الصف الثامن!
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األخطار الكهربائية ووسائل الحماية
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الصدمـــــة الكهربائيـــــة :

مقدم�����ة :
تعتبر الكهرباء من مصادر الطاقة احملركة وتعد من أهم وسائل الراحة التي جتعل حياتنا أكثر سهولة ويسر, ولكن على الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء في حياة 

الفرد واملجتمع إال أنها تشكل خطورة على سالمة األرواح واملمتلكات وقد تكون سببًا في وقوع احلرائق واالنفجارات أو وفاة الكثير من الناس .
 

 حتدث الصدمة الكهربائية عند حدوث اتصال بني أي جزء من اجلسم مع مصدر كهربي مما يسبب مرور تيار كهربي كافي 
من خالل جسم اإلنسان , عادًة يتم استخدام مصطلح »الصدمة الكهربية« لوصف تعرض اجلسم للكهرباء. وتختلف 
درجة اإلصابة نتيجة الصدمة الكهربية تبًعا الختالف شدة التيار الكهربائي , فالتيارات الصغيرة قد تكون غير محسوسة 

بينما بعض التيارات تكون أكبر مما يسبب نوع من االلتصاق بني اجلسم املتعرض للصدمة ومصدر التيار.

التأثي�����راتالتيار املار ) باملللي أمبير(
ال إحساس ) ال شعور بالتيار الكهربي ( .1 أو أقل مللي أمبير

شعور بالصدمة ولكنه غير مؤلم – الشخص ميكن أن يبتعد عن مصدر التيار بإرادته حيث أن التحكم العضلي لم ُيفقد بعد .1 – 8 مللي أمبير
صدمة مؤملة – الشخص ميكن أن يبتعد عن مصدر التيار بإرادته حيث أن التحكم العضلي لم ُيفقد بعد .8 – 15 مللي أمبير

صدمة مؤملة – فقدان السيطرة العضلية – ال ميكن اإلبتعاد عن مصدر التيار .15 – 20 مللي أمبير
ألم – تقلصات عضلية شديدة – ال ميكن اإلبتعاد عن مصدر التيار .20 –  50 مللي أمبير

تقلصات عضلية شديدة – تدمير األعصاب .50 –  200 مللي أمبير
حروق شديدة – تقلصات عضلية شديدة – إنقباض عضلة الصدر – توقف القلب .فوق 200 مللي أمبير

!
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الحرائــــق  الكهربائيـــــة :

يتسبب التيار الكهربائي في وقوع عدد كبير من احلرائق سنويًا والتي تؤدي إلى وفاة العديد 
من األشخاص وحدوث خسائر مادية فادحة.

وتتعدد أسباب حدوث احلرائق الناجمة عن التيار الكهربائي, ومن أهم هذه األسباب:
1. التمديدات الكهربائية اخلاطئة وغير املطابقة ملواصفات السالمة في املنازل أو املنشآت 

التجارية والصناعية والتعليمية وغيرها.
2. عدم التزام العاملني في مجال الكهرباء بتعليمات السالمة .

3. اجلهل واإلهمال والعبث .
4. إهمال أعمال الصيانة الدورية .

!
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القواطــــع األوتوماتيكيـــــة : 

القاطع جهاز يقوم بوصل وفصل سريان التيار الكهربائي عن الدائرة في حاالت التشغيل العادية وغير العادية . أي أنه جهاز مصمم لفصل ووصل الدائرة 
الكهربائية بطريقة غير آلية ويستطيع أيضًا فتح الدائرة آليُا عند مرور تيار كهربائي أعلى من التيار املصمم له القاطع

وتنقسم القواطع إلى عدة أنواع وأحجام 
. لإلضاءة  تستخدم  أمبير   10 قواطع   •

. الصغيرة  الكهربائية  لألجهزة  أمبير    16 قواطع   •
. التكييف  ووحدات  للثالجات  أمبير   20 قواطع   •

. الكهربائية  للطباخات  أمبير    32 قواطع    •

!

!!!
!
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األلوان اإلصطالحية لألسالك  : 

في التمديدات الكهربائية يتم استخدام ألوان لألسالك للتمييز بني األسالك فيتم استخدام األلوان كالتالي:

!"#$%&'( )"*+' ,'-&.( /-01  

 

!"#$ %&#$  
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القابس الكهربائي بمصهر ) رأس البالك ( :

الســــلك األرضــــي : 

في التمديدات الكهربائية يتم استخدام ألوان لألسالك للتمييز بني األسالك فيتم استخدام األلوان كالتالي:

أهمية السلك األرضي تتضح كما يلي :
- السلك األرضي يحمي األفراد من خطر الصعق الكهربائي الناجت عن تلف العزل أو انهياره. 

وجود  حالة  في  الدائرة  عن  الكهربي  التيار  )فصل  طريق  عن  الكهربائي  التفريغ  خطر  من  يقي   -
تسريب أرضي ( . 

!
!

!

 !"#$% &'()% *+,-. /"-. 0#-,!
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: ) ELCB ( قاطـــع التســـــرب األرضــــي

هو جهاز حلماية الدوائر الكهربية من التسرب األرضي للتيار بسبب حدوث تالمس بني احلي واألرضي أو احملايد واألرضي أو احلي وجسم اإلنسان 
املالمس له .

!
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: )DB(  صنـــــدوق التوزيـــع

لوحات التوزيع الكهربائية من مكونات الشبكة الكهربائية املنزلية األساسية واملهمة جدًا وهي عبارة عن هيكل من احلديد املغلف بالصاج املطلي بأصباغ 
الكهربائية وجميع  التوزيع  تثبت بداخله قضبان  الغلق وله باب يتحكم في غلقه وفتحه ذو قفل خاص  خاصة تتحمل احلرارة والرطوبة ويكون محكم 

وسائل التحكم واحلماية املطلوبة للدوائر الكهربائية التي تتغذى من هذه اللوحة.
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: ) Fuses ( المصهـــــرات

عنصر سلكي في الدائرة َيحترق أو ينقطع ) ينحصر ( عندما يتجاوز التيار املار فيه حدًا معينًا . يحمي املنصهُر الدائراِت من الضرر الذي يسببه زيادة التيار 
ويؤدي الوظيفة ذاَتها التي يقوم بها قاطع الدائرة ولكن دون إمكان إعادة التشغيل ولذا يجب تغييره عندما ينصهر, يتألف املنصهر من سلك قصير له تركيب 
الدوائر الكهربائية واإللكترونية  الدائرة , فهي قطعة تركب في  التيار الالزم لصهر املصهر وفتح  محدد وسمك معنّي, وكلما ازداد سمك السلك ازداد 
تقوم بقطع تدفق التيار الكهربائي في حالة حدوث دائرة قصر )عند تالمس سلكي الكهرباء املتناقضني مع بعضها( أو حمل زائد )عند توصيل عدة أجهزة 

كهربائية ذات استهالك عاٍل في وقت واحد( .

!
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لحام العناصر اإللكترونية
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إجراءات األمن والسالمة عند عملية اللحام :

مقدم����ة :
يعتبر اللحام من املهارات األساسية للعاملني في مجال اإللكترونيات, والهدف منه ربط العناصر أو املكونات اإللكترونية ببعضها لكي ُتكون في النهاية 
دائرة إلكترونية ميكن اإلستفادة منها , وهذه املهارة ميكن اكتسابها بسهولة عند التدريب عليها واتباع قواعدها بدقة وممارستها باستمرار وذلك إلنتاج نقطة 

حلام جيدة .
من  للتقليل  أو   , لإلنسان  احلماية  لتحقيق  واإلج��راءات  التدابير  من  مجموعة  وهي  والسالمة  األمن  إجراءات  اتخاذ  اللحام  عملية  في  البدء  قبل  ويجب 

األخطار وما يترتب عليها .
 

- التقيد بلباس التدريب داخل الورشة .
- التقيد باستخدام العدد واألدوات املخصصة واملساعدة لعملية اللحام .

- كاويات اللحام تصدر حرارة شديدة لذلك يجب التعامل معها بحذر شديد .
- يجب استخدام كمامة األنف عند عملية اللحام وذلك بسبب انبعاث دخان وأبخرة ضارة .

- احلرص على إعادة كاوية اللحام إلى احلامل اخلاص بها بعد اإلنتهاء من عملية اللحام .
- احلرص على إعادة كافة العدد واألدوات إلى موضعها بعد اإلنتهاء من العمل .

!

!

!
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أواًل : كاوية اللحام :
كيفية اختيار الكاوية 

املناسبة يجب األخذ في االعتبار قدرة  اللحام  قدرة الكاوية : الختيار كاوية 
درجة  وتختلف   )  120W  –  15W  ( بني  قدرتها  تتراوح  حيث  الكاوية 
حرارة  درجة  زادت  القدرة  زادت  فكلما  قدرتها  باختالف  الكاويات  حرارة 

الكاوية .
رأس الكاوية : كذلك أشكال رؤوس الكاويات تختلف أحجامها وأشكال 

مقاطعها 
حسب نوع االستخدام كما هو موضح .

أنواع كاويات اللحام :
        

األجهزة والعدد المستخدمة في عملية اللحام :

!

