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واإِللكرتونيات: الكهرباء  معلمي  إىل 
يسعدنا ونحن نضع بن أيديكم هذا الدليل و نؤكد أن هذا الدليل قد تم إعداده ليكون أداة مساعدة ، يستنري به املعلم يف حتسن 

الكويتي للكفايات الوطني  املنهج  ، وفقا ملعطيات  الكهرباء واإِللكرتونيات  آداءه وليساعدكم يف كيفية تدريس مادة 
التي تساعدكم عىل  التدريس املقرتحة واملتطورة  التعلم واسرتاتيجيات  املعلم تتعرف عىل الكثري من أفكار  فمن خال كتاب 

السري يف الطريق السليم .
املطور  للمنهج  الفعال  التخطيط والتنفيذ  املعلم كمرشد ومعن يف  التى يستخدمها  املهمة  املعلم مصدر من املصادر  يعد دليل 

التعليمية املادة  وملحتوى 
ال هيدف هذا الدليل إىل تقييد املعلم وحتديد عمله ولكنه ُوضع لدعم املعلم ومساعدته عىل إبراز قدراته وتنمية مهاراته لتحقيق 

التعلم . كفايات املنهج ومساعدة الطاب عىل إتقان 
عىل املعلم أن يثبت ذاته ويظهر كفاءاته وقدراته االبتكارية دون االلتزام احلريف بام حيتويه دليل املعلم .
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إرشادات عامة

عزيزي المعلم
انتبه !!!

ودرجة  اإلبداعية  وقدرتهم  المتعلمين  مدارك  تنمية  في  كبيرة  أهمية  ولهما  والماحظة  التجربة  علي  تعتمد  العملية  الدراسات 
فيه  للتعليم تمارس  المدرسة موقع  العلم ، والورشة في  الفهم لطبيعة  العملية تساعد على زيادة  استيعابهم للمعلومات فالتجارب 
أعمال مبدئية أساسية تتسم بالبساطة واإلثارة والمتعة ، كما أنها تهدف إلى تنمية اتجاهات سلوكية صحيحة ، ويعمل فيها متعلمون 

كثيرو العدد قليلو الخبرة يدفع بعضهم حب االستطاع والرغبة في االستكشاف إلى تصرفات قد تضر بالمكان وبالعاملين فيه.
االنطباع الذي يبنيه الطالب عن ورش الدراسات العملية في المدرسة سيبقى أثره كبيرًا خال حياته العملية بعد مرحلة الدراسة 

فإن ومن الواجب علينا أن نأخذ األمور المتعلقة في إرشادات العمل من أولويات العمل .
اإلرشادات العامة وقواعد األمن والسالمة :

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

• التأكد من وجود طفايات الحريق وتوزيعها بشكل مناسب في الورش.
• تنبيه المتعلمين بعدم العبث في األجهزة واألدوات الموجودة في الورشة .
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• توعية جميع المتعلمين بمخاطر الكهرباء وطرق الوقاية منها وأهمية التزامهم بقواعد األمن والسامة .
• تنبيه المتعلمين بعدم توصيل األساك إلى المعمل اإِللكتروني دون علمك وذلك لتوفر محول جهد الخرج 240 فولت .

• استخدام العدد واألدوات التي تحقق متطلبات األمن والسامة.
• فصل التيار الكهربائي بعد االنتهاء من العمل.

• توخي الحذر عند تدريب المتعلمين على كاوية اللحام وبيان أهمية مخاطرها عند التهاون في استخدامها .
• التأكد من توافق جهد المصدر مع الجهد المغذي للدائرة .

• إيقاف استعمال األجهزة والمعدات التالفة والمتعطلة وإصاحها بأسرع وقت ممكن .
• ال تعمل في الورشة وأنت حافي القدمين وعلى أرضية رطبة.

• ال تامس المقاومات الحرارية بعد تشغيل الجهاز الكهربائي .

• ال تامس المكثفات كبيرة الفولتية إال بعد تفريغ الشحنة منها .
• جهز العدد واألدوات المستخدمة في الحصة قبل بدايتها .

• اتبع التعليمات ) المعمل اإِللكتروني ... الخ ( واستفسر في حال وجود أي سؤال .
• الحرص على الممتلكات العامة وإعام التوجيه الفني في حالة وجود أي أعطال قبل إصاحها .

• ال تعبث بالمعدات وال تقم بتعديلها أو إصاحها إال عندما ُيصرح لك .
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• يجب اإلنتباه جيًدًا عند استعمال جهاز المحول بالمعمل اإِللكتروني .
• يجب معرفة مواصفات األجهزة الموجودة بالمعمل اإِللكتروني وسعة قياس كل جهاز .

• بعد االنتهاء من العمل ضع العدد واألدوات واألجهزة في مكانها بعد تنظيفها .
• التقيِّد بجميع قواعد األمن والسامة .

والتطبيقات مالحظة : العلمية  الدروس  محتوى  تنفيذ  في  العام  الفني  التوجيه  من  المعتمدة  العامة  الخطة  إلى  الرجوع  يجب   
العملية المطلوبة .
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استراتيجيات التدريس
)التعلم النشط(

إن التطور المعرفي الذي يشهده العالم اليوم يحتم علينا استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس تتاءم مع طبيعة هذا العصر فمن غير 
المعقول ان يظل المعلم هو المصدر الوحيد للمعارف والمعلومات. 

ومما الشك فيه أن العملية التعليمية ال بد من أن يكون لها استراتيجية تدريس تسير عليها ، كما أن مخرجات وجودة التعليم الناجحة 
ترتبط إلى حد كبير بنجاح تنفيذ استراتيجيات التعليم المبنية على التفاعل والتفاهم والعمل المشترك بين المعلم والمتعلم.

ومن هذا المنطلق ُقدمت في المجال التعليمي مجموعة من إستراتيجيات التدريس ومنها استرإتيجية التعليم التعاوني ، حيث توفر 
الفرصة لكي يتعلم كل متعلم حسب قدراته وإمكاناته واستعداداته بالسرعة المناسبة له وفقا لحاجاته وميوله في إطار تعاوني.

ويف ما يي خطوات تنفيذ بعض االسرتاتيجيات املقرتحة :-
)STAD) : Students Team Achievement Division 1( عمل المتعلمين في فرق متباينة التحصيل(

ويمكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق الخطوات التالية:
• تقسيم المتعلمين إلى مجموعات غير متجانسة في التحصيل.

• تدريس المتعلمين موضوع الدرس.
• توزيع مصادر التعلم ليدرس أعضاء الفريق المادة منها.

• توزيع النشاط ويتم إنجازه بشكل جماعي.
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• توجيه أسئلة متنوعة ألعضاء المجموعات حسب القدرات الفردية .
• متابعة المجموعات ورصد النتائج لكل فريق .

• إعان النتيجة ، الفريق الذي يحصل على الدرجة المرتفعة يكون هو الفريق الفائز.
.)Jigsaw) 2( التجميع أو ترتيب المهام المتقطعة(

ويمكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق الخطوات التالية:
•  تكوين مجموعات األساس، ويتم ذلك من خال تقسيم المتعلمين داخل الفصل إلى مجموعات صغيرة من )3-٥( 

متعلمين.
• تقسيم الدرس إلى مجموعة من المهام الفرعية يعطي كل فرد في كل مجموعة مهمة واحدة لينجزها.

•  تكوين مجموعات الخبرة ، ويتم ذلك من خال تجميع أفراد المهمة الواحدة في مجموعات األساس في مجموعات صغيرة 
يتحدد عددها بعدد مجموع اإلجمالي في الفصل، ليتدارسوا فيما بينهم المهمة الموكلة لهم من خال المصادر المتاحة ، 

بشكل مبني على التفاعل المباشر والتعاون فيما بينهم.
•  التأكد من إتقان مجموعات الخبرة للمهمة.

•  العودة لمجموعات األساس والتفاعل لتحقيق المهمة ، حيث يعود كل فرد إلى مجموعته وقد أتقن مهمة فرعية من مهام 
التعلم ، ويتم التعاون والتنسيق فيما بينهم حتى يعلم كل منهم األخر المهمة التي أتقنها بحيث تتكامل المهمة لدى كل األفراد 

ويقدم المعلم العون لمن يحتاجه من أفراد كل المجموعات.



20

•  سؤال المعلم كل عضو من أعضاء المجموعة منفردًا ، وال يسمح بالتعاون في هذه الحالة على أن تكون األسئلة شاملة 
لجميع عناصر المهمة.

•  رصد النتائج ، ُيعطى ألفراد المجموعة األساسية الدرجة التي يحصل عليها أقل أفرادها تحصيًا.
•  توزيع الجوائز ، ُيعطى التعزيز الازم أو اللقب المناسب للمجموعة وتوزع الجوائز على المجموعة الفائزة.

:)TGT)Team Games Tournament) 3( فرق األلعاب التعاونية - التنافسية(
ويمكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق الخطوات التالية:

•  تقسيم المتعلمين إلى مجموعات غير متجانسة في التحصيل.
•  تدريس المتعلمين موضوع الدرس.

•  توزيع مصادر التعلم ليدرس أعضاء الفريق المادة من مصادرها.
•  توزيع مهام النشاط ويتم العمل بشكل جماعي.

•  نبدأ بالمسابقة عن طريق اختيار المتعلمين وذلك باختيار متعلم من كل مجموعة بحيث يكونوا بنفس مستويات بعضهم بعضًا 
ثم نطرح عليهم األسئلة عن طريق بطاقات يتم االختيار منها بشكل عشوائي.

•  نرصد الدرجات وبعدها نعلن النتيجة.
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:)Round Table or Rally Table) 4( المائدة المستديرة(
ويمكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق الخطوات التالية:

•  يقوم المعلم بتقسيم المتعلمين إلى مجموعات )3-٥( على شكل دائرة.
•  يقوم المعلم بطرح سؤال يستدعي إجابات متعددة. 

•  المتعلم األول من كل مجموعة يقوم بتدوين إجابة واحدة على ورقة ، و يقوم بتمريرها بعكس عقارب الساعة للمتعلم التالي. 
•  الفريق ذو اإلجابات األكثر يحظى بنوع من التقدير.

•  يقوم المعلم بتوضيح وتفسير اإلجابات المختلفة.
:)Think-Pair-share) ر- زاوج - شارك )٥( فكِّ

ويمكن تنفيذ هذه االستراتيجية وفق الخطوات التالية:
•  التفكير: يطرح المعلم سؤااًل يرتبط بالدرس أو مشكلة ذات نهاية مفتوحة ، ويطلب من المتعلمين أن يقضوا وقتا محددًا يفكر 

كل منهم بمفرده ) دقيقة أو اثنتين ( وال يسمح لهم بالتجول في الفصل أو الكام أثناء التفكير .
•  المزاوجة: يطلب المعلم من المتعلمين أن ينقسموا إلى أزواج يناقشون ما فكروا فيه )ال تتجاوز المزاوجة 3 دقائق ( .

•  المشاركة: يطلب المعلم من جميع أفراد المجموعة المشاركة وتدوين إجابة واحدة للمجموعة.
•  يختار المعلم أحد المتعلمين عشوائيًا من المجموعة ليمثلها في اإلجابة عن السؤال ، وذلك يشعر كل متعلم بأنه عرضة 

للسؤال من المعلم .
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:)Inside /Outside Circle) ٦( داخل وخارج الدائرة(
ويمكن تنفيذ هذه اإلستراتيجيه وفق الخطوات التالية:

•  قم بتقسيم المتعلمين إلى مجموعات حيث تكون المجموعة األولى الدائرة الداخلية والمجموعة الثانية الدائرة الخارجية.
•  قم بترتيب المتعلمين على أن يكون مقابل كل متعلم من الدائرة الخارجية متعلم من الدائرة الداخلية.

•  قم بتوزيع بطاقات أسئلة، كل بطاقة تحمل سؤااًل واحدًا فقط، واإلجابة عليه من كل متعلم من متعلمي الدائرة الخارجية.
•  بعد توجيه األسئلة واالستماع لإلجابة يتحرك كل متعلم من الدائرة الخارجية ليواجه المتعلم الذي يليه من الدائرة الداخلية، 

وتستمر هذه العملية حتي تكتمل الدائرة ويكون كل متعلم من الدائرة الخارجية قد واجه وسأل السؤال الذي معه لمتعلمي 
الدائرة الداخلية.

•  قم بتبديل متعلمي الدائرة الداخلية مع متعلمي الدائرة الخارجية وكرر نفس الخطوات ، حتي يكون قد سئل كل متعلم 
وأجاب على كل األسئلة.

:)Numbered Heads-Together) 7( الرؤوس المرقمة(
ويمكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق الخطوات التالية:

•  يقسم المعلم المتعلمين الى مجموعات من 4-٦.
•  يعطي كل عضو في المجموعة رقمًا من 1 الى ٦ حسب عدد المجموعة.
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•  يطرح المعلم سؤاال.
•  يتناقش المتعلمون شفويا ويتفقون على اإلجابة بحيث يكون في النهاية كل متعلم قادراً على االجابة.

•  ينادي المعلم المتعلم رقم 4 ) مثا( من كل مجموعة لتقديم إجابة مجموعته أمام المتعلمين بعد إتفاق المجموعة على 
اإلجابة.

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

:)brain storming) 8( العصف الذهني(
ويمكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق الخطوات التالية:

•  حدد الهدف واطرح الموضوع المطلوب دراسته وقم بالتهيئة الذهنيِّة المطلوبة . 
•  شجع المتعلمين علي إعطاء جميع اإلجابات أو اآلراء الممكنة .

•  تدخل لتصحيح مسار تفكير المتعلمين عند الضرورة .
•  ساعد المتعلمين علي استخاص األفكار النهائية وواصل الدرس.

•  عند تقسيم الفصل إلي مجموعات، تقوم كل مجموعة بعرض قائمة لما توصلت إليه من أفكار .
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•  قيِّم األفكار وقم بتصنيفها إلى:
- أفكار مفيدة و قابلة للتطبيق. 

- أفكار مفيدة إال أنها غير قابلة للتطبيق و تحتاج إلى المزيد من البحث.
- أفكار مستثناة؛ ألنها غير عملية و غير قابلة للتطبيق.

:)Problem Solving) 9( حل المشكالت(
ويمكن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق الخطوات التالية:

•  إثارة المشكلة.
•  تحديد المشكلة.

•  جمع البيانات والمعلومات.
•  وضع حلول مؤقتة للمشكلة.

•  المفاضلة بين الحلول واختيار الحل/ الحلول األفضل.
•  التخطيط للحل وتنفيذه.

•  تقويم الحل.



2٥

اٌت للتِّحميِل ِمَلفِّ



2٦

الكفايات العامة

ة رقم 19 ومواد الدراسات  1-  الربط بين المفاهيم الخاصة بقانون البيئة بين مواد قانون البيئة رقم ))42 لسنة 2014(( وخاصة المادَّ
الانمطي  والتفكير  اإلبداع  سقف  لفتح  أنشطة  من  يرافقها  وما  المناسبة  المهارات  بناء  الفني  للتوجيه  )يترك  بأقسامها  العملية 

للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع من التنميه والتدريب على التطوير.
2- التمكن من المفاهيم والمهارات للمرحلة المتوسطة وإتقان أساليب البحث العلمي في مجاالت التخصص.

3- التطبيق الفعلي لقواعد األمن والسامة عند التعامل مع العدد اليدويه واألجهزة الكهربية واإِللكترونية.
4- إبراز الطاقات الكامنة لدى المتعلمين وفقا للمرحلة العمرية بالمشاركة الفعلية بالمسابقات والمعارض واألنشطة المختلفة.
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معايير األداء التي يجب تحقيقها في نهاية الصف التاسع
معايير االداءالكفايات العامةالرقم

1

قانون  مواد  بين  البيئة  بقانون  الخاصة  المفاهيم  بين  الربط 
 19 رقم  المادة  وخاصة   ))2014 لسنة   42(( رقم  البيئة 
بناء  للتوجيه  )يترك  بأقسامها  العملية  الدراسات  ومواد 
سقف  لفتح  أنشطة  من  يرافقها  وما  المناسبة  المهارات 
اإلبداع والتفكير الانمطي للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع 

من التنمية والتدريب على التطوير.

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

• تصميم وابتكار دوائر كهربائية وإِلكترونية للحفاظ على الثروات البشرية والمادية.
• إدراك أهمية البيئة والحفاظ عليها. 

2
المتوسطة  للمرحلة  والمهارات  المفاهيم  من  التمكن 

وإتقان أساليب البحث العلمي في مجاالت التخصص.
يتمكن المتعلمون الذين طوروا كفاياتهم بشكل كامل ، من القدرة على: 

• إدراك وإتقان مفاهيم ومهارات مادة الكهرباء واإِللكترونيات.
• التمكن من أساليب البحث العلمي في مجال الكهرباء واإِللكترونيات.

• اإلبداع في عمل بحوث في مجال الكهرباء واإِللكترونيات.

3

مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  لقواعد  الفعلي  التطبيق 
العدد اليدوية واألجهزة الكهربية واإِللكترونية.

يتمكن المتعلمون الذين طوروا كفاياتهم بشكل كامل ، من القدرة على:
الكهربية  واألجهزة  اليدوية  العدد  مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد  من  واإلِلكترونية. •  التمكن 
الكهربية  واألجهزة  اليدوية  العدد  مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد  أهمية  واإِللكترونية.•  إدراك 

•  اإلبداع في عمل الدوائر اإِللكترونية المستخدمة وفق ضوابط األمن والسامة.

4
للمرحلة  وفقا  المتعلمين  لدى  الكامنة  الطاقات  إبراز   -
والمعارض  بالمسابقات  الفعلية  بالمشاركة  العمرية 

واألنشطة المختلفة.
يتمكن المتعلمون الذين طوروا كفاياتهم بشكل كامل ، من القدرة على: 

•  المشاركة في األنشطة المدرسية والخارجية والمعارض والمسابقات.
•  إدراك أهمية المشاركة الفعلية بالمسابقات والمعارض واألنشطة المختلفة.

•  التميز في عمل مشاريع إِلكترونية للفوز في المعارض والمسابقات واألنشطة.





الكفايات اخلاصة - املعاييـر
 الصف السادس - بنات 



الكفايات الخاصة الكفايات العامة
بين  البيئة  بقانون  الخاصة  المفاهيم  بين  الربط   -  1
وخاصة   )2014 لسنة   42( رقم  البيئة  قانون  مواد 
بأقسامها  العملية  الدراسات  ومواد   19 رقم  مادة 
يرافقها  وما  المناسبة  المهارات  بناء  للتوجيه  )يترك 
من أنشطة( لفتح سقف اإلبداع والتفكير الانمطي 
للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع من التنمية والتدريب 

على التطوير.

) 1- 1( التعرف على الطاقة الكهربائية وطرق إنتاجها واستخداماتها وفكرة عمل المولد والمحرك الكهربائي.

) 1- 2( تنفيذ تجارب على إنتاج الطاقة الكهربية .

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

) 1- 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى )اللغة العربية والعلوم واالجتماعيات(.
للمرحلة  والمهارات  المفاهيم  من  التمكن   -  2
في  العلمي  البحث  أساليب  وإتقان  المتوسطة 

مجاالت التخصص.
) 2 - 1 ( التعرف على الدائرة الكهربائية البسيطة والمركبة والكميات الكهربائية األساسية وطرق القياس بجهاز 

اآلفوميتر.
)2- 2( تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من مفاهيم ومهارات المرحلة المتوسطة.

) 2 - 3( تعزيز روح العمل الجماعي لدى المتعلم وتقبل الرأي اآلخر للوصول للحقيقة العلمية.

)2- 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى )العلوم والفنية والرياضيات(.
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الكفايات الخاصة الكفايات العامة
عند  والسامة  األمن  لقواعد  العملي  التطبيق   -  3
الكهربائية  واألجهزة  اليدوية  العدد  مع  التعامل 

واإِللكترونية .
)3 - 1 ( التعرف على المقاومة الكهربائية وطرق توصيلها والمواد من حيث درجة توصيلها للكهرباء.

الكهربائية  واألجهزة  العدد  مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد  على  للتعرف  عملية  تطبيقات   )2  -  3(
واإِللكترونية.

)3 - 3( إدراك أهمية اتباع قواعد األمن والسامة عند التعامل مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإِللكترونية.

)3 - 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.
وفقا  المتعلمين  لدى  الكامنة  الطاقات  إبراز   -  4
بالمسابقات  الفعلية  بالمشاركة  العمرية  للمرحلة 

والمعارض واألنشطة.
)4 - 1( التعرف على التأثير الحراري والتأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي.

)4 - 2( تطبيقات عملية إلبراز الطاقة الكامنة لدى المتعلمين.

)4 - 3( إدراك أهمية األجهزة التي تعمل على التأثير الحراري و المغناطيسي للتيار الكهربائي في حياتنا العملية.

)4 - 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى ) العلوم والحاسوب والفنية(.



معايري املنهج للصف السادس
 بنات 
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الصف السادس )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج

 األسبوع
الطاقة الكهربائيةاألول

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال الحقائق:
) 1- 1( التعرف على الطاقة الكهربائية 
وفكرة  واستخداماتها  إنتاجها  وطرق 

عمل المولد والمحرك الكهربائي.

وصفه  منزله  في  الكهربائية  الطاقة  استخدامات  -  يذكر 
)الطاولة المستديرة(.

-  يشرح المتعلم فكرة المحول والمحرك الكهربائي )الطالب 
المعلم(.

- رحلة إلي محطة إنتاج الطاقة الكهربائية.
- عرض فلم تعليمي لطرق إنتاج الطاقة الكهربائية.

- عرض صور لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
- يعدد استخدامات الطاقة الكهربائية. 

- يميز بين طرق إنتاج الطاقة الكهربائية.

مجال العمليًات:
) 1- 2( تنفيذ تجارب على إنتاج الطاقة 

الكهربائية.
- ينفذ التجربة العملية مع زماءه )مجموعات تعاونية(.

- ينفذ التجربة العملية )مجموعات تعاونية(. 
- ينفذ دائرة ) محرك / مولد ( كهربي.

إنتاج الطاقة من مصادر  -  ينفذ تجارب على 
مختلفة.

مجال االتجاهات:
الكهربائية  الطاقة  أهمية  تقدير   )3 -1 (

ودور الدولة في إنتاجها.
الطاقة  أهمية  توضح  مصورة  تعليمية  وسيلة  -  تصميم 

الكهربائية والمحافظة عليها .
-  يدير حلقة نقاشية حول أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية ودور 

الدولة والقائمين عليها في إنتاج الطاقة الكهربائية.

- يقدر أهمية الطاقة الكهربائية.
-  يقدر دور الدولة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

مجال االرتباط:
والمعرفة  المهارات  استخدام   )4  -1  (
)اللغة  األخرى  الدراسية  المواد  من 

العربية والعلوم واالجتماعيات(.

الحياة  في  واستخداماتها  الكهربائية  الطاقة  أهمية  -  يبين 
العملية )مجموعات تنافسية(.

الكهربائية  الطاقة  أهمية  عن  -  يعبر 
المهارات  باستخدام  واستخداماتها 
األخرى  الدراسية  المواد  من  والمعرفة 

)اللغة العربية والعلوم واالجتماعيات(.
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معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
) 2 - 1 ( التعرف على الدائرة الكهربائية 
الكهربائية  والكميات  والمركبة  البسيطة 
األساسية وطرق القياس بجهاز اآلفوميتر.

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

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

- عرض صور لجهاز األفوميتر.
- عرض فلم تعليمي لطرق استخدام جهاز األفوميتر.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
-  يعدد الكميات الكهربائية األساسية ورموز 

العناصر الفنية.
الرقمي  األفوميتر  جهاز  على  -  يتعرف 
فرق   - التيار  شدة  )قياس  واستخداماته 

الجهد - المقاومة الكهربائية(.
مجال العمليًات:

)2- 2( تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من 
مفاهيم ومهارات المرحلة المتوسطة.

-  ينفذ تمرين عملي على الدائرة المغلقة والدائرة المفتوحة.
اآلفوميتر  جهاز  وتوصيل  بسيطة  كهربائية  دائرة  -  ينفذ 

باستخدام الحقيبة التعليمية أو المعمل اإِللكتروني.
- ينفذ دوائر كهربائية ) أحمال مختلفة(

 الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة.
-  يوصل أجهزة القياس لقياس كل من »شدة 
الكهربية«  والمقاومة  الجهد  وفرق  التيار 

باستخدام جهاز األفوميتر الرقمي.
مجال االتجاهات:

الجماعي  العمل  روح  تعزيز   )3  -  2  (
لدى المتعلم وتقبل الرأي اآلخر للوصول 

للحقيقة العلمية.

الكهربائية  الكميات  اكتشاف  في  العلماء  دور  -  يناقش 
األساسية ورموز العناصر الفنية )مجموعات تعاونية(.

- يحترم العمل الجماعي.

مجال االرتباط:
)2- 4( استخدام المهارات والمعرفة من 
والفنية  )العلوم  األخرى  الدراسية  المواد 

والرياضيات(.

- يرسم الرموز الفنية للعناصر المستخدمة في التمرين .
-  يصمم دائرة كهربية ويقيس الكميات الكهربائية األساسية .

الكهربائية  األساسية  الكميات  على  يتعرف 
جهاز  على  ويتعرف  الفنية  الرموز  ويرسم 
الكميات  قياس  خال  من  الرقمي  األفوميتر 
والمعرفة  المهارات  باستخدام  األساسية 
الدراسية األخرى )العلوم والفنية  المواد  من 

والرياضيات(.

الصف السادس )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
الدائرة الكهربائية البسيطة - جهاز اآلفوميتر

 األسبوع
الثاني
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معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
الكهربائية  الدائرة  التعرف على   )1 - 2(
الكهربائية  والكميات  والمركبة  البسيطة 
األساسية وطرق القياس بجهاز اآلفوميتر.

)عصف  األساسية  الكهربائية  الكميات  بين  العاقة  -  يفسر 
ذهني(.

- يستنتج قانون أوم )مجموعات تعاونية(.
أنواع  باستخدام  مركبة  كهربائية  لدوائر  ُمخطًط  -  يرسم 

المفاتيح ) مجموعات تعاونية(.
- رسم الرموز الفنية للمفاتيح.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على العاقة بين الكميات األساسية 

)قانون أوم ( .
- الدوائر المركبة باستخدام المفاتيح ) مفتاح 
طريق واحد - مفتاح طريقين - مفتاح ثاث 

طرق (.
مجال العمليًات:

)2 - 2( تنفيذ دوائر كهربائية للتمكن من 
مفاهيم ومهارات المرحلة المتوسطة.

باستخدام  عمليًا  أوم  قانون  إلثبات  عملية  تجارب  -  ينفذ 
الحقيبة التعليمية أو المعمل اإِللكتروني.

المفاتيح  باستخدام  المركبة  الكهربائية  الدوائر  -  يطبق 
)مجموعات تنافسية(.

- ينفذ التجربة العملية.
- يطبق عمليًا دوائر مركبة باستخدام مفاتيح 
ذو  ومفتاح  واحد  طريق  ذو  )مفتاح  مختلفة 
طريقين ومفتاح ذو ثاث طرق( وتمثيل دائرة 

)AND،OR( بالمفاتيح.

مجال األتجاهات:
الجماعي  العمل  روح  تعزيز   )3  -  2(
لدى المتعلم وتقبل الرأي اآلخر للوصول 

للحقيقة العلمية.

القراءات  خال  من  الفصل  في  زماءه  المتعلم  يناقش   -
الناتجة الستنتاج العاقة بين الكميات األساسية.

للحقيقة  للوصول  اآلخر  الرأي  -  يتقبل 
العلمية.

مجال االرتباط:
والمعرفة  المهارات  استخدام   )4  -  2(
)العلوم  األخرى  الدراسية  المواد  من 

والفنية والرياضيات(.

الكهربائية  الكميات  بين  العاقة  يوضح  بيانيًا  رسمًا  يرسم   -
األساسية ) التيار والجهد عند ثبات المقاومة والتيار والمقاومة 

عند ثبات الجهد(.
الكميات  بين  العاقة  على  -  يتعرف 
والمعرفة  المهارات  باستخدام  الكهربائية 
)العلوم  األخرى  الدراسية  المواد  من 

والفنية والرياضيات(.

الصف السادس )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
قانون أوم - الدوائر الكهربائية املركبة

 األسبوع
الثالثة
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معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال الحقائق:
) 3 - 1( التعرف على المقاومة الكهربائية 
وطرق توصيلها، والمواد من حيث درجة 

توصيلها للكهرباء.

- عرض صور ألنواع المقاومات الثابتة والمتغيرة .
- شرح أنواع المقاومات )الطالب المعلم(.

التوالي  على  المقاومات  توصيل  حول  المتعلمين  -  يناقش 
وعلى التوازي وكذلك المصابيح )مجموعات تنافسية(.

والتوصيل  التوالي  على  التوصيل  شكل  المتعلمون  -  يشكل 
على التوازي.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
حيث  من  المقاومات  أنواع  على  يتعرف   -

)مادتها - قيمتها(.
- يعدد طرق التوصيل.

مجال العمليًات:
على  للتعرف  عملية  تطبيقات   )2  -  3(
مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد 
العدد واألجهزة الكهربائية واإِللكترونية.

-  ينفذ التجربة العملية باستخدام الحقيبة التعليمية أو المعمل 
اإِللكتروني .

وعلى  التوالي  على  مقاومات  مجموعة  من  دائرة  -  يوصل 
التوازي باستخدام الحقيبة التعليمية أو المعمل اإِللكتروني.

-  يطبق عمليًا دائرة كهربائية تحتوى مقاومات 
مختلفة ) متغيرة - ضوئية - كربونية (.

طرق   ( على  كهربائية  دائرة  عمليًا  -  يطبق 
وحساب  والمصابيح  المقاومات  توصيل 

المقاومة الكلية .
مجال االتجاهات:

إتباع قواعد األمن  )3 - 3( إدراك أهمية 
اليدوية  العدد  مع  التعامل  عند  والسامة 

واألجهزة الكهربائية واإِللكترونية.

-  يناقش المتعلم زماءه في الفصل بأهمية اتباع قواعد األمن 
والسامة عند التعامل مع األدوات والخامات.

عند  والسامة  األمن  لقواعد  فعلي  -  تطبيق 
التعامل مع األدوات والخامات.

مجال االرتباط:
والمعرفة  المهارات  استخدام   )4  -  3(
العلوم   ( األخرى  الدراسية  المواد  من 

والرياضيات(.

للعناصر  الفنية  الرموز  مستخدمًا  الكهربائية  الدوائر  -  يرسم 
المكونة لها.

أنواع  باستخدام  كهربائية  دوائر  -  يصمم 
باستخدام  المقاومات  من  مختلفة 
الدراسية  المواد  من  والمعرفة  المهارات 

األخرى ) العلوم والرياضيات(.

الصف السادس )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
املقاومة الكهربائية - طرق توصيل املقاومات

 األسبوع
الرابع
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املواد املوصلة واملواد العازلة وأشباه املوصالت
 األسبوع
الخامس

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال الحقائق:
)3 - 1( التعرف على المقاومة الكهربائية 
وطرق توصيلها والمواد من حيث درجة 

توصيلها للكهرباء.

-  يفسر أسباب توصيل بعض المواد وعازلها األخرى )عصف 
ذهني(.

- يعرض صور بعض المواد الموصلة والمواد العازلة .
- يعرض فيديو تعليمي لمواد اشباه الموصات.

- يعدد أسماء أشباه الموصات )مجموعات تعاونية(.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
والمواد  الموصلة  المواد  على  -  يتعرف 

العازلة )الصلبة والسائلة (.
-  يقارن بين المواد الموصلة والمواد العازلة 

من حيث التركيب الذري .
مجال العمليًات:

على  للتعرف  عملية  تطبيقات   )2  -  3(
مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد 
العدد واألجهزة الكهربائية واإِللكترونية.

-  ينفذ دائرة اختبار المواد الموصلة والمواد العازلة )الصلبة 
والسائلة( مع أحمال مختلفة )ضوئية - صوتية - حركية(

باستخدام الحقيبة التعليمية أو المعمل اإِللكتروني.
المعمل  او  التعليمية  الحقيبة  باستخدام  عمليًا  تمرينًا  -  ينفذ 

اإِللكتروني .

