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   2000 / 09 / 16 :التاریخ

  اجتماع الدخول المدرسي :الموضوع

  : جدول األعمال

  ) . الفروض ـ االختبارات(واردة  ـ قراءة المناشیر الجدیدة ال1

  .  ـ التذكیر بالنتائج المدرسیة للسنة المنصرمة2

تحیة العلم ـ التغیبات ـ التأخرات ـ ضرب ( ـ توصیات ھامة 3

  ...). التالمیذ

  .  ـ توزیع مواقیت األسبوع على األساتذة4
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   2000 / 09 / 17 :التاریخ

   الدراسیةاجتماع مجلس التعلیم لبدایة السنة :الموضوع

  : جدول األعمال

  .  ـ مراجعة نتائج مجلس التعلیم المنعقد في نھایة السنة المنصرمة1

دفتر النصوص ـ المذكرة ـ دفتر :  ـ دراسة وثائق األستاذ التربویة2

  . التحضیر الیومي

  .  ـ دراسة األھداف المعرفیة والسلوكیة للمادة3

  . طرائق تنفیذھا ـ تقویمھاأھدافھا ـ محتویاتھا ـ :  ـ دراسة المناھج4

  . وإفادة األساتذة بكل التوجیھات) التوازیع( ـ إنجاز التدرجات السنویة 5

 ـ مراعاة التكامل في األھداف ـ الطرائق ـ الوسائل البیداغوجیة ـ 6

  . التقویم بنوعیھ

  .  ـ التحضیر المشترك ـ بنك االختبارات ـ اقتناء الوسائل البیداغوجیة7

  . یم تشخیصي بسلم موحد ـ وضع تقو8

  .  ـ إعداد جلسات التنسیق والندوات التربویة الداخلیة برزنامة9

  ). الفروض المنزلیة ـ وثائق التلمیذ: ( ـ مراقبة أعمال التالمیذ10

  . توجیھ التالمیذ للكتب المفیدة:  ـ استغالل المكتبة المدرسیة11

  . ناسب لذلككیفیة صرفھا والوقت الم:  ـ االعتمادات المالیة12
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   2000 / 09 / 23 :التاریخ

  حقوق العامل وواجباتھ :الموضوع

  : تمھید

یترتب على إنشاء عالقة العمل بین العامل والمؤسسة مجموعة من الحقوق 

والواجبات تستند إلى مصادر متنوعة نذكر منھا الدستور، التشریع، التنظیم، 

ھا من حیث القوة القانونیة لدى مع احترام تدرج... االتفاقیات، النظام الداخلي 

  . اختالف أو تعارض أحكامھا

  : حقوق العامل: أوال 

  : تتمثل حقوق العامل إجماال فیما یلي

  .  ـ الحق في األجرة1

  .  ـ الحق في الحمایة بمختلف صورھا2

  .  ـ الحق في ممارسة الحریات العامة3

قات العمل على  المتعلق بعال11 – 90:  من القانون رقم05وتنص المادة 

  ": یتمتع العمال بالحقوق األساسیة التالیة: "أن

  .  ممارسة الحق النقابي●

  .  التفاوض االجتماعي●

  .  المشاركة في الھیئة المستخدمة●

  .  الضمان االجتماعي●

  .  الوقایة الصحیة وطب العمل●
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  .  الراحة السنویة واألسبوعیة●

  .  وتسویتھا المساھمة في الوقایة من نزاعات العمل●

  .  اللجوء إلى اإلضراب●

  .  التشغیل الفعلي●

  .  احترام السالمة البدنیة والمعنویة وكرامتھم●

 الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على ●

  . أھلیتھم واستحقاقھم

  .  الدفع المنظم لألجر المستحق●

  .  الخدمات االجتماعیة●

  . عقد العمل ارتباطا نوعیا كل المنافع المرتبطة ب●

  ): الموظفین(واجبات العمال : ثانیا 

 – 90 من القانون 75المادة [یخضع العمال في إطار عالقات العمل وفق 

  : المتعلق بعالقات العمل للواجبات األساسیة التالیة] 21

  .  االلتحاق بالوظیفة وتنفیذ المھام الموكلة إلیھ●

ك عن طریق التقید بتعلیمات  الخضوع للسلطة الرئاسیة وذل●

  . المستخدم

  .  المحافظة على كرامة الوظیفة●

  .  الحفاظ على السر المھني داخل المؤسسة وخارجھا●

  .  عدم الجمع بین وظیفتین أو الوظیفة واألعمال األخرى●
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   2000 / 09 / 24 :التاریخ