!
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!
  ثانيًا : شفاط القصدير :

بعد تسخينه  اللحام  القصدير من مكان  يقوم  بشفط  الدوائر حيث  اإللكترونية من  العناصر  يستخدم في فك 
بالكاوية , كما يستخدم شريط النحاس في سحب القصدير أيضًا.

ثالثًا : سلك حلام القصدير :
يتكون سلك حلام القصدير من سبيكة مكونة من مادتي القصدير والرصاص وتكون عادة بنسبة

 60 % من القصدير و 40 % من الرصاص , وكلما زادت نسبة القصدير قلت درجة احلرارة التى ينصهر عندها 
سلك اللحام , وأسالك اللحام املستخدمة في حلام العناصر اإللكترونية ذات مقاسات مختلفة , وكلما كان 
سمك سلك اللحام صغيرًا كان أسرع في اإلنصهار , لذلك يفضل دائمًا في حلام العناصر اإللكترونية استخدام 

أسالك حلام ذات سماكة صغيرة 
 

رابعًا : قطاعة أسالك :
وهي ضرورية لقطع األسالك وكذلك لقطع األطراف الزائدة من العناصر اإللكترونية .

خامسًا : حامل الكاوية :
اللحام  عملية  من  اإلنتهاء  بعد  احل��راري  املشتت  حامل  في  اللحام  كاوية  وضع  والسالمة  األمن  شروط  من 

للمحافظة على سالمة الكاوية أثناء اإلستخدام .

!

!

!
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)1( جهز لوحة التثبيت ) البورد ( ونظفها جيدًا من الشحوم واألتربة .
)2( وصل كاوية اللحام مبصدر اجلهد وضعها في حامل الكاوية .

)3( نظف سن كاوية اللحام جيدًا بقطعة من اإلسفنج .
)4( جهز العناصر املراد حلامها ولوحة التثبيت وسلك اللحام .

)5( قم بتجهيز أطراف العنصر املراد حلامه .
 

)6( أدخل أطراف العنصر في فتحات الثقوب املخصصة له
 

)7( إثن أطراف العنصر ثم اقلب اللوحة لتصبح التوصيالت لألعلى إلجراء عملية اللحام 
 

لحــــام العناصــر اإللكترونيـــــة :

!

!

!
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)8( قم بلحام العنصر مباشرة باستخدام كاوية اللحام والقصدير .

    
)9( اقطع الوصالت الزائدة عن اللحام باستخدام قطاعة األسالك .
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إن عملية فك حلام العناصر اإللكترونية لها نفس أهمية اللحام , وذلك ألنها من األمور الضرورية الستبدال العناصر التالفة في الدوائر اإللكترونية بعناصر 
سليمة , وذلك باستخدام شفاط القصدير بعد تسخني اللحام املراد فكه .

- ضع طرف كاوية اللحام احلار على نقطة اللحام املراد إزالتها .
- عند ذوبان نقطة اللحام ضع طرف فوهة الشفاط قريبًا من نقطة اللحام ثم اضغط على الزر اخلاص بإطالق املكبس .

- سيقوم الشفاط بعد ذلك بسحب نقطة القصدير الذائبة .
  

فــك لحـــام العناصــر اإللكترونيـــة :

!
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فحص العناصر اإللكترونية
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مقدم����ة :
أن يكون ماهرًا  إلكترونية  فني صيانة  الضروري على كل  من 
في عملية فحص واختبار مدى صالحية العناصر االلكترونية 
املوجودة في الدائرة لذلك سوف نبدأ مبراجعة سريعة لكل ما 
لكي  االلكترونية  العناصر  واختبار  فحص  أسس  من  تعلمناه 
نكون مهيئني لعملية إجراء صيانة كاملة لألجهزة االلكترونية 

ومن ثم القدرة على إصالح األعطال التي قد تواجهنا .
من  تقريبًا   99.9  % لفحص  األفوميتر  جهاز  استخدام  ميكن 
هي  باألفوميتر  الفحص  عملية  وتكون  االلكترونية,  العناصر 
في  والتمعن  بالنظر  التأكد  بعد  الصيانة  لفني  الثانية  اخلطوة 
جميع العناصر االلكترونية املوجودة على الدائرة املراد صيانتها 

باحثًا عن أي تلف واضح لعنصر إلكتروني.

!
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)1( قياس املقاومة خارج الدائرة ووحدة القياس األوم :
في  األحمر  والسلك   COM املنفذ  في  األسود  السلك  نضع   : اجلهاز  إعدادات 
املقاومة  قياس  وضعية  على  اجلهاز  نضبط  ثم   , املقاومة  رمز  يحمل  الذي  املنفذ 

)األوم( على أعلى قيمة .
لقياس قيمة مقاومة كهربائية معينة .. البد أواًل من إزالة املقاومة املراد قياس قيمتها 

من الدائرة اإللكترونية , ثم نقوم بعملية القياس .

)2( فحص املقاومة داخل الدائرة :
أطراف  أحد  بإزالة  اإللكترونية وذلك  الدائرة  في  مثبتة  املقاومة وهي  اختبار  ميكن 

املقاومة املراد قياسها من الدائرة اإللكترونية ثم نقوم بعملية القياس كالتالي :
-ضع املقياس على األوميتر , ثم ضع أطراف املقياس على أطراف املقاومة  وخذ 

القراءة .
� في الصورة التالية توضيح لطريقة قياس املقاومة خارج الدائرة .

فحــص المقاومـــة الكهربيــة :

!

!
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فحص الدايود خارج الدائرة االلكترونية ) باستخدام األفوميتر ( :
- يتم إعداد جهاز األفوميتر كما في فحص املقاومة الكهربية .

على  اآلخر  والطرف  األنود,  طرف  على  الفاحص  جلهاز  األحمر  الطرف  -ضع 
الكاثود كما في الصورة  )1( .

يجب أن تكون النتيجة   short circuit أو مقاومة صغيرة جدًا 
-ضع الطرف األحمر على الكاثود, واآلخر على األنود كما في الصورة )2( .

Open circuit  يجب أن تكون النتيجة

ميكن استخدام جهاز األفوميتر على وضع التنبيه الصوتي للتأكد من سالمة الثنائي ) الدايود( 
ومعرفة اإلنحياز األمامي كما في الصورة )3( وعند صدور صوت يكون الثنائي ) الدايود ( 

في حالة اإلنحياز األمامي .

فحـــص الثنائـــي ) الدايود (:
!!

!

!
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املصهر هو عبارة عن سلكه ويكفي للتأكد من سالمته استخدام نفس وضعية الدايود ووضع مؤشر 
جهاز األفوميتر على التنبيه الصوتي , وفي هذه احلالة إذا أصدر اجلهاز 
صوتًا دل ذلك على مرور التيار في املصهر ) سلك املصهر ( مما يدل على 

سالمة املصهر ) الفيوز ( .

            
طريق���ة أخ���رى 

في  كما  التماثلي  األوم  تدريج  على  املصهر  يفحص 
الصورة )1( أو الرقمي كما في الصورة )2( .

 - إذا كان املصهر سليمًا يعطي مقاومة صغيرة جدًا .
 - إذا كان تالفًا يعطي مقاومة كبيرة جدًا ) ماال نهاية ( .

فحـــص المصهـــر ) الفيوز( :
!

!

!
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دوائر الصوت
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مقدم����ة :
. الفراغ  في  ينتشر  ال  ولكن   , متر/ثانية   340 قيمتها  تبلغ  بسرعة  الهواء  في  الصوت  • ينتشر 

إلكترونية  دوائر  نغمات من  أو عدة  بنغمة واحدة  توليد موجة صوتية  في  اإللكترونيات  الهائل في مجال  التكنولوجي  التطور  اإلنسان من  استفاد  • وقد 
وتستخدم الدوائر الصوتية في التنبيه واإلنذار ولعب األطفال .

عدة  بني  الداخلية  للمحادثة  اإلنتركم  ودوائ���ر  النغمات  متعدد  املنبه  في  بكثرة  وتستخدم   •
مشتركني. 

وأغلب هذه الدوائر تتكون من دائرة الرنني التي حتتوي على:

1. ملف ابتدائي حملول خرج ومكثف ثابت السعة ) 0,05 مايكروفاراد ( ومقاومة كهربية وتعمل 
على توليد املوجات الصوتية ذات الترددات املختلفة.

2. محول خرج يعمل على إعطاء السماعة أكبر قدرة ممكنة .
3. سماعة تعمل على حتويل اإلشارات الكهربية إلى صوت مسموع .

4. مكثف ) 0.1 مايكروفاراد ( يعمل على إرجاع املوجات املضمحلة )ضعيفة التردد ( إلى قاعدة 
الترانزستور .

5. ترانزستور PNP يعمل على تكبير املوجات املضمحلة ) ضعيفة التردد ( .
6. مقاومة كربونية متصلة بقاعدة الترانزستور إلعطاء القاعدة اجلهد املناسب .

!

!
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بعض إضافات خاصة على دوائر الصوت حسب اإلستخدام :
يزداد  التوازي  آخر على  ( , وعند إضافة مكثف كيميائي  والتفريغ  الشحن   ( يتم إضافة مكثف كيميائي  التي تعطي )صوتًا متقطعًا(  الصوتية  • الدوائر 

زمن تقطيع الصوت .
: إلى  باالضافة  واحدة  نغمة  ذات  الصوت  دوائر  مكونات  نفس  من  نغمات  عدة  تصدر  التي  الصوتية  الدوائر  • تتكون 

. A , B 1. مفتاح اإلختيار يعمل على تغيير نغمة الصوت عند تغيير وضع املفتاح بني الطرفني
2. مقاومة متغيرة تتحكم في درجة أو شدة الصوت .