-  يصنف المواد الموصلة والمواد العازلة من 
خال أدوات الطالب .

-  ينفذ تمرين عملي )الختبار الموحد في حاله 
االنحياز األمامي واالنحياز العكسي(. 

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

واألجهزة الكهربائية واإِللكترونية.

األمن والسامة عند  نقاشية عن طريق  المتعلم حلقة  -  يدير 
التعامل مع الكهرباء

-  يراعي قواعد األمن والسامة عند استخدام 
األجهزة الكهربائية حسب طبيعة المادة .

مجال االرتباط:
والمعرفة  المهارات  استخدام   )4  -  3(
العلوم  األخرى)  الدراسية  المواد  من 

والرياضيات(.

لفحص  بسيطة  كهربية  دائرة  على  تحتوي  لوحة  -  يصمم 
المواد ) موصلة / عازلة ( 

العازلة  والمواد  الموصلة  المواد  بين  -  يميز 
الذري  التركيب  حيث   ) والسائلة  )الصلبة 
المواد  من  والمعرفة  المهارات  باستخدام 

الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.

الصف السادس )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال الحقائق:
الحراري  التأثير  على  التعرف   )1  -  4(  

والتأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي.
التأثير  على  تعمل  منزلية  كهربائية  أجهزة  أسماء  -  يعدد 

الحراري للتيار الكهربائي )مجموعات تنافسية(.
حرارية  طاقة  إلى  الكهربائية  الطاقة  تحويل  كيفية  -  يفسر 

)عصف ذهني(.
- يعرض فلم تعليمي حول التأثير الحراري.

كمية  على  المؤثرة  العوامل  حول  زماءه  المتعلم  -  يناقش 
الحرارة الناتجة عند مرور تيار كهربي في موصل.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
للتيار  الحراري  التأثير  على  -  يتعرف 

الكهربائي.
للتيار  الحراري  التأثير  عوامل  -  يتعرف 

الكهربائي .

مجال العمليًات:
الطاقة  إلبراز  عملية  تطبيقات   )2  -  4(

الكامنة لدي المتعلمين.
-  ينفذ تجارب عملية على حاالت التأثير الحراري المختلفة 

) احمرار - توهج - انصهار (.
- يشاهد نموذج دائرة الديمر مع المصباح .

)مجموعات  مختلفة  بنماذج  فلين  قاطع  مشروع  -  تنفيذ 
تعاونية(.

-  يطبق عمليًا تجارب على ) التأثير الحراري 
وتوضيح حاالته (.

مجال االتجاهات:
)4 - 3( إدراك أهمية األجهزة التي تعمل 
والمغناطيسي  )الحراري  التأثير  على 

للتيار الكهربائي في حياتنا العملية.

-  يناقش المتعلم أهمية التأثير الحراري للتيار الكهربائي من 
خال األجهزة المستخدمة في الحياة العملية واالستخدام 

السليم لها للحماية من األخطار.
 -  يدرك أهمية األجهزة التي تعمل على التأثير 
حياتنا  في  الكهربائي  للتيار  )الحراري( 

العملية.

مجال االرتباط:
والمعرفة  المهارات  استخدام   )4  -  4(
العلوم   ( األخرى  الدراسية  المواد  من 

والحاسوب والفنية(.

)مجموعات  الحرارية  الكهربائية  المخاطر  المتعلم  يعدد   -
تنافسية( .

الكهربائي  للتيار  الحراري  التأثير  -  يعرف 
واستخداماته عمليًا واألجهزة التي تعمل على 
هذا التأثير باستخدام المهارات والمعرفة من 

المواد الدراسية األخرى )العلوم(.

الصف السادس )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
التأثير احلراري للتيار الكهربائي

 األسبوع
السادس
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التأثير املغناطيسي للتيار الكهربي
 األسبوع
السابع

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال الحقائق:
الحراري  التأثير  على  التعرف   )1  -  4(  

والتأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي.
التي  المنزلية  الكهربية  األجهزة  أسماء  -  يعدد 
الكهربائي  للتيار  المغناطيسي  التأثير  على  تعمل 

)مجموعات تعاونية(.
الطاقة  من  مغناطيسي  مجال  تولد  كيفية  -  يفسر 

الكهربائية )عصف ذهني(.
- يعرض فلم تعليمي حول التأثير المغناطيسي.

على  المؤثرة  العوامل  حول  زماءه  المتعلم  -  يناقش 
التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
-  يتعرف على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي.

التأثير  على  المؤثرة  العوامل  على  -  يتعرف 
المغناطيسي للتيار الكهربائي.

مجال العمليًات:
الطاقة  إلبراز  عملية  تطبيقات   )2  -  4(

الكامنة لدي المتعلمين.
التعليمية  الحقيبة  من  عملية  تطبيقات  -  تنفيذ 

)المغناطيس الدائم / المغناطيس المؤقت (
- ينفذ تطبيقًا عمليًا لعمل مغناطيس كهربائي.

مجال االتجاهات:
)4 - 3( إدراك أهمية األجهزة التي تعمل 
والمغناطيسي  )الحراري  التأثير  على 

للتيار الكهربائي في حياتنا العملية.

على  تعمل  التي  باألجهزة  زماءه  المتعلم  -  يناقش 
التأثير المغناطيسي من واقع الحياة . 

التأثير  على  تعمل  التي  األجهزة  أهمية  -  يدرك 
)المغناطيسي( للتيار الكهربائي في حياتنا العملية.
تعمل  التي  لألجهزة  السليم  االستخدام  -  مراعاة 

على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي.
مجال االرتباط:

والمعرفة  المهارات  استخدام   )4  -  4(
)العلوم  األخرى  الدراسية  المواد  من 

والحاسوب والفنية(.

-  يصمم ملف إِلكتروني عن التأثير المغناطيسي للتيار 
الكهربائي.

-  يتعرف التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي وكيفية 
على  تعمل  التي  واألجهزة  واستخداماته  حدوثه 
هذا النوع من التأثير باستخدام المهارات والمعرفة 
من المواد الدراسية األخرى ) العلوم والحاسوب 

والفنية(.

الصف السادس )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج





الكفايات اخلاصة - املعاييـر
 الصف السابع - بنات 
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الكفايات الخاصة الكفايات العامة
بين  البيئة  بقانون  الخاصة  المفاهيم  بين  الربط   -  1
وخاصة   )2014 لسنة   42( رقم  البيئة  قانون  مواد 
بأقسامها  العملية  الدراسات  ومواد   19 رقم  مادة 
يرافقها  وما  المناسبة  المهارات  بناء  للتوجيه  )يترك 
من أنشطة( لفتح سقف اإلبداع والتفكير الانمطي 
للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع من التنمية والتدريب 

على التطوير.

) 1- 1( التعرف على التيار الكهربائي.

) 1- 2( تنقيذ تجارب عملية على أنواع التيار الكهربائي.

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

) 1- 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى )العلوم واالجتماعيات(.
للمرحلة  والمهارات  المفاهيم  من  التمكن   -  2
في  العلمي  البحث  أساليب  وإتقان  المتوسطة 

مجاالت التخصص.
) 2 - 1 ( التعرف على المحول الكهربي والمقاومة الكهربية.

)2- 2( تنقيذ دوائر إِلكترونية توضح فكرة عمل المحول الكهربي وطرق توصيل المقاومات.

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

)2- 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى )العلوم والفنية(.

الكفايات اخلاصة للصف السابع
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الكفايات الخاصة الكفايات العامة
عند  والسامة  األمن  لقواعد  العملي  التطبيق   -  3
الكهربائية  واألجهزة  اليدوية  العدد  مع  التعامل 

واإِللكترونية .
) 3 - 1 ( التعرف على المكثفات والملفات والمرحل )الرياي( .

)3- 2( تنقيذ دوائر إِلكترونية توضح استخدام العناصر اإِللكترونية وطرق توصيلها .

) 3-3( احترام العمل اليدوي والقائمين عليه.

)3- 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى) العلوم والرياضيات(.
وفقا  المتعلمين  لدى  الكامنة  الطاقات  إبراز   -  4
بالمسابقات  الفعلية  بالمشاركة  العمرية  للمرحلة 

والمعارض واألنشطة
) 4- 1 ( التعرف على الترانزستور والدوائر المتكاملة.

)4- 2( تنقيذ دوائر إِلكترونية توضح استخدام الترانزستور والدوائر المتكاملة.

) 4 - 3( تقدير دور العلماء في اكتشاف العناصر اإِللكترونية وأهميتها في الحياة العملية .

)4- 4( استخدام المهارات والمعرفة من المواد الدراسية األخرى ) العلوم (.

تابع / الكفايات اخلاصة للصف السابع





معايري املنهج للصف السابع
 بنات 
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التيار الكهربائي
 األسبوع

األول

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال الحقائق:
التيار  على  التعرف   )1  -  1(

الكهربائي.
- عرض صور لرموز العناصر اإِللكترونية.

- عرض الحقيبة اإِللكترونية وتوضيح كل جزء فيها.
- رسم مخطط ألنواع التيار الكهربي واستخدامات كل نوع .

التي  واألجهزة  المستمر  التيار  على  تعمل  التي  األجهزة  -  يعدد 
تعمل على التيار المتغير )المائدة المستديرة(.

-  عرض فلم تعليمي لطريقة تحويل التيار المتردد إلي تيار مستمر.
- عرض صور للعناصر اإِللكترونية المستخدمة.

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

تيار  الى  المتغير  التيار  تحويل  كيفية  على  يتعرف 
مستمر.

مجال العمليًات:
)1 - 2( تنقيذ تجارب عملية على 

أنواع التيار الكهربائي.
-  تنفيذ الدائرة باستخدام الحقيبة التعليمية أو المعمل اإِللكتروني.

- تنفيذ توحيد نصف موجة وموجة كاملة.
- تنفيذ دائرة إِلكترونية توضح فكرة عمل الدايود 

) االنحياز األمامي واالنحياز العكسي( .
تيار  إلى  المتغير  التيار  لتحويل  تمرينًا  -  ينفذ 

مستمر باستخدام موحدين أو دائرة قنطرة.
يشاهد الموجة على جهاز راسم اإلشارة .

مجال االتجاهات:
)1 - 3( إدراك أهمية الترشيد في 

استهاك الطاقة الكهربائية
وأهميتها  الكهربائية  الطاقة  توليد  طرق  عن  نقاشية  حلقة  -  يدير 
وتقدير دور العاملين والدولة في إنتاج الطاقة الكهربائية وأهمية 

الترشيد في استهاكها والمحافظة عليها.
الطاقة  استهاك  في  الترشيد  أهمية  -  يدرك 

الكهربائية..

مجال االرتباط:
المهارات  استخدام   )4  -  1(
الدراسية  المواد  من  والمعرفة 
األخرى )العلوم واالجتماعيات(.

-  يرسم الشكل البياني لكل نوع ) التيار المستمر - التيار المتغير( 
المستمر  والتيار  المتغير  التيار  استخدامات  المتعلم  -  يذكر 

)مجموعات تعاونية(.
- يقارن بين أنواع التيار الكهربائي ) التيار المستمر 
-  التيار المتغير ( من حيث المصدر واالستخدام 
باستخدام  نوع  لكل  البياني  الشكل  ورسم 
العلوم  مادة  من  والمعرفة  المهارات 

واالجتماعيات والرياضيات.

الصف السابع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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احملول الكهربائي
 األسبوع

الثاني

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
المحول  على  التعرف   )1  -  2(

الكهربي والمقاومة الكهربية.
- عرض صور للمحول الكهربائي.

- عرض فلم تعليمي للمحول الكهربي.
- عرض نماذج ألنواع المحوالت.

المحوالت  أنواع  عن  يعرفونه  عما  المتعلمين  -  مناقشة 
)مجموعات تنافسية(.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
 - )مكوناته  الكهربي  المحول  على  -  يتعرف 

عمله- استخداماته(.
-  يتعرف على أنواع المحول الكهربي واستخداماته.

مجال العمليًات:
إِلكترونية  دوائر  تنفيذ   )2  -2(
توضح فكرة عمل المحول الكهربي 

وطرق توصيل المقاومات.

-  تنفيذ الدائرة اإِللكترونية باستخدام الحقيبة التعليمية أو المعمل 
اإِللكتروني.

-  ينفذ دوائر إِلكترونية توضح فكرة عمل المحول 
الكهربي . 

محول  على  تحتوي  إِلكترونية  دوائر  -  ينفذ 
التوافق ) الحث اإللكترومغناطيسي ( .

مجال االتجاهات:
استخدام  من  التمكن   )3  -  2(
تنفيذ  خال  من  واألدوات  العدد 

التمرين .

في  المستخدمة  التعليمية  الحقيبة  مكونات  يناقش  ثم  -  يبحث 
التمرين .

-  يتمكن من استخدام العدد واألدوات والحقيبة 
التعليمية.

مجال االرتباط:
المهارات  استخدام   )4  -2(
الدراسية  المواد  من  والمعرفة 

األخرى )العلوم والفنية(.

المحول - يصمم لوحة أَلجزاء المحول الكهربي . عمل  فكرة  توضح  دائرة  -  يصمم 
من  والمعرفة  المهارات  باستخدام  الكهربي 

مادة )العلوم والفنية(.

الصف السابع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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املقاومـــة الكهربائيـــة
 األسبوع
الثالث

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
المحول  على  التعرف   )1  -  2(

الكهربي والمقاومة الكهربية.
- عرض صور للمقاومة الكهربية.

-  مناقشة المتعلمين بوظيفة المقاومة وأهمية وجودها في 
الدوائر اإِللكترونية .

- يعرض صور ألنواع المقاومات الكهربائية.

- يعرض فلمًا تعليميًا الستخدام المقاومات.
- يعرض نموذجًا لجدول االلوان لحساب المقاومة.

- عرض طريقة قياس المقاومة باستخدام جهاز االفومتير.
- استخراج العناصر من الصندوق والتعرف عليها.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على المقاومة الكهربية.

المتغيرة(   - )الثابتة  المقاومات  أنواع  على  -  يتعرف 
واستخداماتها .

-  يحسب قيم المقاومة بالطرق المتاحة )جدول األلوان - 
جهاز األفوميتر - قانون أوم(

مجال العمليًات:
)2-2( تنقيذ دوائر إِلكترونية توضح 
وطرق  الكهربي  المحول  عمل  فكرة 

توصيل المقاومات.

المعمل  أو  التعليمية  الحقيبة  باستخدام  التجربة  -  ينفذ 
اإِللكتروني التجربة العملية.

-  ينفذ دائرة إِلكترونية ) توصيل المقاومات على التوالي 
/ التوازي (.

-  ينفذ دائرة إِلكترونية تحتوي على مقاومة متغيرة.
-  ينفذ دائرة إِلكترونية )منظم جهد( باستخدام المقاومات 
مع قياس المقاومات باألفوميتر والمقارنة مع الحساب 

باأللوان .
مجال االتجاهات:

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

المقاومات  توصيل  بأهمية  الفصل  في  زماءه  -  يناقش 
على التوالي وعلى التوازي.

-  يتمكن من استخدام العدد واألدوات والحقيبة التعليمية.
التوالي  على  المقاومات  توصيل  بين  الفرق  -  يستنتج 

وتوصيلها على التوازي .
مجال االرتباط:

المهارات  استخدام   )4  -2(
الدراسية  المواد  من  والمعرفة 

األخرى )العلوم والفنية(.

-  يصمم دائرة إِلكترونية ويرسم رموز العناصر باستخدام - يصمم لوحة ألنواع مختلفة من المقاومات .
األخرى  الدراسية  المواد  من  والمعرفة  المهارات 

)العلوم والفنية(.

الصف السابع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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املكثفــــات
 األسبوع

الرابع

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
)3 - 1( التعرف على المكثفات 
والملفات والمرحل )الرياي ( .

- عرض مخطط ألشكال مختلفة من المكثفات 
- عرض صور لمكثف مبينا َأجزاءه وأطرافه.

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

- شرح طرق قراءة المكثف للمتعلم )الطالب المعلم(.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على المكثفات.

توصيلها  وطرق  المكثفات  أنواع  على  -  يتعرف 
وقراءة سعتها.

مجال العمليًات:
إِلكترونية  دوائر  تنفيذ   )2-3(
العناصر  استخدام  توضح 

اإِللكترونية وطرق توصيلها

- ينفذ التمرين من خال الحقيبة التعليمية أو المعمل اإِللكتروني 
.

وتفريغ  شحن  توضح  إِلكترونية  دوائر  -  ينفذ 
المكثف .

- توصيل المكثفات على ) التوالى / التوازي (.

مجال االتجاهات:
اليدوي  العمل  احترام   )3-3(

والقائمين عليه.
حدوث  وكيفية  واستخداماته  المكثف  وظيفة  عن  تقرير  -  يعد 

عملية الشحن والتفريغ
مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد  -  يطبق 
العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإِللكترونية 

ويقدر العمل اليدوي والقائمين عليه.
مجال االرتباط:

المهارات  استخدام   )4  -3(
الدراسية  المواد  من  والمعرفة 

األخرى) العلوم والرياضيات(.

إِلكترونية  أجهزة  من  مكثفات  على  تحتوي  حية  لوحة  -  يصمم 
تالفة .

-  يصمم دائرة إِلكترونية لشحن وتفريغ المكثفات 
المواد  من  والمعرفة  المهارات  باستخدام 

الدراسية األخرى) العلوم(.

الصف السابع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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امللفـات - املرحل )الريـالي(
 األسبوع
الخامس

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال الحقائق:
المكثفات  على  التعرف   )1  -  3(

والملفات والمرحل )الرياي ( .
- عرض صور للملف.

- عرض نماذج ألنواع الملفات.
- شرح طرق توصيل الملفات )مجموعات تنافسية(.

- عرض صور للرياي توضح َأجزاءه وتركيبه .
- عرض نماذج ألشكال المرحل )الرياي( .

- شرح استخدام الرياي )عصف ذهني(.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على الملفات. 

- يتعرف على المرحل )الرياي(.

مجال العمليًات:
)3-2( تنفيذ دوائر إِلكترونية توضح 
اإِللكترونية  العناصر  استخدام 

وطرق توصيلها .

الحقيبة  من  ملفات  مجموعة  خال  من  التجربة  -  تنفيذ 
التعليمية للصف السادس أو المعمل اإِللكتروني

 ) التوازي   / )التوالى  على  الملفات  -  يوصل 
ويقرأ القيمة الكلية . 

المرحل  استخدام  إِلكترونية توضح  دائرة  -  ينفذ 
)الرياي(.

مجال االتجاهات:
اليدوي  العمل  احترام   )3-3(

والقائمين عليه.
-  يدير حلقة نقاشية لمكونات الملف وأنواعه وفيما يستخدم 

كل نوع.
مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد  -  يطبق 
العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإِللكترونية 

ويقدر العمل اليدوي والقائمين عليه.
مجال االرتباط:

)3-4( استخدام المهارات والمعرفة 
من المواد الدراسية األخرى) العلوم 

والرياضيات(.

- يصمم لوحة ألنواع الملفات ) الهوائي - ذوالقلب الحديدي 
- ذو قلب فرايت ) برادة حديد (.

 / )التوالي  الملفات  لتوصيل  دائرة  -  يصمم 
باستخدام  الكلية  المقاومة  ويقرأ  التوازي( 
الدراسية  المواد  من  والمعرفة  المهارات 

األخرى) العلوم والرياضيات(.

الصف السابع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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الترانزستـــــور
 األسبوع
السادس

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال الحقائق:
) 4-1( التعرف على الترانزستور 

والدوائر المتكاملة.
- عرض صور للترانزستور توضح تركيبه .

- عرض نماذج للترانزستور.
- شرح استخدام الترانزستور )عصف ذهني(.

- شرح طريقة تحديد أطراف التر انزستور )مجموعات تنافسية(.
)مجموعات  الترانزستور  صاحية  فحص  طريقة  -  مناقشة 

تعاونية(.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
- يتعرف على الترانزستور.

 - )فحصه  الترانزستور  على  -  يتعرف 
تحديد أطرافه(.

مجال العمليًات:
إِلكترونية  دوائر  تنفيذ   )2  -4(
الترانزستور  استخدام  توضح 

والدوائر المتكاملة.

استخدام - تنفيذ التجربة من خال الحقيبة التعليمية أو المعمل اإِللكتروني. توضح  إِلكترونية  دوائر  -  ينفذ 
)الترانزستور(.

مجال االتجاهات:
في  العلماء  دور  تقدير   )3  -  4  (
اإِللكترونية  العناصر  اكتشاف 

وأهميتها في الحياة العملية .

الدوائر  في  الترانزستور  استخدامات  عن  نقاشية  حلقة  -  يدير 
اإِللكترونية .

 -  يقدر دور العلماء في اكتشاف العناصر اإِللكترونية 
)الترانزستور( وأهميته في الحياة العملية.

مجال االرتباط:
المهارات  استخدام   )4  -4(
الدراسية  المواد  من  والمعرفة 

األخرى ) العلوم (.

-  يصمم دائرة إِلكترونية توضح استخدام - يصمم لوحة توضح تركيب وأنواع الترانزستور.
المهارات  باستخدام  الترانزستور 
األخرى  الدراسية  المواد  من   والمعرفة 

) العلوم (.

الصف السابع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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)IC) الدوائـــر املتكاملـــة
 األسبوع
السابع

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال الحقائق:
)4-1( التعرف على الترانزستور والدوائر 

المتكاملة.
- عرض صور للدوائر المتكاملة.

- عرض نماذج حية ألنواع الدوائر المتكاملة.
- شرح استخدام الدوائر المتكاملة )عصف ذهني(.

يكون المتعلم قادرًا على أن :
وأنواعها  المتكاملة  الدوائر  على  -  يتعرف 

ومميزاتها واستخداماتها.
مجال العمليًات:

توضح  إِلكترونية  دوائر  تنقيذ   )2  -4(
استخدام الترانزستور والدوائر المتكاملة.

-  ينفذ التمرين من خال الحقيبة التعليمية أو المعمل 
اإِللكتروني.

)الدوائر  استخدام  إِلكترونية توضح  دائرة  -  ينفذ 
المتكاملة ( .

مجال االتجاهات:
اكتشاف  في  العلماء  دور  تقدير   )3-4(
الحياة  في  وأهميتها  اإِللكترونية  العناصر 

العملية .

في  المتكاملة  الدوائر  بأهمية  نقاشية  حلقة  -  يدير 
األجهزة اإِللكترونية .

العناصر  اكتشاف  في  العلماء  دور  -  يقدر 
اإِللكترونية ) الدوائر المتكاملة ( وأهميتها في 

الحياة العملية .

مجال االرتباط:
من  والمعرفة  المهارات  استخدام   )4-4(

المواد الدراسية األخرى ) العلوم (.
المتكاملة  الدوائر  أنواع  على  تحتوي  لوحة  -  يصمم 

وأهميتها في بناء األجهزة اإِللكترونية.
-  يصمم دائرة إِلكترونية توضح استخدام الدائرة 
من  والمعرفة  المهارات  باستخدام  المتكاملة 

المواد الدراسية األخرى ) العلوم (.

الصف السابع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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الكفايات الخاصة الكفايات العامة
بين  البيئة  بقانون  الخاصة  المفاهيم  بين  الربط   -1
مواد قانون البيئة رقم ))42 لسنة 2014(( وخاصة 
بأقسامها  العملية  الدراسات  ومواد   19 رقم  مادة 
يرافقها  وما  المناسبة  المهارات  بناء  للتوجيه  )يترك 
الانمطي  والتفكير  اإلبداع  سقف  لفتح  أنشطة  من 
للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع من التنمية والتدريب 

على التطوير.

البشرية  الثروات  بالتطبيقات العملية للحفاظ على  التعرف على األخطار الكهربية وطرق الحماية منها   )1-1(
والممتلكات العامة والخاصة.

 )1-2( تمديد وسائل حماية للحفاظ على الثروات البشرية والممتلكات العامة والخاصة.)1-2(

)1-3( اإليمان بأهمية وسائل الحماية للحفاظ على الثروات البشرية والممتلكات العامة والخاصة. )1-3(

 )1-4( استخدام معرفته ومهارته المكتسبة من المواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي)1-4(
للمرحلة  والمهارات  المفاهيم  من  التمكن   -2
في  العلمي  البحث  أساليب  وإتقان  المتوسطة 

مجاالت التخصص.
)2-1( التمكن من مفاهيم وطرق فحص العناصر ولحامها في دوائر الضوء والصوت.

)2-2( استخدام اللحام والعناصر اإِللكترونية في دوائر الصوت والضوء.

)2-3( التفضيل بين أساليب البحث العلمي للبحث في مجال الكهرباء واإِللكترونات.

)2-4( يربط معرفته ومهارته المكتسبة من المواد الدراسية األخرى بموضوع الدرس.

الكفايات اخلاصة للصف الثامن
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الكفايات الخاصة الكفايات العامة
عند  السامة  األمن  لقواعد  الفعلي  التطبيق   -3
الكهربية  واألجهزة  اليدوية  العدد  مع  التعامل 

واإِللكترونية.
)3-1( التعرف على قواعد األمن والسامة وتطبيقها فعليا عند العمل في الورش.

دائرة  خال  من  البسيطة  اإِللكترونية  األجهزة  مع  التعامل  عند  والسامة  األمن  قواعد  على  تطبيق   )2-3(
اإِللكترونات الضوئية.

)3-3( االيمان بأهمية قواعد األمن والسامة عند التعامل مع األجهزة اإِللكترونية البسيطة.
ورش  في  المتبعة  السامة  األمن  قواعد  مع  المدرسة  مرافق  في  المتبعة  والسامة  األمن  قواعد  ربط   )4-3(

الكهرباء.
وفقًا  المتعلمين  لدى  الكامنة  الطاقات  إبراز   -4
بالمسابقات  الفعلية  بالمشاركة  العمرية  للمرحلة 

والمعارض واألنشطة المختلفة .
)4-1( إبراز الطاقات واإلبداعات في اختيار المشاريع وتطبيقها فعليًا على نطاقات واسعة.

)4-2( تنفيذ مشاريع واالشتراك بها في المسابقات والمعارض.

)4-3( احترام وتقدير القائمين على المعارض والمسابقات التي تتيح إبراز الطاقات واإلبداعات.

)4-4( الربط بين معرفته ومهاراته في مادة الديكور والفنية إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.

تابع / الكفايات اخلاصة للصف الثامن
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األخطار الكهربائية ووسائل احلماية
 األسبوع

األول

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال الحقائق:
وطرق  الكهربية  األخطار  على  التعرف   )1-1(
على  للحفاظ  العملية  بالتطبيقات  منها  الحماية 

الثروات البشرية والممتلكات العامة والخاصة.

- عرض صور لألخطار الكهربائية وطرق الحماية منها.
الحريق(  )مطفآت  أنواع  عن  تعليمي  فلم  -  عرض 

واستخداماتها.
- تفسير المتعلم العام ات والترقيمات على المطفأة.

- استنتاج المتعلم وظيفة القواطع األلية.
- شرح المتعلم لأللوان االصطاحية لألساك. 

- عرض خرائط مفاهيم أَلجزاء صندوق المصهرات.
- عرض صور لقاطع التسريب االرضي أجزائة.

-  استقصاء أهمية السلك االرضي في التمديدات الكهربائية 
)عصف ذهني(.

يكون المتعلم قادرًا على ان:
-  يتعرف على األخطار الكهربائية وطرق الحماية 
منها بالتطبيقات العملية للحفاظ على الثروات 

البشرية والممتلكات العامة والخاصة.
-  يتعرف على صندوق التوزيع وأجزائه للحفاظ 
العامة  والممتلكات  البشرية  الثروات  على 

والخاصة.

مجال العمليًات:
على  للحفاظ  حماية  وسائل  تمديد   )2-1(

الثروات البشرية والممتلكات العامة والخاصة.
من تعاونية  مجموعات  خال  من  التمرين   -  تنفيذ 

)3-٥( متعلمين.
األحمال  مع  المصهرات  صندوق  )تمديد  تمرين  -  تنفيذ 

الكهربائية( من خال مجموعات تنافسية

- يطبق عمليًا تمديدات وسائل الحماية.
مع  المناسبة  األتوماتيكية  القواطع  -  يركب 

األحمال في صندوق المصهرات.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االتجاهات:
والسامة  األمن  قواعد  بأهمية  اإليمان   )3-3(

عند التعامل مع األجهزة اإِللكترونية البسيطة.
- بيان المعلم أهمية قواعد األمن والسامة.

األمن  قواعد  أهمية  حول  للمتعلمين  المعلم  -  مناقشة 
والسامة .

-  يعي أهمية قواعد األمن والسامة عند التعامل 
مع األجهزة اإِللكترونية البسيطة.

- يعدد أهمية قواعد األمن والسامة.
مجال االرتباط:

في  المتبعة  والسامة  األمن  قواعد  ربط   )4-3(
مرافق المدرسة مع قواعد األمن السامة المتبعة 

في ورش الكهرباء.

ورش  في  المتبعة  والسامة  األمن  قواعد  المعلم  -  يشرح 
الكهرباء ومرافق المدرسة.

-  يربط قواعد األمن والسامة المتبعة في مرافق 
المدرسة مع قواعد األمن والسامة المتبعة في 

ورش الكهرباء.

الصف الثامن )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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حلام العناصر اإِللكترونية
 األسبوع

الثاني

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

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

العناصر ولحامها في دوائر الضوء والصوت.
- عرض صور توضيحية عن األمن والسامة.

- عرض فيلم تعليمي عن الطريقة الصحيحة للحام.
اسمها  وذكر  الصندوق  من  واألدوات  العناصر  -  استخراج 

ووظيفتها. 
- عرض صورة لجهاز راسم اإلشارة.

-  شرح َأجزاء جهاز راسم اإلشارة )المعلم الصغير(.
- يفسر المتعلم اشكال اإلشارات الجيبية والتماثلية والرقمية.
- تدريب المتعلمين على طرق استخدام جهاز راسم اإلشارة.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
- يستنتج أهمية وصات اللحام.

- يتعرف على َأجزاء جهاز راسم اإلشارة.

مجال العمليًات:
اإِللكترونية  والعناصر  اللحام  استخدام   )2-2(

في دوائر الصوت والضوء.
-  تنفيذ المتعلمين التمرين من خال مجموعات تنافسية من 

)3-٥( متعلمين.
-  تطبيق الدائرة العملية باستخدام اللحام من خال مجموعات 

تعاونية.

-  ينفذ عمليًا توصيل دوائر اإِللكترونية باستخدام 
اللحام.

- يطبق دائرة عملية عن طريق اللحام.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االتجاهات:
الحماية للحفاظ  بأهمية وسائل  )1-3( االيمان 
العامة  والممتلكات  البشرية  الثروات  على 

والخاصة.

- ذكر المعلم أهمية وسائل الحماية.
- مناقشة المعلم المتعلمين حول أهمية وسائل الحماية.

للحفاظ  الحماية  وسائل  أهمية  على  -  يتعرف 
العامة  والممتلكات  البشرية  الثروات  على 

والخاصة.
على  للحفاظ  الحماية  وسائل  فوائد  -  يدرك 
العامة  والممتلكات  البشرية  الثروات 

والخاصة.
مجال االرتباط:

من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  استخدام   )4-1(
المواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.

- اقتراح المتعلمين الشكل النهائي للدائرة العملية.
- رسم المتعلمين الشكل النهائي للدائرة العملية.

مادة  من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  -  يستخدم 
)ديكور - فنية( إلنتاج الشكل النهائي للدائرة 

العملية.

الصف الثامن )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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 تطبيقات على فحص العناصر اإِللكترونية

والكشف عن الكهرباء

 األسبوع
الثالث

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

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

ولحامها في دوائر الضوء والصوت.
في  االعطال  عن  الكشف  يتم  )كيف  مشكلة  -  طرح 

األجهزة( وبحث المتعلمين عن حلول لها.
- عرض صور بها طريقة فحص العناصر اإِللكترونية.

-  رسم دائرة إِلكترونية باستخدام برامج محاكاة الدوائر 
اإِللكترونية .

وذكر  الصندوق  من  واألدوات  العناصر  -  استخراج 
اسمها ووظيفتها.