3. دائرة مجزء اجلهد تتكون من مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة تعطي قاعدة الترانزستور اجلهد املناسب .
طرفي  تالمس  وعند   , طويل  سلك  من  توصيل  أطراف  يوجد  ولكن   , للتشغيل  مفتاح  لها  ليس  الدائرة  تكون  الصوتي  اإلنذار  دوائر  بعض  في   •

التوصيل بجزئني منفصلني - وليكن باب منزل - يصدر صوت اإلنذار .
. طاولة  درج  أو  الباب  طرفي  مثل  إنذار  صوت  لتعطي  مختلفة  بتطبيقات  الدائرة  هذه  • وتستخدم 

أو  باليد  بتغطيتها  الضوئية  املقاومة  على  الساقط  الضوء  كمية  تغيير  ميكن  حيث   ) الضوئية  املقاومة  باستخدام   ( بالضوء  الصوت  دوائر  تشغيل  • ميكن 
باستخدام إضاءة يسلط عليها لزيادة كمية الضوء الساقط عليها, فعند تعرض املقاومة الضوئية للضوء تقل قيمة املقاومة ويزداد مرور التيار وتزداد درجة 

الصوت ) الشدة (, وعند تعرض املقاومة الضوئية إلعتام تزداد قيمة املقاومة ويقل مرور التيار وتقل درجة الصوت .
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اإللكترونات الضوئية
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الظاهرة الكهروضوئية :
الظاهرة  هذه  من  املنبعثة  اإللكترونات  تسمى  حيث  الضوء,  من  الطاقة  امتصاص  عند  والغازية  والسائلة  الصلبة  األجسام  من  اإللكترونات  انبعاث  هي 

باإللكترونات الضوئية .
 

 . للضوء  منفذة  شفافة  نافذة  و   N سالب  وآخر   P موجب  موصل  شبه  من  الضوئى  الدايود  • يتكون 
البلورية ويتحرر عدد من الشحنات التى تسمى بشحنات األقلية , يزداد هذا  الثنائى الضوئى , يقوم الضوء بكسر الروابط  • عندما يسقط الضوء على 

العدد بزيادة الضوء الساقط مكونًا تيارًا يسمى بتيار التسريب يستخدم في الدوائر اإللكترونية .
. العكسي  االنحياز  وضع  حتت  الضوئي  الثنائي  • يعمل 

كان  لو  كما  يصبح  أنه  أي   ,IR احلمراء  حتت  األشعة  لضوء  تعرض  إذا  األمامي  باإلنحياز  موصاًل  ثنائيًا  يصبح  للضوء  املستقبل  • الثنائي 
ثنائيًا تقليديًا. 

                         
                        رمز الثنائي الضوئي            صور مختلفة للثنائي الضوئي

Photodiode : الثنائــي المستقبــل للضــوء

!!
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اإلستخدام����ات :
الثنائي الضوئي يعمل في مجال اإلتصاالت ومعاجلة اإلشارات فيحول اإلشارات الضوئية إلى كهربائية, بينما تشغل اخلاليا الشمسية وظيفة توليد الكهرباء 

عن طريق حتويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية, ويستعمل ككاشف ضوئي أكثر من استخدامه كمحول طاقة من صورة إلى أخرى .

 
يتشابه عمل الترانزستور الضوئي مع عمل الثنائي الضوئي , والضوء هنا مبثابة حقن إشارة لقاعدة الترانزيستور مما يسمح بتشغيله .

                                             

                  رمز الترانزستور الضوئي                                       صور مختلفة للترانزستور الضوئي

أطراف�����ه :
أو بطرفني فقط » الباعث, املجمع «  يأتي الترانزيستور الضوئي  بثالثة أطراف      » القاعد , الباعث , املجمع«  

!
!
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املقاومة الضوئية  : رمزها LDR  وهي مقاومة كهربائية حساسة للضوء, تقل مقاومتها عند شدة سطوع الضوء عليها .
             عالقة عكسية بني سطوع الضوء وقيمة املقاومة باألوم .

 
                          رمز املقاومة الضوئية                  صور مختلفة للمقاومة الضوئية

اإلستخ���دام :
ُتستغل خاصية تأثر املقاومة بالضوء في دوائر ) إنذار بالضوء ( وأيضًا اإلنذار بالظالم , ومن أشهر تطبيقاتها مصابيح اإلنارة في الطرقات , 

حيث ُتستعمل للتشغيل واإلطفاء اآللي وكذلك للتحكم في فالش الكاميرا حيث يعمل تلقائيًا في حالة الظالم , وكذلك التحكم في شدة إضاءة شاشات 
الهواتف النقالة .

Photoresistor LDR  : المقاومــة الضوئية

!
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!

محتوى منهج الصف التاسع!
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ترشيد الطاقة الكهربائية
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مقدم�����ة :
يعتبر املاء والكهرباء مصادر حيوية في احلياة ال غنى عنها لإلنسان , فاملاء لواله ملا بقي كائن على وجه األرض, وال نبت وال زرع وال ثمر وال منى إنسان, 
والكهرباء نور احلياة حيث أنها سهلت العمل وساعدت على تشغيل اآلالت وإنارة البيوت وتشغيل املصانع, ولكن هناك من يسرف في اإلستعمال فيبذر 

في طاقة ال مثيل لها. 
كما نعتمد في حياتنا على الطاقة الكهربائية بشكل أساسي فهي تدخل في جميع مجاالت احلياة وخصوصًا بعد هذا التطور التكنولوجي الهائل ونكاد ال 
نشعر بقيمتها إال عند انقطاعها, فهي نعمة عظيمة أنعم الله بها على اإلنسان, فقبل اكتشاف الكهرباء كان الناس يعانون كثيرًا ويواجهون صعوبات كثيرة 

ال نعرفها نحن اليوم, فقد سهلت علينا حياتنا بشكل كبير. 
واجبنا جتاه طاق��ة الكهرب�اء :

لذلك علينا احلفاظ على هذه الطاقة وعدم التبذير باستخدامها, لكن هذا ال يعني بأننا سنحصل على كفاءة أقل, بل على العكس فإن ترشيد االستهالك 
هو استخدام كمية أقل من الطاقة إلنتاج نفس التأثير أو أداء نفس الوظيفة لكن هذا يعتمد على تغير السلوك الفردي لألشخاص فهذا يلعب دورًا أساسيًا 

لنجاح هذا الهدف.
!
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  طرق ترشيد الطاقة الكهربائية:
الكهربائية غير املستخدمة وحني اإلنتهاء من استخدامها , حيث أن بعض األجهزة  الكهربائي عن األجهزة  التيار  • قطع 

الكهربائية تستنفذ الطاقة حتى وهي مغلقة .
قيد  تكون  ال  عندما  أو  اخلروج  عند  وإيقافها  والتكييف,  التدفئة  أجهزة  في  إلكترونيًا  املبرمجة  احل��رارة  استخدام   •

االستعمال  .
واالستخدام  مريحة  بيئة  على  احلصول  لضمان  مئوية,  درجة   24 عن  تقل  ال  حرارة  درجة  عند  التكييف  أجهزة  • ضبط 

األمثل للطاقة الكهربائية.
. استخدامه  عدم  حالة  في  الكهربائية  بالطاقة  متصاًل  الكهربائي  السخان  ترك  • عدم 

أهمية  ال  طاقة  أي  تستنزف  ال  أنها  من  للتأكد  منها  دائمًا  وحتقق  واملدفأة,  الغسالة  الكهربائي,  الفرن  مثل  الكهربائية  األجهزة  على  دورية  صيانة  • عمل 
لها .

. نهارًا  الطبيعي  الضوء  استخدام  من  • اإلكثار 
. املكان  ترك  عند  املشغولة  غير  األماكن  في  األنوار  • إغالق 

. للطاقة  املوفرة  املصابيح  • استخدام 
فوائد ترشيد الطاقة الكهربائية :

للمشترك. الكهرباء  فاتورة  قيمة  • خفض 
الذروة. وقت  األحمال  فى  الفصل  • جتنب 

احلاجة  عدم  أوقات  في  إغالقها  عند  واإللكترونية  الكهربائية  األجهزة  عمر  • إطالة 
لها.

!

!

صورة توضح استخدام املصابيح الكهربية 

املوفرة بداًل من املصابيح األخرى
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استبدل السخان 
الكهربي بأخر غاز

انتظر امتالء 
الغسالة

ضع ماء الغالية في 
ترموس يحافظ على 

املاء الساخن

أغلق الباب بسرعة 
ملنع تسرب الهواء 

البارد

استبدل الفرن 
الكهربائي بآخر غاز

اإلضاءة املباشرة 
مهمة جدا

في املكتب

 مفيدةمعلومات

افصل اجلهاز 
فور االنتهاء من 

إستخدامه

تأكد من عزل مواسير 
املاء الساخن

يفضل استخدم
الضوء الطبيعي

غلق األبواب والنوافذ 
مينع تسرب الهواء البارد 

من الغرف املكيفة

اضبط التكييف 
استخدم املراوح على 23 درجة

لتلطيف اجلو

أغلق التلفاز من 
املصدر

في غرفة

 املعيشة

الشمسي استخدم 
السخان كلما أمكن

تأكد من شراء أجهزة 
موفرة عليها ملصق 
كفاءة استهالك هذه 

األجهزة استبدل اللمبات 
املادية بلمبات 

موفرة

استخدم الدش 
السريع

أجهزة حديثة 
وموفرة

فصل الكهرباء من 
املصدر يوفر 15% من 

اإلستهالك

ي املطبخ
في احلمامف
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البوابات المنطقية
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مقدم�����ة :
تعد النظم الرقمية فعالة في جميع جوانب حياتنا اليومية , فشاهد مثاًل التلفاز الرقمي , الذي يعرض قنوات من نظام االستقبال الرقمي الذي يستقبل 
إشارات من قمر اصطناعي رقمي , وكذلك حني جنري مكاملة بالهاتف الذكي فإننا نوظف هذا النظام الرقمي إلرسال إشارات رقمية إلى أبراج اإلتصاالت 
التنقل بني اإلذاعات وحفظ ترددات املوجات باستخدام  أزرار حتكم رقمية متكننا من  له  املذياع فإن  املكاملة , ومثله  الطرف االخر من  إلى حيث  الرقمية 

الدوائر الرقمية .
فالنظم الرقمية ماهي إال نظم إلكترونية تؤدي وظيفتها عن طريق حتويل األرقام العشرية 

إلى لغة الصفر ) 0 ( والواحد ) 1 ( بواسطة عناصر اإللكترونيات الرقمية .
تسمى  األولية  الدوائر  من  عدد  من  مصممة  هياكل  عن  عبارة  املنطقية  الدوائر  تعتبر 
إليها كماكينة حتتوي  بوابات منطقية وكل واحد من هذه الدوائر املنطقية ميكن النظر 
أو أكثر لإلدخال وجهاز إخراج واحد فقط , وفي أي حلظة يستطيع كل  على جهاز 
ثم   )1( أو   )0( هي  املعلومات  من  واحدة  أساسية  وحدة  استيعاب  في  إدخال  جهاز 
تعالج هذه البيانات بالدائرة إلعطاء ناجت هو )0( أو )1( على جهاز اإلخراج, وبالتالي 

ميكن تخصيص سلسلة من األصفار )0( أو الوحدات )1( , إذ تعالج وحدة أساسية 
في كل مرة.

 

!

!
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جدول احلقيقة هو عبارة عن ترتيب قيم الدخل املمكنة للتابع املنطقي مع قيم اخلرج املمكنة له .
فلو أخذنا أبسط بوابة منطقية ممكنة , وهي بوابة عملية النفي, فإنه ميكننا توصيف خرج البوابة بأنه معكوس أي دخل . 

فإذا كان الدخل هو )1( فإن اخلرج سيكون )0(, وإذا كان الدخل هو )0( فإن اخلرج سيكون )1( . ميكن كتابة هذا الوصف عبر جدول احلقيقة التالي:

الدخ���لاخل����رج

10

01

: Truth Table جدول الحقيقة

!
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!

البوابات المنطقية األساسية!

AND  : )البوابة المنطقية )و

. مًعا  حتقيقهما  من  بد  ال  شرطني  وجود  تعنى  البوابة  • هذه 
. »true« 1( يسمى( والرقم »false « فإنه يسمى )0( لدينا  كان  إذا  أنه  • حيث 

)1( عندما يكون كال املدخلني )1( وغير ذلك فإنه » false« أي )0( . أي   »true« املخرج  • ويكون 

!

!
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OR  : )البوابة المنطقية )أو

منهما. شرط  حتقق  يكفى  شرطني  وجود  تعنى  البوابة  • هذه 
 »true« 1(  أي( فإنه يكون إما أحد املداخل أو كالهما  »true« )1( املخرج  كان  إذا  • مثاًل... 

 »false« )0( فإنه في هذه احلالة يكون املخرج هو »false« )0( املدخلني  كال  كان  إذا  • أما 

!!
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NOT  : )البوابة المنطقية )ال

.  NOT النفي  بوابة  عليه  نطلق  االحيان  بعض  وفي   inverter • ال� 
 . املدخل  عكس  دائمًا  املخرج  ويكون  فقط,  واحد  مدخل  على  حتتوي  البوابة  • وهذه 

)1( »true«  يكون املخرج )false « )0« وهكذا.  املدخل  يكون  عندما  • مثاًل... 

)  AND , NOT  (    ) ال   ( و  )و(   املنطقيتني  للبوابتني  جتميع  • هي 
.NOT ببوابة   متبوعة   AND بوابة  أنها  • أي 

 »true« )1( فإنه في هذه احلالة يجب أن يكون كال املدخلني  »false« )0( املخرج  كان  • إذا 
. »true« )1( سيكون  املخرج  فإن  • وإال 

!

!

البوابات المنطقية المشتقة!

NAND  : )البوابة المنطقية )وال
!
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NOR  : )البوابة المنطقية )أو   وال

.  )  OR , NOT  (    ) ال   ( و  )أو(   املنطقيتني  للبوابتني  جتميع  • هي 
.NOT ببوابة   متبوعة   OR بوابة  أنها  • أي 

. »false«  )0( إذا كان كال املدخلني »true« )1( يكون  • املخرج 
. »false« )0( املخرج    يكون  ذلك  غير  فإنه  • وإال 

!
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البوابات المنطقية األساسية!

!
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البوابات المنطقية المشتقة!

!
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استخدامات الترانزستور
في الدوائر اإللكترونية
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مقدم�����ة :
هو عبارة عن شريحة واحدة يوجد بها ثالث بلورات متتالية مصنوعة من اجلرمانيوم أو السليكون املطعم بالشوائب , البلورة الوسطى رقيقة جدًا من النوع 
املوجب أو السالب تسمى القاعدة)Base( وعلى جانبيها بلورتان من نوع مخالف يطلق عليهما الباعث)Emitter( واملجمع)Collector(, وميكن 
تشبيه الترانزستور مبوحدين موصلني عكس بعضهما , ولكن فعليا ال ميكن توصيل موحدين لتكوين ترانزستور وذلك الختالف نسبة التطعيم واحلجم 

لكل بلورة في الترانزستور.

 
!

!
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عمـــل الترانزستـــــور :

- في الترانزستور من نوع ) NPN(  يتم التحكم مبرور التيار من املجمع إلى الباعث عن طريق تيار القاعدة .

- في الترانزستور من نوع )PNP (  يتم التحكم مبرور التيار من الباعث إلى املجمع  عن طريق تيار القاعدة .
- وميكن تشبيه عمل الترانزستور بعمل صنبور املياه .

ال يوجد تدفق للماء عندما يكون تيار القاعدة IB = صفرًا )غلق الصنبور(                                 
يتدفق املاء حسب فتحة الصنبور عندما يكون تيار القاعدة IB = قيمة متوسطة )بداية فتح الصنبور(               

ال يتدفق ماء أكثر من ذلك عندما يكون تيار القاعدة IB = قيمة عالية )اكتمال فتح الصنبور(                 
 

- ميكن اعتبار الترانزستور مقاومة متغيرة ,تتغير قيمتها عن طريق تغيير تيار القاعدة )تيار التحكم(.
.)VCE(وعكسية مع اجلهد على الترانزستور , )تيار احلمل( IC طردية مع تيار املجمع IB عالقة تيار القاعدة -
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مناطـق عمــل الترانزستـــــور :

منطقة القطع
 off cut  

املنطقة اخلطية الفعالة
Region Active Linear 

منطقة اإلشباع
Saturation  

IB كبيرمتوسطةصفرتيار القاعدة

Ic يكبر تيار املجمع حسب القانون:صفرتيار املجمع 
Ic=β IBأعلى ما ميكن

مفتاح مفتوحعمل الترانزستور
Open Switch

مكبر
Amplifier

مفتاح مغلق
Closed Switch

Vin كبيرقيمة متوسطةصفر أو أقل من 0,7 فولتجهد الدخل

اجلهد حول الترانزستور
VCE

أعلى ما ميكن
VCE=VCC

يصل إلى قيمة قريبة من الصفريقل اجلهد حول الترانزستور
=0,2≈0

الدائرة

! ! !
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الترانزستـــور كمفتــاح إلكترونــي :

Vcc = Vout )عندما يكون جهد الدخل     =  0  فإن جهد اخلرج )اجلهد حول الترانزستور
 

 Vcc= Vin أكبر من  0.7  فولت يكون Vin عندما يكون جهد الدخل

!