- عرض صور مبين بها طريقه عمل فاحص الكهرباء.
التعليمية  المجموعات  على  االسئلة  بعض  -  إلقاء 

)الرؤوس المرقمة(.
في  المستخدمة  العناصر  اسماء  المجموعات   -  ذكر 

الدوائر ووظيفتها ورموزها )المائدة المستديرة(.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
- يتعرف على طرق فحص العناصر اإِللكترونية.

-  يتعرف على العناصر اإِللكترونية المكونة لجهاز 
الفاحص ويعدد استخداماته.

مجال العمليًات:
في  اإِللكترونية  والعناصر  اللحام  استخدام   )2-2(

دوائر الصوت والضوء.
-  فحص المتعلمين العناصر اإِللكترونية )مجموعات 

تعاونية(.
- تطبيق المتعلمين دائرة عملية عن طريق مجموعات.

- تنفيذ تمرين عملي لمكتشف الكهرباء.

- ينفذ الدائرة العملية.
طريق  عن  بالدائرة  الكهرباء  مرور  -  يكتشف 

فاحص الكهرباء.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االتجاهات:
)1-3( اإليمان بأهمية وسائل الحماية للحفاظ على 

الثروات البشرية والممتلكات العامة والخاصة.
- شرح للمتعلم أهمية وسائل الحماية.

- تطبيق إجراء وسائل الحماية عند إجراء التجارب.
- يعدد وسائل الحماية.

على  للحفاظ  الحماية  وسائل  بأهمية  -  يؤمن 
الثروات البشرية والممتلكات العامة والخاصة.

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

المواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.
-  مناقشة المتعلمين في ما بينهم )مجموعات تعاونية( 

حول الشكل النهائي للدائرة العملية.
- تصنيع المتعلم شكًا للدائرة العملية تكنولوجيًا.

مادة  من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  -  يستخدم 
للدائرة  النهائي  الشكل  إلنتاج  فنية(   - )ديكور 

العملية.

الصف الثامن )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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تطبيقات على دوائر الصوت
 األسبوع

الرابع

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

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

ولحامها في دوائر الضوء والصوت.
- عرض صور للعناصر اإِللكترونية ورموزها.

- رسم المتعلم رموز العناصر اإِللكترونية.
تعاونية(  )مجموعات  مجموعته  مع  المتعلم  -  بحث 

استخدامات دائرة الصوت في الحياة العملية.
- سؤال المعلم المجموعات )الرؤوس المرقمة(.

- رسم الدائرة اإِللكترونية.
ورموزها  الصوت  لدائرة  اإِللكترونية  العناصر  -  استنتاج 

الفنية )فكر-زاوج- شارك(.
العملية  الحياة  في  الصوت  دائرة  استخدامات  -  شرح 

)المائدة المستديرة(.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
الحياة  في  الصوت  دائرة  استخدامات  -  يحدد 

العملية والعناصر المستخدمة لها.
-  يذكر العناصر اإِللكترونية المستخدمة في دائرة 

الصوت واستخداماتها في الحياة العملية.

مجال العمليًات:
في  اإِللكترونية  والعناصر  اللحام  استخدام   )2-2(

دوائر الصوت والضوء.
- توصيل تمرين عملي لدائرة الصوت اإِللكترونية.

-  تطبيق التمرين العملي بتوفير العناصر اإِللكترونية لدائرة 
منبه ذو نغمتين.

- اكتشاف اعطال الدائرة واصاحها.

- يطبق دائرة صوت اإِللكترونية.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االتجاهات:
المعارض  على  القائمين  وتقدير  احترام   )3-4(

والمسابقات التي تتيح إبراز الطاقات واإلبداعات.
-  شرح المعلم طرق المشاركة بالمعارض التي تتوافق مع 

المرحلة العمرية لدى المتعلمين.
يود  التي  بالمعارض  المشاركة  طرق  المتعلمين  -  اختيار 
لدى  العمرية  المرحلة  مع  تتوافق  بحيث  بها  االشتراك 

المتعلمين.

على  والقائمين  اليدوية  االعمال  -  يحترم 
المعارض.

التي  المعارض  على  القائمين  مجهود  -  يقدر 
تتيح إبراز الطاقات واإلبداعات.

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

والفنية إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.
الصوت  لدائرة  النهائي  الشكل  المتعلم  -  اقتراح 

اإِللكترونية.
- رسم الدائرة النظرية )مجموعات تعاونية(.

مواد  من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  -  يربط 
النهائي  الشكل  إلنتاج   ) الفنية   - )الديكور 

لدائرة الصوت.

الصف الثامن )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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تطبيقات على دوائر الضوء
 األسبوع
الخامس

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

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

ولحامها في دوائر الضواء والصوت.
اإِللكترونية  العناصر  الكتشاف  التعاونية  االلعاب  -  فرق 

المستخدمة في دائرة الضوء.
- رسم الدائرة ببرنامج محاكاة الدوائر اإِللكترونية.

البعض حول استخدامات دائرة  المتعلمين بعضهم  -  سؤال 
الضوء )داخل وخارج الدائرة(.

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

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

- عرض صور الستخدام دائرة الضوء في الحياة العملية.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
في  المستخدمة  اإِللكترونية  العناصر  -  يذكر 
دائرة الضوء واستخداماتها في الحياة العملية.

مجال العمليًات:
اإِللكترونية  والعناصر  اللحام  استخدام   )2-2(

في دوائر الضواء والصوت.
- تنفيذ تمرين عملي بتوفير العناصر اإِللكترونية لدائرة ضوء.

- اكتشاف أعطال الدائرة وإصاحها.
- ينفذ دائرة ضوء إِلكترونية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االتجاهات:
والسامة  األمن  قواعد  بأهمية  اإليمان   )3-3(

عند التعامل مع األجهزة اإِللكترونية البسيطة.
)مجموعات  والسامة  األمن  قواعد  أهمية  المتعلم  -  شرح 

تعاونية(.
- تطبيق المتعلم قواعد األمن والسامة.

عند  والسامة  األمن  قواعد  أهمية  -  يدرك 
التعامل مع األجهزة اإِللكترونية البسيطة.

عند  والسامة  األمن  قواعد  بأهمية  -  يؤمن 
التعامل مع األجهزة اإِللكترونية البسيطة.

مجال االرتباط:
في  المتبعة  والسامة  األمن  قواعد  ربط   )4-3(
مرافق المدرسة مع قواعد األمن السامة المتبعة 

في ورش الكهرباء.

-  شرح المتعلم قواعد األمن والسامة المتبعة في مختبرات 
العلوم وورش الكهرباء.

في  المتبعة  والسامة  األمن  قواعد  -  يربط 
والسامة  األمن  قواعد  مع  العلوم  مختبرات 

المتبعة في ورش الكهرباء واإِللكترونيات.

الصف الثامن )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج



٦٦

اإِللكترونيات الضوئية
 األسبوع
السادس

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال الحقائق:
والسامة  األمن  قواعد  على  التعرف   )1-3(

وتطبيقها فعليًا عند العمل في الورش.
- استنتاج وظيفة اإِللكترونات الضوئية.

- شرح متعلم استخدامات اإِللكترونات الضوئية.
- عرض صور لإللكترونات الضوئية.

باستخدام  حلها  يكون  مشكلة  المعلم  -  ذكر 
اإِللكترونات الضوئية )حل المشكات(.

اإِللكترونات  عن  خارجي  مصدر  من  فقرة  -  عرض 
الضوئية.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
اإِللكترونات  استخدامات  على  -  يتعرف 

الضوئية.
- يفرق بين اإِللكترونات الضوئية وتركيباتها.

مجال العمليًات:
)3-2( تطبيق على قواعد األمن والسامة عند 
من  البسيطة  اإِللكترونية  األجهزة  مع  التعامل 

خال دائرة اإِللكترونات الضوئية.

من  تعاونية  مجموعات  خال  من  تمرين  -  توصيل 
3-٥ متعلمين على اإِللكترونات الضوئية.

على  تمرين  خالها  من  يطبق  تنافسية  -  مجموعات 
اإِللكترونات الضوئية.

- يوصل دائرة إلكترونات ضوئية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االتجاهات:
)4-3( احترام وتقدير القائمين على المعارض 
الطاقات  إبراز  تتيح  التي  والمسابقات 

واإلبداعات.

-  مناقشة المعلم مع المتعلمين حول المسابقات التي 
تتوافق مع المرحلة العمرية لديهم.

-  اختيار المتعلمين المسابقات التي يود االشتراك بها 
بحيث تتوافق مع المرحلة العمرية لديهم.

على  والقائمين  الحرفية  األعمال  -  يحترم 
المسابقات.

-  يقدر مجهود القائمين على المسابقات التي 
تتيح إبراز الطاقات واإلبداعات.

مجال االرتباط:
مادة  في  ومهاراته  معرفته  بين  الربط   )4-4(
الديكور والفنية إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.

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

العملية.

الصف الثامن )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج



٦7

مشاريع متكاملة
 األسبوع
السابع

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال الحقائق:
)4-1( إبراز الطاقات واإلبداعات في اختيار 
المشاريع وتطبيقها فعليًا على نطاقات واسعة.

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

- رسم الدائرة ببرنامج محاكاة الدوائر اإِللكترونية.
للتعرف  المتقطعة  المهام  ترتيب  في  المتعلمين  -  عمل 

على مكونات المشروع.
استخدامات  حول  إلبعض  بعضهم  المتعلمين  -  سؤال 

المشروع )داخل وخارج الدائرة(.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
المشروع  في  المستخدمة  العناصر  -  يذكر 

واستخدام المشروع في الحياة العملية.

مجال العمليًات:
في  بها  واالشتراك  مشاريع  تنفيذ   )2-4(

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

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االتجاهات:
التفضيل بين أساليب البحث العلمي   )3-2(

للبحث في مجال الكهرباء واإِللكترونات. 
األنسب  الطرق  عن  علمي  بأسلوب  المتعلمين  -  بحث 

لتنفيذ الدائرة اإِللكترونية )مجموعات تعاونية(.
األنسب  التوصيل  طرق  بين  -  يفاضل 

بأسلوب علمي.

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

المواد الدراسية األخرى بموضوع الدرس.
المادة  خصائص  الصغير(  )المعلم  المتعلم  -  شرح 

المصنوع منها القصدير.
المكتسبة  ومهارته  معرفته  -  يستخدم 
)العلوم(  األخرى  الدراسية  المواد  من 
منها  المصنوع  المادة  خصائص  الستنتاج 

القصدير.

الصف الثامن )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج





الكفايات اخلاصة - املعاييـر
 الصف التاسع - بنات 



الكفايات الخاصة الكفايات العامة
البيئة وبين  الربط بين المفاهيم الخاصة بقانون   -1
مواد قانون البيئة رقم ))42 لسنة 2014(( وخاصة 
بأقسامها  العملية  الدراسات  ومواد   19 رقم  مادة 
يرافقها  وما  المناسبة  المهارات  بناء  للتوجيه  )يترك 
الانمطي  والتفكير  اإلبداع  سقف  لفتح  أنشطة  من 
للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع من التنمية والتدريب 

على التطوير

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

 )1-2(تطبيق الدوائر اإِللكترونية وتوظيفها عمليًا للحفاظ على الثروات الطبيعية.

)1-3( االيمان بأهمية الترشيد للحفاظ على الثروات الطبيعية.

)1-4( استخدام معرفته ومهارته المكتسبة من المواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.
للمرحلة  والمهارات  المفاهيم  من  التمكن   -2
في  العلمي  البحث  أساليب  وإتقان  المتوسطة 

مجاالت التخصص.
)2-1( التوسع في المعارف للمفاهيم الكهربائية واإِللكترونية وتوظيفها تكنولوجيا في الحياة العملية.

)2-2( التطبيق الفعلي للدوائر اإِللكترونية وتوظيفها تكنولوجيا في الحياة العملية.

)2-3( إتقان أساليب البحث العلمي للبحث في مجال الكهرباء واإِللكترونات.

)2-4( استخدام معرفته ومهارته المكتسبة من المواد الدراسية األخرى خال اجراء التطبيقات العملية.

الكفايات اخلاصة للصف التاسع



الكفايات الخاصة الكفايات العامة
عند  السامة  األمن  لقواعد  الفعلي  التطبيق   -3
الكهربية  واألجهزة  اليدوية  العدد  مع  التعامل 

واإِللكترونية.
)3-1( التعرف على قواعد األمن والسامة عند التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

)3-2( تطبيق على قواعد األمن والسامة عند التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة من خال دائرة اجهزة 
اإلنذار.

)3-3( االيمان بأهمية قواعد األمن والسامة عند التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

)3-4( الربط بين معرفته ومهارته المكتسبة من المواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي للمشروع.
وفقًا  المتعلمين  لدى  الكامنة  الطاقات  إبراز   -4
بالمسابقات  الفعلية  بالمشاركة  العمرية  للمرحلة 

والمعارض واألنشطة المختلفة.
)4-1( التعرف على اإِللكترونات الذكية وطرق المشاركة في المسابقات والمعارض التي توافق مرحلته العمرية.

)4-2( تنفيذ الدوائر اإِللكترونية ذكية واالشتراك بالمسابقات والمعارض التي توافق مرحلته العمرية.

)4-3( االيمان بأهمية المسابقات والمعارض إلبراز الطاقات الكامنة للمتعلمين.

)4-4( الربط بين معرفته ومهارته المكتسبة من المواد الدراسية األخرى خال إجراء التطبيقات العملية.





معايري املنهج للصف التاسع
 بنات 



74

ترشيد الطاقة الكهربائية
 األسبوع

األول

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )1(

مجال الحقائق:
التعرف على أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية للحفاظ 

على الثروات الطبيعية.
-  مشاهدة فلم تعليمي عن وسائل ترشيد الطاقة الكهربائية.

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

- مشاهدة فلم تعليمي لفوائد الترشيد.
-  عرض صور للعناصر المستخدمة في التمرين ورموزها.

- شرح المتعلمين استخدام التمرين في الحياة العملية.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
للحفاظ  الكهربائية  الطاقة  ترشيد  أهمية  -  يذكر 

على الثروات الطبيعية.
في  الدائرة  واستخدامات  الترشيد  فوائد  -  يعدد 

الحياة العملية.

مجال العمليًات:
اإِللكترونية وتوظيفها عمليًا  الدوائر  تطبيق   )2-1(

للحفاظ على الثروات الطبيعية.
من تعاونية  مجموعات  خال  من  التمرين   -  تنفيذ 

)3-٥( متعلمين.
-  مجموعات تنافسية ينفذ المتعلمون تمرينًا عمليًا لترشيد 

الطاقة الكهربائية.

الثروات  على  للحفاظ  عمليًا  تمرينًا  -  ينفذ 
الطبيعية.

- ينفذ تمرينًا عمليًا لترشيد الطاقة الكهربائية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االتجاهات:
والمعارض  المسابقات  بأهمية  اإليمان   )3-4(

إلبراز الطاقات الكامنة للمتعلمين.
فكره  حول  ذهني(  )عصف  المتعلمين  المعلم  -  مناقشة 

جديدة لترشيد الطاقة الكهربائية.
-  االشتراك مع زماءه )مجموعات تعاونية( في تنفيذ فكره 

جديدة في الترشيد.

-  يعبر عن افكاره وطاقته الكامنة بأسلوب متقن.
- يشارك بأفكاره وطاقاته.

مجال االرتباط:
من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  بين  الربط   )4-4(
التطبيقات  إجراء  خال  األخرى  الدراسية  المواد 

العملية.

-  استدالل المتعلم على حكم التبذير واإلسراف في الطاقة 
الكهربائية.

)مجموعات  للترشيد  يدعوا  حديثًا  او  آية  المتعلم  ذكر   -
تنافسية(.

التربية  مادة  في  ومهاراته  معرفته  بين  -  يربط 
التبذير  حكم  على  لاستدالل  اإلسامية 

واإلسراف في الطاقة الكهربائية.
مادة  من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  بين  -  يربط 
فوائد  على  لاستدالل  اإلسامية  التربية 

الترشيد.

الصف التاسع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج



7٥

البوابـــات املنطقيـــة
 األسبوع

الثاني

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
الكهربائية  للمفاهيم  المعارف  في  التوسع   )1-2(
الحياة  في  تكنولوجيا  وتوظيفها  واإِللكترونية 

العملية.

للبوابات  الحقيقة  تعاونية واستنتاج جدًاول  -  مجموعات 
المنطقية األساسية.

- رسم المتعلم الرمز الفني للبوابات المنطقية األساسية.
للبوابات  الحقيقة  تعاونية واستنتاج جدًاول  -  مجموعات 

المنفية.
- رسم المتعلم الرمز الفني للبوابات المنطقية المنفية.

-  استخراج العناصر واألدوات من الصندوق وذكر اسمها 
ووظيفتها.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
- يتعرف على البوابات المنطقية األساسية.

المنطقية  للبوابات  الحقيقة  جدول  -  يستنتج 
المنفية.

مجال العمليًات:
اإِللكترونية  للدوائر  الفعلي  التطبيق   )2-2(

وتوظيفها تكنولوجيًا في الحياة العملية.
تنافسية  مجموعات  خال  من  التمرين  المتعلمين  -  تنفيذ 

من )3-٥( متعلمين.
- ينفذ تمرينًا عمليًا للبوابات المنطقية األساسية.

- ينفذ تمرين عملي للبوابات المنطقية المنفية.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االتجاهات:
)3-3( اإليمان بأهمية قواعد األمن والسامة عند 

التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.
قواعد  باتباع  حلها  يكون  قصة  او  مشكلة  المعلم  -  ذكر 

األمن عند التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.
األجهزة  مع  التعامل  طرق  عن  تعليمي  فلم  -  عرض 

اإِللكترونية المتقدمة.

-  يحترم قواعد األمن والسامة عند التعامل مع 
األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

عند  والسامة  األمن  قواعد  أهمية  -  يدرك 
التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االرتباط:
من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  استخدام   )4-2(
التطبيقات  إجراء  خال  األخرى  الدراسية  المواد 

العملية .

للبوابات  المنطقي  التابع  الستنتاج  المتعلمين  -  مناقشة 
المنطقية األساسية والمشتـقة.

مادة  من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  -  يستخدم 
المنطقي  التابع  استنتاج  في  الرياضيات 

للبوابات المنطقية األساسية.
مادة  من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  -  يستخدم 
المنطقي  التابع  استنتاج  في  الرياضيات 

للبوابات المنطقية المنفية.

الصف التاسع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج



7٦

استخدامات الترانزستور في الدوائر اإِللكترونية
 األسبوع
الثالث

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
للمفاهيم  المعارف  في  التوسع   )1-2(
تكنولوجيا  وتوظيفها  واإِللكترونية  الكهربائية 

في الحياة العملية.

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

- شرح مناطق عمل الترانزستور.
التعليمية  المجموعات  على  األسئلة  بعض  -  إلقاء 

)الرؤوس المرقمة(.
المستخدمة  العناصر  اسماء  المجموعات  -  بيان 

ووظيفتها ورموزها )المائدة المستديرة(.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
- يكتشف اطراف الترانزستور.

لدائرة  اإِللكترونية  العناصر  على  -  يتعرف 
الترانزستور كمفتاح.

مجال العمليًات:
اإِللكترونية  للدوائر  الفعلي  التطبيق   )2-2(

وتوظيفها تكنولوجيا في الحياة العملية.
عمل  )مناطق  عملية  دائرة  المتعلمين  -  تطبيق 

الترانزستور(عن طريق مجموعات.
- تنفيذ دائرة الترانزستور كمفتاح.

عمل  مناطق  إلحدى  عملية  دائرة  -  يطبق 
الترانزستور.

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

في مجال الكهرباء واإِللكترونات.
- سرد المعلم للمتعلمين قصة اكتشاف الترانزستور.

اكتشاف  بها  مر  التي  المراحل  المتعلم  -  ذكر 
الترانزستور.

- يميز بين أساليب البحث العلمي.
- يدرك فضل البحث العلمي في تطور العلم.

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االرتباط:
)3-4( الربط بين معرفته ومهارته المكتسبة من 
النهائي  المواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل 

للمشروع.

- رسم الشكل النهائي للمشروع.
-  مناقشة المتعلمين في ما بينهم حول الشكل النهائي 

للمشروع )مجموعات تعاونية(.
مادة  مع  المتكاملة  ومهارته  معرفته  -  يربط 
)الديكور - الفنية( في إنتاج الشكل النهائي 

للمشروع.

الصف التاسع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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اإلرسال واإلستقبال
 األسبوع

الرابع

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
المعارف  في  التوسع   )1-2(
واإِللكترونية  الكهربائية  للمفاهيم 

وتوظيفها في الحياة العملية.

- رحلة الستديو هات البث اإلذاعي.
- رسم المتعلمين اشكال الموجات.

مراحل  تعاونية(  )مجموعات  مجموعاتهم  المتعلمين  -  مناقشة 
االرسال االذاعي.

مجموعات  المرقمة(  )الرؤوس  المجموعات  المعلم  -  سؤال 
تنافسية.

- عرض صور لمراحل االرسال االذاعي.
-  عرض المتعلم عرضًا تقديميًا )المعلم الصغير( مراحل االستقبال 

االذاعي.
- رسم الدائرة ببرنامج محاكاة الدوائر الكهربائية دائرة راديو بسيط.

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

-  ذكر استخدامات دائرة الراديو البسيط في الحياة العملية )المائدة 
المستديرة(.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
- يعدد مراحل األرسال االذاعي.

المستخدمة في  اإِللكترونية  العناصر  - يذكر 
دائرة الراديو البسيط واستخداماتها في الحياة 

العملية.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال العمليًات:
اإِللكترونية  الدوائر  تنفيذ   )2-4(
بالمسابقات  واالشتراك  ذكية 
مرحلته  توافق  التي  والمعارض 

العمرية.

- تطبيق تمرين عملي لدائرة إرسال اذاعي.
-  تطبيق التمرين العملي بتوفير العناصر اإِللكترونية لدائرة الراديو 

البسيط.
- اكتشاف أعطال الدائرة واصاحها.

إذاعي  إرسال  لدائرة  عملية  دائرة  -  يطبق 
بطرق مبتكره واالشتراك بها في المعارض.
-  يوصل دائرة الراديو البسيط بطريقة مبتكرة 
ويشترك بها بالمسابقات التي توافق مرحلته 

العمرية.

الصف التاسع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

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

واإِللكترونات.

-  شرح المتعلم عملية االرسال بأسلوب البحث العلمي.
-  مناقشة المتعلمين في ما بينهم عملية االستقبال االذاعي باستخدام 

برامج محاكاة الدوائر اإِللكترونية.
التقدم  في  العلمي  البحث  دور  -  يقدر 

التكنولوجي.
- يحترم البحوث العلمية والقائمين عليها.

كفاية عامة
رقم )4(

مجال االرتباط:
ومهارته  معرفته  بين  الربط   )4-4(
الدراسية  المواد  من  المكتسبة 
التطبيقات  اجراء  خال  األخرى 

العملية.

المنحنيات  داللة  حول  بعضًا  بعضهم  مع  المتعلمين  -  مناقشة 
الموجودة بالرسم.

المطلوب  التردد  حول  بعضًا  بينهم  ما  في  المتعلمين  -  مناقشة 
للصوت حتى يستطيع اإلنسان االستماع له.

من  المكتسبة  ومهاراته  معرفته  -  يربط 
مع  للتعامل  والرياضيات  العلوم  مادة 

المنحنيات.
مادة  من  المكتسبة  ومهاراته  معرفته  -  يربط 
لسماع  المطلوب  التردد  لتحديد  العلوم 

الصوت.
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وحدة اإلظهار الرقمية
 األسبوع
الخامس

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )2(

مجال الحقائق:
المعارف  في  التوسع   )1-2(
للمفاهيم الكهربائية واإِللكترونية 
الحياة  في  تكنولوجيا  وتوظيفها 

العملية.

-  فرق األلعاب التعاونية الكتشاف العناصر اإِللكترونية المستخدمة 
في دائرة اظهار األرقام والحروف.

- رسم الدائرة باستخدام برامج محاكاة الدوائر اإِللكترونية .
)إظهار  دائرة  استخدامات  البعض حول  بعضهم  المتعلمين  -  سؤال 

األرقام والحروف( )داخل وخارج الدائرة(.
-  عرض فيلم تعليمي )عن استخدامات دائرة العداد اإِللكتروني في 

الحياة(.
- استخراج العناصر واألدوات من الصندوق وذكر اسمها ووظيفتها.
- عرض صور الستخدام دائرة العداد اإِللكتروني في الحياة العملية.

يكون المتعلم قادرًا على ان:
المستخدمة  اإِللكترونية  العناصر  -  يذكر 
والحروف(  األرقام  )إظهار  دائرة  في 

واستخداماتها في الحياة العملية.
في  المستخدمة  اإِللكترونية  العناصر  -  يعدد 
دائرة العداد اإِللكتروني واستخداماتها في 

الحياة العملية.

مجال العمليًات:
للدوائر  الفعلي  التطبيق   )2-2(
اإِللكترونية وتوظيفها تكنولوجيا 

في الحياة العملية.

إظهار  لدائرة  اإِللكترونية  العناصر  بتوفير  العملي  التمرين  -  توصيل 
األرقام والحروف.

العداد  لدائرة  اإِللكترونية  العناصر  بتوفير  العملي  التمرين  -  يطبق 
اإِللكتروني.

- اكتشاف اعطال الدائرة واصاحها.

- يطبق دائرة عملية باستخدام وحدة اإلظهار 
الرقمية.

الصف التاسع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال االتجاهات:
قواعد  بأهمية  االيمان   )3-3(
مع  التعامل  عند  والسامة  األمن 

األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

- ذكر المتعلم مواقف ألشخاص أخلوا بقواعد األمن والسامة.
-  عرض تقديمي )المعلم الصغير( طرق التعامل الصحيح مع العناصر 

اإِللكترونية المستخدمة واألجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

عند  والسامة  األمن  قواعد  أهمية  -  يعي 
التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

عند  والسامة  األمن  قواعد  بأهمية  -  يؤمن 
التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.

كفاية عامة
رقم )2(

مجال االرتباط:
)2-4( استخدام معرفته ومهارته 
الدراسية  المواد  من  المكتسبة 
التطبيقات  اجراء  خال  األخرى 

العملية .

OPEN مثا من خال وحدة  -  تصميم المتعلم دائرة إظهار لكلمة 
اإلظهار الرقمية.

- ابتكار المتعلم دائرة عداد إِلكتروني لمضاعفات العدد 2 مثا .

اللغة  مادة  في  ومهاراته  معرفته  -  يستخدم 
االنجليزية خال اجراء التطبيقات العملية.
مادة  في  ومهاراته  معرفته  -  يستخدم 
التطبيقات  إجراء  خال  الرياضيات 

العملية.
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أجهــــزة اإلنـــذار
 األسبوع
السادس

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )3(

مجال الحقائق:
عند  والسامة  األمن  قواعد  على  التعرف   )1-3(

التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة.
إنذار  دائرة  باستخدام  حلها  يكون  مشكلة  المعلم  -  طرح 

)حل المشكات(.
- استنتاج استخدام دائرة اإلنذار.

- يكتشف العناصر اإِللكترونية المستخدمة بالدائرة.
- عرض فلم تعليمي إجهزة اإلنذار.

-  عرض تسجيل صوتي لنغمات صافرات اإلنذار وشرح 
مدلول كل نغمة.

- ذكر استخدامات الدائرة )الطاولة المستديرة ( .

يكون المتعلم قادرًا على أن:
المستخدمة  اإِللكترونية  العناصر  -  يتعرف على 
بدائرة اإلنذار واستخدامها في الحياة العملية.

اإلنذار  اجهزة  استخدامات  على  -  يتعرف 
والعناصر المستخدمة في الدائرة.

مجال العمليًات:
عند  والسامة  األمن  قواعد  على  تطبيق   )2-3(
التعامل مع األجهزة اإِللكترونية المتقدمة من خال 

دائرة اجهزة اإلنذار.

-  تنفيذ تمرين دائرة إنذار من خال مجموعات تعاونية من 
3-٥ متعلمين.

- مجموعات تنافسية يطبق من خالها الدائرة العملية.
- ينفذ دائرة عملية لجهاز إنذار.

كفاية عامة
رقم )1(

مجال االتجاهات:
على  للحفاظ  الترشيد  بأهمية  اإليمان   )3-1(

الثروات الطبيعية.
الثروات  على  للمحافظة  الترشيد  أهمية  المعلم  -  ذكر 

الطبيعية.
الترشيد  أهمية  عن  زماءهم  المتعلمين  -  مناقشة 

)مجموعات تعاونية(.

الثروات  على  للحافظ  الترشيد  أهمية  -  يعي 
الطبيعية.

الثروات  على  للحفاظ  الترشيد  بأهمية  -  يؤمن 
الطبيعية.

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

المواد الدراسية األخرى إلنتاج الشكل النهائي.
- اقتراح المتعلم الشكل الخارجي لدائرة اإلنذار.

- يصنع المتعلم شكل المشروع تكنولوجيا.
-  يستخدم معرفته ومهارته المكتسبة من مواد ) 
الديكور- الفنية( إلنتاج الشكل النهائي لدائرة 

اإلنذار.
مواد  من  المكتسبة  ومهارته  معرفته  -  يستخدم 
النهائي  الشكل  إلنتاج  الفنية(  الديكور-   (

للمشروع.

الصف التاسع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج
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اإِللكترونيات الذكية
 األسبوع
السابع

معايير المنهجأنشطة التعلم المقترحةالكفاية الخاصةالكفاية العامة

كفاية عامة
رقم )4(

مجال الحقائق:
)4-1( التعرف على اإِللكترونات الذكية وطرق 
المشاركة في المسابقات والمعارض التي توافق 

مرحلته العمرية.

- عرض فيديو تعليمي يوضح اإِللكترونات الذكية .
المتقطعة  المهام  ترتيب  في  المتعلمين  -  عمل 

)Jigsaw( للتعرف على مكونات المشروع.
-  سؤال المتعلمين بعضهم البعض حول استخدامات 

المشروع )عصف ذهني(.

يكون المتعلم قادرًا على أن:
المشروع  في  المستخدمة  العناصر  يذكر   -

واستخدامات المشروع في الحياة العملية.

مجال العمليًات:
الذكية  اإِللكترونية  الدوائر  تنفيذ   )2-4(
توافق  التي  والمعارض  بالمسابقات  واالشتراك 

مرحلته العمرية.

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

- يطبق تمرينًا عمليًا لدائرة إلكترونات ذكية.

كفاية عامة
رقم )2(

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

في مجال الكهرباء واإِللكترونات.
بأسلوب  بالدائرة  االعطال  عن  المتعلمين  -  بحث 

علمي )مجموعات تعاونية(.
- يبحث بأسلوب علمي.

مجال االرتباط:
)2-4( استخدام معرفته ومهارته المكتسبة من 
المواد الدراسية األخرى خال إجراء التطبيقات 

العملية.

لغة  مفهوم  حول  بعض  بعضهم  المتعلمين  -  مناقشة 
البرمجة وطرق التعامل مع الكمبيوتر.

- يستخدم معرفته ومهاراته المكتسبة من مادة 
الكمبيوتر  مع  للتعامل  والعلوم  الحاسوب 

ولغة البرمجة المستخدمة.