!
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الترانزستـــور كمكبـــــر :

 )Active Region( ) يجب أن يكون الترانزستور في املنطقة اخلطية ) منطقة التشغيل
قد تكون اإلشارة املراد تكبيرها عبارة عن:

صوت / إشارة من هوائي/موبايل/موجة صادرة عن جسم اإلنسان/
نبضة قلب/موجة صادرة عن جهاز...إلخ

في بداية مرور املوجة ال يعمل الترانزستور )cut off( ألن اجلهد أقل من 
0,7 فولت , فال مير تيار بالقاعدة وبالتالي ال مير تيار باملجمع ويكون 
VCE , وبعد زيادة  الترانزستور  VCC مساويًا تقريبًا اجلهد حول  اجلهد 
حتى  باملجمع  وبالتالي  بالقاعدة  تيار  مير  فولت    0,7 عن  اجلهد  قيمة 
يزيد التيار على املقاومة RL )احلمل( ويصبح VCC مساويًا اجلهد على 
املقاومة RC ويقل اجلهد حول الترانزستور فيخرج جزء من املوجه املراد 
واحلل   , كبير  تشوه  لها  حدث  أنه  يعني  مما  عكسي,  وبشكل  تكبيرها 

بإعطاء الترانزستور جهد أولي يكون أكبر من 0,7 ليكون بعيد عن منطقة القطع 
. Bias �وهذا ما يسمى ب DC على موجه AC وذلك بتركيب املوجه

: عبارة عن جهد بسيط DC يضاف إلى AC ليبعد الترانزستور عن منطقة   Bias
. تشويه  دون  الصغيرة  املوجه  تكبير  وبالتالي  املوجهة  قص  وعدم   Cut Off

!

!!
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مقارنة بين طرق توصيل المكبرات :

!

ذي



 263 

الترانزستـــور كمذبـــذب :

تطلق كلمة مذبذب على الدائرة اإللكترونية التي تستطيع حتويل التيار املستمر إلى تيار متغير , 
فأي مكبر إلكتروني ميكن أن يتحول إلى مذبذب إذا مت إعادة جزء من إشارة خرجه إلى دخله 

 )Feed Back ( ويسمى ذلك بالتغذية الرجعية

ولكي يتحول املكبر إلى مذبذب يجب توفر الشروط التالية : 
الواحد  من  أكبر  للمكبر  النهائي  الكسب  يكون  أن  • يجب 

الدخل  إشارة  مع  الوجه  زاوية  في  متفقة  تكون  أن  يجب  مدخله  إلى  رجعيًا  املغذاة  • اإلشارة 
حتى تساعد على بنائها  .

 

!
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اإلرسال واإلستقبال 
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أصبحت االتصاالت الالسلكية هامة جدا في هذا العصر وال ميكن االستغناء عنها وتستخدم ب�
1. اإلتصاالت بالطائرات و السفن و باألقمار الصناعية.

2. الراديو و التلفزيون.
3. الهاتف الالسلكي و أجهزة النداء .

4. نداءات الشرطة و اإلسعاف .
5. دوائر احلكم الالسلكي )رميوت كنترول ( .

عندما نتحدث عن اإلرسال و االستقبال كان البد من التعرف على املوجات الصوتية و موجات الراديو 
الشكل املوج���ي :

هو الرسم البياني الذي ميثل املوجة .
فمثاًل الشكل املوجي للجهد يرينا الوقت على احملور األفقي واجلهد على احملور العمودي .

: ) f ( الت�����������ردد
      هو عدد الذبذبات في الثانية ويقدر ب� الهرتز .

ط��ول املوج�ه )  ג  ( :
      املسافة بني قمتني متتاليتني أو قاعني متتاليني وتقدر باملتر.

ميكن احلصول على موجة كهرومغناطيسية إذا مر تيار متردد في سلك موصل, وتردد املوجة الكهرومغناطيسية 
هو نفس تردد التيار املتردد 

!

!

!
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الموجــات الصوتيـــــة :

الص��وت : هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء على شكل موجات صوتية .
إن املجال الصوتي الذي نسمعه يتراوح بني 20 هرتز و 20000 هرتز, والترددات التي تقل عن 20 تعتبر موجات حتت صوتية infrasound , والترددات 

التي تزيد على 20000 تعتبر ترددات فوق صوتية  ultrasound , و كالهما ال يسمع باألذن البشرية و إن كانت تؤثر على اجلسم البشري.
 db .تقاس قوة الصوت بوحدة قياس تدعى الدسيبل

وسنتحدث عن خصائص كل من املوجات الصوتية و موجات الراديو بعمل مقارنة بني النوعني.
خصائص كل من املوجات الصوتية و موجات الراديو

موجات الراديو ) املوجات احلاملة(املوجات الصوتية

ال حتتاج لوسط مادي و تنتشر في الفراغحتتاج لوسط مادي ) الهواء ( النتشارها , ال تنتشر بالفراغ

تنتشر ملسافات طويلةال تنتشر ملسافات طويلة )ألنها تضعف بسرعة (

ترددها عالي من 150 كيلو هرتز إلي 100 ميجا هرتزترددها منخفض من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز

ال ميكن سماعها باألذنميكن سماعها باألذن

سرعتها 300 ميلون متر / ثانيةسرعتها 340 متر/ ثانية
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التعديل :
ما هو املقصود بالتعديل ؟

هو إدماج موجتني أو أكثر في موجة واحدة , وهو أيضًا تكوين 
أو تشكيل املوجة , أي يغّير أو يكّون شكلها.

و يتم تعديل املوجة احلاملة بطريقتني هما :

AM التعديل السعوي
و فيِه يتم تعديل سعة املوجة احلاملة مع ثبات ترددها.

FM التعديل الترددي
و فيه يتم تعديل تردد املوجة احلاملة مع ثبات سعتها.
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اإلرســال اإلذاعــي :

مراحــل اإلرســال اإلذاعــي :

1- امليكرفون :
حتويل املوجات الصوتية إلى إشارات كهربية لها نفس التردد.

2- مكبر إشارة الصوت :
يقوم بتكبير املوجة الكهربية الناجتة عن امليكروفون و املعبرة عن الصوت.

3- مولد الذبذبات ) مولد املوجه احلاملة ( :
يقوم بتوليد املوجة احلاملة ذات التردد العالي , و لها اتساع ثابت وتردد ثابت .

!
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اإلستقبـــال اإلذاعــي :

4- التشكيل أو التعديل :
وهو حتميل املوجة الصوتية ) ذات التردد املنخفض ( على املوجة احلاملة )ذات التردد العالي ( إلنتاج موجة معدلة إما بتغير السعة أو التردد .

5- مكبر إشارة ترددات الراديو :
يتم في هذه املرحلة تكبير املوجة املعدلة .
6- وحدة التوافق )دائرة التوافق ( :

تعمل تعادل أو توافق مقاومة الهوائي مع مقاومة اخلرج ملكبر إشارة للحصول علي أكبر قدرة كهربية داخلة لهوائي اإلرسال .
7- الهوائي:

يتكون من قائم حديد مثبت على قاعدة عازلة وبأسالك معزولة 
ويستخدم لبث املوجات الكهرومغناطيسية في الهواء أي أنه يحول املوجة املعدلة إلى موجة كهرومغناطيسية   

    

!

! "#$%  
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مخطط جهاز اإلستقبال

مكبر قدرة 
صوتي

مكبر إشارة 
صوتية

دائرة 
الكاشف

مكبر تردد
مازجمتوسط

سماعة
مذبذب
محلي

دائرة الرنني
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مراحــل اإلستقبـــال اإلذاعــي :

)1( هوائي االستقبال : التقاط املوجات الكهرومغناطيسية وحتويلها إلى موجات كهربية ولها نفس التردد .
)2( دائ��رة الرني��ن : تعمل عل اختيار احملطة ) املوجة اإلذاعية ( املطلوب سماعها و التي يتفق ترددها مع تردد 

دائرة الرنني وتردد احملطات األخرى.
و تتكون دائرة الرنني من ملف ومكثف متغير السعة و بتغيير سعة هذا املكثف  تعمل على اختيار احملطة املراد 

استقبالها
)3( املذبذب احمللي : يقوم بتوليد ذبذبات ذات تردد عاٍل و أعلى من تردد املوجة املستقبلة مبقدار ثابث.

املذبذب  من  القادمة  اإلشارة  مع  الرنني  دائرة  من  القادمة  اإلشارة   ) طرح   ( مزج  على  يعمل   : امل����������ازج   )4(
احمللي و ناجت املزج هو موجة ذات تردد ثابت 

)5( مكبر تردد متوسط : يقوم بتكبير التردد املتوسط اخلارج من املازج.
GE ومقاومة و مكثف و تقوم هذه املرحلة بكشف )فصل( املوجة  )6( دائ��رة الكاش��ف : تتكون من ثنائي 

الكهربية املعبرة عن الصوت عن املوجة احلاملة وخرج هذه املرحلة عبارة عن موجة صوتية يتم تكبيرها .

!

!
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)7( مكبر إشارة الصوت :
يقوم بتكبير املوجة الكهربية املعبرة عن الصوت اخلارجة من الكاشف.

)8( مكبر القدرة الصوتي : 
يقوم بتغذية السماعة بالقدرة الالزمة لكي تعطي الصوت .

 
شكل يوضح تركيب راديو بسيط

الوظائف املطلوبة من جهاز االستقبال ) جهاز الراديو (:
1- حتويل املوجات الكهرومغناطيسية إلى إشارة كهربائية لها نفس التردد و نفس شدة الصوت.

2- انتقاء احملطة املرغوبة وطرد احملطات األخرى.
3- استخالص اإلشارة الصوتية من املوجة احلاملة و تقويتها.

4- حتويل اإلشارة الكهربية املعبرة عن الصوت إلى صوت مسموع.

!