الصف التاسع )بنات( : الكفايات - أنشطة التعلم المقترحة - معايير المنهج



حمتوى منهج الصف السادس



الكهربائية الطاقة 
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مقدمــــــــــــة:

الطاقة الكهربائية هي إحدى الصور المهمة للطاقات التي تستخدم في شتى المجاالت ، والتي ال غنى عنها في حياتنا اليومية في 
االستخدامات المنزلية كاإلنارة والتدفئة وتشغيل األجهزة الكهربائية المنزلية وكافة المجاالت األخرى مثل الصناعة واالتصاالت 

والمجاالت العلمية.
مجاالت استخدام الكهرباء:

يتفاعل اإلنسان معه وبشكٍل يومي؛  الرئيسي لكل ما  المحرك  تتلّخص في كونها  الكهربائّية في حياتنا أهمّية كبيرة جًدا  للطاقة 
فاإلنسان غير قادر أبدًا على االستغناء عن الطاقة الكهربائية نظرًا لدخولها في العديد من األمور المهّمة والحّساسة، ومن ضمن أبرز 

المجاالت المهّمة التي يحتاج اإلنسان فيها للكهرباء ما يلي: 
مدار  وعلى  يومّي  وبشكٍل  وباستمرار  إليها  اإلنسان  يحتاج  التي  القطاعات  أهمِّ  من  واحٌد  الصحي  المجال الصحــــي:  القطاع 
الذي  األمر  تعتمد عليها،  اليوم  الطبية  فكاّفة األجهزة  الكهربائّية؛  الطاقة  اليوم على  يقوم  القطاع  الساعة. وهذا 
دفع بالمستشفيات إلى اقتناء الموّلدات الكهربائية القادرة على توليد الطاقة الكهربائية في الحاالت الطارئة التي 

تقطع فيها. 
 المجال الصناعي:  المصانع هي األخرى ليست بمعزل عن الطاقة الكهربائّية؛ فالطاقة الكهربائية هي التى تحرك آالت هذه المصانع، 
 فقد صممت هذه اآلالت لتعمل بهذه الطريقة، وقد أّدت هذه الطريقة في الصناعة إلى اندثار أنواع الصناعة التقليدية 

القائمة على العمل اليدوي. 



8٦

المجال المنزلـــي:  في ظّل التقنيات الحديثة ال يمكن أن يستغني اإلنسان في منزله عن الطاقة الكهربائية، فأغلب األجهزة المهّمة في 
المنزل هي أجهزة تعمل بالطاقة الكهربية . 

المجاالت األخرى:  تدخل الطاقة الكهربائية في مجاالت أخرى متعّددة، منها إضاءة الشوارع، وفي مجال اإلتصاالت، وفي القطاع 
التجاري، وفي المجال التعليمي، وفي العديد من المجاالت األخرى. 
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استخــــداماتها:

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي اإلنـــارة :

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي التدفئــة والتسخيـــــن :
إنارة الطرق

فرن كهربي

إنارة المنازل

مدفأة

تزيين المرافق

محمصة خبز
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استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي التبريــــد :

مجفِّف شعر

ثالجـــة

ِمْكـــــواة مالبس

ثالجة عرض

غاليــــــة ميــــــاه

وحدة تبريد منفصلة
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استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي أجهزة العرض الترفيهية والعلمية :

استخــــدام الطاقـــــة الكهربيــة فـي أجهزة التنظيـــف :

تـــلفـــاز

مكـــــنسة سيـــــارة

حـــــاسب آلي

مــكــنسة كـــهربـــائية

جهاز عرض بيانات

غســـالة
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هو جهاز ميكانيكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بوجود مجال مغناطيسي. ويعمل المولد الكهربائي على مبدأ الحث 
الكهرومغناطيسي .

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

احملــــرك الكهربــــي:
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المتوفرة  الطاقة  إلى آخر حسب مصادر  الطاقة من شكل  الحقيقة عملية تحويل  الكهربائية هي في  الطاقة  إنتاج  أو   إن عملية توليد 
ومن الممكن أن نتنج الطاقة الكهربائية من طاقات طبيعية أو صناعية .

إنتاج الطاقة الكهربائية:

طاقة كيميائية

احتراق وقود

طاقة الرياح

طاقة نووية

مساقط المياه

خاليا شمسية
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)1( الطاقة الشمسية :
أهم  من  يعد  والمتجددة  النظيفة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الشمسية  األلواح  استخدام  إن 

الطرق لتوليد الطاقة الطبيعية بشكل منعزل عن الشبكة المحلية.
األمر  هذا  يوم.  كل  أحدث  وتصاميم  كفاءة،  أكثر  تصاميم  نرى  بدأنا  الوقت،  مرور  ومع 
يجعل من إنتاج الطاقة من خال »الخلية الضوئية« مقارنة مع الطاقة المنتجة من احتراق 

الوقود قابلية أكبر للتطبيق والتنفيذ ألصحاب المنازل والشركات.
في الوقت نفسه، من المستبعد أن المصانع تستمد حاجتها من الطاقة الكهربائية من الطاقة 

الكهرباء« في  الضوئية إلنتاج  »الخلية  تقنية  أين تصبح  يدري  تتطلبها معداتها، لكن من  التي  الضخمة  الطاقة  نظرًا لكمية  الشمسية 
السنوات القادمة!

لتوفير  الشمسية  األلواح  االصطناعية  األقمار  استخدمت  حيث  النائية،  للمناطق  الكهرباء  إلنتاج  جًدا  مهمة  التقنية  هذه   وتعد 
الطاقة الكهربائية لسنوات عديدة .

شكل  على  الواحد  اللوح  داخل  تتواجد   ، ضوئية  خايا  من  الشمسية  األلواح  تتألف 
مصفوفة ذات بعدين، وللخايا الشمسية مزايا عديدة أهمها أننا قادرون على الجمع بين 
أعداد مختلفة من الخايا الشمسية لتوفير قدر أكبر من اإلنتاج الكهربائي، وهذه الطريقة 
تجعل من إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية خيارًا قابًا للبقاء فترات أطول لتزويد 

البيوت والشركات بالطاقة الكهربية .
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)2( استخدام الطاقة الكهربية المتولدة من التفاعالت الكيميائية :
تمتاز  التي  و  للشحن  قابلة  غير  بطاريات  رئيسان،  نوعان  منها  ويوجد  فولتا(  رو  )الساند  اإليطالي  العالم  باختراعها  قام   البطارية 
 بسعتها العالية، وبطاريات ثانوية قابلة للشحن و هي النوع الذي يحتاج الى شحنه بالكهرباء قبل أن نقوم باستخدامها ، و يتكون كا النوعين 
 إما من خايا سائلة أو من سر خايا جافة ، و هذه البطارية يمكن الحصول عليها من األسواق كما يمكن أن نقوم بتصنيع أنواع منها في المنزل من 

بعض المواد المنزلية .

)3( توليد الطاقة الكهربية من استغالل طاقــــة الريــــــاح  :
هي عملية تحويل حركة الرياح إلى طاقة كهربائية وذلك باستخدام التوربينات، وُتَعدُّ طاقة 
الرياح آمنة فضًا عن أنها من أحد أفراد عائلة الطاقة المتجددة، وهي طاقة بيئية ال يصدر 
عن  فضا  الحراري  االحتباس  ظاهرة  بعد  اآلن  العالم  يتجه  بالبيئة،  مضرة  ملوثات  منها 
بديلة وللتخفيف من استخدام  المتجددة كمصادر طاقة  الطاقة  التلوث، العتماد مصادر 

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

-  نحصل على الطاقة الميكانيكية من حرق الوقود الناتج من ) البترول والغاز الطبيعي ( والصور التالية توضح أنواع مختلفة من آالت 
تحول الوقود إلى طاقة ميكانيكية تشغل المولد الذي يحول تلك الطاقة إلى كهربائية .

)4( توليد الطاقة الكهربية من الشالالت وحركة المد والجذر ومساقط المياه خلف السدود المقامة على األنهار:
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)6( توليد الطاقة الكهربية عن طريق طاقة البخار :

)7( توليــد الطاقة الكهربيــة عن طريق المفاعالت النويية :



البسيطة  الكهربية  الدائرة 
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مقدمــة:
سميت الدائرة الكهربائية بـِدائرة؛ ألن التيار الكهربائي ال يسري في الدائرة إال إذا كانت في مسار مغلق مثل الدائرة. وسميت بـكهربائية 

ألن عملها يعتمد على الكهرباء .

عناصر الدائرة الكهربائية البسيطة:

)1( مصدر التيار الكهربائي:
كل جهاز ينتج تيارًا أو يولد تيارًا كهربائيًا يسمى مصدرا أو مولدًا للتيار الكهربائي يمتاز 

بقطبين مختلفين أحدهما سالب و األخر موجب .
مثال: بطارية - علبة التغدية الكهربائية )مولد التيار( - مولد دراجة ...

رمز البطاريـــةصورة البطاريــــة

الدائرة الكهربائية المغلقة والمفتوحةالدائرة الكهربائية البسيطة
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رمز المصباح الكهربائيصورة المصباح الكهربائي

رمز المفتاح الكهربائيصورة المفتاح الكهربائي

)2( الحمل الكهربائي :
كل جهاز يستقبل التيار الكهربائي ويستهلك جزءًا منه أثناء تشغيله يسمى حمًا كهربائيًا، ويمتاز بطرفين متماثلين .

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

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

يعمل قاطع التيار على إغاق الدائرة الكهربائية ليمر التيار ويضيء المصباح، ونقول إن الدائرة مغلقة، أو إبقائها مفتوحة فا يصل التيار الكهربائي وال 
يضيء المصباح ونقول إن الدائرة مفتوحة . 
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)4( أسالك التوصيل الكهربائي :
بالباستيك  للتيار كالنحاس مغلفة  التوصيل، وهي مؤلفه من أساك موصلة  الكهربائية نستخدم أساك  الدائرة  بين عناصر  للربط 

رمز األسالك الكهربائيةصورة األسالك الكهربائيةالعازل.

متثيل الدائرة الكهربائية:

ملحوظــــة :

بطارية ومصباح وأساك  إلى  نحتاج  دائرة  ، ولصنع  الكهرباء  عبره  تمر   ) األساك  ) من  عبارة عن طريق  الكهربائية هي  �  الدائرة 

توصيل، وتستخدم األساك لتوصيل طرفي المصباح بطرفي البطارية ، ووظيفة البطارية هي توليد تيار كهربائي يمر عبر األساك 
إلى المصباح ، فيضيء عند مرور التيار فيه . 

� تسمى البطارية مولدًا والمصباح مستقبًا ) حمًا كهربائيا ( .
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الدائرة الكهربائية املفتوحة واملغلقة:
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يقصد بالكميات الكهربائية األساسية فرق الجهد الكهربائي وشدة التيار والمقاومة الكهربائية ، وهذه الكميات هي عناصر القدرة الكهربائية ألى 
جهاز يعمل على التيار الكهربائي . 

الكميات الكهربائية األساسية:

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

ذات جهد منخفض ، ويرمز له بالرمز ) V ( ووحدة قياسه ) الفولت (.
)2( شدة التيار الكهربي :

 ) I ( هي مقدار الشحنة المارة في موصل في ثانية واحدة ، ويرمز له بالرمز
.) A  ووحدة قياسه ) األمبير

)3( المقاومة الكهربية :
جميع المواد لها مقاومة كهربية وهي تعني درجة معاكسة مرور التيار الكهربي في المادة بدرجات متفاوتة بين الصغر والكبر ويرمز 

.) W  ( ووحدة قياسها هي ) األومR( لها بالرمز



103

رموز بعض العنارص الكهربائية:





جهاز اآلفوميرت
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جهاز اآلفوميتر الرقمي

يتألف من عدد من األجهزة مجتمعة في جهاز واحد  
ويوجد منه نوعان: )جهاز آفوميتر تناظري  -  جهاز آفوميتر رقمي(

مميزات أجهزة القياس الرقمية

)1( تعطى قراءة واضحة ومباشرة .
)2( دقه القراءة وقلة الخطأ .

)3( سهولة القراءة ألي شخص غير متخصص .
)4(  سهولة حمل ووضع الجهاز وال يوجد شرط لوضع الجهاز سواء أكان أفقيًا أم 

رأسيًا .
)٥( ال نحتاج لضبط األصفار .

جهاز اآلفوميتر التناظري

جهــــاز  اآلفوميرت :
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طريقة التوصيل في الدائرةوضع جهاز اآلفوميترالكمية المراد قياسها
على التوازيالفولتميترالجهد
على التوالياألميترالتيار

على طرفي المقاومة بعد فصلها من الدائرةاألوميترالمقاومة

قياس الكميات الكهربية األساسية باستخدام جهاز اآلفوميرت:



قانون أوم
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مقدمــة:
قانون أوم هو مبدأ  أساسي في الكهرباء، أطلق عليه هذا االسم نسبة إلى واضعه الفيزيائي األلماني »جورج سيمون أوم«.

فقد أجرى أوم تجارب لقياس فرق الجهد الكهربائي المطبق على دوائر كهربائية بسيطة وشدة التيار الكهربائي المار فيها، مع تغيير 
طول السلك المستخدم فيها ، واستنتج بعض المعادالت المعقدة والتي جرى تعديلها حتى وصلت لصورتها البسيطة المبينة .

وينص قانون أوم على :
أن فرق الجهد الكهربائي بين طرفي موصل يتناسب طرديَا مع شدة التيار الكهربائي المار فيه

أو »التيار المار فى مقاومة يتناسب طرديا مع قيمة الجهد المسلط على المقاومة وعكسيا مع قيمة المقاومة«
V = I * R

حيــث :
. )A( ورمزها  )Ampere( قيمة التيار المار فى المقاومة ويقاس بوحدة األمبير  : I
. )V( ورمزه )Volt( قيمة الجهد المسلط على المقاومة ويقاس بوحدة الفولت : V

. ) W ( ورمزها ) ohm ( قيمة المقاومة المار بها التيار الكهربي وتقاس بوحدة األوم : R
التيار،  زاد  المقاومة  على  المسلط  الجهد  زاد  كلما  أنه  السابقة  العاقة  من  ويتضح 

والعكس صحيح، وأيضا كلما قلت قيمة المقاومة زاد التيار، والعكس صحيح. 
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العالقة بني الكميات الكهربية األساسية 



الدوائر الكهربائية املركبة
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تتكون المفاتيح الكهربائية من عدة أنواع 
� مفتاح طريق واحد

� مفتاح طريقين

� مفتاح ثاث طرق

يستخدم مفتاح ) 3 طرق ( في إشارات المرور اليدوية 

أنـــواع املفاتيــح الكهربائية :

تمرين يوضح وظيفة مفتاح 3 طرق



الكهربائية املقاومة 
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مقدمــة :
بها  تمتاز  خاصّية  وهي  خالها،  الكهربائي  التّيار  لسريان  المواد  مقاومة  عن  يعّبر  فيزيائي  مصطلح  هي  الكهربائّية   المقاومة 
حركة  بإعاقة  تقوم  فهي  ذلك  ومع  الكهربائي،  للتّيار  موصلة  مواد  تسّمى  الفّلزات  فمثًا  الّدرجات  باختاف  ولكن  المواد،  جميع 
 اإِللكترونات إلى حّد ما، ولكْن بنسبة بسيطة، أّما المواد غير الموصلة فهي تعيق حركة اإِللكترونات بشكل كبير، حّتى إّنها تمنع مرورها، 

. )W( ووحدة قياس قيمتها األوم ،)R( يرمز للمقاومة بالحرف الاتيني

مان يؤّثران على قيمة المقاومة وهـما:  هناك عامالن مهَّ
� الماّدة المصّنوع منها المقاومة ، فطبيعة المواد تختلف ، وبالّتالي فإّن مقاومتها تختلف .

�  الحرارة ، تقّل مقاومة الموصل بانخفاض درجة الحرارة، والعكس صحيح، وهناك عاقة تربط بين 

كّل ماّدة مع مقدار التغّير في درجة الحرارة وتسّمى بالمعامل الحراري .
أهم استخدامات المقاومة الكهربية:

الجهود والتيارات  للتحكم في  الكهربائية  المقاومة  �  باختصار نستخدم 

نوع  حسب  علي  ذلك  ويتم  المختلفة ،  الدائرة  َأجزاء  عبر  تسري  التي 
التوصيل هل هو توالي أم توازي ، فالتوصيل على التوالي يتحكم في 

الجهود والتوصيل علي التوازي يتحكم في التيارات .

العوامل املؤثرة عىل املقاومة الكهربية :

مقاومة كربونية



11٥

)1( المقاومات الثابتة :
بثبات  المقاومات  هذه  وتمتاز  قيمتها  تتغير  ال  التي  المقاومات  تلك  وهي 
قيمتها وتختلف في استخدامها على حسب قدرتها في تمرير التيار الكهربائي 
وأخرى  الكبيرة  التيارات  في  تستخدم  كبيرة  أحجام  ذات  مقاومات  فهناك 

صغيرة للتيارات الصغيرة .
 )2( المقاومات المتغيرة :

وهي المقاومات التي يمكن ان تتغير قيمتها ضمن مدى معين ولهذه المقاومات  ثاثة 
أطراف، طرفان يمثان نهايتي المقاومة والطرف الثالث منزلق يتحرك فوق 

عنصر مقاوم، وتحصل بذلك على قيم مختلفة للمقاومة تتراوح بين الصفر 
والقيمة الكلية التي تكون مسجلة عليها. 

أشكال مختلفة للمقاومات المتغيرة :

أنواع املقاومات بحسب قيمتها :

رمز المقاومة الثابتة

رمز المقاومة المتغيرة
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أنواع املقاومات بحسب مادة التصنيع:
تصنف المقاومات وفق مادة صنعها إلى مقاومات: كربونية ، غشائية ، سلكية ، سطحية ، شبكية ، ضوئية ومقاومات أخرى خاصة . 

)1(  المقاومات الكربونية :
مصنوعة من الكربون محاطة بحلقات ملونة بألوان مختلفة، تشكل كودا  لتحديد قيمتها ، وهناك جدًاول خاصة بذلك ، ويبين الشكل 

التالي مقاومة كربونية.

)2( المقاومات الغشائية :
وهي تشبه المقاومات الكربونية من حيث الشكل الخارجي ولكنها أكثر 

دقة وأعلى تكلفة كما في الشكل التالي
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)3( المقاومات السلكية  :
وتصنع هذه المقاومات من معدن النيكل كروم ألنه يتحمل الحرارة وال تتغير قيمته بارتفاع درجة 
الحرارة حيث ُيلف سلك النيكل كروم على شكل أسطواني من مادة معزولة تتحمل الحرارة وتكتب 

قيمة المقاومة السلكية وقدرتها عليها مباشرة
: )LDR( المقاومة الضوئية )4(

هى مقاومة حساسة للضوء تتغير مقاومتها من حوالى مليون أوم إلى صفر  
عند سقوط الضوء عليها .

المرور من خالها وعندما  من  التيار  تمنع  وبالتالى  عالية  المقاومه  تكون 
إلى  التيار  فيمر  شيء  ال  إلى  مقاومتها  أوتسقط  تنهار  عليها  الضوء  يسقط 
المقاومة  تستخدم  التى  الدوائر  أغلب  فكرة  هى  وهذه  األخرى  الجهة 

الضوئية .
استخدامات المقاومة الضوئية :

- التحكم يف تشغيل فاش الكامريا .
- التحكم يف إضاءة الشوارع ليًا .

- ترشيد استهاك الطاقة الكهربية يف أجهزة اهلاتف النقال .
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)5( المقاومة الحرارية :
الثيرمستور وهي المقاومة التي تتغير مقاومتها بتغير درجة الحرارة  ، ويوجد منها نوعان:

ذو معامل حراري موجب  : PTC  وتزداد قيمتها بارتفاع درجة الحرارة ، وتستخدم في محركات الثاجات الكهربائية .

       

ذو معامل حراري سالب: NTC  وتقل قيمتها بارتفاع درجة الحرارة ، وتستخدم كمقياس لدرجة الحرارة .



تابع املقاومة الكهربائية
)طرق توصيل املقاومات(
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: Series Connection 1( توصيل المقاومات على التوالي(
- يتم توصيل المقاومات على التوالي للحصول على قيم مقاومات كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة .

-  مثاًل: لتوصيل ثاث مقاومات على التوالي يتم توصيل نهاية المقاومة األولى ببداية المقاومة الثانية ونهاية المقاومة الثانية ببداية 
الثالثة وهكذا بحيث يكون هناك مسار واحد للتيار والشكل التالي يوضح توصيل التوالي:

خواص توصيل المقاومات على التوالي :

أوال : التيار 
- يكون التيار متساويًا في جميع َأجزاء الدائرة .

ملحوظة : بما أن التيار متساٍو في جميع َأجزاء الدائرة  فيمثل بالصيغة الكهربائيه  )I( في جميع َأجزاء الدائرة
I = It = I1 = I2 = I3

طـــرق توصيــل املقاومـــات :
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ثانيا : الجهد :
يتجزأ على المقاومات حسب قيمتها.

- الجهد الكلي )Vt( : يساوي مجموع الجهود الجزئية
ثالثا : المقاومة : 

- املقاومة الكلية )Rt( تساوي جمموع املقاومات املوصلة عىل التوايل.
: Parallel Connection 2( توصيل المقاومات على التوازي(

- يتم توصيل المقاومات على التوازي للحصول على قيم مقاومات صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة .
-  لتوصيل ثاث مقاومات على التوازي توصل كل البدايات مع بعضها بعضًا في طرف واحد وتوصل كل النهايات في طرف آخر، 

أي تتعدد مسارات التيار ويتجزأ، وتقع كل المقاومات تحت نفس الجهد كما يبين الشكل التالي :

Rt = R1 + R2 + R3 + .…  

Vt = V1 + V2 + V3 + ….
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خواص توصيل المقاومات على التوازي:

أوال : التيار 
-  يتجزأ التيار الكلي على المقاومات حسب قيمتها.

 - التيار الكلي )It( يساوي مجموع التيارات الفرعية.
ثانيا : الجهد: 

- الجهد يكون ثابتًا ومتساويًا على جميع المقاومات  
فيمثل  التوازي  دائرة  في  متساو  الجهد  أن  بما   : ملحوظة 

بالصيغة الكهربائية )V( في جميع َأجزاء الدائرة
ثالثا : المقاومة :

مقلوب المقاومة الكلية يساوي مجموع مقلوب المقاومات 
الفرعية: 

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

It = I1 + I2 + I3 + … 
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باختصار نستخدم المقاومة الكهربائية للتحكم في الجهود والتيارات التي تسري عبر َأجزاء الدائرة المختلفة  ، ويتم ذلك علي حسب 
نوع التوصيل هل هو توالي أم توازي فالتوصيل علي التوالي يتحكم في الجهود والتوصيل علي التوازي يتحكم في التيارات .

لماذا نريد التحكم في الجهود والتيارات ؟؟

في كل دائرة إِلكترونية هنالك أكثر من عنصر واحد وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى جهد وتيار محددين فإذا كان الجهد 
ا يحتاجه العنصر فسوف يحدث خلل في آداء العنصر  ا يحتاجه العنصر فلن يتحمل العنصر )يحترق( وإذا كان الجهد أقل ِممِّ أكثر ِممِّ

لوظيفته ، وهنا يأتي دور المقاومة الكهربائية بأن تساعدنا على إعطاء كل عنصر الجهد والتيار الذي يحتاجه دون زيادة أو نقصان .
كيف تقوم المقاومة الكهربائية بالتحكم في الجهود والتيارات ؟؟

عبر  المارة  اإِللكترونات  عدد  تقليل  يسبب  في  مما  الموصل  عبر  اإِللكترونات  حركة  بإعاقة  الكهربائية  المقاومة  تقوم  باختصار 
التيار، ويرجع ذلك إلى تكوين المقاومة والمواد المصنعة منها، فالمقاومة تحتوي علي شوائب  الموصل  وذلك يؤدي إلى تقليل 
من مواد غير موصلة بنسبة تختلف حسب قيمة المقاومة، وعمل المقاومة في الدوائر يشبه عمل السدود في األنهار، فعندما نريد أن 
نحتجز كمية من المياه في نهر ماء أو نريد أن نقلل من كمية المياه الجارية عبر النهر نقوم ببناء السدود أو وضع العوائق في مجرى 

ل مثل السدود في اأَلنهار .  الماء نفس النظرية تقوم بها المقاومة الكهربائية بإعاقة حركة اإِللكترونات المارة عبر الموصِّ

دور املقاومة الكهربائية يف الدائرة
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هل يمكن أن نستغني عن المقاومة الكهربائية في الدوائر اإِللكترونية ؟؟

نعم يمكن ان نستغني عن المقاومة الكهربائية لكن في سبيل ذلك سوف نحتاج إلى مصدر جهد منفرد لكل عنصر أو كل مجموعة 
عناصر ، فمثا سوف نحتاج إلى مصدر جهد ٥ فولت للعناصر التي تستخدم ٥ فولت ومصدر جهد 3 فولت للعناصر التي تستخدم 
3 فولت وهكذا لكل مجموعة  عناصر حسب جهدها ، لكن بوجود المقاومة الكهربائية يمكننا أن نستخدم مصدر جهد واحد فقط 

ثم نقوم بالتحكم به عن طريق المقاومات إِلعطاء كل عنصر الجهد المناسب له . 



لة واملواد العازلة  املواد املوصِّ
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مقدمـــة :
� المادة هي كل ما يشغل حيزا من الفراغ كالماء والهواء والمعادن والفلزات .

�  المادة إما أن تكون سائلة كالماء أو غازية كالبخار أو صلبة كالحديد والنحاس 

وغيرها .
�  تتكون المادة من َأجزاء متناهية في الصغر ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، 

وهذا الجزء الصغير يسمى ذرة .
�  الذرات ال تكون متاصقة تمامًا بل يكون بينها فراغ ، غير أنه توجد قوة ترابط 

أو تماسك بين الذرات بعضها ببعض ويختلف من مادة ألخرى .
�  الذرة هي ليست أصغر جزء في المادة، بل إِنها تتكون من جسيمات أصغر منها 

تدور  اإِللكترونات  إلكترونات، وهي ذات شحنة كهربية سالبة وهذه  تسمى 
حول قلب الذرة أو مانسميه ) النواة ( بروتون وهي ذات شحنة كهربية موجبة .

�  الذرة في حالتها الطبيعية متعادلة الشحنة ) أي أن الشحنات الكهربائية السالبة 

تعادل الشحنات الكهربائية الموجبة ( ولهذا السبب ال تظهر آثار الكهرباء على 
المادة إال إذا حدثت حالة غير متعادلة .
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�      ذرات المواد تختلف عن بعضها بعضًا في مقدار اإِللكترونات والبروتونات التي تتكون 

منها الذرة .
� من اإِللكترونات ما هو حر الحركة ومنها ما هو مقيد الحركة حول النواة.

عدد  إن  حيث  النحاس  لفلز  اإِللكترونات  توزيع   .. المقابل  الشكل  في  موضح  هو  �   كما 

اإِللكترونات 29 ) يوجد 2 إلكترون في المدار األول - 8 إلكترون في المدار الثاني - 18 
إلكترون في المدار الثالث ثم يتبقى إلكترون واحد في المدار األخير ، هذا اإللكترون هو 

المسؤول عن نشاط عنصر النحاس .
�  بصفة عامة جميع الفلزات تعتبر جيدة التوصيل للكهرباء وعدد اإِللكترونات الموجودة في المدار األخير ال تزيد عن ثاثة إلكترونات.

�  كما هو موضح في الشكل المقابل .. توزيع اإِللكترونات لعنصر الكبريت حيث إِنه من الافلزات ، وُيَعدُّ الكبريت من العناصر 

الموجودة بالطبيعة وتوزيعه اإِللكتروني كالتالي ) 2 ، 8 ، ٦ ( حيث يحتوي المدار األخير على ٦ إلكترونات وُيَعدِّ مادة عازلة .
أو رديئة  أن تكون عازلة بدرجة عالية  إما  إلكترونات  أكثر من 4  التي يحتوي مدارها األخير على  العناصر  أو  المواد  �  بصفة عامة 

التوصيل .
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هي مواد تسمح للكهرباء بالمرور من خالها  ، وهي تلك المواد التى يمكن إللكترونات المدار الخارجى فيها أن تتحرر من ذراتها 
قليل من  الخارجي على عدد  المدار  ويحتوى  كهربيًا.  تيارًا  لفرق جهد كونت  تعرضت  وإذا  الذرات  بين  وتتحرك حركة عشوائية 
اإِللكترونات )غالبا إلكترون واحد(، مثل ذرة الذهب، والنحاس. هذا مما يسهل انتقال اإِللكترونات التي تكون الشحنة الكهربائية 

والتيار الكهربائي .
من أمثلة المواد الموصلة كهربيَا : الفضة ، النحاس ، األلومنيوم وعموم المعادن ، وتستخدم المواد الموصلة لنقل التيار الكهربائي . 

املــــــــــواد املوصلـــــة :

املــــــــــواد العازلـــــة :
ذهبفضةحديدنحاس

هي مواد التسمح للكهرباء بالمرور من خالها ، التستطيع استعمال حبل أو خيط لتوصيل التيار الكهربائي في دائرة كهربائية حيث 
إِن الخيط مكّون من مادة عازلة ، وعدد اإِللكترونات بالمدار الخارجي تكون شبه مكتملة أو مكتملة. من الصعب انتقال اإِللكترونات 

من الذرة.
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من أمثلة المواد العازلة كهربيَا : الباستيك ، الخشب ، الصوف ، الورق ، الزجاج ، الخيوط ، النايلون ، المطاط ، الهواء . 

سيراميكباستيك زجاجخشب
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لة والمواد العازلة )الصلبة ( : بعض األمثلة على المواد الموصِّ

لة والمواد العازلة )السائلة ( :   بعض األمثلة على المواد الموصِّ

خــــلماء ُمَقطرَّ + ملحماء ُمَقطرَّ



 تابع املواد املوصلة والعازلة
)أشباه املوصالت(
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مقدمـــة :
ل الكهرباء أفضل من المواد العازلة ، ولكن تحت ظروف معينة  ل مادة ُتوصِّ ِشْبه الُمَوصِّ
المهمة.  اإِللكترونية  الحديثة والعناصر  الحواسيب  المواد صناعة أجهزة  سهلت هذه 
ات ، كذلك  فالترانزستور المستعمل في راديو الجيب الدقيق مصنوع من أشباه الموصِّ
السليكون  وُيَعدِّ  الصناعية.  األقمار  في  الكهربائية  القدرة  تنتج  التي  الشمسية  الخايا 

والجرمانيوم أكثر أشباه الموصات استخداًما .

إن المواد شبه الموصلة النقية ُتعدُّ مواد عازلة للكهرباء ولكن يمكن تحويلها إلى مواد 
لة من خال إضافة شوائب من مواد محددة حيث تزداد موصليتُها مع زيادة نسبة  موصِّ
الشوائب فيها، ويتم التحكم بدرجة توصيل مادة السيليكون النقي أو غيره من المواد شبه 
 .)doping( الموصلة من خال إضافة مواد شائبة في بنيتها بما يسمى عملية التطعيم
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. P وبلورة موجبة N يتألف الثنائي من بلورة سالبة -
. K وتسمى البلورة السالبة بالكاثود A تسمى البلورة الموجبة باألنود -

. ) Diode ( يسمى ناتج التحام البلورة الموجبة مع البلورة السالبة بالثنائي -
- اتجاه السهم يشير إلى اتجاه التيار الكهربي .

- يمكن تعريف الثنائي بأنه عنصر إِلكتروني يتكون من بلورتين )موجبة وسالبة( تسمح بمرور التيار باتجاه واحد فقط .

Diode الوصلة الثنائية

اإلنحياز األمامي :

اإلنحياز العكيس :

الثنائي  من  السالب  الطرف  للبطارية وتوصيل  الموجب  بالطرف  الثنائي  من  الموجب  الطرف  توصيل 
بالطرف السالب للبطارية .

الثنائي  من  السالب  الطرف  وتوصيل  للبطارية  السالب  بالطرف  الثنائي  من  الموجب  الطرف  توصيل 
بالطرف الموجب للبطارية .



التأثري احلراري 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 الحرارة على :
- زمن مرور التيار الكهربائي . - شدة التيار المار في السلك .   - نو ع المادة المصنوع منها السلك .  

فلكل مادة مقاومة كهربائية لمرور التيار فيها ، ودرجة انصهار تختلف عن المواد األخرى .

استخدامات التأثري احلراري للتيار الكهربائي:
)1( أجهزة التدفئة والتسخين :

ف شعرمحمصة خبزمكواة المالبسغالية مياه مجفِّ

طباخ كهربائيفرن كهربيمدفأةسخان مياه
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)2( المصهرات والفيوزات :

)1( درجة اإلحمـــــرار :
ويمكن مشاهدة درجة االحمرار عند تشغيل المدفأة الكهربية ذات الشمعات أو الفرن الكهربائي أو مجفف الشعر أو محمصة الخبز؛ 

كما هو موضح بالشكل حيث تجد ملف التسخين يتحول لونه إلى األحمر وتشع منه الحرارة .

حاالت التأثري احلراري للتيار الكهربائي:
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)2( درجة التوهــــــج :
زجاج  خال  من  نشاهد   ) التنجستن   ( اإلنارة  مصابيح  نشغل  عندما 
متوهجة  التنجستن  من  المصنوعة  المصباح  فتيلة  الشفاف  المصباح 
الجهد  تقليل  نتيجة  المصباح  يقل توهج  الضوء وعندما  يعطينا  وهذا 

عليه يقل الضوء الصادر من المصباح كما في الشكل .
)3( درجة اإلنصهـــار :

عند مرور تيار كهربائي كبير عن المقنن لألساك المستخدمة في التمديدات الكهربية نتيجة حمل كهربائي زائد ؛ فترتفع درجة حرارة 
رات الكهربائية حيث ينصهر سلك المصهر فقط ويحمي باقي  األساك مما يسبب حرائق ، ويتم التغلب على ذلك باستخدام المصهِّ

الدائرة الكهربائية ويمنع حدوث الحرائق .

رات تستخدم لحماية الشبكة الكهربائية بالمنزل من أخطار زيادة الحمل أو القصر الكهربائي الذى ينتج عنهما  مثال على ذلك: مصهِّ
حرائق الكهرباء 
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تعتمد فكرة قاطع الفلين على التأثير الحراري للتيار الكهربائي ، ويمكن صناعة أشكال مختلفة من قاطع الفلين كما هو واضح في 
الصور :

قاطــــع الفليـــن :



الكهربائي للتيار  التأثري املغناطيسي 
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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 اتجاه 

المجال المغناطيسي حول السلك حسب اتجاه مرور التيار فيه .

قاعدة قبضة اليد اليمنى :
عندما تقبض باليد اليمنى على السلك بحيث يشير اإلبهام إلى اتجاه التيار 
اتجاه خطوط  يحدد  السلك  الملتفة حول  األصابع  اتجاه  فإن  الكهربائي 

المجال المغناطيسي .

تعيني اجتاه خطوط املجال حول سلك مستقيم :



141

استغل اإلنسان هذا التأثير في عمل أشياء مفيدة  مثل :
� المحركات ، المولدات والمحوالت.  � استخدامات طبية كأجهزة الرنين المغناطيسي. 

� الجرس الكهربي لباب المنزل  � مكبرات الصوت، السماعات، أجهزة السامة، أجهزة القياس .  

�  الرافعة الكهربية لتحريك القطع الثقيلة كالخردة المعدنية أو السيارات من مكان إلى آخر فعندما يريد السائق أن يجذب األجسام 

يقوم بتمرير التيار الكهربائي، وعندما يريد إسقاطها فما عليه إال أن يقطع سريان التيار الكهربائي.

استخدامات التأثري املغناطييس للتيار الكهربائي:

 رافعة تستخدم التأثير المغناطيسي
في رفع الحديد

وحدة تغذية حاسب 
شخصي

شاحن هاتف

محول كهربيجهاز رنين مغناطيسيآفوميتر ذو مؤشرسماعة

جرس كهربي
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في القرن التاسع عشر اكتشف العالم اإِلنجليزي )فاراداي ( اكتشافًا 
مهما حيث الحظ  أنه عند تحريك مغناطيس داخل ملف من السلك 
يتوقف  وعندما  الملف.  سلك  في  كهربي  تيار  يمر  فإنه  المعزول 
وقد  المرور  عن  الكهربي  التيار  يتوقف  الحركة  عن  المغناطيس 

استخدم هذا اإلكتشاف لعمل مولد كهربي يسمي ) الدينامو ( .
المولــد الكهربائــي :

عام  فارادي  العالم  إلى  الكهربائّي  المولد  اختراع  في  الفضل  يعود 
من  بد  وال   ، الكهربائية  الطاقة  إنتاج  في  استخدامه  ويتّم   ، م   1831
الصغير  فهناك  استخداماته  حسب  يختلف  المولد  حجم  أّن  الذكر 
ما  ومنها  الصغيرة،  لألجهزة  الكهرباء  توليد  في  يستخدم  ما  وغالبًا 
المصانع  لتزويد  يستخدم  ما  وغالبًا  الغرف  أو  المنزل  بحجم  يكون 

والشركات الكبرى بالطاقة الكهربائّية. 

توليد التيار الكهريب باستخدام املغناطيس :
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قانون  حسب  مغناطيسية  حقواًل  حولها  تولد  الكهربائية  التيارات  إّن 
العالم أورستد، حيث إّن مرور تيار كهربائي في سلك يولد في المجال 

المحيط بهذا السلك مجااًل مغناطيسيًا . 
يتضح ذلك من خالل النشاط التالي :

عندما يمر تيار كهربي في سلك فإنه ينشأ حول السلك مجال مغناطيسي 
بالقرب  التي توضع  البوصلة  إبرة  بإنحراف  ويمكن االستدالل عليه 

من السلك .

توليد جمال مغناطييس باستخدام التيار الكهريب :
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تعتمد فكرة عمل المحرك الكهربي ببساطة على تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية .
وُتسَتخدم المحركات الكهربية لتشغيل عدة آالت ومعدات ميكانيكية مثل غساالت المابس وأجهزة التكييف والمكانس الكهربية 

فات الشعر وآالت الخياطة والمثقاب الكهربي والمناشير الكهربية .        ومجفِّ

كيف يعمل املحرك الكهريب ؟

مقطع داخلي يبين البنية العامة للمحرك الكهربائي



حمتوى منهج الصف السابع



الكهربائي التيار 
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احلقيبة اإِللكرتونية  ) x 200 1 (  ورموز العنارص :
مالحظة: جدول رموز العناصر موجود في آخر دليل المعلم .
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مقدمــــــة :
التّيار الكهربائّي هو 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 التي تلبي حاجات المجتمع في الوقت الحالي، وهناك نوعان رئيسان من 
 Alternative( والتّيار المتغير أو المترّدد ويرمز له ،)Direct Current-DC( أنواع التّيار الكهربائّي هما التّيار المستمّر ويرمز له

.)Current-AC

Direct Current DC التيار املستمر
اإِلنجليزي المصطلح  من  اختصار  وهما   DC بـالحرفين  اختصارا  له   ويرمز 

 Direct Current أي التيار المستمر 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 االتُّجاه أي أنه 

يسري في اتُّجاه واحد فقط.
وفي التيار المستمر تتدفق الشحنة الكهربائية  في نفس االتجاه بعكس النوع اآلخر وهو التيار المتردد. ويظهر التيار المستمر في العديد 
من التطبيقات المنخفضة الجهد، خصوصا تلك التي تعمل بالبطاريات، التي تولد تياًرا مستمًرا فقط، أو أنظمة الطاقة الشمسية، حيث 
تيار  بتوليد  يقوم  الشمسية  الخايا  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  فنظام  إذًا  فقط.  مستمرة  تيارات  توليد  بإمكانها  الشمسية  الخايا  إِن 

كهربائي مستمر.
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مصادر التيار المستمر :
)3( الخايا الشمسية . لدات التيار المستمر .    )2( موِّ )1( البطاريات بأنواعها  .   

خايا شمسيةمولد كهربيبطارية جافةبطارية سيارة ) سائلة (

استخدامات التيار المستمر :
)1( لعب األطفال .

)2( أجهزة الهاتف النقال .
)3( اآلالت الحاسبة والساعات .

آلة حاسبةهاتف نقال لعبة أطفال )سيارة(
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اإِلنجليزي  المصطلح  من  اختصار  وهما   AC بالحرفين   اختصارا  له  ويرمز 
Alternative Current   أي التيار المتردد .

يعرف بانه: تيار كهربائي متغير القيمة واالتجاه ويعكس اتجاهه بشكل دوري 
ويتذبذب ٥0 أو ٦0 مرة في الثانية الواحدة حسب النظام الكهربائي المستخدم 
، وبالتالي فهو متغير الشدة ومتغير االتجاه )أي يتغير اتجاه سريانه بين القطبين 

الموجب والسالب(
النقل لمسافات طويلة وال يفقد  التيار المستمر عند  المتردد في نقل الطاقة الكهربية ألنه مائم أكثر من  التيار  اليوم نستخدم  نحن 
نسبه كبيرة من طاقته ألغراض توزيع ونقل الطاقة الكهربائية وقلة تكلفة نقله مقارنة بالتيار المستمر إال أن التيار المستمر ذا الجهد 
العالي َأيضا ُيستخدم  لنقل الطاقة من نقطة ألخرى لمسافات طويلة وللكابات التي تمر تحت الماء، وقد تكون قيمة الجهد بضعة 

كيلوفولت إلي حوالي واحد ميجافولت.
مصادر التيار المتغير :

-  يتم الحصول على التيار المتغير من محطات توليد الطاقة الكهربائية مثل المحطات البخارية والهيدروليكية والمحطات النووية 
والغازية وغيرها من المحطات األخرى .

مالحظة : وفي الكويت يتم الحصول على الكهرباء من المحطات البخارية مثل محطة الدوحة والشعيبة .

Alternative Current AC ِّالتيار املتغري
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بعض استخدامات التيار المتغير :

اإلنارةمروحة كهربيةمكواة مابسأجهزة المستشفيات
مميــزات التيـــار المتغيــر :

1- يمكن رفع أو خفض التيار المتردد بسهولة بواسطة المحوالت الكهربية .
2- يمكن تحويله إلي تيار مستمر عن طريق الموحدات.

3- يمكن نقله لمسافات بعيدة مع حدوث مفقودات قليلة في القدرة والجهد وبأعلى جودة.
المحدودة  القوى  محطات  من  واإلقال  كبيرة،  وقدرات  عالية  بجهود  توليده  4-  يمكن 

القدرة.
٥- مولدات التيار المتردد ذات تركيب بسيط مما يجعلها رخيصة الثمن.

٦- الحصول على مزايا اقتصادية نتيجة استخدام المحوالت.
7- يمكن ربط المدينة أو المنطقة السكنية بشبكة موحدة ذات جهد عال. 
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يتم تحويل التيار المتردد ) المتغير ( إلى تيار مستمر باستخدام الموحد البلوري )الدايود( .
س: لماذا يتم تحويل التيار المتردد إلى مستمر ؟

يعد التيار المتردد  AC الطريقة األفضل واألكثر كفاءة في إنتاج الطاقة الكهربية ، إال أن أغلب 
DC كي تعمل بشكل كفوء، ولهذا  األجهزة اإِللكترونية تحتاج في تشغيلها إلى تيار مستمر 

السبب فإن محوالت التيار المتردد AC إلى التيار المستمر DC توجد إما كَأجزاء مدمجة في األجهزة اإِللكترونية نفسها أو كجزء من 
الوصات لألجهزة مثل شاحن الهاتف النقال كما بالصورة .

حتويل التيار املرتدد إىل تيار مستمر

الدايود ) املوحد البلوري (
-  هو عنصر يتكون من بلورتين من مادة شبه موصلة موجبة ) أنود ( وبلورة سالبة ) كاثود ( ، ويستخدم كموحد للتيار 
الكهربي المتغير ، حيث يسمح بمرور التيار الكهربي في اتجاه واحد وُيصنع من مواد شبه موصلة كالسيليكون 

والجرمانيوم .
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)1( دائرة توحيد نصف موجة : 
شكل موجة الدخل والخرج في حالة عدم وجود مكثف كيميائي:

استخدام الدايود يف دوائر التوحيد

شكل موجة الدخل والخرج في حالة وجود مكثف كيميائي :
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)2( دائرة توحيد موجة كاملة : 
شكل موجة الدخل والخرج في حالة عدم وجود مكثف كيميائي :

شكل موجة الدخل والخرج في حالة وجود مكثف كيميائي :
) AC ( شكل موجة الدخل

) DC ( شكل موجة الخرج



الكهربائي احملول 
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مقدمــــة:
هو آلة ساكنة ال تحتوى على أي َأجزاء متحركة تستخدم لنقل القدرة الكهربية من جهة إلى جهة 

أخرى وذلك بتغيير قيم مكونات هذه القدرة )الجهد والتيار ( مع المحافظة على التردد . 
بالحمل  المتصل  الملف  يسمى  كما  االبتدائي  بالملف  الجهد  بمصدر  المتصل  الملف  يسمى 

بالملف الثانوي .
تتكون المحوالت الكهربائية من ثاثة َأجزاء رئيسية وهي: 

1- الملفات االبتدائية:
بكرة  على  وتلف  الورنيش  من  بطبقة  معزول  ولكنه  للكهرباء  موصل  سلك  من  لفات  عن  عبارة 

معزولة ويوصل طرفاه بدائرة المصدر  .
2- الملفات الثانوية: 

عبارة عن لفات من سلك موصل للكهرباء ولكنه معزول بطبقة من الورنيش وتلف على الجزء 
اآلخر من البكرة المعزولة ويوصل طرفاه بدائرة الحمل .
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3- القلب ) الغالف ( الحديدي  : 
هو قلب مغلق مصنوع من مادة الحديد المطاوع السليكوني ، وهو عبارة عن شرائح رقيقة معزولة عن بعضها بعضًا.

.AC وال يمكن للمحوالت الكهربائية أن تعمل إال مع إمرار التيار الكهربائي المتردد كما هو معروف بـ

فائدة المحوالت الكهربائية :
من فوائد المحوالت المساعدة على نقل القدرة الكهربائية بمقادير ضخمة لمسافات طويلة جًدا من مواقع توليدها إلى أماكن االستفادة 
 منها كجهود كهربائية فائقة العلو مما يساعد على الحد من المفقودات الكهربائية فى خطوط النقل الكهربائية ألن ارتفاع الجهد يقلل التيار ، 
المغذي، و مع  الذى يعمل عليه و جهد المصدر  بين أى جهاز كهربى مهما كان الجهد  المواءمة  كما أن المحوالت تستخدم فى 

اختاف ينابيع التعذية الكهربائية مختلفة الجهود تبرز الحاجة إلى استخدام المحوالت الكهربائية .
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حينما يسري تيار كهربائي في ملفات الطرف االبتدائي ينتج فيضًا مغناطيسيًا يمكن تحديد 
اتجاهه عن طريق قاعدة اليد اليمنى فعندما تشير أصابع اليد اليمنى إلى اتجاه الملفات فإن 
اإلبهام يشير إلى اتجاه التدفق المغناطيسي. فعند مرور تيار متردد في الملفات االبتدائية 
فإن مجاال مغناطيسيًا مترددًا ينشأ بالتبعية حسب قانون فاراداي األول . والسبب في نشوء 

هذا المجال هو حركة الشحنات الكهربائية .
الخطوط  هذه  فتقطع   ، للمحول  الحديدي  بالقلب  متغيرة  قوة  ذات  الفيض  خطوط  مرور  عنه  ينشأ  المتردد  المغناطيسي  والمجال 
الملفات الثانوية ، ومن ثم ينشأ في الملفات الثانوية جهدًا كهربيًا وذلك حسب قانون فاراداي الثاني ) قانون الحث ( . أي أن المجال 
المغناطيسي الناشئ من الملف اإلبتدائي يتسبب في توليد جهد في الملف الثانوي عن طريق ما يسمى بالحث الكهرومغناطيسي ، 

حيث يتسبب المجال المغناطيسي المتغير في تحريك الشحنات في الملف الثانوي .
وال يصلح المحول للتعامل مع الجهد المستمر ألنه يحتاج إلى موجة جيبية ) جهد متردد ( في الملفات اإلبتدائية ليكون جهد الملف 

الثانوي متغيرًا ) متزايد أو متناقص ( ، أما إذا ثبتت قيمة الفيض فسيكون الجهد في الملف الثانوي صفرًا .
استخدامات المحول الكهربي :

1. نقل القدرة الكهربية لمسافات بعيدة من أماكن توليدها إلى أماكن توزيعها واستخدامها .

نظرية عمل املحول الكهريب
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2-  تستخدم مع أجهزة القياس والوقاية عندما تكون التيارات والجهود الكهربية عالية وذلك بخفض قيم التيارات أو الجهود إلى قيم 
صغيرة يمكن قياسها والتعامل معها 

3- تستخدم المحوالت الكهربائية لرفع أو خفض فولتية التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية.
محوالت توافق )خرج(محوالت ترد عالٍمحوالت تردد متوسطمحوالت ترد سمعيمحوالت قدرة

حديدي،  قلب  ذات 
لرفع  محوالت  وهي 
قيمة الجهد )محوالت 
أو   )Step-up رفع 
الجهد  قيمة  لخفض 
خفض  )محوالت 

. )Step-down

الحجم  صغيرة   محوالت 
حديدي  قلب  ذات 
ومصممة لكي تعمل على 
السمعية  الترددات  مدى 

من 20 - 20 ك هرتز .
وتستعمل للربط بين دوائر 
المختلفة  السمعية  التكبير 

أو كمحوالت خرج .

مع  يتصل  ملفين  من  تتركب 
بالتوازي  مكثف  منهما  كل 
األلمنيوم  من  علبة  ويغلفهما 
ضد  واق  كحجاب  تعمل 
ويتم  المغناطيسية  المجاالت 
ضبط التردد المتوسط خالها 

بوساطة قلب من الفيرايت .

ذات قلب هوائي أو قلب 
وتغلف  حديد  برادة  من 
وتستخدم  معدنية  بعلبة 
التكبير  دوائر  بين  للربط 

ذات التردد العالي .

يستخدم  المحوالت  من  النوع  هذا 
المنبع  بين  مناسب  توافق  إلعطاء 
قدرة  أقصى  لنقل  وذلك  والحمل 

ممكنة إلى الحمل
يستخدم للتوافق محوالت خفض فيها 
بكثير من عدد  أقل  الثانوي  لفات  عدد 

لفات االبتدائي
 )1:1( بنسبة  محوالت  توجد  كذلك 
اإِللكترونية  الدوائر  لفصل  تستخدم 
ذات  محوالت  وكذلك  بعضها  عن 
وتسمى  أطراف  عدة  ذي  واحد  ملف 

محوالت ذاتية .
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)1( محول خافض للجهد : 
-  يكون فيه عدد لفات الملف االبتدائي أكثر من عدد لفات الملف 

الثانوي .
- يكون جهد الملف االبتدائي أكبر من جهد الملف الثانوي .

-  يستخدم في تشغيل األجهزة اإِللكترونية الصغيرة مثل ) شواحن 
األجهزة اإِللكترونية ، أجهزة الحاسوب ... الخ (

)2( محول رافع للجهد : 
-  يكون فيه عدد لفات الملف االبتدائي أقل من عدد لفات الملف 

الثانوي .
- يكون جهد الملف االبتدائي أقل من جهد الملف الثانوي .

-  يستخدم في أجهزة اإلرسال الاسلكي وأجهزة التليفزيون وبعض 
 أنابيب اإلضاءة وفي إحداث الشرارات الكهربائية في محركات

السيارات، وفي نقل الطاقه الكهربائية من مراكز توليدها إلى مكان 
استخدامها لتقليل الفقد في الطاقة .

تصنيف املحوالت الكهربيــــة
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)3( محول التوافــق  :
يستخدم لعمل توافق ) مواءمة ( بين مقاومتين مختلفتين في القيمة مثل عمل توافق بين مقاومة سماعة منخفضة القيمة ومكبر خرج 

الصوت بجهاز راديو كما في الشكل .

�  هي النسبة بين الطاقة الكهربائية في الملف الثانوي إلى الطاقة الكهربائية في الملف االبتدائي أو هي النسبة بين قدرة الملف الثانوي 

وقدرة الملف االبتدائي.
�  ال يمكن تحقيق االستعمال الفعال للطاقة الكهربائية إال بواسطة نقلها لمسافات بعيدة بأقل خسارة ممكنة ويجب لهذا نقل الطاقة 

تحت جهد عاٍل جدًا حيث توجد محوالت رافعة عند أماكن توليد الطاقة وتنقل الطاقة عبر األساك واألبراج الهوائية إلى أماكن 
االستهاك حيث توجد محوالت لخفض القوة الدافعة .

� كفاءة النقل هي النسبة بين الطاقة الكهربائية التي تصل إلى أماكن االستهاك والطاقة الكهربية الناتجة في محطات التوليد .

كفــــاءة املحـــول
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نظرًا لتحول الفقد الكهربي داخل المحوالت إلى حرارة فإن درجة حرارتها ترتفع مما يؤثر على متانة العزل وقد يجعلها تنهار ، لذلك 
فإنه يجب تبريد المحوالت. وحيث إِن مفقودات المحول متناسبة مع قدرته فإنه يمكن تبريد المحوالت بعدة طرق أهمها :

)1( تبريد طبيعي بالهواء : تستخدم فى المحوالت صغيرة القدرة حيث تشع الحرارة إلى الجو المحيط بواسطة تيارات الحمل فى الهواء .
)2( تبريد بالهواء المسلط : تستخدم فى المحوالت المتوسطة القدرة والتى توضع فى أماكن ضيقة وال تسمح بوضع المحول 

فى خزان للزيت أو قد يوضع المحول فى خزان للزيت ويسلط عليه تيار هوائى بواسطة مراوح موجةه على جسم المحول .

I1   تيار الملف االبتدائي V1 جهد الملف االبتدائي  N1   عد لفات الملف االبتدائي   حيث أن : 
I2 تيار الملف الثانوي V2 جهد الملف الثانوي  N2  عدد لفات الملف الثانوي   
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تربيـــد املحــــوالت

توجد عاقة بين عدد لفات الملف االبتدائي وعدد لفات الملف الثانوي والقوة 
الدافعة الكهربية لكل منهما .

والخرج  الدخل  جهد  قيم  والثانوي  االبتدائي  الملف  من  لفات كل  عدد  ويحدد 
للمحول ويعبر عنها بالعاقة اآلتية :

معامـــــالت التحويـــل



الكهربائية املقاومة 



1٦4

بها جميع  تمتاز  الكهربائي خالها، وهي خاصّية  التّيار  لسريان  المواد  مقاومة  يعّبر عن  فيزيائي  الكهربائّية هي مصطلح  المقاومة   
المواد، ولكن باختاف الّدرجات فمثًا الفّلزات تسّمى مواد موصلة للتّيار الكهربائي، ومع ذلك فهي تقوم بإعاقة حركة اإِللكترونات 
إلى حّد ما، ولكّن بنسبة بسيطة، أّما المواد غير الموصلة فهي تعيق حركة اإِللكترونات بشكل كبير، حّتى إِّنها تمنع مرورها، يرمز 

. )W( ووحدة قياس قيمتها األوم ،)R( للمقاومة بالحرف الاتيني
العوامل املؤثرة عىل املقاومة :

ان يؤّثران على قيمة المقاومة وهـما :  هناك عامالن مهمِّ
� الماّدة المصّنوعة منها المقاومة ، فطبيعة المواد تختلف ، وبالّتالي فإّن مقاومتها تختلف .

�  الحرارة ، تقّل مقاومة الموصل بانخفاض درجة الحرارة، والعكس صحيح، وهناك عاقة تربط بين كّل 

ماّدة مع مقدار التغّير في درجة الحرارة وتسّمى بالمعامل الحراري .
مقاومة كربونية

استخدامات المقاومة : 
الجهود  في  للتحكم  الكهربائية  المقاومة  نستخدم  �  باختصار 

والتيارات التي تسري عبر َأجزاء الدائرة المختلفة ، ويتم ذلك 
علي حسب نوع التوصيل هل هو توالي أم توازي ، فالتوصيل 
علي التوالي يتحكم في الجهود والتوصيل على التوازي يتحكم 

في التيارات .



1٦٥

)1( المقاومات الثابتة :
وهي تلك المقاومات التي ال تتغير قيمتها وتتميز هذه المقاومات 
في  قدرتها  حسب  على  استخدامها  في  وتختلف  قيمتها  بثبات 
تمرير التيار الكهربائي فهناك مقاومات ذات أحجام كبيرة تستخدم 

في التيارات الكبيرة وأخرى صغيرة للتيارات الصغيرة .
)2( المقاومات المتغيرة :

معين  مدى  ضمن  قيمتها  تتغير  أن  يمكن  التي  المقاومات  وهي 
يمثان  طرفان  أطراف،  المقاومات  ثاثة  ولهذه 
يتحرك  منزلق  الثالث  والطرف  المقاومة  نهايتي 
قيم  على  بذلك  وتحصل  مقاوم،  عنصر  فوق 
والقيمة  الصفر  بين  تتراوح  للمقاومة  مختلفة 

الكلية التي تكون مسجلة عليها.
أشكال مختلفة للمقاومات المتغيرة :

أنواع املقاومات بحسب قيمتها :
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تصنف المقاومات وفق مادة صنعها إلى مقاومات: كربونية ، غشائية ، سلكية ، سطحية ، شبكية ، ضوئية ومقاومات أخرى خاصة . 
)1(  المقاومات الكربونية :

مصنوعة من الكربون محاطة بحلقات ملونة بألوان مختلفة، تشكل كوًدا  لتحديد قيمتها ، وهناك جدًاول خاصة بذلك ، ويبين الشكل 
التالي مقاومة كربونية.

أنواع املقاومات بحسب مادة التصنيع :

)2( المقاومات الغشائية :
وهي تشبه المقاومات الكربونية من حيث الشكل الخارجي ولكنها أكثر دقة وأعلى 

تكلفة كما في الشكل التالي
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)3( المقاومات السلكية  :
وتصنع هذه المقاومات من معدن النيكل كروم ألنه يتحمل الحرارة وال تتغير قيمته بارتفاع درجة الحرارة حيث ُيلف سلك النيكل 

كروم على شكل أسطواني من مادة معزولة تتحمل الحرارة وتكتب قيمة المقاومة السلكية وقدرتها عليها مباشرة
: ) LDR  ( المقاومة الضوئية )4(

هى مقاومة حساسة للضوء تتغير مقاومتها من حوالى مليون أوم إلى 
صفر  عند سقوط الضوء عليها .

خالها  من  المرور  من  التيار  تمنع  وبالتالى  عالية  المقاومة  تكون 
وعندما يسقط الضوء عليها تنهار أوتسقط مقاومتها إلى ال شيء فيمر 
التيار إلى الجهة األخرى وهذه هى فكرة أغلب الدوائر التى تستخدم 

المقاومة الضوئية .
استخدامات المقاومة الضوئية :

- التحكم في تشغيل فاش الكاميرا .
- التحكم في إضاءة الشوارع ليًا .

- ترشيد استهاك الطاقة الكهربية في أجهزة الهاتف النقال .
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)5( المقاومة الحرارية :
الثيرمستور وهي المقاومة التي تتغير مقاومتها بتغير درجة الحرارة  ، ويوجد منها نوعان:

ذو معامل حراري موجب PTC:  وتزداد قيمتها بارتفاع درجة الحرارة ، وتستخدم في محركات الثاجات الكهربائية .

ذو معامل حراري سالب NTC: وتقل قيمتها بارتفاع درجة الحرارة ، وتستخدم كمقياس لدرجة الحرارة .
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: Series Connection 1( توصيل المقاومات على التوالي(
- يتم توصيل المقاومات على التوالي للحصول على قيم مقاومات كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة .

-  مثا: لتوصيل ثاث مقاومات على التوالي يتم توصيل نهاية المقاومة األولى ببداية المقاومة الثانية، ونهاية المقاومة الثانية ببداية 
الثالثة وهكذا بيحث يكون هناك مسار واحد للتيار والشكل التالي يوضح توصيل التوالي:

خواص توصيل المقاومات على التوالي :
أوال - التيار: 

- يكون التيار متساويًا في جميع َأجزاء الدائرة .
ملحوظة : بما أن التيار متساٍو في جميع َأجزاء الدائرة  فيمثل بالصيغة الكهربائيه  ) I ( في جميع َأجزاء الدائرة

It = It =  I1 = I2 = I3

طـــرق توصيــل املقاومـــات :
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ثانيا - الجهد :
يتجزأ على المقاومات حسب قيمتها.

- الجهد الكلي )Vt( : يساوي مجموع الجهود الجزئية
ثالثا - المقاومة : 

- المقاومة الكلية )Rt( تساوي مجموع المقاومات الموصلة على التوالي.
: Parallel Connection 2( توصيل المقاومات على التوازي(

- يتم توصيل المقاومات على التوازي للحصول على قيم مقاومات صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة .
-  لتوصيل ثاث مقاومات على التوازي توصل كل البدايات مع بعضها بعضًا في طرف واحد، وتوصل كل النهايات في طرف آخر، 

أي تتعدد مسارات التيار ويتجزأ، وتقع كل المقاومات تحت نفس الجهد كما يبين الشكل التالي :

Vt = V1 + V2 + V3 + ....

Rt = R1 + R2 + R3 + .…  
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خواص توصيل المقاومات على التوازي  :
أوال - التيار: 

-  يتجزأ التيار الكلي على المقاومات حسب قيمتها.
 - التيار الكلي )It( يساوي مجموع التيارات الفرعية.

ثانيا - الجهد: 
- الجهد يكون ثابتًا ومتساويًا على جميع المقاومات  

ملحوظة : بما أن الجهد متساو في دائرة التوازي فيمثل بالصيغة الكهربائية )V( في جميع َأجزاء الدائرة.
ثالثا - المقاومة :

مقلوب المقاومة الكلية يساوي مجموع مقلوب المقاومات الفرعية: 

It = I1 + I2 + I3 + … 

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

و في حالة مقا ومتين فقط R1 ،R2 موصلة على التوازي:

و في حالة توصيل عدد n من المقاومات المتساوية على التوازي:

1
R1

1
R1

1
R2

1
R3

= + + + .......

R1

 R1 X  R2

 R1 +  R2
=

R1
R
n=
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الطريقة األولى ) الطريقة المباشرة ( :
يتم كتابة قيمة المقاومة مباشرة عليها ،كما بالصورة التالية

قـــراءة قيمـــة املقاومـــة :

 وقد تكتب بعض األحرف مع األرقام مثل K اختصار كيلو ويساوى 1000 أوم ، أو قد يكتب M اختصار ميجا وتساوى مليون أوم ، 
أو الحرف   R حيث يرمز للعامة العشرية.

أمثلة :
المعنىالقيمة المكتوية

150R01٥0 أوم
100 K100 كيلو أوم

2M2 ميجا أوم أى 2 مليون
2R22،2 أوم
2K22،2 كيلو أوم أى 2200 أوم
2M22،2 ميجا أوم أى 2200000 أوم
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 الطريقة الثانية ) طريقة جدول األلوان ( :
)1( مقاومة ذات 4 حلقات أو  رباعية النطاق اللوني :

اللـون الثاني : األحمر  اللـون األول : األحمر    
اللـون 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 المقاومة عن طريق جدول األلوان 

الخاص بمقاومات رباعية، وخماسية، وسداسية الحلقات.
طريقة الحساب :

اللون األول وهو األحمر سوف نجد قيمته في الجدول تساوي )2( .
اللون الثاني وهو األحمر سوف نجد قيمته في الجدول تساوي )2(.

اللون الثالث وهو األصفر و الذي يمثل معامل الضرب، نذهب إلى العمود الرابع من الجدول و الذي ُكتب تحته )معامل الضرب(  
.)10K ( ونبحث عن اللون األصفر سوف نجد قيمته تساوي

اللون الرابع واألخير والذي يمثل نسبة التفاوت في القيمة وهو اللون الفضي ونذهب إلى العمود الخامس من الجدول المكتوب 
تحته )السماحية ( ونبحث عن اللون الفضي سوف نجد قيمته تساوي ) % 10( . 