 272 

وحدة اإلظهار الرقمية
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مقدم���ة :
هى نوع من شاشات اإلظهار أو العرض اإللكتروني يستخدم عادًة إلظهار األرقام العشرية في األجهزة اإللكترونية, وهى بديل للشاشات النقطية األكثر 
تعقيداً. ويتكون املعروض على الشاشة من سبع أقسام مجتمعة مع بعضها ومرتبة على شكل مستطيل كل جانب من جوانبه مكون من قسمني, أما جانبيه 

العلوي والسفلي فكل منهما مكون من قسم واحد فقط, والقسم السابع يشطر املستطيل عند منتصفه أفقيًا.
تستخدم شاشة األقسام السبع على نطاق واسع في الساعات الرقمية والعدادات اإللكترونية, وغيرها من األجهزة اإللكترونية لعرض املعلومات الرقمية.

 A, B, C, D, E, F and G  لعرض األرقام بني  0 و 9  يلزم سبع قطع اصطلح على تسميتها

طريقة إظهار الرقم أو الشكل :
إلظهار أي شكل ببساطة يتم توصيل القطع املكونة له , على سبيل املثال 

لعرض الرقم 1 يجب توصيل القطع )الليدات B و C  ( ولعرض الرقم 2 يجب إضاءة 
القطع A, B, G, E and D   وباملثل ألي شكل .

 

!!
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بعض وحدات العرض بها  دايود مشع للضوء ثامن وهو مستدير يوضع ميني أو يسار القطع ليمثل النقطة أو العالمة العشرية الفاصلة comma (  وحتى 
أن البعض قد يحتوى على نقطتني عشريتني إحداهما في اليمني واألخرى في اليسار والبعض ميكن أن تكون النقطتان في جانب واحد إحداهما علوية 
التوالي مع كل  للتيار على  LED فيجب إضافة مقاومة حتديد  DP , ألن كل قطعة هي  العشرية تسمى اختصارا  العالمة  أو  النقطة  واألخرى سفلية . 

قطعة. 
 

لتقليل عدد الوصالت إلى العناصر فان جميع الليدات جتمع من أحد طرفيها في مشترك, بذلك تقل الوصالت من 14 إلى 8 . فإذا مت جتميع أطراف األنود 
معا سميت أنود مشترك«common anode«  أما إذا مت جتميع أطراف الكاثود معا 
سميت كاثود مشترك »common cathode« لذلك توجد طريقتان لتغذية القطع 

)الليدات( . 
املوجب  اجلهد  إلى  املشترك  األنود  توصيل  يتم  املشترك  األنود  نوع  من  كانت  • فإن 

وكل قطعة تغذى باجلهد السالب على كاثودها .
ومي  السالب  اجلهد  بطرف  يوصل  املشترك  الكاثود  فإن  املشترك  الكاثود  حالة  • فى 

تغذية كل قطعة باجلهد املوجب على أنودها .

: Decimal point  النقطة أو العالمة العشرية

الكاثود المشترك أو األنود المشترك  :

!
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أجهــزة اإلنـــــذار
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مقدم���ة :
متثل سرقة السيارات واملنازل  نسبة ال يستهان بها من جرائم السرقة مما يستلزم استخدام وسائل مختلفة للقضاء عليها, و من تلك الوسائل دوائر اإلنذار التى 

تطلق صفارة إنذار و اإلضاءة املتقطعة عند محاولة فتح أبواب السيارة أو املنزل  أو كسر زجاج النوافذ.
 وتعتمد تكلفة جهاز اإلنذار على مدى اإلمكانيات اإلضافية املتوفرة به مثل استخدام التحكم عن بعد أو إمكانية االتصال بالشرطة  عند محاولة السرقة كما 

تعتمد على درجة حساسية مكوناته و سرعة إطالق اإلنذار.
جهاز اإلنذار :

هو أداة إلكترونّية تكشف األجسام غير املرغوب فيها, مطلقة بذلك أداة تنبيهّية, يتم برمجتها واختيارها حسب احلاجة.
أنواع���ه :

جلهاز اإلنذار أنواع متعّددة, تختلُف باختالف وظيفتها, ومكان عملها على النحو التالي:
• كواشِف احلركة املستخدمة في تأمني منع الدخول إلى منطقة معّينة.  

• الكواشف الدخانّية أو احلرارّية ملنع احلريق ومواجهته.  
اِت كاشف احلركة واالهتزازات. • منع سرقة املركبات, التي تعمل مع َمَجَسّ  

• الكواشف الكيميائّية التي ُتستخدم في األغراض الصناعّية واحلربّية.  
   

!
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   مكّوناته الرئيسّية :
متكامٍل  ن��ظ��اٍم  ك���أِيّ  اإلن���ذار  جهاز  يتكّوُن 
م��ن ث��الث وح����داٍت رئ��ي��س��ّي��ٍة ت��ن��درُج حتَت 
امُلدخالت, والتحّكم واملعاجلة, واإلخراج, 

على النحو التالي:

الكواشف  وهي  اسات:  واحلَسّ املستقب�الت 
املمنوع  اجلسم  إش��ارة  وحتّلل  تستقبل  التي 

ُدخوله, 
وح��دة  إل��ى  لتدخلها  احمل��ظ��ورة؛  امل����اّدة  أو 

املعاجلة.
حتّلل  التي  وه��ي  اإلش���ارات:  معاجلة  وح��دة 
اإلشارة التي مَتّ استقبالها من قبل الكواشف, 

وتتخذ قرار وجود تنبيٍه إلنذاٍر من عدمه؛ وذلك بناًء على القراءات املوجودة, والتي مَتّ برمجتها مسبقًا من قبل مستخدم الّنظام, وتوجيه التنبيه إلى وحدة 
اإلخراج.

وحدة التنبيه: وهي التي تترجُم إشارَة معالج اإلشارات إلى إنذار على شكل تنبيٍه معنّي, مثل: إصدار صوٍت عن طريق جرس إنذار, أو إضاءة فالش عن 
طريق لوحة إضاءٍة خاّصة.

!
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مبدأ عمل جهاز اإلنذار البسيط :
حيث  عنها؛  الناجتة  والتنبيهات  اإلنذار  وأشكال  املستخدمة,  احلّساسات  أنواع  على  بناًء  وذلك  والتعقيد,  البساطِة  حيث  من  اإلنذاِر  أجهزُة  • تختلُف 

يّتبع ذلك إجراءات حتّكم مختلفة حسب نوعها, وفي مثالنا هذا سنتطّرق لطريقة عمل أجهزة اإلنذار البسيطة .
لها,  أو احلركة من احمليط اخلارجّي  االهتزازات,  قّوة  أو  الكِمّ احلرارّي,  أو  الدخانّية,  املاّدة  باحلساسات كّل من:  امُلتمثِّلِة  اإلستقباِل  • تستشعر أجهزة 

وترجمتها على شكل إشاراٍت كهربائّية.
اإلنذار. جهاز  في  الرئيسّيِة  التحّكم  لوحة  إلى  الكهربائّيِة  اإلشارات  نقُل  • يتُمّ 

متفاوتٍة  وبنسٍب  عدمه؛  من  احمليط  في  لإلنذار  منّبٍه  وجود  معرفُة  خاللها  من  يتُمّ  رقمّيٍة,  قراءاٍت  إلى  الكهربائّية  اإلشارات  تلك  م  التحُكّ لوحة  • حتّلل 
حسَب درجة احلساسّية التي يعمُل عليها النظام.

باإلنذار. تنبيه  وجود  عن  لإلعالن  الكافية  القراءة  وجوِد  عند  وذلك  التبليغ؛  جهاز  إلى  اإلنذار  أمر  إرساُل  • يتُمّ 
أوامَر  ُتعطي  اهتزازاٍت  أو  مرئّيٍة,  ضوئّيٍة  إشاراٍت  شكل  على  أو  مسموعٍة,  صوتّيٍة  إشارات  إلى  الكهربائّية  اإلشارات  تلك  التبليغ  جهاز  يترجم   •

ٍ يرتبُط بجهاز اإلنذار. باحلركة, أو تشغيِل جهاٍز ُمَعنَيّ



 279 

   دوائر األمن واإلنذار واملراقبة :
ال تقتصر دوائر اإلنذار فقط على اإلنذار ضد السرقة , بل هناك دوائر إنذار كثيرة لها استخدامات أخرى مثل :

أجهزة إنذار احلرائق – إنذار عند اللمس – إنذار عند ارتفاع املياه عن املستوى املطلوب في خزانات املياه – إنذار املطر – إنذار عند وجود ضوء وهكذا العديد 
من دوائر اإلنذار التى لها استخدامات عديدة .

!!

!
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اإللكترونيات الذكية
 ) األردوينو ( 
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مقدم���ة :
إن عالم االلكترونيات سريع في تطوراته وتغيراته والبد لإلنسان أن يواكب هذه التطورات والتغيرات ليستفيد منها ويوظفها في حياته اليومية , فاألمي 
في السابق من ال يقرأ وال يكتب أما األمي في عصرنا هذا من ال يجيد التعامل مع اإللكترونيات احلديثة , من خالل دراستنا ملنهج الكهرباء واإللكترونيات 
في السنوات السابقة تعرفنا على مصادر الكهرباء وطرق توصيلها وحساب كمياتها وتعرفنا على العناصر االلكترونية وطرق قياسها وأيضًا تعرفنا على 

التطبيقات العملية ملجموعة من التمارين العملية املفيدة التي نستخدمها في حياتنا اليومية .
ففي عالم الدوائر االلكترونية تكون الدوائر ثابتة التصميم وإعادة تغيير أو تعديل جزء منها يعني الكثير من عمليات معقدة مثل اللحام وقطع األسالك وإعادة 

النظر في املخططات اإللكترونية .
واآلن بفضل التطور التكنلوجي في مجال أشباه املوصالت واختراع الدوائر املدمجة )IC( أصبح من املمكن وضع دائرة الكترونية كاملة في شريحة صغيره 

وتطورت شيئًا فشيئًا مع وضع بعض العناصر إلى أن مت عمل املتحكم الذكي ) األردوينو ( .
 