و اآلن طريقة كتابة قيمة المقاومة التي حصلنا عليها :
R= 22 × 10K = 220 KW   ± 10%
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)2( مقاومة ذات 5 حلقات أو ) خماسية النطاق اللوني ( :
الشيء اإلضافي في هذه المقاومة هي حلقة زائدة  وطريقة حساب قيمة هذه المقاومة هي نفس طريقة 
حساب قيمة المقاومة ذات أربع حلقات ، في المقاومة رباعية النطاق اللوني كنا ناخد قيمة أول لونين  
ونضربهما في قيمة اللون الثالث ) معامل الضرب ( ، أما في المقاومة ذات خمس حلقات فنأخد قيمة 
أول ثاثة ألوان على اليسار ونضربها في قيمة اللون الرابع ) معامل الضرب (، أي أن اإلختاف بينهما 

هو حلقة واحدة فقط .
)3( مقاومة ذات 6 حلقات أو ) سداسية النطاق اللوني ( :

حسابها  طريقة  نفس  لها  وكذلك  اللوني(  النطاق  )خماسية  حلقات  خمس  ذات  مقاومة  نفسها   هي 
ولكن لديها حلقة زائدة وهي خاصة بمعامل درجة الحرارة   ، فكل ماعلينا هو حساب قيمة المقاومة 

بنفس طريقة حساب قيمة المقاومة ذات ٥ حلقات ونقوم بإضافة معامل درجة الحرارة.
ppm 10  : اللون السادس وهو اللون األزرق وهو معامل درجة الحرارة وقميته من الجدول هي

نجد هذه األلوان في العمود األخير والذي كتب تحته )معامل الحرارة (  :  

األن نقوم بكتابة قيمة المقاومة :
R= 302×100 = 30200   W    ±  0.5  %    10 PPM/°C
R= 30.2 kW    ± 0.5%    10 PPM / °C
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باختصار نستخدم المقاومة الكهربائية للتحكم في الجهود والتيارات التي تسري عبر َأجزاء الدائرة المختلفة  ، ويتم ذلك علي حسب 
نوع التوصيل هل هو توالي أم توازي فالتوصيل علي التوالي يتحكم في الجهود والتوصيل علي التوازي يتحكم في التيارات .

لماذا نريد التحكم في الجهود والتيارات ؟؟
في كل دائرة إِلكترونية هنالك أكثر من عنصر واحد وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى جهد وتيار محددين فإذا كان الجهد أكثر 
ا يحتاجه العنصر فسوف يحدث خلل في آداء العنصر  ا يحتاجه العنصر فلن يتحمل العنصر ) يحترق ( وإذا كان الجهد أقل ِممِّ ِممِّ

لوظيفته ، وهنا يأتي دور المقاومة الكهربائية بأن تساعدنا على إعطاء كل عنصر الجهد والتيار الذي يحتاجه دون زيادة أو نقصان .
كيف تقوم المقاومة الكهربائية بالتحكم في الجهود والتيارات ؟؟

عبر  المارة  اإِللكترونات  عدد  تقليل  يسبب  في  مما  الموصل  عبر  اإِللكترونات  حركة  بإعاقة  الكهربائية  المقاومة  تقوم  باختصار 
الموصل  وذلك يؤدي إلى تقليل التيار ، وذلك يرجع إلى تكوين المقاومة والمواد المصنعة منها ، فالمقاومة تحتوي على شوائب 
من مواد غير موصلة بنسبة تختلف حسب قيمة المقاومة ، وعمل المقاومة في الدوائر يشبه عمل السدود في األنهار ، فعندما نريد 
أن نحتجز كمية من المياه في نهر ماء أو نريد أن نقلل من كمية المياه الجارية عبر النهر نقوم ببناء السدود أو وضع العوائق في مجري 

الماء نفس النظرية تقوم بها المقاومة الكهربائية بإعاقة حركة اإِللكترونات المارة عبر الموصل مثل السدود في االنهار . 

دور املقاومات الكهربائية يف الدائرة
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هل يمكن أن نستغني عن المقاومة الكهربائية في الدوائر اإِللكترونية ؟؟
نعم يمكن ان نستغني عن المقاومة الكهربائية لكن في سبيل ذلك سوف نحتاج إلى مصدر جهد منفرد لكل عنصر أو كل مجموعة 
عناصر ، فمثا سوف نحتاج إلى مصدر جهد ٥ فولت للعناصر التي تستخدم ٥ فولت ومصدر جهد 3 فولت للعناصر التي تستخدم 
3 فولت وهكذا لكل مجموعة  عناصر حسب جهدها ، لكن بوجود المقاومة الكهربائية يمكننا أن نستخدم مصدر جهد واحد فقط 

ثم نقوم بالتحكم به عن طريق المقاومات إِلعطاء كل عنصر الجهد المناسب له . 



املكثفــات



180

حركة  بدء  مثل  الكهربائية  القوى  دوائر  من  الكثير  عمل  وفي  اإِللكترونية  الدوائر  صناعة  في  الهامة  اأَلجزاء  من  المكثفات  تعتبر 
المحركات وتحسين معامل القدرة. 

رمز المكثف :

املكثف تركيبه ووظيفته :

أنواع مختلفة من المكثفات :

مكثف سطحي

مكثف إزالة 
التشويش)تنقية(

مكثف ألومنيوم مكثف بوليستر مكثف متغير

مكثفات الميكا مكثف سيراميكي مكثف كيميائي
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 تركيب المكثف  :
بصورة عامة يتركب المكثف من لوحين متوازيين رقيقيين معدنيين معزولين عن بعضهما بعضًا بمادة عازلة مثل )الهواء ، الخزف، 

الورق ، السيراميكي .. الخ(

وظيفة المكثف  :
تستخدم المكثفات لتخزين الشحنات الكهربائية إذا ما وصل لوحا المكثف بمصدر للطاقة الكهربائية )عملية الشحن ( ، وتعرف 

قدرة المكثف على استيعاب الشحنة بالسعة Capacity وتقدر السعة بالفاراد ) F ( وأجزائه الميكروفاراد والبيكوفاراد .
المكثف في دوائر التيار المستمر :

بالكامل، وبعد ذلك يعمل المكثف  التيار المستمر وألنه ثابت االتجاه فإن عملية الشحن تستمر إلى أن يمتلئ المكثف  في دوائر 
كدائرة مفتوحة )open circuit( ، فالتيار يبدأ عاليًا ويكون التيار أكبر ما يمكن في بداية عملية الشحن ولكن الجهد يزيد تدريجيا 

، أي أن المكثف ال يسمح بالتغير المفاجئ في الجهد .
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    المكثف في دوائر التيار المتردد :
في دوائر التيار المتردد وألنه متغير اإلتجاه، فإن عملية الشحن ال تستمر بشكل كامل، ويتم تفريغه عندما يتغير اتجاه التيار في االتجاه 

المعاكس، فالمكثف يكون في عملية شحن وتفريغ دائمين . 

قبل عملية شحن المكثف بعد عملية شحن المكثف

بداية عملية الشحنالمكثف في نصف الموجة الموجبالمكثف في نصف الموجة السالب
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تتوقف سعة المكثف )  C( علي ثالثة عوامل هي :
)1( مساحة األلواح المعدنيــة )A( : فكلما زادت هذه المساحة يزيد مقدار الشحنة الكهربية التي 

يمكن أن يختزلها المكثف أي تزيد السعة .
ما قلت المسافة . )2( المسافــة بين األلــواح ) D ( : حيث تزيد السعة ُكلِّ

بمادة عازلة أخري مثل  الهواء  استبدلنا  ما  إذا  تزيد  العازل حيث  الوسط  نوع  السعة علي  تتوقف   :  )e( العــازل الوســـط  )3(  نوع 
الميكا. والفرق الناتج في السعة عن حالة استخدام عازل آخر غير الهواء يسمي ) ثابت العزل  ( .

أنواع المكثفات من حيث السعة : 
 تنقسم المكثفات إلى قسمين :

)2( مكثفات متغيرة  )1(  مكثفات ثابتة.  

أ- المكثف ات الورقيـــــــــة : 
ولها عدة أنواع وأحجام وتتكون في الغالب من رقيقتين معدنيتين بينهما عازل من الورق المشبع بالزيت وتطوى على شكل أسطواني 

كما يبيِّن الشكل التالي.

أنواع املكثفـــات الثابتــة :
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ب- المكثفات الكيميائية : 
ولها عدة أنواع وأحجام كما هو موضح بالشكل التالي، ويتركب من لوحين من األلمنيوم يكونا قطبي المكثف 

) الموجب والسالب( وبينهما محلول.
جـ - المكثفات السيراميكية :

الخزف  من  عازلة  مادة  بينهما  أكثر  أو  معدنيين  لوحين  من  تتكون  وغالبا  كثيرة  وأحجام  أنواع  ولها 
الترددات  في  عالية  باستقرارية  تمتاز  كما  المميز  وشكلها  الصغير  بحجمها  وتمتاز  )السيراميك( 
في  غالبا  وتستخدم  عدسي  قرص  شكل  على  عادة  وتأتي  مستقطبة  غير  مكثفات  وهي   ، العالية 
بين سعتها  قيم  وتتراوح   by-pass capacitors لألرض  تمرير  كمكثفات  المتردد  التيار   دوائر 

. 1mF 1 إلىpF

د- مكثفات الميكـــــــــا :
وهي عبارة عن لوحين أو أكثر من القصدير أو الفضة بينهما مادة عازلة من الميكا 

وتغطى بالباستيك كما هو موضع بالشكل التالي.
المواصفات األساسية لمكثفات الميكا : 

)1( غالية الثمن رغم أن لها قيم سعات صغيرة .
)2( تمتاز باستقرارية كبيرة في درجات الحرارة .
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)3( تستخدم في دوائر الجهد العالي لتحملها قيم جهد عالية .
.RF Applications  4( تستخدم في دوائر الترددات العالية(

)٥( تستخدم بشكل كبير في دوائر الرنين والفاتر  .
أنواع املكثفـــات املتغيـــرة :

التي تتطلب سعة محددة قد ال تتوفر أو  وهي مكثفات ذات سعة متغيرة يمكن التحكم بها وتستخدم غالبا في أجهزة االتصاالت 
تتطلب تغيير التردد عند الحاجة كما هو الحال في أجهزة الراديو حيث يقوم المكثف المتغير بتغيير توليف المحطات ومن أنواعها : 

أ- المكثف ذو األلواح الدوارة )ذات العازل الهوائي( :
ويتكون من عدد من األلواح الثابتة بينهما ألواح متحركة وتتحرك في حدود معينة، بحيث يمكن أن تكون متداخلة تماما مع بعضها 

بعضًا فتكون سعة المكثف َأكبر ما تكون كما هو موضع بالشكل التالي، ويستعمل هذا النوع في الراديو الختيار المحطات.
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ب- مكثفـــات الضبــــط ) التهذيـب ( :
تتغير سعتها بتغير المسافة المحصورة بين األلواح عن طريق مسمار لولبي، فكلما 

قلت المسافة بين األلواح زادت السعة. كما هو موضح في الشكل التالي. 
املكثف تركيبه ووظيفته :

)1( الطريقة المباشرة :
تكتب قيمة المكثف مباشرة على الغاف الخارجي كما هو موضح بالصورة 

)2( عن طريق األكواد :
ا أرقامًا فقط. يوجد طريقتان لكتابة قيمة سعة المكثف )وفق ثاث خانات( إما أحرفًا وأرقامًا وإمِّ

فمثًا: ) 10n ( أو ) 103 (  يدالن على نفس القيمة، الخانة الثالثة من اليسار تحدد عدد العشرات 
الناتجة  القيمة  وتكون   ، اليسار  جهة  من  والثانية  األولى  الخانتين  عن  الناتج  بالعدد  المضروبة 

بالبيكوفاراد )الطريقة صحيحة فقط للقيم المكتوبة بثاثة 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 بخانتين فقط، مثًا : 47 يقصد بها 47 بيكوفاراد.
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جدول قـــراءة قيم املكثــفات :
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 .. series connection 1( توصيـل المكثفات على التوالي(
قيمة السعة الكلية للمكثفات تكون أقل من قيمة أقل مكثف سعة .

 .. parallel connection 2( توصيـل المكثفات على التوازي(
قيمة السعة الكلية للمكثفات تكون مجموع سعة المكثفات الموصلة .

طـــرق توصيــل املكثفـات :

الدائرة  في  المستمر  التيار  مرور  ومنع  المتغير  التيار  إلمرار  السيراميكي  المكثف  )1(  يستعمل 
اإِللكترونية، حيث يعمل )كمكثف ربط ( أو )مكثف تسريب. 

)2( يستعمل المكثف الكيميائي للشحن والتفريغ في دوائر التنعيم التي تحول التيار المتغير إلى تيار مستمر.
)3(  يستعمل المكثف الكيميائي كبير السعة في دوائر فاش كاميرا التصوير حيث يخزن شحنات كهربية عالية، وعندما يفرغ فجأة 

يعطي الضوء األبيض الباهر الازم لعملية التصوير.
)4( يستعمل المكثف المتغير على التوازي مع ملف الختيار المحطات )الترددات( في جهاز المذياع أو جهاز التلفاز .

 )٥(  يوصل المكثف مع المقاومة في الدائرة اإِللكترونية للحصول على أشكال موجات متنوعة ويطلق على الدائرة في هذه الحالة دائرة تفاضل 
أو دائرة تكامل .
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عملية التفريغعملية الشحن
مع  التوالي  على   )R( المقاومة  بتوصيل  الشحن  عملية  تتم 
وتعمل   ، تدريجيا  الشحن  ويتم   ، موضح  هو  كما  المكثف 

المقاومة على إبطاء عملية شحن المكثف .

مع  التوازي  على   )R( المقاومة  بتوصيل  التفريغ  عملية  تتم 
وتعمل   ، تدريجيا  التفريغ  ويتم   ، موضح  هو  كما  المكثف 

المقاومة على إبطاء عملية تفريغ المكثف .

اختبار المكثف الكيميائي :
توصيل  وطرفي  الكيلوأوم  على  اآلفوميتر  تدريج  يوضع 
وعاد  المؤشر  تحرك  فإذا  المكثف،  طرفي  على  األفوميتر 
ذلك  غير  وفي  سليمًا،  المكثف  يكون  الصفر  إلى  تدريجيًا 

يكون المكثف غير سليم .

تفريغ شحنة المكثف الكيميائي :
على   ) شورت   ( قصر  بعمل  المكثف  تفريغ  ببساطة  يمكن 
جهاز  أطراف  بأحد  المكثف  طرفي  بلمس  وذلك  طرفيه 

اآلفوميتر .

شحن وتفريغ املكثف الكيميائي :
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من الجدير بالذكر أن الجهد المطبق على المكثف يجب أال يتجاوز القيمة العظمى المحددة والتي تتعلق بنوع المكثف المستخدم 
والمكتوب أيضًا على غافه، ويجب االنتباه لجهد االنهيار للمكثف الكيميائي ألنه صغير نسبيًا بالنسبة لباقي األنواع، مع العلم أن 

جهد االنهيار هو الجهد الذي يسبب بانهيار عازل المكثف مما يتسبب بحدوث خلل كبير وعدم قابلية استخدامه مرة أخرى.



امللفـــات
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يتكون الملف من عدد من اللفات من سلك معزول ملفوف على إطار مصنوع من الورق 
المقوى أو الباستيك أو السيراميك أو من مواد عازلة أخرى على هيئة قضيب أو أنبوبة أو 

بكره... ، وتطلى اللفات بطبقة من الورنيش لحمايتها.
عند مرور تيار في الملف، ينشأ حول الملف مجال مغناطيسي، تقطع ملفات الملف هذا 
المجال ويتولد جهد نتيجة هذا القطع ويكون هذا الجهد معاكسًا للجهد األصلي ويحارب 

تغير قيمة التيار األصلي.
على  مستمر  تيار  تطبيق  تم  لو  التيار،  في  المفاجئ  بالتغيير  يسمح  ال  عنصر  الملف  إذًا، 
الملف لمدة معينه ثم تم إنقاصه إلى النصف مثا فإننا ال ناحظ هذا النقص سريعًا وذلك 
المتردد  التيار  في  وكذلك   ، النقص  تعويض  يحاول  الملف  حول  جهد  ينشأ  سوف  ألنه 

)المتغير( دائما ناحظ إشارة التيار متأخرة عن إشارة الجهد .
أننا  ومن هنا يمكننا القول مجازا أن الملف هو عبارة عن عنصر تخزين للتيار وذلك لو 
غذينا ملفًا من مصدر كهربي فإنه سوف يؤخر التيار قليًا لحين تخزين جزء منه وتعتبر هذه 

الخاصية من الخصائص المهمة وخاصة في حماية بعض الدوائر من التيار الزائد الذي يكون في بداية التشغيل حيث يتم وضع ملف 
بالتوالي مع مصدر الجهد يجعل التيار يمر كامًا بعد فترة وجيزة .

امللــف تركيبه ووظيفته :
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العوامل املؤثرة في احلث الذاتي للملف
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ملفات ذات قلب هوائي :
� تتركب من لفات، إما من طبقة واحدة أو من عدة طبقات، وتسمى ملفات ذات تردد عاٍل .

� الحث الذاتي صغير في هذا النوع من الملفات

� يستعمل في دائرة اختيار قنوات التلفاز ودوائر الفلتر .

ملفات ذات قلب حديدي :
� القلب الحديدي في هذه الملفات يعمل على تركيز التدفق المغناطيسي مما يزيد من مقدار الحث 

الذاتي للملف.
التيارات  قيمة  لتقليل  بعضها  عن  معزولة  رقيقة  حديدية  صفائح  من  القلب  �  يتركب 

اإلعصارية وتكون على أشكال مختلفة.
�  هذا النوع من الملفات شائع االستعمال كملفات تنعيم في دوائر الترشيح لمنابع القدرة 

للتيار المستمر وفي عمل المغناطيس الكهربي.

أنواع امللفات من حيث نوع القلب :
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ملفات ذات قلب من مسحوق حديدي :
 �  وهي الملفات التي يوضع بداخل قلبها مسحوق من الحديد،حيث يخلط مسحوق الحديد بمادة عازلة ويضغط ليعطي قلبًا مغناطيسيًا 

ذا مقاومة كهربية عالية ، وبالتالي تقليل التيارات الدوامية إلى حد كبير،لذلك هذا النوع من الملفات يملك كفاءة عالية وله تأثير 
صغير على المكونات األخرى 

ملفات ذات قلب من الفيرايت :
�  وهي تلك الملفات التي يوضع بداخل قلبها مادة الفيرايت،ومادة الفيرايت مادة مغناطيسية مقاومتها 

الكهربية عالية جًدا وبذلك نضمن عدم سريان التيارات اإلعصارية داخلها .
�  يستخدم في هذه الملفات قلب برادة حديد مضغوطة عن طريق خلطها بمادة عازلة الصقة أو قلب له 

قابلية نفاذ عالية يعرف باسم فيرايت.
. Antenna تستخدم هذه األنواع في أجهزة المذياع كملفات خانقة للتردد العالي وكملفات هوائي �



19٦

ملفات ذات تردد منخفض :
� وهي الملفات التي تستخدم في الترددات الصوتية حيث تتراوح الترددات الصوتية من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز .

� تكون ممانعة الملفات صغيرة .

� وهي ملفات ذات قلب حديدي .

ملفات ذات تردد متوسط :
� وهي الملفات التي تستخدم في أجهزة الراديو ذات تعديل اإلتساع AM يساوي 4٦٥ كيلو هرتز.

� ملفات التردد المتوسط من الملفات ذات القلب المصنوع من مسحوق الحديد أو مادة الفيرايت.

ملفات ذات تردد عاٍل:
� تستخدم في الترددات التي تزيد عن 2 ميجاهيرتز مثل دوائر التنعيم في أجهزة المذياع .

� تكون ممانعة الملفات كبيرة .

� ملفات التردد العالي من الملفات ذات القلب الهوائي .

أنواع امللفات من حيث الرتدد :
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وحدة قياس احلث الذاتي للملف

. ) H ( ووحدته الهنري )L ( يرمز للحث الذاتي للملف بالحرف
الهنري: مقدار الحث الذي يسمح بتوليد واحد فولت خال الملف عندما تتغير شدة التيار بمقدار واحد أمبير في الثانية.

كذلك يستخدم الملف في دوائر الرنين والمحوالت والمرحات ) الرياي ( .
توصيــل الملفــات

التوصيل على التوازيالتوصيل على التوالي
للحصول على حث كلي أصغر من حث أي من الملفاتللحصول على حث كلي أكبر من حث أي من الملفات
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قــراءة قيــم الملفـــات
باستخدام جهاز L/C Meter  أو جهاز L/C/R Meter  لقراءة قيمة الملف بالهنري .

فحــــص الملفــــات
من تتراوح  صغيرة  مقاومة  قيمة  يعطي  وحجمه  قيمته  حسب  الملف  إنِّ  حيث  األوميتر  جهاز  باستخدام  الملف  فحص   يمكن 

10Ω – 1

 Short 1 فإن الملف يكون بين لفاته قصرΩ  إذا كانت قراءة األوميتر أقل من
إذا كانت قراءة األوميتر كبيرة جًدا أو ما ال نهاية فإن الملف تالف

يمكن استخدام خاصية الرنين )Buzz( فإن أعطى صوتًا فهذا دليل على أن الملف سليم.
يستخدم جهاز )LCR( لقياس الحث الذاتي للملف مباشرة.



املرحل )الريالي(



200

  تعريف المرحــل ) الريـــالي (  :
عبارة عن مفتاح أو مجموعة من المفاتيح تعمل بواسطة المجال المغناطيسي، ووظيفته هو التحكم 
بدائرة كهربائية ذات فولتية عالية عن طريق إرسال تيار كهربائي متواصل ذو فولتية منخفضة بحدود 

الـ ٥ إلى 12 فولت )حسب نوع الرياي( .
تركيـــب المرحــل ) الريـــالي (  :

يتركب المرحل ) الرياي ( من ملف ذي قلب حديدي  يوحافظة من الحديد متحركة يتحكم في 
المنبع   بأحد أطراف  نقطة توصيل متحركة توصل  نابض لإلرجاع،  والطرف األخر   أحد طرفيها 

والجزء  االخر به مامسات  توصل نقطة تغذية .
مواصفات المرحــل ) الريـــالي (  : 

�  مقدار الجهد الذي يعمل عليه ملفه هي ٦- 9 -12 - 

24 فولت .
� مقاومة ملفه يجب أن تكون مناسبة الستهاك التيار.

� درجة تحمل مامساته للتيارات العالية .

�  ممكن أن تكون مامساته مفردة أو مزدوجة أو أكثر من 

زوج من المامسات للتحكم في أكثر من دائرة في وقت واحد.
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استخداماته :
� يستخدم المرحل ) الرياي ( للربط بين دائرتين مختلفتين في الجهد أو نوع  التيار أو الدوائر التي بحاجة إلى تيارات عالية .

� ويستخدم بكثرة في دوائر التحكم مثل : المصعد - الفيديو - التلفاز .. الخ.

عند توصيل ملف المرحل )الرياي( بتيار كهربي يتكون مجال مغناطيسي 
حول الملف فيتمغنط القلب الحديدي  فيجذب الحافظة فتبتعد عن القطب 
المامس لها وتامس قطبًا آخر بأسفلها فيتم بذلك تشغيل الدائرة الموصلة 

مع هذا القطب. 
األول  مكانها  إلى  الحافظة  ترجع  الملف  عن  التيار  ينقطع  وعندما 
مع  الموصلة  الدائرة  عن  التيار  بذلك  فينقطع  زنبرك   بواسطة 

المرحل وهكذا. 
يتركب المرحل )الرياي( من ملف ذي قلب حديدي  يوحافظة من الحديد 
نقطة  األخر   والطرف  لإلرجاع   نابض  طرفيها  أحد  في  يتحكم  متحركة 
توصيل متحركة توصل بأحد أطراف المنبع  والجزء  االخر فيه مامسات  

توصل نقطة تغذية . 

نظريــــة عمـــل املرحل )الريــالي( :
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مثال على طريقة توصيل هذه األقطاب بمصدر الكهرباء :

� قدرة التامسات على التحويل لكل من إشارات التيار المستمر والتيار المتردد ) على مدى واسع من الترددات  ( .

� يعمل الملف بإشارة تحكم صغيرة.

� ال يصدر أى  تداخات أو ضجيج.

� مقاومة التامس المغلق صغيرة جًدا.

� مقاومة التامس المفتوح كبير جًدا.

� عزل تام بين دائرة التحكم ) الملف ( ودائرة التحويل ) التامسات ( .

مميـــزات املرحل )الريــالى(:
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 ) لنز  بقاعدة  تعرف   ( به  تيار  مرور  عند  بالتأثير  عكسية  كهربائية  دافعة  قوة  فيه  فتتولد  حثي  وهو  الملف  هو  التحكم،   �  عنصر 

عند التوصيل وعند الفصل .
� يلزم لذلك إضافة على األقل عنصر حماية )كالدايود( .

� حدوث صدى أو ارتدادات عند كل تحويل من وضع الفصل إلى وضع التوصيل أو العكس .

� يحتاج إلى دائرة موائمة لكى يعمل جيًدا مع األنظمة اإِللكترونية .

� يوجد ربط سعوى بين التامسات .

َعوى . � يقل العزل بين التامسات المفتوحة نتيجة الربط السِّ

� العمر االفتراضي صغيٌر خصوصا فى الدوائر التى تتطلب عددًا كبيرًا من مرات الوصل والفصل .

عيــوب املرحل )الريالى(:

املرحــل الصغيـــر )الريـيـد ريـالي(:
�  غالبا ما يظهر المرحل )الرياى( كعماق بالمقارنة بالترانسزتور ومع ذلك يوجد مرحل )رياي( 

صغير الحجم مثل الدائرة المتكاملة ذات ال 14 طرف او حتى أصغر يسمى الريد رياى .
�  الريد رياى Reed relay عبارة عن أنبوبة )انتفاخ( طولية بداخلها تامسان معدنيان عند تعرضهما 

لمجال مغناطيسى كافء يتامسان ويمكن أن تكون على شكل الدوائر المتكاملة .



الرتانزستور
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مقدمـــة : 
اإِللكترونية  التيار والتحكم باإلشارات  الكهربائية لتضخيم  الدوائر  المستخدمة في  الموصات  الترانزستور هو أحد أشكال أشباه 

والطاقة الكهربائية، ويتألف الترانزستو ومن ثاث مداخل تتصل بالدائرة الكهربائية الخارجية. 
ويشبه الترانزستور الموحد البلوري )الدايود( من حيث وظيفته إذ إّنه يقوم كالموحد البلوري )الدايود( بمنع التيار الكهربائي أو تمريره 
 ) P موجب –  N سالب – P اعتمادًا على فرق الجهد الواقع على قاعدته، وويتم توصيل الترانزستور بطريقتين مختلفتين هما ) موجب 

. ) N سالب – P موجب  – N أو ) سالب

يتكون الترانزستور من شريحة واحدة فيها ثاث بلورات متتالية مصنوعة من 
جًدا  رقيقة  الوسطى  البلورة   ، بالشوائب  المطعم  السيليكون  أو  الجرمانيوم 
من النوع الموجب أو السالب تسمى القاعدة وعلى جانبيها بلورتان من نوع 

مخالف يطلق عليهما الباعث والمجمع .

مكونـــات الرتانزستـــور :
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 NPN و  PNP الترانزستور نوعان هما
أنـــواع الرتانزستـــور :
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 E ) والباعث ) المشع C والمجمع B الترانزستور له ثاثة َأطراف هي القاعدة
إِن  الترانزيستور، حيث  األكبر من  الجزء  تحتل  القاعدة  : وهذه   )Base( القاعدة   )1(
حجمها يوازي ضعف كلي الطرفين اآلخرين بحيث إنهما عائمان فيها ويفصل بين سطح 

كل منهما مسافة بالميكرون.
بدورها  تقوم  والتي  الكهربائية  للشحنات  تركيز  أقل   :  )  Collector  ( المجمع   )2(
بتجميع حامات الشحنة القادمة من المشع وبهذا تتم عملية التوصيل والتكبير ويوصل 

. )C( عكسيًا مع القاعدة ويرمز له بحرف
)3( المشع أو الباعث ) Emitter ( : أكثر تركيز للشحنات الكهربائية والتي تقوم بدورها 
بتوليد اإِللكترونات وحامات الشحنة الكهربائية ويوصل )أمامي( مع القاعدة ويرمز له 

. )E( بحرف

أطــراف الرتانزستـــور :
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اإِللكترونّية والكهربائّية، ويرجع هذا إلى  الدوائر واألجهزة  الترانزستور في تكوين  يدخل 
أهمّيتها لاستخدام في الدوائر اإِللكترونّية والدوائر المتكاملة وال يمكن حصرها، ولكن 

بشكل عام ومختصر فهو يستخدم فيما يلي: 
� مكّبر لإلشارة الكهربائية . 

� مفتاح إِلكتروني . 

� موّلد للذبذات ولإلشارات في دوائر الدوائر اإِللكترونية. 

لفرق  بمصدر  القاعدة  وصل  طريق  عن  والمشع  المجمع  في  المار  بالتيار  التحكم  ويتم 
مصدر  ويقوم  عليها  الواقع  الجهد  فرق  بحسب  القاعدة  في  اإِللكترونات  فتسري  الجهد 
الطاقة الكهربائية في الدائرة الخارجية بسحب التيار المار في قاعدة الترانزستور مّما يؤدي 
الخارجية والتحكم بها عن طريق  الكهربائية  الترانزستور والدائرة  التيار خال  إلى مرور 

اإلشارات المبعوثة من الدائرة الداخلية. 

فكرة عمل بسيطة للرتانزستور :

استخدامــــات الرتانزستـــور :
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� مازج لإلشارة في دوائر اإلرسال واالستقبال . 

� مفاضل في دوائر االنحراف األفقي . 

� مكامل في دوائر االنحراف الرأسي . 

� عاكس لإلشارة . 

� منّظم لدوائر الفولت المستمر .

حتديـــد أطـــراف الرتانزستـــور :
)1( تحديد طرف القاعدة : 

الباعث والمجمع وعند  بين  الثابت مقاومة منخفضة  القاعدة  وذلك عندما يعطي طرف 
تغيير القطبية للقاعدة يعطي مقاومة عالية بين الباعث والمجمع.

)2( معرفة نوع الترانزستور :
�  في حالة كون الطرف األسود من جهاز القياس ثابتًا على القاعدة، والطرف األحمر من جهاز القياس متحرك على الباعث 

. ) NPN ( والمجمع تكون مقاومة الجهاز منخفضه، ونوع الترانزستور سالب
�  وفي حالة كون الطرف األحمر من جهاز القياس ثابتًا على القاعدة، والطرف األسود من جهاز القياس متحرك على الباعث 

. ) PNP ( والمجمع، تكون مقاومة الجهاز منخفضه ونوع الترانزستور موجب
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)3( التأكد من سالمة عنصر الترانزستور:
وذلك عن طريق أربع خطوات كما هي موضحٌة في خطوات فحص الترانزستور .

مالحظة : يمكن فحص الترانزستور باستخدام جهاز اآلفوميتر ذي المؤشر ووضعه على تدريج ) األوميتر ( .

خطوات فحص الرتانزستور )PNP( باستخدام جهاز اآلفوميرت ذو املؤرش:
)1(  ضع طرف جهاز األوميتر األسود ثابتًا على القاعدة )B( والطرف األحمر متحركًا بين طرفي المجمع )C( أو الباعث )E( في 
هاتين الحالتين نجد أن مؤشر جهاز القياس يتحرك جهة اليمين)إلى جهة الصفر( أي يوجد مرور تيار في كا الحالتين، ونستنتج 

أن الترانزستور سالب. 
)2(  ضع طرف جهاز األوميتر األحمر ثابتًا على القاعدة )B( والطرف األسود متحرك بين طرفي المجمع )C( أو الباعث )E( في 

هاتين الحالتين نجد أن مؤشر جهاز القياس ال يتحرك نتيجة لعدم مرور تيار في كا الحالتين . 
)3(  ضع طرف جهاز األوميتر األحمر على المجمع )C( و طرف جهاز األوميتر )ذو المؤشر(  األسود على طرف الباعث )E( نجد 

أن مؤشر جهاز القياس ال يتحرك نتيجة لعدم مرور تيار . 
)4(  ضع طرف جهاز األوميتر األسود على المجمع )C( و طرف جهاز األوميتر )ذو المؤشر(  األحمر على طرف الباعث )E( نجد 

أن مؤشر جهاز القياس كذلك ال يتحرك نتيجة عدم مرور تيار . 
)٥(  نتيجة الفحص : إذا كانت النتائج كما ذكرناها سابقًا نستنتج أن الترانزيستور )PNP( ، باإلضافة إلى معرفة مكان القاعدة وهو 

المكان الذي يكون طرف جهاز القياس عليه ثابتًا ويعطي مقاومة منخفضة ، كما تمت معرفة سامة العنصر .
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استخدام جهاز القياس اآلفوميتر التماثلي ) ذو المؤشر ( :
كما هو معروف يوجد لهذا الجهاز طرفا توصيل يستخدمان في عملية القياس وهما طرف أحمر وهو الموجب وطرف أسود وهو 
السالب وهذه القطبية تعتمد في الحاالت الثاث عند قياس الجهد المتردد AC ، وقياس الجهد المستمر DC، وقياس شدة التيار 

فقط .
أما في حالة القياس باألوم فتختلف تلك القطبية ، ويرجع هذا السبب الختاف 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 المؤشر ( لفحص العناصر اإِللكترونية وذلك لسرعة استجابته .

1 - رخيص الثمن .
2 - صغير الحجم وخفيف الوزن .

3 - يعمل لفترة طويلة .
4 - كفاءة عالية .

٥ - يعمل الترانزستور عند ضغوط منخفضة .
كما يتمتع الترانزستور بقدرة عالية على تكبير اإلشارات اإِللكترونية ، على الرغم من صغر حجمه لذلك فإنه يستخدم في األجهزة 

اإِللكترونية :
1- كم كبر للموجات الكهربائية ) مكبر قدرة - مكبر تيار - مكبر جهد ( .

2- كمفتاح إِلكتروني )عندما يصل جهد القاعدة إلى 0.7 فولت يفتح الترانزستور- ويوصل المجمع مع المشع( .
3- يستخدم في دوائر المذبذبات .

مميـــزات الرتانزستـــور :



IC الدوائر املتكاملة 
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مقدمـــة : 
معظم  على  داخلها  في  وتحتوي  صغير  حيز  داخل  مجمعة  اإِللكترونية  الدوائر  من  مجموعة  أو  دائرة  عن  عبارة  المتكاملة  الدائرة 

العناصر اإِللكترونية مثل : المقاومات - المكثفات - الموحدات  والترانزستور وغيرها. 
مميزات الدائرة المتكاملة :

1- صغر الحجم .
2- خفة الوزن.

3- الكفاءة العالية.
4- استهاك قليل للطاقة.

٥- قلة التكلفة.
عيوب الدائرة المتكاملة :

)1( حساسة جدًاَ في التعامل فا تتحمل المعاملة الخشنة أو الحرارة الشديدة .
)2( ال يمكن العمل بتيارات عالية بسبب صغر حجمها و إال تتلف أجزاؤها الداخلية بسبب الحرارة المتولدة.

)3(  بعض المكونات ال يمكن تصنيعها داخل دوائر متكاملة مثل الملفات و تطبيقاتها . كما أن تصنيع المقاومات و المكثفات بالغ 
الصعوبة بسبب المساحة الكبيرة نسبيا والتي يحتلها كل منها داخل الدائرة المتكاملة و خاصة مع القيم الكبيرة .

)4(  ال يمكن إصاح الدائرة المتكاملة عند عطب أي جزء منها مما يلزم استبدالها بالكامل و مع كل ذلك فان العيوب البسيطة في 
استخدام الدوائر المتكاملة يمكن تجاهلها بالنسبة للمميزات التي تتمتع بها.
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صور وأنواع خمتلفة من الدوائر املتكاملة :
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بعض استخدامات الدوائر املتكاملة :
1- دوائر تنظيم الجهد .

2- دوائر التحكم في األجهزة اإِللكترونية كأجهزة الحاسب اآللي وغيرها .
3- الساعات الرقمية .
4- مصابيح اإلضاءة .



حمتوى منهج الصف الثامن



األخطار الكهربائية ووسائل احلماية
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مقدمـــــة :
ُتَعدُّ الكهرباء من مصادر الطاقة المحركة ُوَتعُد من أهم وسائل الراحة التي تجعل حياتنا أكثر سهولة ويسرًا، ولكن على الرغم من 
الفوائد الكثيرة للكهرباء في حياة الفرد والمجتمع إال أنها تشكل خطورة على سامة األرواح والممتلكات وقد تكون سببًا في وقوع 

الحرائق واالنفجارات أو وفاة الكثير من الناس .

الصدمـــــة الكهربائيـــــة :
تحدث الصدمة الكهربائية عند حدوث اتصال بين أي جزء من الجسم مع مصدر كهربي 
مما يسبب مرور تيار كهربي كافء من خال جسم اإلنسان ، عادًة يتم استخدام مصطلح 
نتيجة  اإلصابة  درجة  وتختلف  للكهرباء.  الجسم  تعرض  لوصف  الكهربية«  »الصدمة 
الصدمة الكهربية تبًعا الختاف شدة التيار الكهربائي ، فالتيارات الصغيرة قد تكون غير 
الجسم  بين  االلتصاق  من  نوعًا  يسبب  مما  أكبر  تكون  التيارات  بعض  بينما  محسوسة 

المتعرض للصدمة ومصدر التيار.
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التأثيـــــراتالتيار المار ) بالمللي أمبير(
ال إحساس ) ال شعور بالتيار الكهربي ( .1 أو أقل مللي أمبير

شعور بالصدمة ولكنه غير مؤلم - الشخص ممكن أن يبتعد عن مصدر التيار بإرادته حيث إن التحكم العضلي لم ُيفقد بعد .1 - 8 مللي أمبير
صدمة مؤلمة - الشخص ممكن أن يبتعد عن مصدر التيار بإرادته حيث إن التحكم العضلي لم ُيفقد بعد .8 - 1٥ مللي أمبير

صدمة مؤلمة - فقدان السيطرة العضلية - ال يمكن االبتعاد عن مصدر التيار .1٥ - 20 مللي أمبير
ألم - تقلصات عضلية شديدة - ال يمكن االبتعاد عن مصدر التيار .20 -  ٥0 مللي أمبير

تقلصات عضلية شديدة - تدمير األعصاب .٥0 -  200 مللي أمبير
حروق شديدة - تقلصات عضلية شديدة - إنقباض عضلة الصدر - توقف القلب .فوق 200 مللي أمبير

احلرائــــق  الكهربائيـــــة :
من  العديد  وفاة  إلى  تؤدي  والتي  سنويا  الحرائق  من  كبير  عدد  وقوع  في  الكهربائي  التيار  يتسبب 

األشخاص وحدوث خسائر مادية فادحة.
وتتعدد أسباب حدوث الحرائق الناجمة عن التيار الكهربائي، ومن أهم هذه األسباب:

1-  التمديدات الكهربائية الخاطئة وغير المطابقة لمواصفات السامة في المنازل أو المنشآت التجارية 
والصناعية والتعليمية وغيرها.

2- عدم التزام العاملين في مجال الكهرباء بتعليمات السامة .
3- الجهل واإلهمال والعبث .

4- إهمال أعمال الصيانة الدورية .
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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 أيضا فتح الدائرة آليُا عند مرور تيار كهربائي أعلى من التيار المصمم له 

القاطع
وتنقسم القواطع إلى عدة أنواع وأحجام 

� قواطع 10 أمبير تستخدم لإلضاءة .

� قواطع 1٦  أمبير لألجهزة الكهربائية الصغيرة .

� قواطع 20 أمبير للثاجات ووحدات التكييف .

� قواطع  32  أمبير للطباخات الكهربائية .

القواطــــع األوتوماتيكيـــــة : 
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في التمديدات الكهربائية يتم استخدام ألوان لألسالك للتمييز بين األسالك فيتم استخدام األلوان كالتالي:�أهمية 
األلوان اإلصطالحية لألسالك  : 
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السلك األرضي تتضح كما يلي :
-  السلك األرضي يحمي األفراد من خطر الصعق الكهربائي الناتج عن تلف العزل 

أو انهياره. 
-  يقي من خطر التفريغ الكهربائي عن طريق )فصل التيار الكهربي عن الدائرة في 

حالة وجود تسريب أرضي ( . 

القابس الكهربائي بمصهر ) رأس البالك ( :

السلك األريض:
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هو جهاز لحماية الدوائر الكهربية من التسرب األرضي للتيار بسبب حدوث تامس بين الحي واألرضي أو المحايد واألرضي أو 
الحي وجسم اإلنسان المامس له .

: ) ELCB ( قاطـــع التســـــرب األرضــــي
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لوحات التوزيع الكهربائية من مكونات الشبكة الكهربائية المنزلية األساسية والمهمة جدًاً وهي عبارة عن هيكل من الحديد المغلف 
بالصاج المطلي بأصباغ خاصة تتحمل الحرارة والرطوبة ويكون محكم الغلق وله باب يتحكم في غلقه وفتحه ذو قفل خاص تثبت 

بداخله قضبان التوزيع الكهربائية، وجميع وسائل التحكم والحماية المطلوبة للدوائر الكهربائية التي تتغذى من هذه اللوحة.

: )DB(  صنـــــدوق التوزيـــع
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عنصر سلكي في الدائرة َيحترق أو ينقطع ) ينحصر ( عندما يتجاوز التيار المار فيه حدًا معينًا . يحمي المنصهُر 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 المنصهر من سلك قصير له تركيب محدد وسمك معّين ، وكلما ازداد سمك السلك ازداد التيار الازم لصهر المصهر 
وفتح الدائرة ، فهي قطعة تركب في الدوائر الكهربائية واإِللكترونية تقوم بقطع تدفق التيار الكهربائي في حالة حدوث دائرة قصر )عند 
تامس سلكي الكهرباء المتناقضين مع بعضها( أو حمل زائد )عند توصيل عدة أجهزة كهربائية ذات استهاك عاٍل في وقت واحد( .

: ) Fuses ( املصهـــــرات



حلام العناصر اإِللكرتونية
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مقدمــــة :
ُيَعدُّ اللحام من المهارات األساسية للعاملين في مجال اإِللكترونيات والهدف منه ربط العناصر أو المكونات اإِللكترونية ببعضها 
لكي ُتكون في النهاية دائرة إِلكترونية يمكن اإلستفادة منها ، وهذه المهارة يمكن اكتسابها بسهولة عند التدريب عليها، واتباع قواعدها 

بدقة وممارستها باستمرار وذلك إلنتاج نقطة لحام جيدة .
ويجب قبل البدء في عملية اللحام اتخاذ إجراءات األمن والسامة وهي مجموعة من التدابير واإلجراءات لتحقيق الحماية لإلنسان، 

أو للتقليل من األخطار وما يترتب عليها .
إجراءات األمن والسالمة عند عملية اللحام :

- التقيد بلباس التدريب داخل الورشة .
- التقيد باستخدام العدد واألدوات المخصصة والمساعدة 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 .

- الحرص على إعادة كاوية اللحام إلى الحامل الخاص بها بعد االنتهاء من عملية اللحام .
- الحرص على إعادة كافة العدد واألدوات إلى موضعها بعد االنتهاء من العمل .
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أوال : كاوية اللحام :
كيفية اختيار الكاوية 

قدرة الكاوية : الختيار كاوية اللحام المناسبة يجب األخذ في االعتبار قدرة 
)15W – 120W( وتختلف درجة حرارة  بين  قدرتها  تتراوح  الكاوية حيث 
الكاويات باختاف قدرتها فكلما زادت القدرة زادت درجة حرارة الكاوية .

رأس الكاوية : كذلك أشكال رؤوس الكاويات تختلف أحجامها وأشكال 
مقاطعها 

حسب نوع االستخدام كما هو موضح .
أنواع كاويات اللحام :

      

األجهزة والعدد املستخدمة يف عملية اللحام :
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ثانيا : شفاط القصدير :
يستخدم في فك العناصر اإِللكترونية من الدوائر حيث يقوم  بشفط القصدير من مكان اللحام بعد 

تسخينه بالكاوية ، كما يستخدم شريط النحاس في سحب القصدير أيضا.
ثالثا : سلك لحام القصدير :

يتكون سلك لحام القصدير من سبيكة مكونة من مادتي القصدير والرصاص وتكون عادة بنسبة 
60 % من القصدير و 40% من الرصاص، وكلما زادت نسبة القصدير قلت درجة الحرارة التى 
ذات  اإِللكترونية  العناصر  لحام  في  المستخدمة  اللحام  وأساك   ، اللحام  سلك  عندها  ينصهر 
مقاسات مختلفة ، وكلما كان سمك سلك اللحام صغيرًا كان أسرع في االنصهار ، لذلك يفضل 

دائما في لحام العناصر اإِللكترونية استخدام أساك لحام ذات سماكة صغيرة. 
رابعًا : قطاعة أسالك :

وهي ضرورية لقطع األساك وكذلك لقطع األطراف الزائدة من العناصر اإِللكترونية .
سادسًا : حامل الكاوية :

من شروط األمن والسامة وضع كاوية اللحام في حامل المشتت الحراري بعد االنتهاء من عملية 
اللحام للمحافظة على سامة الكاوية أثناء االستخدام .
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)٦( أدخل أطراف العنصر في فتحاث الثقوب المخصصة له.

)1( جهز لوحة التثبيت ) البورد ( ونظفها جيًدا من الشحوم واألتربة .
)2( وصل كاوية اللحام بمصدر الجهد وضعها في حامل الكاوية .

)3( نظف سن كاوية اللحام جيًدا بقطعة من اإلسفنج .
)4( جهز العناصر المراد لحامها ولوحة التثبيت وسلك اللحام .

)٥( قم بتجهيز أطراف العنصر المراد لحامه .

حلــــام العناصــر اإِللكرتونية :

)7( إثن أطراف العنصر ثم اقلب اللوحة لتصبح التوصيات لألعلى إلجراء عملية اللحام.
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)8( قم بلحام العنصر مباشرة باستخدام كاوية اللحام والقصدير .

)9( اقطع الوصات الزائدة عن اللحام باستخدام قطاعة األساك .
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التالفة في  العناصر  الضرورية الستبدال  األمور  ، وذلك ألنها من  اللحام  أهمية  نفس  لها  اإِللكترونية  العناصر  إن عملية فك لحام 
الدوائر اإِللكترونية بعناصر سليمة ، وذلك باستخدام شفاط القصدير بعد تسخين اللحام المراد فكه .

- ضع طرف كاوية اللحام الحار على نقطة اللحام المراد إزالتها .
- عند ذوبان نقطة اللحام ضع طرف فوهة الشفاط قريبًا من نقطة اللحام ثم اضغط على الزر الخاص بإطاق المكبس .

- سيقوم الشفاط بعد ذلك بسحب نقطة القصدير الذائبة .

فــك حلـــام العناصــر اإِللكرتونية :



فحص العناصر اإِللكرتونية
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مقدمــــة :
إِلكترونية(  )صيانة  فني  كل  على  الضروري  من 
مدى  واختبار  فحص  عملية  في  ماهرًا  يكون  أن 
صاحية العناصر اإِللكترونية الموجودة في الدائرة 
تعلمناه  ما  لكل  سريعة  بمراجعة  نبدأ  سوف  لذلك 
من أسس فحص واختبار العناصر اإِللكترونية لكي 
لألجهزة  كاملة  صيانة  إجراء  لعملية  مهيئين  نكون 
األعطال  إصاح  على  القدرة  ثم  ومن  اإِللكترونية 

التي قد تواجهنا .
يمكن استخدام جهاز األفوميتر لفحص % 99.9 
عملية  وتكون  اإِللكترونية،  العناصر  من  تقريبًا 
الفحص باألفوميتر هي الخطوة الثانية لفني الصيانة 
العناصر  جميع  في  والتمعن  بالنظر  التأكد  بعد 
صيانتها  المراد  الدائرة  على  الموجودة  اإِللكترونية 

باحثًا عن أي تلف واضح لعنصر إِلكتروني.
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)1( قياس المقاومة خارج الدائرة ووحدة القياس األوم :
إعدادات الجهاز : نضع السلك األسود في المنفذ COM والسلك األحمر في المنفذ الذي يحمل 

رمز المقاومة ، ثم نضبط الجهاز على وضعية قياس المقاومة ) األوم ( على أعلى قيمة .
الدائرة  قيمتها من  قياس  المراد  المقاومة  إزالة  أوال من  .. البد  معينة  مقاومة كهربائية  قيمة  لقياس 

اإِللكترونية ، ثم نقوم بعملية القياس .
)2( فحص المقاومة داخل الدائرة :

يمكن اختبار المقاومة وهي مثبتة في الدائرة اإِللكترونية .. وذلك بإزالة أحد أطراف المقاومة المراد 
قياسها من الدائرة اإِللكترونية ثم نقوم بعملية القياس كالتالي :

-ضع المقياس على األوميتر ، ثم ضع أطراف المقياس على أطراف المقاومة  وخذ القراءة .
* في الصورة التالية توضيح لطريقة قياس المقاومة خارج الدائرة .

فحــص املقاومـــة الكهربيــة :
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فحص الدايود خارج الدائرة اإِللكترونية )باستخدام اآلفوميتر( :
-  يتم إعداد جهاز اآلفوميتر كما في فحص المقاومة الكهربية .

-  ضع الطرف األحمر لجهاز الفاحص على طرف اآلنود .. والطرف األخر على 
الكاثود كما في الصورة  )1( .

يجب أن تكون النتيجة   short circuit أو مقاومة صغيرة جدًاً 
-  ضع الطرف األحمر على الكاثود .. واآلخر على األنود كما في الصورة )2( .

Open circuit  يجب أن تكون النتيجة
الثنائي سامة  من  للتأكد  الصوتي  التنبيه  وضع  على  اآلفوميتر  جهاز  استخدام   يمكن 

يكون  صوت  صدور  وعند   )3( الصورة  في  كما  األمامي  اإلنحياز  ومعرفة  )الدايود( 
الثنائي )الدايود  في حالة اإلنحياز األمامي .

فحـــص الثنائـــي ) الدايود (:
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المصهر هو عبارة عن سلكه ويكفي للتأكد من سامته استخدام نفس وضعية الدايود ووضع 
مؤشر جهاز االفوميتر على التنبيه الصوتي، وفي هذه الحالة إذا أصدر الجهاز صوت دل ذلك 

على مرور التيار في المصهر ) سلك المصهر ( مما يدل على سامة المصهر ) الفيوز ( .

طريقـــة أخـــرى: 
يفحص المصهر على تدريج األوم التماثلي كما في الصورة )1( أو الرقمي كما في الصورة 

. )2(
إذا كان المصهر سليمًا يعطي مقاومة صغيرة جدًاً .

إذا كان تالفًا يعطي مقاومة كبيرة جدًا ) ماال نهاية ( .

فحـــص املصهـــر ) الفيوز (:



دوائر الصوت
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مقدمــــة :
�  ينتشر الصوت في الهواء بسرعة تبلغ قيمتها 340 متر/ثانية ، ولكن ال ينتشر في الفراغ .

�   وقد استفاد اإلنسان من التطور التكنولوجي الهائل في مجال اإِللكترونيات في توليد موجة صوتية نغمة واحدة أو عدة نغمات من 

دوائر إِلكترونية وتستخدم الدوائر الصوتية في التنبيه واإلنذار ولعب االطفال .
عدة  بين  الداخلية  للمحادثة  اإلنتركم  ودوائر  النغمات  متعدد  المنبه  في  بكثرة  �  وتستخدم 

مشتركين .
وأغلب هذه الدوائر تتكون من دائرة الرنين التي تحتوي على:

1-  ملف ابتدائي لمحول خرج ومكثف ثابت السعة ) 0،0٥ مايكروفاراد ( ومقاومة كهربية 
وتعمل على توليد الموجات الصوتية ذات الترددات المختلفة .

2- محول خرج يعمل على إعطاء السماعة أكبر قدرة ممكنة .
3- سماعة تعمل على تحويل اإلشارات الكهربية إلى صوت مسموع .

4-  مكثف ) 0.1 مايكروفاراد ( يعمل على إرجاع الموجات المضمحلة )ضعيفة التردد ( إلى قاعدة 
الترانزستور .

٥- ترانزستور PNP يعمل على تكبير الموجات المضمحلة ) ضعيفة التردد ( .
٦- مقاومة كربونية متصلة بقاعدة الترانزستور إلعطاء القاعدة الجهد المناسب .
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بعض إضافات خاصة على دوائر الصوت حسب اإلستخدام :
�   الدوائر الصوتية التي تعطي )صوتًا متقطعًا( يتم إضافة مكثف كيميائي ) الشحن والتفريغ ( ، وعند إضافة مكثف كيميائي آخر على 

التوازي يزداد زمن تقطيع الصوت .
�  تتكون الدوائر الصوتية التي تصدر عدة نغمات من نفس مكونات دوائر الصوت ذات نغمة واحدة باالضافة إلى :

. A ، B 1 - مفتاح االختيار يعمل على تغيير نغمة الصوت عند تغيير وضع المفتاح بين الطرفين
2 - مقاومة متغيرة تتحكم في درجة أو شدة الصوت .

3 - دائرة مجزء الجهد تتكون من مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة تعطي قاعدة الترانزستور الجهد المناسب .
�   في بعض دوائر اإلنذار الصوتي تكون الدائرة ليس لها مفتاح للتشغيل ، ولكن يوجد أطراف توصيل من سلك طويل، وعند تامس 

طرفي التوصيل بجزأين منفصلين وليكن باب منزل يصدر صوت اإلنذار .
�   وتستخدم هذه الدائرة بتطبيقات مختلفة لتعطي صوت إنذار مثل طرفي الباب أو درج طاولة .

�   يمكن تشغيل دوائر الصوت بالضوء ) باستخدام المقاومة الضوئية ( حيث يمكن تغيير كمية الضوء الساقط على المقاومة الضوئية 

بتغطيتها باليد او باستخدام إضاءة يسلط عليها لزيادة كمية الضوء الساقط عليها فعند تعرض المقاومة الضوئية للضوء تقل قيمة 
المقاومة ويزداد مرور التيار وتزداد درجة الصوت ) الشدة ( وعند تعرض المقاومة الضوئية إلعتام تزداد قيمة المقاومة ويقل مرور 

التيار وتقل درجة الصوت .



الضوئية اإِللكرتونيات 
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الظاهرة الكهروضوئية :
هي انبعاث اإِللكترونات من األجسام الصلبة والسائلة والغازية عند امتصاص الطاقة من الضوء، حيث تسمى اإِللكترونات المنبعثة 

من هذه الظاهرة باإِللكترونات الضوئية .
:Photodiode الثنائــي املستقبــل للضــوء

�  يتكون الدايود الضوئى من شبه موصل موجب P وآخر سالب N و نافذة شفافة منفذة للضوء . 

�   عندما يسقط الضوء على الثنائى الضوئى ، يقوم الضوء بكسر الروابط البلورية ويتحرر عدد من الشحنات التى تسمى بشحنات 

األقلية، يزداد هذا العدد بزيادة الضوء الساقط مكونًا تيارًا يسمى بتيار التسريب يستخدم في الدوائر اإِللكترونية .
�  يعمل الثنائي الضوئي تحت وضع االنحياز العكسي .

 �   الثنائي المستقبل للضوء يصبح ثنائيًا موصًا باالنحياز األمامي إذا تعرض لضوء األشعة تحت الحمراء IR أي أنه يصبح كما لو كان 

ثنائيًا تقليديًا. 

صور مختلفة للثنائي الضوئي رمز الثنائي الضوئي
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االستخدامــــات :
الثنائي الضوئي يعمل في مجال االتصاالت ومعالجة اإلشارات فيحول اإلشارات الضوئية إلى كهربائية، بينما تشغل الخايا الشمسية 
وظيفة توليد الكهرباء عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، ويستعمل ككاشف ضوئي أكثر من استخدامه كمحول طاقة 

من صورة إلى أخرى .

صور مختلفة للترانزستور الضوئي رمز الترانزستور الضوئي

: Phototransistor الرتانزستـــور الضوئـــي
يتشابه عمل الترانزستور الضوئي مع عمل الثنائي الضوئي ، والضوء هنا بمثابة حقن إشارة لقاعدة الترانزيستور مما يسمح بتشغيله .

أطرافـــــه :
أو بطرفين فقط »الباعث ، المجمع«  يأتي الترانزيستور الضوئي  بثاثة أطراف            »القاعد ، الباعث ، المجمع«  
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المقاومة الضوئية  : رمزها LDR  وهي مقاومة كهربائية حساسة للضوء، تقل مقاومتها عند شدة سطوع الضوء عليها .
عالقة عكسية بين سطوع الضوء وقيمة المقاومة باألوم .

صور مختلفة للمقاومة الضوئية رمز المقاومة الضوئية

االستخـــدام :
 ُتستغل خاصية تأثر المقاومة بالضوء في دوائر ) إنذار بالضوء ( وأيضا اإلنذار بالظام ، ومن أشهر تطبيقاتها مصابيح اإلنارة في الطرقات ، 
حيث ُتستعمل للتشغيل واإلطفاء اآللي وكذلك للتحكم في فاش الكاميرا حيث يعمل تلقائيًا في حالة الظام ، وكذلك التحكم في 

شدة إضاءة شاشات الهواتف النقالة .

: Photoresistor LDR املقاومــة الضوئية



حمتوى منهج الصف التاسع



الكهربائية ترشيد الطاقة 
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مقدمـــــة:
ُيَعدُّ الماء والكهرباء مصادر حيوية في الحياة ال غنى عنها لإلنسان ، فالماء لواله لما بقي كائن على وجه األرض، وال نبت زرع وال 
لت العمل وساعدت على تشغيل اآلالت وإنارة البيوت وتشغيل المصانع،  ثمر وال نما إنسان، والكهرباء نور الحياة حيث إنها سهَّ

ولكن هناك من يسرف في االستعمال فيبذر في طاقة ال مثيل لها. 
كما نعتمد في حياتنا على الطاقة الكهربائية بشكل أساسي فهي تدخل في جميع مجاالت الحياة 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 تجاه طاقــة الكهربـاء :

باستخدامها،  التبذير  وعدم  الطاقة  هذه  على  الحفاظ  علينا  لذلك 
العكس  أقل، بل على  بأننا سنحصل على كفاءة  يعني  لكن هذا ال 
إلنتاج  الطاقة  من  أقل  كمية  استخدام  هو  االستهاك  ترشيد  فإن 
نفس التأثير أو أداء نفس الوظيفة لكن هذا يعتمد على تغير السلوك 

الفردي لألشخاص فهذا يلعب دوًرا أساسيًا لنجاح هذا الهدف.
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طرق ترشيد الطاقة الكهربائية
�   قطع التيار الكهربائي عن األجهزة الكهربائية غير المستخدمة وحين اإلنتهاء من استخدامها ، حيث إن 

بعض األجهزة الكهربائية تستنفذ الطاقة حتى وهي مغلقة .
أو عندما ال  الخروج  التدفئة والتكييف، وإيقافها عند  إِلكترونيًا في أجهزة  المبرمجة  الحرارة  �  استخدام 

تكون قيد االستعمال  .
�   ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة ال تقل عن 24 درجة مئوية، لضمان الحصول على بيئة مريحة 

واالستخدام األمثل للطاقة الكهربائية
�  عدم ترك السخان الكهربائي متصًا بالطاقة الكهربائية في حالة عدم استخدامه .

�   عمل صيانة دورية على األجهزة الكهربائية مثل الفرن الكهربائي، الغسالة والمدفأة، وتحقق دائما منها للتأكد من أنها ال تستنزف 

أي طاقة ال أهمية لها .
�  اإلكثار من استخدام الضوء الطبيعي نهارًا .

�  إغاق األنوار في األماكن غير المشغولة عند ترك المكان .

�  استخدام المصابيح الموفرة للطاقة .
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فوائد ترشيد الطاقة الكهربائية :
�  خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

�  تجنب الفصل فى األحمال وقت الذروة.

�  إطالة عمر األجهزة الكهربائية واإِللكترونية عند إغاقها في أوقات عدم الحاجة لها.

صورة توضح استخدام المصابيح الكهربية الموفرة 

بداًل من المصابيح األخرى
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املنطقية البوابات 
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مقدمـــــة :
ُيَعدُّ النظم الرقمية فعالة في جميع جوانب حياتنا اليومية ، فشاهد التلفاز الرقمي ، الذي يعرض قنوات من نظام االستقبال الرقمي 
الذي يستقبل إشارات من قمر اصطناعي رقمي ، وكذلك حين نجري مكالمة بالهاتف الذكي فاننا نوظف هذا النظام الرقمي إلرسال 
إشارات رقمية إلى أبراج اإلتصاالت الرقمية إلى حيث الطرف االخر من المكالمة ، ومثله المذياع فإن له أزرار تحكم رقمية تمكننا 

من التنقل بين اإلذاعات وحفظ ترددات الموجات باستخدام الدوائر الرقمية .
فالنظم الرقمية ماهي إال نظم إِلكترونية تؤدي وظيفتها عن طريق تحويل األرقام 
العشرية إلى لغة الصفر ) 0 ( والواحد ) 1 ( بواسطة عناصر اإِللكترونيات الرقمية.

ُتَعدُّ الدوائر المنطقية عبارة عن هياكل مصممة من عدد من الدوائر األولية تسمى 
إليها كماكينة  النظر  المنطقية يمكن  الدوائر  بوابات منطقية وكل واحد من هذه 
تحتوي على جهاز أو أكثر لإلدخال وجهاز إخراج واحد فقط ، وفي أي لحظة 
يستطيع كل جهاز إدخال استيعاب وحدة أساسية واحدة من المعلومات هي )0( 
أو )1( ثم تعالج هذه البيانات بالدائرة إلعطاء ناتج هو )0( أو )1( على جهاز 
اإلخراج، وبالتالي يمكن تخصيص سلسلة من األصفار )0( أو الوحدات )1( ، 

إذ تعالج وحدة أساسية في كل مرة.
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جدول الحقيقة هو عبارة عن ترتيب قيم الدخل الممكنة للتابع المنطقي مع قيم الخرج الممكنة له .
فلو أخذنا أبسط بوابة منطقية ممكنة ، وهي بوابة عملية النفي، فإنه يمكننا توصيف خرج البوابة بأنه معكوس َأيِّ دخل . 

فإذا كان الدخل هو )1( فإن الخرج سيكون )0(، وإذا كان الدخل هو )0( فإن الخرج سيكون )1( . يمكن كتابة هذا الوصف عبر 
جدول الحقيقة التالي :

الدخـــلالخــــرج
10
01

: Truth Table جدول احلقيقة
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البوابات املنطقية األساسية

:AND )البوابة املنطقية )و
�  هذه البوابة تعنى وجود شرطين ال بد من تحقيقهما مًعا .

. ”true“ 1( يسمى( والرقم ”false“ فإِنه يسمى )حيث إِنه إذا كان لدينا )0  �

�  ويكون المخرج “true” أي )1( عندما يكون كا المدخلين )1( وغير ذلك فإِنه “false” أى )0( .
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�  هذه البوابة تعنى وجود شرطين يكفى تحقق شرط منهما. 

 . ”true“ 1(  أي( فانه يكون أحد المداخل أو كليهما ”true“ )1( مثًا إِذا كان المخرج  �

 .”false“ )0( فانه في هذه الحالة يكون المخرج هو ”false“ )0( أما إِذا كان كا المدخلين  �

: OR )البوابة املنطقية )أو
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. NOT وفي بعض األحيان نطلق عليه بوابة النفي inverter الـ  �

�  وهذه البوابة تحتوي على مدخل واحد فقط ويكون المخرج دائما عكس المدخل . 

�  مثا عندما يكون المدخل )1( “true”  يكون المخرج )false“ )0” وهكذا. 

البوابات املنطقية املشتقة

:NOT )البوابة املنطقية )ال

: AND )البوابة املنطقية )وال
.) AND ، NOT ( ) هي تجميع للبوابتين المنطقيتين )و( و ) ال  �

.NOT  متبوعة ببوابة AND أي أنها بوابة  �

. ”true“ )1( فإنه في هذه الحالة يجب أن يكون كا المدخلين  ”false“ )0( إِذا كان المخرج  �

. ”true“ )1( وإاِل فإِن المخرج سيكون  �



2٥7

. ) OR ، NOT (   ) هي تجميع للبوابتين المنطقيتين )أو(  و ) ال  �

.NOT  متبوعة ببوابة OR أي أنها بوابة  �

. ”false“  )0( إذا كان كا المدخلين ”true“ )1( المخرج يكون  �

. ”false“ )0( وإال فإنه غير ذلك يكون المخرج  �

: NOR )البوابة املنطقية )أو وال



2٥8

البوابات املنطقية األساسية
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البوابات املنطقية املشتقة



الرتانزستور استخدامات 
يف الدوائر اإِللكرتونية
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مقدمـــــة :
البلورة  بالشوائب ،  المطعم  السليكون  أو  الجرمانيوم  من  مصنوعة  متتالية  بلورات  ثاث  بها  يوجد  واحدة  شريحة  عن  عبارة  هو 
الوسطى هي رقيقة جًدا من النوع الموجب أو السالب تسمى القاعدة)Base( وعلى جانبيها بلورتان من نوع مخالف يطلق عليهما 
الباعث)Emitter( والمجمع)Collector(، ويمكن تشبيه الترانزستور بموحدان موصلين عكس بعضهما ، ولكن فعليا ال يمكن 

توصيل موحدين لتكوين ترانزستور وذلك الختاف نسبة التطعيم والحجم لكل بلورة في الترانزستور.
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- في الترانزستور من نوع )NPN(  يتم التحكم بمرور التيار من المجمع إلى الباعث عن طريق تيار القاعدة .
- في الترانزستور من نوع )PNP (  يتم التحكم بمرور التيار من الباعث إلى المجمع  عن طريق تيار القاعدة .