هو عبارة عن تكنولوجيا ذكية مكونة من لوحة إلكترونية من املمكن برمجتها عن طريق جهاز الكمبيوتر وهي مفتوحة املصدر وميكن توصيل ملحقات 
إلكترونية عليها للتحكم بها )مجسات و محركات ... إلخ( و ميكن استخدامها لتصميم مشاريع ذكية متعددة بشكل سهل .

:  Arduino   األردوينو
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بعض ملحقات األردوينو
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!"#$%&'$($)&*$+,-%  
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تنقسم الشاشة الرئسية للبرنامج  إلى أربعة أجزاء :

)1( شريط القوائم : 
حتتوي على أوامر مختلفة  من أهمها :

طريق عن  املشروع  في  املستخدم  األردوينو  نوع  • اختيار 
Tools       Board      Arduino Uno

طريق عن  واحلاسوب  األردوينو  بني  التواصل  شاشة  • عرض 
Tools          Serial Monitor

طريق عن  البرنامج  داخل  الستعمالها  خارجية  مكتبة  • إلحلاق 
Sketch          Import Library

Arduino IDE  شرح برنامج
!
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  )2( شريط  األوامر السريعة  :
 

هذه األيقونة للتحقق من صحة صياغة البرنامج املكتوب في املنطقة املخصصة لذلك وخلوه من أي خطأ في طريقة الكتابة.    
   هذه األيقونة لتحميل البرنامج )بعد التأكد من صحته( إلى لوحة األردوينو وفي هذه احلالة قبل التحميل يجب توصيل األردوينو باحلاسوب عن 

طريق الكابل املصاحب لألردوينو.
هذه األيقونة إلنشاء ملف جديد     

هذه األيقونة لفتح أي ملف مت تخزينه من قبل.   
  )ino(  . هذه األيقونة حلفظ  البرنامج ويتم حفظ امللف بامتداد    

)3( منطقة لكتابة الكود :
هذه املنطقة  لكتابة البرنامج بلغة برمجة األردوينو , وينقسم كود األردوينو إلى ثالثة أقسام أساسية, و أي برنامج أردوينو نكتبه يجب أن يتكون من هذه 

األقسام الثالثة: 

1- قسم تعريف املتغيرات :

 

 في املثال أعاله قمنا بتعريف متغير إسمه ) ledPin ( وأعطيناه قيمة )13(  .

!

!

!

!

!
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2- قسم تعريف املداخل واملخارج :

) هنا نقوم بتهيئة املدخالت واملخرجات(

: )   OUTPUT( على أنه خرج ) ledPin ( مثال : تعريف املتغير السابق

3- قسم الكود الرئيسي املكرر :

 
)هنا يوضع الكود الرئيسي الذي سيقوم األردوينو بقراءته مرارًا وتكرارًا(

مثال : تشغيل ثنائي ضوئي ملدة  1 ثانية ) 1000 مللي ثانية ( 
           ثم إطفائه ملدة 1 ثانية ) 1000 مللي ثانية ( .

!

!

!
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  )4( منطقة األخطاء البرمجية  : 
  وفيها يتم عرض األخطاء في البرنامج عند التحقق من صحة البرنامج.

 

. semicolon ) 1. يجب أن ينتهي  كل سطر من الكود  بهذه العالمة ) ؛
2. أي برنامج يجب أن يحتوي على : 

• تعريف املتغيرات ووظائف املداخل واملخارج .  
• كود التكرار .  

3. يفضل كتابة كل وظيفة  ) function ( في الكود في سطر منفصل عن اآلخر.
  digitalWrite  أو     pinMode :من مقطعني مثل ) function (  4. عند كتابة اسم وظيفة

يجب كتابة أول حرف في املقطع األول small وأول حرف في املقطع الثاني capital وعند كتابتها  بهذه الطريقة يتحول لونها تلقائيًا إلى اللون البرتقالي, 
وفي حالة كتابتها بصورة خاطئة يبقى لونها أسود كما في املثال السابق .

double back slash //     5. ميكن كتابة تعليق خاص بنا للتوضيح داخل الكود لكن يجب أن يسبقه العالمة
      ويتحول لون السطر  تلقائيًا إلى اللون الرمادي كما هو موضح :

 

OUTPUT – HIGH – LOW: مثال لذلك  capital letters 6. عند كتابة بعض الكلمات احملجوزة من قبل البرنامج يجب أن تكتب كلها من
وعند كتابتها بهذه الطريقة يتحول لونها تلقائيًا إلى اللون األزرق وفي حالة كتابتها بصورة خاطئة يبقى لونها أسود

!

بعض المالحظات واألخطاء التي يجب مراعاتها عند كتابة برامج األوردينو :
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!

رموز العناصر الكهربائية واإللكترونية!
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!

!
"%& !

    
!"#$% &'()*  

'()*+,-*.(!/0(1  
!"#$% &#'(  

'()*+,-*.(!23+3,  
!"#$% &'()  

'()*+,-*.(!4)5),.+3,  
!"#$%&  
/.++),6  

   

!"#$% !&'()& !
789  

!"#$% !&'$(& !
:-;)<!9)=-=+3,  

!"#$ %&'( )*+,- !
=-5>()!?3()!=-5>()!+@,3A!BCBD  

 
 

 

!"#$ !
:0=)  

!"#$%& '&()*& !
E.,-.1()!9)=-=+3,  

!"#$%& !'()*'  
D)F?G!9)=-=+3,  

    
!"#$% !

B?).H),  
!"#$% &'(% !

E.,-.1()!I.?.*-+3,  
!"#$ %&'( !

:-;)<!I.?.*-+3,  
!"#  
I3-(  
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!

!
"%J !

  
  

 !"#$%&'()CKC  
CKC!D,.5=-=+3,  

 !"#$%&'()KCK  
KCK!D,.5=-=+3,  

!"#$ !"%&'  
7'8  

!"#$% &'#(  
8-3<)  

 ! 
 

!"#$% !&'()& !
789  

!"#$% &'()  
D,.5=L3,F), !

!"#$%& '#()*+&,(%& !
C@3+3+,.5=-=+3,  

!"#$% &'()*+%, -./01%, !
C@3+3<-3<)!  

 
!

  

!"#$% !
M5+)55.  

!"#$ %&'()  
'.,+@!N!4,305< !

!"#$%&# '()*+  
O5+)>,.+)<!I-,*0-+ !

( !"#$ ) %&'(  
9)(.6  
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!

!
"%" !

Symbol Component name Meaning 
!"#$%&'()*+,%

-+$./#".0+%!"#$ I35<0*+3,!3L!)()*+,-*.(!*0,,)5+!

1*22$./$3%!"#$, I355)*+)<!*,3==-5>!

4*/%1*22$./$3%!"#$, P-,)=!.,)!53+!*355)*+)<!

&5"/.6%&'()*+,%023%7$+0'%&'()*+,%

&8&9%9*::+$%&5"/.6 8-=*355)*+=!*0,,)5+!A@)5!3?)5!

&8;9%9*::+$%&5"/.6 B)()*+=!1)+A))5!+A3!*355)*+-35=!

8<,6)<//*2%&5"/.6%=4>?@% 23F)5+.,6!=A-+*@!Q!53,F.((6!3?)5!

8<,6)<//*2%&5"/.6%=4>1@% 23F)5+.,6!=A-+*@!Q!53,F.((6!*(3=)<!

;A8%&5"/.6 8OC!=A-+*@!-=!0=)<!L3,!3513.,<!*35L->0,.+-35!

&8&9%7$+0'
9)(.6!3?)5!N!*(3=)!*355)*+-35!16!.5!)()*+,3F.>5)+!

&8;9%7$+0'



 292 

!

!
"%R !

B<(C$# I(3=)!*355)*+-35!16!S0F?),!-5=),+-35!35!?-5=G!

&*+3$#%D#"3:$ B3(<),!+3!*(3=)!*355)*+-35!

E#*<23%&'()*+,%

-0#/6%E#*<23 T=)<!L3,!U),3!?3+)5+-.(!,)L),)5*)!.5<!)()*+,-*.(!=@3*H!
?,3+)*+-35G!

160,,",%E#*<23 I355)*+)<!+3!+@)!*@.==-=!3L!+@)!*-,*0-+!

;":"/0+%F%1*((*2%E#*<23 !!

7$,",/*#%&'()*+,%

7$,",/*#%=A---@%
9)=-=+3,!,)<0*)=!+@)!*0,,)5+!L(3AG!

7$,",/*#%=A-1@%

8*/$2/"*($/$#%=A---@%
M<S0=+.1()!,)=-=+3,!Q!@.=!R!+),F-5.(=G!

8*/$2/"*($/$#%=A-1@%

G0#"0)+$%7$,",/*#%F%76$*,/0/%
=A---@%

M<S0=+.1()!,)=-=+3,!Q!@.=!"!+),F-5.(=G!
G0#"0)+$%7$,",/*#%F%76$*,/0/%
=A-1@%
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!

!
"%V !

9#"(($#%7$,",/*#% C,)=)+!,)=-=+3,!

96$#(",/*#% D@),F.(!,)=-=+3,!Q!*@.5>)!,)=-=+.5*)!A@)5!+)F?),.+0,)!
*@.5>)=!

86*/*#$,",/*#%F%H":6/%
3$C$23$2/%#$,",/*#%=H;7@%

C@3+3Q,)=-=+3,!Q!*@.5>)!,)=-=+.5*)!A-+@!(->@+!-5+)5=-+6!
*@.5>)!

10C0."/*#%&'()*+,%

10C0."/*#
I.?.*-+3,!-=!0=)<!+3!=+3,)!)()*+,-*!*@.,>)G!O+!.*+=!.=!=@3,+!
*-,*0-+!A-+@!MI!.5<!3?)5!*-,*0-+!A-+@!8IG!

10C0."/*#

8*+0#"I$3%10C0."/*# '()*+,3(6+-*!*.?.*-+3,

8*+0#"I$3%10C0."/*# '()*+,3(6+-*!*.?.*-+3,

G0#"0)+$%10C0."/*# M<S0=+.1()!*.?.*-+.5*)!

A23<./*#%F%1*"+%&'()*+,%

A23<./*# I3-(!N!=3()53-<!+@.+!>)5),.+)=!F.>5)+-*!L-)(<!

A#*2%1*#$%A23<./*# O5*(0<)=!-,35!!

G0#"0)+$%A23<./*# !!
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!

!
"%W !

8*5$#%&<CC+'%&'()*+,%

G*+/0:$%&*<#.$ 4)5),.+)=!*35=+.5+!X3(+.>)!

1<##$2/%&*<#.$ 4)5),.+)=!*35=+.5+!*0,,)5+G!

J1%G*+/0:$%&*<#.$% MI!X3(+.>)!=30,*)!

E$2$#0/*# '()*+,-*.(!X3(+.>)!-=!>)5),.+)<!16!F)*@.5-*.(!,3+.+-35!3L!
+@)!>)5),.+3,!

D0//$#'%1$++ 4)5),.+)=!*35=+.5+!X3(+.>)!

D0//$#' 4)5),.+)=!*35=+.5+!X3(+.>)!

1*2/#*++$3%G*+/0:$%&*<#.$ 4)5),.+)=!X3(+.>)!.=!.!L05*+-35!3L!X3(+.>)!3,!*0,,)5+!3L!
3+@),!*-,*0-+!)()F)5+G!

1*2/#*++$3%1<##$2/%&*<#.$ 4)5),.+)=!*0,,)5+!.=!.!L05*+-35!3L!X3(+.>)!3,!*0,,)5+!3L!
3+@),!*-,*0-+!)()F)5+G!

K$/$#%&'()*+,%

G*+/($/$#%% 2).=0,)=!X3(+.>)G!Y.=!X),6!@->@!,)=-=+.5*)G!I355)*+)<!
-5!?.,.(()(G!

J(($/$# 2).=0,)=!)()*+,-*!*0,,)5+G!Y.=!5).,!U),3!,)=-=+.5*)G!
I355)*+)<!=),-.((6G!

?6(($/$# 2).=0,)=!,)=-=+.5*)!
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!

!
"%Z !

!0//($/$# 2).=0,)=!)()*+,-*!?3A),!

H0(C%F%H":6/%D<+)%&'()*+,%

H0(C%F%+":6/%)<+)%

4)5),.+)=!(->@+!A@)5!*0,,)5+!L(3A=!+@,30>@!H0(C%F%+":6/%)<+)%

H0(C%F%+":6/%)<+)%

;"*3$%F%H-;%&'()*+,%

;"*3$ 8-3<)!.((3A=!*0,,)5+!L(3A!-5!35)!<-,)*+-35!35(6!Q!()L+!
[.53<)\!+3!,->@+![*.+@3<)\G!

L$2$#%;"*3$ M((3A=!*0,,)5+!L(3A!-5!35)!<-,)*+-35]!10+!.(=3!*.5!L(3A!-5!
+@)!,)X),=)!<-,)*+-35!A@)5!.13X)!1,).H<3A5!X3(+.>)!!

&.6*//M'%;"*3$ B*@3++H6!<-3<)!-=!.!<-3<)!A-+@!(3A!X3(+.>)!<,3?!

G0#0./*#%F%G0#".0C%;"*3$ E.,-.1()!*.?.*-+.5*)!<-3<)!

9<22$+%;"*3$ !!

H":6/%-("//"2:%;"*3$%=H-;@ 7'8!)F-+=!(->@+!A@)5!*0,,)5+!L(3A=!+@,30>@!

86*/*3"*3$ C@3+3<-3<)!.((3A=!*0,,)5+!L(3A!A@)5!);?3=)<!+3!(->@+!
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!

!
"%# !

9#02,",/*#%&'()*+,%

484%D"C*+0#%9#02,",/*# M((3A=!*0,,)5+!L(3A!A@)5!@->@!?3+)5+-.(!.+!1.=)!
[F-<<()\!

848%D"C*+0#%9#02,",/*# M((3A=!*0,,)5+!L(3A!A@)5!(3A!?3+)5+-.(!.+!1.=)![F-<<()\!

;0#+"2:/*2%9#02,",/*# 2.<)!L,3F!"!1-?3(.,!+,.5=-=+3,=G!Y.=!+3+.(!>.-5!3L!+@)!
?,3<0*+!3L!).*@!>.-5G!

BN-9O4%9#02,",/*# KQ*@.55)(!L-)(<!)LL)*+!+,.5=-=+3,!

BN-9O8%9#02,",/*# CQ*@.55)(!L-)(<!)LL)*+!+,.5=-=+3,!

4K?&%9#02,",/*# KQ*@.55)(!2^B:'D!+,.5=-=+3,!

8K?&%9#02,",/*# CQ*@.55)(!2^B:'D!+,.5=-=+3,!

K",.>%&'()*+,%

K*/*# '()*+,-*!F3+3,!

9#02,P*#($# I@.5>)!MI!X3(+.>)!L,3F!@->@!+3!(3A!3,!(3A!+3!@->@G!

-+$./#".%)$++% 9-5>=!A@)5!.*+-X.+)<!

D<II$# C,3<0*)!10UU-5>!=305<!
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!

!
"%% !

N<,$
D@)!L0=)!<-=*355)*+=!A@)5!*0,,)5+!.13X)!+@,)=@3(<G!
T=)<!+3!?,3+)*+!*-,*0-+!L,3F!@->@!*0,,)5+=G!

N<,$

D<,

I35+.-5=!=)X),.(!A-,)=G!T=0.((6!L3,!<.+.!N!.<<,)==G!D<,

D<,

?C/*.*<C+$#%F%?C/*O",*+0/*# ^?+3*30?(),!-=3(.+)=!*355)*+-35!+3!3+@),!13.,<!

H*<3,C$0M$# I35X),+=!)()*+,-*.(!=->5.(!+3!=305<!A.X)=!

K".#*C6*2$ I35X),+=!=305<!A.X)=!+3!)()*+,-*.(!=->5.(!

?C$#0/"*20+%J(C+"P"$# MF?(-L6!-5?0+!=->5.(!

&.6("//%9#"::$# ^?),.+)=!A-+@!@6=+),)=-=!+3!,)<0*)!53-=)G!

J20+*:O/*O3":"/0+%.*2Q$#/$#%
=J;1@ I35X),+=!.5.(3>!=->5.(!+3!<->-+.(!50F1),=!

;":"/0+O/*OJ20+*:%.*2Q$#/$#%
=;J1@ I35X),+=!<->-+.(!50F1),=!+3!.5.(3>!=->5.(!
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!

!
"%$ !

1#',/0+%?,."++0/*# T=)<!+3!>)5),.+)!?,)*-=)!L,)_0)5*6!*(3*H!=->5.(!!

J2/$220%&'()*+,%

J2/$220%F%0$#"0+
D,.5=F-+=!`!,)*)-X)=!,.<-3!A.X)=!

J2/$220%F%0$#"0+

;"C*+$%J2/$220 DA3!A-,)=!=-F?()!.5+)55.!

H*:".%E0/$,%&'()*+,%

4?9%E0/$%=A2Q$#/$#@% ^0+?0+=!J!A@)5!-5?0+!-=!&!

J4;%E0/$ ^0+?0+=!J!A@)5!13+@!-5?0+=!.,)!JG!

4J4;%E0/$ ^0+?0+=!&!A@)5!13+@!-5?0+=!.,)!JG![K^D!a!MK8\!

?7%E0/$ ^0+?0+=!J!A@)5!.56!-5?0+!-=!JG!

4?7%E0/$ ^0+?0+=!&!A@)5!.56!-5?0+!-=!JG![K^D!a!^9\!

R?7%E0/$ ^0+?0+=!J!A@)5!-5?0+=!.,)!<-LL),)5+G![';*(0=-X)!^9\!

!
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