- ويمكن تشبيه عمل الترانزستور بعمل صنبور المياه .
ال يوجد تدفق للماء عندما يكون تيار القاعدة IB = صفر )غلق الصنبور(                               

عندما يكون تيار القاعدة IB = قيمة متوسطة )بداية فتح الصنبور(            يتدفق الماء حسب فتحة الصنبور
عندما يكون تيار القاعدة IB = قيمة عالية )اكتمال فتح الصنبور(              ال يتدفق ماء أكثر من ذلك

عمــل الرتانزستـــــور :

- يمكن اعتبار الترانزستور مقاومة متغيرة ،تتغير قيمتها عن طريق تغيير تيار القاعدة )تيار التحكم(.
.)VCE(وعكسية مع الجهد على الترانزستور ، )تيار الحمل( IC طردية مع تيار المجمع IB عاقة تيار القاعدة -
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منطقة القطع
 Cut off  

المنطقة الخطية الفعالة
Linear Active Region 

منطقة اإلشباع
Saturation  

IB كبيرمتوسطةصفرتيار القاعدة
IC يكبر تيار المجمع حسب القانون: صفرتيار المجمع

Ic=β IB

أعلى ما يمكن

مفتاح مفتوحعمل الترانزستور
Switch Open

مكبر
Amplifier

مفتاح مغلق
Switch Closed

Vin كبيرقيمة متوسطةصفر أو أقل من 0،7 فولتجهد الدخل
الجهد حول الترانزستور

VCE

أعلى ما يمكن
VCE=VCC

يصل إلى قيمة قريبة من الصفريقل الجهد حول الترانزستور
=0.2≈0

الدائرة

مناطـق عمــل الرتانزستـــــور :
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Vout = Vcc )فإن جهد الخرج )الجهد حول الترانزستور Vin=0 عندما يكون جهد الدخل

 Vin= Vcc أكبر من 0.7  فولت يكون Vin عندما يكون جهد الدخل

الرتانزستـــور كمفتــاح إِلكرتوين :
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)Active Region) ) يجب أن يكون الترانزستور في المنطقة الخطية ) منطقة التشغيل
قد تكون اإلشارة المراد تكبيرها عبارة عن:

اإلنسان/ جسم  عن  صادرة  هوائي/موبايل/موجة  من  إشارة   / صوت 
نبضة قلب/موجة صادرة عن جهاز ، إلخ .....

في بداية مرور الموجة ال يعمل الترانزستور )cut off( ألن الجهد أقل من 
0،7 فولت ، فا يمر تيار بالقاعدة وبالتالي ال يمر تيار بالمجمع ويكون 
الجهد VCC مساويًا تقريبًا الجهد حول الترانزستور VCE ، وبعد زيادة قيمة 
الجهد عن 0،7 فولت  يمر تيار بالقاعدة وبالتالي بالمجمع حتى يزيد التيار 

على المقاومة RL )الحمل( ويصبح VCC مساويًا الجهد على المقاومة RC ويقل الجهد حول الترانزستور فيخرج جزء من الموجة 
المراد تكبيرها وبشكل عكسي مما يعني أنه حدث لها تشوه كبير ، والحل بإعطاء الترانزستور جهدًا أوليًا يكون أكبر من 0،7 ليكون 

بعيدًا عن منطقة القطع وذلك بتركيب الموجة AC على موجة DC وهذا ما 
. Bias يسمى بـ

Bias : عبارة عن جهد بسيط DC يضاف إلى AC ليبعد الترانزستور عن 
منطقة Cut Off وعدم قص الموجةة وبالتالي تكبير الموجة الصغيرة دون 

تشويه .

الرتانزستـــور كمكبـــــر :
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مقارنة بني طرق توصيل املكربات :
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التيار  تحويل  تستطيع  التي  اإِللكترونية  الدائرة  على  مذبذب  كلمة  تطلق 
المستمر إلى تيار متغير ، فأي مكبر إِلكتروني يمكن أن يتحول إلى مذبذب 
إذا تم إعادة جزء من إشارة خرجه إلى دخله ويسمى ذلك بالتغذية الرجعية ) 

. )Feed Back

ولكي يتحول المكبر إلى مذبذب يجب توفر الشروط التالية : 
�  يجب أن يكون الكسب النهائي للمكبر أكبر من الواحد .

�  اإلشارة المغذاة رجعيا إلى مدخله يجب أن تكون متفقة في زاوية الوجه مع إشارة الدخل حتى تساعد على بنائها  .

الرتانزستـــور كمذبـــذب :



اإلرسال واإلستقبال 
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مة جدًا في هذا العصر وال يمكن االستغناء عنها وتستخدم بـ أصبحت االتصاالت الالسلكية ُمهَّ
1- االتصاالت بالطائرات و السفن و باألقمار الصناعية.

2- الراديو و التلفزيون.
3- الهاتف الاسلكي و أجهزة النداء .

4- ن داءات الشرطة و اإلسعاف .
٥- دوائر الحكم الاسلكي )ريموت كنترول ( .

و  الصوتية  الموجات  على  التعرف  من  البد  كان  االستقبال  و  اإلرسال  عن  نتحدث  عندما 
موجات الراديو 

الشكل الموجـــي :
هو الرسم البياني الذي يمثل الموجة .

فمثًا الشكل الموجي للجهد يرينا الوقت علي المحور األفقي والجهد علي المحور العمودي .
: ) f ( التـــــــــــردد

هو عدد الذبذبات في الثانية ويقدر بـ الهرتز .
طــول الموجة )  ג  ( :

المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين وتقدر بالمتر.
يمكن الحصول علي موجة كهرومغناطيسية إذا مر تيار متردد في سلك موصل، وتردد الموجة الكهرومغناطيسية هو نفس تردد التيار 

المتردد 
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الصــوت : هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء على شكل موجات صوتية .
ُتَعدُّ موجات تحت صوتية  التي تقل عن 20  بين 20 هرتز و 20000 هرتز، والترددات  يتراوح  الذي نسمعه  الصوتي  المجال  إن 
infrasound ، والترددات التي تزيد على 20000 ُتَعدُّ ترددات فوق صوتية  ultrasound ، و كاهما ال يسمع باألذن البشرية 

و إن كانت تؤثر على الجسم البشري.
 .db تقاس قوة الصوت بوحدة قياس تدعى الدسيبل

وسنتحدث عن خصائص كل من الموجات الصوتية و موجات الراديو بعمل مقارنة بين النوعين.
خصائص كل من الموجات الصوتية و موجات الراديو

موجات الراديو ) الموجات الحاملة(الموجات الصوتية
ال تحتاج لوسط مادي و تنتشر في الفراغتحتاج لوسط مادي ) الهواء ( النتشارها ، ال تنتشر بالفراغ

تنتشر لمسافات طويلةال تنتشر لمسافات طويلة )ألنها تضعف بسرعة (
ترددها عاٍل من 1٥0 كيلو هرتز إلي 100 ميجا هرتزترددها منخفض من 20 هرتز إلي 20 كيلو هرتز

ال يمكن سماعها باألذنيمكن سماعها باألذن
سرعتها 300 ميلون متر / ثانيةسرعتها 340 متر/ ثانية

املوجــات الصوتيـــــة :
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التعديل :
ما هو المقصود بالتعديل ؟

، وهو  واحدة  موجة  في  أكثر  أو  موجتين  إدماج  هو 
يكّون  أو  يغّير  أي   ، الموجة  أو تشكيل  تكوين  أيضا 

شكلها.

و يتم تعديل الموجة الحاملة بطريقتين هما :
AM التعديل السعوي

ثبات  مع  الحاملة  الموجة  سعة  تعديل  يتم  فيِه  و 
ترددها.

FM التعديل الترددي
ثبات  مع  الحاملة  الموجة  تردد  تعديل  يتم  فيه  و 

سعتها.
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اإلستقبـــال اإلذاعــي :



273

1- الميكرفون :
تحويل الموجات الصوتية إِلي إشارات كهربية لها نفس التردد.

2- مكبر إشارة الصوت :
يقوم بتكبير الموجة الكهربية الناتجة عن الميكروفون و المعبرة عن الصوت.

3- مولد الذبذبات ) مولد الموجة الحاملة ( :
يقوم بتوليد الموجة الحاملة ذات التردد العالي ، و لها اتساع ثابت وتردد ثابت .

4- التشكيل أو التعديل :
وهو تحميل الموجة الصوتية ) ذات التردد المنخفض ( علي الموجة الحاملة )ذات التردد العالي ( إلنتاج موجة معدلة إما بتغير السعة 

أو التردد .
5- مكبر إشارة ترددات الراديو :

يتم في هذه المرحلة تكبير الموجة المعدلة .
6- وحدة التوافق )دائرة التوافق ( :

تعمل تعاداًل أو توافق مقاومة الهوائي مع مقاومة الخرج لمكبر إشارة، للحصول علي أكبر قدرة كهربية داخلة لهوائي اإلرسال .

مراحــل اإلستقبـــال اإلذاعــي :
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اإلرســال اإلذاعــي :

7- الهوائي :
يتكون من قائم حديد مثبت علي قاعدة عازلة وبأساك معزولة 

ويستخدم لبث الموجات الكهرومغناطيسية في الهواء أي أنه يحول الموجة المعدلة إلي موجة كهرومغناطيسية . 
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)1( هوائي االستقبال : التقاط الموجات الكهرومغناطيسية وتحويلها إلي موجات كهربية ولها 
نفس التردد .

)2( دائــرة الرنيــن : تعمل عل اختيار المحطة ) الموجة اإلذاعية ( المطلوب سماعها و التي 
يتفق ترددها مع تردد دائرة الرنين وتردد المحطات األخرى.

و تتكون دائرة الرنين من ملف ومكثف متغير السعة و بتغيير سعة هذا المكثف  تعمل علي اختيار المحطة المراد استقبالها
)3( المذبذب المحلي : يقوم بتوليد ذبذبات ذات تردد عاٍل و أعلي من تردد الموجة المستقبلة بمقدار ثابث.

)4( المــــــــــازج : يعمل على مزج ) طرح ( اإلشارة القادمة من دائرة الرنين مع اإلشارة القادمة من المذبذب المحلي و ناتج المزج 
هو موجة ذات تردد ثابت 

من  الخارج  المتوسط  التردد  بتكبير  يقوم   : متوسط  تردد  مكبر   )5(
المازج.

)6( دائــرة الكاشــف : تتكون من ثنائي GE ومقاومة و مكثف و تقوم 
هذه المرحلة بكشف )فصل( الموجة الكهربية المعبرة عن الصوت 
عن الموجة الحاملة وخرج هذه المرحلة عبارة عن موجة صوتية يتم 

تكبيرها .

مراحــل اإلرســال اإلذاعــي :
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)7( مكبر إشارة الصوت :
يقوم بتكبير الموجة الكهربية المعبرة عن الصوت الخارجة من الكاشف.

)8( مكبر القدرة الصوتي : 
يقوم بتغذية السماعة بالقدرة الازمة لكي تعطي الصوت .

شكل يوضح تركيب راديو بسيط
الوظائف المطلوبة من جهاز االستقبال ) جهاز الراديو (:

1- تحويل الموجات الكهرومغناطيسية إلي إشارة كهربائية لها نفس التردد و نفس شدة الصوت.
2- انتقاء المحطة المرغوبة وطرد المحطات األخرى.

3- استخاص اإلشارة الصوتية من الموجة الحاملة و تقويتها.
4- تحويل اإلشارة الكهربية المعبرة عن الصوت إلي صوت مسموع.



وحدة اإلظهار الرقمية
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مقدمـــة :
بديل  اإِللكترونية، وهى  األجهزة  في  العشرية  األرقام  عادًة إلظهار  يستخدم  اإِللكتروني  العرض  أو  اإلظهار  نوع من شاشات  هى 
للشاشات النقطية األكثر تعقيدا. ويتكون المعروض على الشاشة من سبعة أقسام مجتمعة مع بعضها ومرتبة على شكل مستطيل، 
كل جانب من جوانبه مكون من قسمين، أما جانباه العلوي والسفلي فكل منهما مكون من قسم واحد فقط، والقسم السابع يشطر 

المستطيل عند منتصفه أفقيًا.
تستخدم شاشة األقسام السبع على نطاق واسع في الساعات الرقمية والعدادات اإِللكترونية، وغيرها من األجهزة اإِللكترونية لعرض 

المعلومات الرقمية .
 A، B، C، D، E، F and G  لعرض األرقام بين  0 و 9  يلزم سبع قطع اصطلح على تسميتها

طريقة إظهار الرقم أو الشكل :
له ، على سبيل  المكونة  القطع  يتم توصيل  ببساطة  إلظهار أي شكل 
المثال لعرض الرقم 1 يجب توصيل القطع )الليدات B و C  ( ولعرض 
الرقم 2 يجب إضاءة القطع A، B، G، E and D   وبالمثل ألي 

شكل .
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 بعض وحدات العرض بها  دايود مشع للضوء ثامن وهو مستدير يوضع يمين أو يسار القطع ليمثل النقطة أو العامة العشرية الفاصلة
)comma( وحتى إن البعض قد يحتوى على نقطتين عشريتين أحدهما في اليمين واألخرى في اليسار والبعض يمكن أن تكون 
 LED ألن كل قطعة هي ، DP النقطتان في جانب واحد إحداهما علوية واألخرى سفلية . النقطة أو العامة العشرية تسمى اختصارا

فيجب إضافة مقاومة تحديد للتيار على التوالي مع كل قطعة 

: Decimal point  النقطة أو العالمة العرشية

الكاثود املشرتك أو األنود املشرتك  :
لتقليل عدد الوصات إلى العناصر، فان جميع الليدات تجمع من أحد طرفيها في مشترك، بذلك تقل الوصات من 14 إلى 8 . فإذا 

  ”common anode”تم تجميع أطراف األنود معا سميت أنود مشترك
 common“ أما إذا تم تجميع أطراف الكاثود معا سميت كاثود مشترك

cathode” لذلك يوجد طريقتان لتغذية القطع )الليدات(.

�  فان كانت من نوع األنود المشترك يتم توصيل األنود المشترك إلى الجهد 

الموجب وكل قطعة تغذى بالجهد السالب على كاثودها .
الجهد  بطرف  يوصل  المشترك  الكاثود  فان  المشترك  الكاثود  حالة  �  فى 

السالب ويتمُّ تغذية كل قطعة بالجهد الموجب على أنودها .



اإلنـــــذار أجهــزة 
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مقدمـــة :
تمثل سرقة السيارات والمنازل  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 المتقطعة عند محاولة فتح أبواب السيارة أو المنزل  أو كسر زجاج النوافذ.

 وتعتمد تكلفة جهاز اإلنذار على مدى اإلمكانيات اإلضافية المتوفرة به مثل استخدام التحكم عن بعد أو إمكانية االتصال بالشرطة  
عند محاولة السرقة كما تعتمد على درجة حساسية مكوناته و سرعة إطاق اإلنذار.

جهاز اإلنذار :
هو أداة إِلكترونّية تكشف األجسام غير المرغوب فيها، مطلقة بذلك أداة تنبيهّية، يتم برمجتها واختيارها حسب الحاجة.

أنواعـــه :
لجهاز اإلنذار أنواع متعّددة، تختلُف باختالف وظيفتها، ومكان عملها على النحو التالي:

�  كواشُف الحركة المستخدمة في تأمين منع الدخول إلى منطقة معّينة.

�  الكواشف الدخانّية أو الحرارّية لمنع الحريق ومواجهته.

اِت كاشف الحركة واالهتزازات. �  منع سرقة المركبات، التي تعمل مع َمَجسَّ

�  الكواشف الكيميائّية التي ُتستخدم في األغراض الصناعّية والحربّية.
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مكّوناته الرئيسّية :
نظاٍم متكامٍل  اإلنذار كأيِّ  يتكّوُن جهاز 
من ثاث وحداٍت رئيسّيٍة تندرُج تحَت 
والمعالجة،  والتحّكم  الُمدخات، 

واإلخراج، على النحو التالي:
وهي  اسات:  والحسَّ المستقبـالت 
إشارة  وتحّلل  تستقبل  التي  الكواشف 
الماّدة  أو  ُدخوله،  الممنوع  الجسم 
وحدة  إلى  لتدخلها  المحظورة؛ 

المعالجة.
التي  وهي  اإلشارات:  معالجة  وحدة 

تحّلل اإلشارة التي تمَّ استقبالها من قبل الكواشف، وتتخذ قرار وجود تنبيٍه إلنذاٍر من عدمه؛ وذلك بناًء على القراءات الموجودة، 
والتي تمَّ برمجتها مسبقًا من قبل مستخدم الّنظام، وتوجيه التنبيه إلى وحدة اإلخراج.

وحدة التنبيه: وهي التي تترجُم إشارَة معالج اإلشارات إلى إنذار على شكل تنبيٍه معّين، مثل: إصدار صوٍت عن طريق جرس إنذار، 
أو إضاءة فاش عن طريق لوحة إضاءٍة خاّصة.
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مبدأ عمل جهاز اإلنذار البسيط :
الناتجة  بناًء على أنواع الحّساسات المستخدمة، وأشكال اإلنذار والتنبيهات  �   تختلُف أجهزُة اإلنذاِر من حيث البساطِة والتعقيد، 

عنها؛ حيث يّتبع ذلك إجراءات تحّكم مختلفة حسب نوعها، وفي مثالنا هذا سنتطّرق لطريقة عمل أجهزة اإلنذار البسيطة .

الُمتمثِّلِة بالحساسات كًا من: الماّدة الدخانّية، أو الكمِّ الحرارّي، أو قّوة االهتزازات، أو الحركة من  �   تستشعر أجهزة االستقباِل 

المحيط الخارجّي لها، وترجمتها على شكل إشاراٍت كهربائـّية.

�   يتمُّ نقُل اإلشارات الكهربائّيِة إلى لوحة التحّكم الرئيسّيِة في جهاز اإلنذار.

م تلك اإلشارات الكهربائّية إلى قراءاٍت رقمّيٍة، يتمُّ من خالها معرفُة وجود منّبٍه لإلنذار في المحيط من عدمه؛  �   تحّلل لوحة التحكُّ

وبنسٍب متفاوتٍة حسَب درجة الحساسّية التي يعمُل عليها النظام.

�   يتمُّ إرساُل أمر اإلنذار إلى جهاز التبليغ؛ وذلك عند وجوِد القراءة الكافية لإلعان عن وجود تنبيه باإلنذار.

التبليغ تلك اإلشارات الكهربائّية إلى إشارات صوتّيٍة مسموعٍة، أو على شكل إشاراٍت ضوئّيٍة مرئّيٍة، أو اهتزازاٍت  �   يترجم جهاز 

ٍن يرتبُط بجهاز اإلنذار. ُتعطي أوامَر بالحركة، أو تشغيِل جهاٍز ُمَعيَّ
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دوائر األمن واإلنذار والمراقبة :
ال تقتصر دوائر اإلنذار فقط على اإلنذار ضد السرقة ، بل هناك دوائر إنذار كثيرة لها استخدامات أخرى مثل :

أجهزة إنذار الحرائق - إنذار عند اللمس - إنذار عند ارتفاع المياه عن المستوى المطلوب في خزانات المياه - إنذار المطر - إنذار 
عند وجود ضوء وهكذا العديد من دوائر اإلنذار التى لها استخدامات عديدة .



الذكية  اإِللكرتونيات 
)األردوينو(
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مقدمـــة :
إن عالم اإِللكترونيات 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 اإِللكترونيات الحديثة ، من خال 
دراستنا لمنهج الكهرباء اإِللكترونيات في السنوات السابقة تعرفنا على مصادر الكهرباء وطرق توصيلها وحساب كمياتها وتعرفنا 
على العناصر اإِللكترونية وطرق قياسها وايضا تعرفنا على التطبيقات العملية لمجموعة من التمارين العملية المفيدة التي نستخدمها 

في حياتنا اليومية .
الكثير من عمليًات معقدة مثل  يعني  منها  تعديل جزء  أو  تغيير  التصميم، وإعادة  ثابتة  الدوائر  اإِللكترونية تكون  الدوائر  ففي عالم 

اللحام وقطع األساك، وإعادة النظر في المخططات اإِللكترونية .
واآلن بفضل التطور التكنلوجي في مجال أشباه الموصات واختراع الدوائر المدمجة )IC( أصبح من الممكن وضع دائرة إِلكترونية 

كاملة في شريحة صغيره وتطورت شيئًا فشيئًا مع وضع بعض العناصر إلى أن تم عمل المتحكم الذكي ) األردوينو( .

المصدر  مفتوحة  الكمبيوتر وهي  برمجتها عن طريق جهاز  الممكن  إِلكترونية من  لوحة  ذكية مكونة من  تكنولوجيا  عبارة عن  هو 
ذكية  لتصميم مشاريع  استخدامها  يمكن  و  الخ(   ... و محركات  بها )مجسات  للتحكم  عليها  إِلكترونية  ملحقات  توصيل  ويمكن 

متعددة بشكل سهل .

:  Arduino   األردوينو
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بعض ملحقات األردوينو

حساس مستوى الماء

Water Level Sensor
حساس الصوت

Sound Sensor
حساس الضوء

LDR Sensor
التعرف على الصوت

Voice Recognition

حساس اإلهتزاز

Vibration Sensor
حساس الرطوبة

Humidity Sensor
حساس المسافة 

Ultrasonic Sensor
حساس الدخان

Smoke Sensor

حساس موجات تحت حمراء

IR Sensor
متحكم قيادة المحركات

Motor Shield
متحكم البلوتوث

Bluetooth Shield
LCD شاشة عرض

LCD Display
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تنقسم الشاشة الرئسية للبرنامج  إلى أربعة َأجزاء :
)1( شريط القوائم : 

تحتوي على أوامر مختلفة  من أهمها :

: Arduino IDE  رشح برنامج

Tools      Board     Arduino Uno    اختيار نوع األردوينو المستخدم في المشروع عن طريق  �

Tools   Serial Monitor        عرض شاشة التواصل بين األردوينو والحاسوب عن طريق  �

Sketch     Import Library            إللحاق مكتبة خارجية الستعمالها داخل البرنامج عن طريق  �
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)2( شريط  األوامر السريعة  :

 هذه األيقونة للتحقق من صحة صياغة البرنامج المكتوب في المنطقة المخصصة لذلك وخلوه من أي خطأ في طريقة الكتابة.
  هذه األيقونة لتحميل البرنامج )بعد التأكد من صحته( إلى لوحة األردوينو وفي هذه الحالة قبل التحميل يجب توصيل األردوينو 

بالحاسوب عن طريق الكابل المصاحب لألردوينو.
 هذه األيقونة إلنشاء ملف جديد 

 هذه األيقونة لفتح أي ملف تم تخزينه من قبل.
  )ino(  . هذه األيقونة لحفظ  البرنامج ويتم حفظ الملف بامتداد 

)3( منطقة لكتابة الكود :
هذه المنطقة  لكتابة البرنامج بلغة برمجة األردوينو ، وينقسم كود األردوينو إلى ثاث أقسام أساسية، و أي برنامج أردوينو نكتبه 

يجب أن يتكون من هذه األقسام الثاثة: 
1- قسم تعريف المتغيرات :

 في المثال أعاه قمنا بتعريف متغير إسمه ) ledPin ( وأعطيناه قيمة )13(  .
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2- قسم تعريف المداخل والمخارج :

} هنا نقوم بتهيئة المدخات والمخرجات{.

: )OUTPUT( على أنه خرج ) ledPin ( مثال : تعريف المتغير السابق

3- قسم الكود الرئيسي المكرر :
 }هنا يوضع الكود الرئيسي الذي سيقوم األردوينو بقراءته مرارًا و تكرارًا{.

 مثال :  تشغيل ثنائي ضوئي لمدة  1 ثانية ) 1000 مللي ثانية (
ثم إطفاؤه لمدة 1 ثانية ) 1000 مللي ثانية ( .
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)4( منطقة األخطاء البرمجية  : 
وفيها يتم عرض األخطاء في البرنامج عند التحقق من صحة البرنامج.

بعض املالحظات واألخطاء التي جيب مراعاهتا عند كتابة برامج األوردينو :
. semicolon ) ; ( 1- يجب ان ينتهي  كل سطر من الكود  بهذه العامة

2- أي برنامج يجب أن يحتوي على : 
�  تعريف المتغيرات ووظائف المداخل والمخارج .

�  كود التكرار .

3- يفضل كتابة كل وظيفة  ) function ( في الكود في سطر منفصل عن اآلخر.
  DigitalWrite أو PinMode: من مقطعين مثل ) function (  4- عند كتابة اسم وظيفة

يجب كتابة أول حرف في المقطع األول small وأول حرف في المقطع الثاني capital وعند كتابتها  بهذه الطريقة يتحول 
لونها تلقائيًا إلى اللون البرتقالي ، وفي حالة كتابتها بصورة خاطئة يبقى لونها أسود كما في المثال السابق .

٥-  يمكن كتابة تعليق خاص بنا للتوضيح داخل الكود لكن يجب أن تسبقه العامة double back slash // ويتحول لون 
السطر  تلقائيا إلى اللون الرمادي كما هو موضح :
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لذلك: مثال   capital letters من  كلها  تكتب  أن  يجب  البرنامج  قبل  من  المحجوزة  الكلمات  بعض  كتابة   ٦-  عند 
OUTPUT – HIGH – LOW وعند كتابتها بهذه الطريقة يتحول لونها تلقائيا إلى اللون األزرق وفي حالة كتابتها بصورة خاطئة يبقى 

لونها أسود.



رموز العناصر الكهربية واإللكرتونية



29٥

مصباح كهربي

Electrical Bulb
محرك كهربي

Electrical Motor
مولد كهربي

Electrical Generator
بطارية

Battery

مقاومة ضوئية

LDR
مقاومة ثابتة

Fixed Resistor

مفتاح طريق واحد

 single pole single throw
SPST

مصهر

Fuse
مقاومة متغيرة

Variable Resistor
مقاومة حرارية

Temp. Resistor
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PNP ترانزستور

PNP Transistor
NPN ترانزستور

NPN Transistor
ثنائي ضوئي

LED
موحد بلوري

Diode

مقاومة ضوئية

LDR
محول كهربي

Transformer
الترانزستور الضوئي

Phototransistor
الثنائي المستقبل للضوء

 Photodiode

هوائي

Antenna
توصيل أرضي

Earth / Ground
دائرة متكاملة

Integrated Circuit
مرحل ) ريالي (

Relay
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Symbol Component name Meaning

Wire Symbols

Electrical Wire Conductor of electrical current

Connected Wires Connected crossing

Not Connected Wires Wires are not connected

Switch Symbols and Relay Symbols

SPST Toggle Switch Disconnects current when open

SPDT Toggle Switch Selects between two connections

Pushbutton Switch )N.O) Momentary switch - normally open

Pushbutton Switch )N.C) Momentary switch - normally closed

DIP Switch DIP switch is used for onboard configuration
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SPST Relay

Relay open / close connection by an electromagnet

SPDT Relay

Jumper Close connection by jumper insertion on pins.

Solder Bridge Solder to close connection

Ground Symbols

Earth Ground Used for zero potential reference and electrical shock protection.

Chassis Ground Connected to the chassis of the circuit

Digital / Common Ground  

Resistor Symbols

Resistor )IEEE)

Resistor reduces the current flow.

Resistor )IEC)
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Potentiometer )IEEE)
Adjustable resistor - has 3 terminals.

Potentiometer )IEC)

Variable Resistor / Rheostat )IEEE)
Adjustable resistor - has 2 terminals.

Variable Resistor / Rheostat )IEC)

Trimmer Resistor Preset resistor

Thermistor Thermal resistor - change resistance when temperature changes

Photoresistor / Light dependent 
resistor )LDR) Photo-resistor - change resistance with light intensity change

Capacitor Symbols

Capacitor
Capacitor is used to store electric charge. It acts as short circuit with AC 
and open circuit with DC.

Capacitor

Polarized Capacitor Electrolytic capacitor

Polarized Capacitor Electrolytic capacitor

Variable Capacitor Adjustable capacitance
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Inductor / Coil Symbols

Inductor Coil / solenoid that generates magnetic field

Iron Core Inductor Includes iron 

Variable Inductor  

Power Supply Symbols

Voltage Source Generates constant voltage

Current Source Generates constant current.

AC Voltage Source AC voltage source

Generator Electrical voltage is generated by mechanical rotation of the generator

Battery Cell Generates constant voltage

Battery Generates constant voltage

Controlled Voltage Source Generates voltage as a function of voltage or current of other circuit 
element.

Controlled Current Source Generates current as a function of voltage or current of other circuit 
element.
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Meter Symbols

Voltmeter Measures voltage. Has very high resistance. Connected in parallel.

Ammeter Measures electric current. Has near zero resistance. Connected serially.

Ohmmeter Measures resistance

Wattmeter Measures electric power

Lamp / Light Bulb Symbols

Lamp / light bulb

Generates light when current flows throughLamp / light bulb

Lamp / light bulb

Diode / LED Symbols

Diode Diode allows current flow in one direction only - left (anode) to right 
)cathode(.

Zener Diode Allows current flow in one direction, but also can flow in the reverse 
direction when above breakdown voltage 

Schottky Diode Schottky diode is a diode with low voltage drop
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Varactor / Varicap Diode Variable capacitance diode

Tunnel Diode  

Light Emitting Diode )LED) LED emits light when current flows through

Photodiode Photodiode allows current flow when exposed to light

Transistor Symbols

NPN Bipolar Transistor Allows current flow when high potential at base (middle)

PNP Bipolar Transistor Allows current flow when low potential at base (middle)

Darlington Transistor Made from 2 bipolar transistors. Has total gain of the product of each 
gain.

JFET-N Transistor N-channel field effect transistor

JFET-P Transistor P-channel field effect transistor

NMOS Transistor N-channel MOSFET transistor

PMOS Transistor P-channel MOSFET transistor
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Misc. Symbols

Motor Electric motor

Transformer Change AC voltage from high to low or low to high.

Electric bell Rings when activated

Buzzer Produce buzzing sound

Fuse
The fuse disconnects when current above threshold. Used to protect 
circuit from high currents.

Fuse

Bus

Contains several wires. Usually for data / address.Bus

Bus

Optocoupler / Opto-isolator Optocoupler isolates connection to other board

Loudspeaker Converts electrical signal to sound waves
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Microphone Converts sound waves to electrical signal

Operational Amplifier Amplify input signal

Schmitt Trigger Operates with hysteresis to reduce noise.

Analog-to-digital converter )ADC) Converts analog signal to digital numbers

Digital-to-Analog converter )DAC) Converts digital numbers to analog signal

Crystal Oscillator Used to generate precise frequency clock signal 

Antenna Symbols

Antenna / aerial
Transmits & receives radio waves

Antenna / aerial

Dipole Antenna Two wires simple antenna
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Logic Gates Symbols

NOT Gate )Inverter) Outputs 1 when input is 0

AND Gate Outputs 1 when both inputs are 1.

NAND Gate Outputs 0 when both inputs are 1. (NOT + AND)

OR Gate Outputs 1 when any input is 1.

NOR Gate Outputs 0 when any input is 1. (NOT + OR)

XOR Gate Outputs 1 when inputs are different. (Exclusive OR)
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