  العطل والتغیبات  :الموضوع

  

  :العطل ـ أ

الحق في عطلة سنویة مدفوعة األجر والغایة منھا لكل موظف في حالة نشاط 

 للعمل قدرتھ وتقویة صحتھ ھو السماح للموظف بالراحة قصد الحفاظ على

   .جدید من

 الموظفین باستثناء السنة في یوما ثالثون العطلة مدة :العطلة مدة ـ 1

 یةالسنو راحتھم من یستفیدون فإنھم التعلیمیة والتكوینیة، بالنشاطات المكلفین

 في بالمشاركة ھذه العطل أثناء مرغمون أنھم المدرسیة، غیر العطل أثناء

 اقتضت إذا كمؤطرین أو كمستفیدین سواء التكوینیة والتدریبات االمتحانات

الشھر  زائد یوما بعشرین بالصحراء المقیم الموظف ویستفید الضرورة بذلك،

 ). یوما50(

 إن الربیع أو الشتاء أو الخریف ةعطل من یستفید أن للمعلم یمكن  ال:مالحظة

 . العطلة من األول قبل الیوم التدریس یستأنف لم

 سواء صحیة ألسباب تغیبات في الحق موظف  لكل:المرضیة العطلة ـ 2

  .األمد طویل أو مؤقتا المرض كان

 شھادة تقدیم بعد إال المرض بدعوى العمل عن یتغیب أن للموظف یحق ال● 

 . طبیة
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 في الحق مؤقت بمرض المصاب  للعامل:المؤقتة لمرضیةا العطلة ـ 3

: عشر الخامس الیوم إلى األول ـ من الیوم: كالتالي محددة یومیة تعویضات

 عشر السادس الیوم من ابتداء الصافي الیومي المنصب أجر من 50%

 یستفید االستشفاء حالة في( األجر من %100 العمل، عن للتوقف الموالي

 في یقضیھا التي لألیام بالنسبة إال ، وھذا)الراتب كامل من المریض الموظف

 . المستشفى

: أساس على الیومیة التعویضات  تدفع:األمد طویلة المرضیة العطلة ـ 4

 العمل استئناف یتبعھ توقف حالة في  سنوات،03أقصاھا  مدة طوال 100%

 لىسنة ع االستئناف ھذا على تمر أن على سنوات 03مدتھ  جدید أجل یتاح

  .مختلفة األمد طویلة العطلة كانت وإذا األقل،

 حقوق من حق وھي األجر المدفوعة التغیبات من  تعتبر:األمومة عطلة ـ 5

  .العمل عن الفعلي التوقف من ابتداء متتالیة  أسبوعا14العطلة  مدة الموظفات

  :التغیبات ـ ب

 الحق حجال فریضة أداء في یرغب موظف  لكل:بالحج الخاص التغیب ـ 1

  یوما30مدتھ  األجر مدفوع خاص في تغیب المھنیة حیاتھ طوال واحدة مرة

 مدفوع التغیب في الحق للموظف فلیس العمرة یخص فیما أما متتالیة،

 . عادیة سنویة عطلة في كان إذا اللھم األجر

 مدفوع خاص تغیب في الحق موظف  لكل:عائلیة مناسبة بسبب التغیب ـ 2

  :التالیة العائلیة باتالمناس في األجر
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  . عمل أیام  ثالثة:الموظف زواج● 

 متتابعة غیر غیر أو متتابعة عمل، أیام  ثالثة:للموظف مولود ازدیاد● 

 . الوالدة یوم بعد  یوما15خالل 

 . عمل أیام  ثالثة:الموظف فروع أحد زواج● 

  . عمل أیام  ثالثة:الموظف ابن ختان● 

 أو للموظف المباشرة الحواشي أو الفروع أو األصول أحد وفاة● 

  .عمل أیام ثالثة: ھي  والمدة:زوجة

 . عمل أیام  ثالثة:الموظف زوج وفاة● 

  .األمر اقتضى إذا الطریق مدة المحددة اآلجال إلى تضاف

 المجالس في وقتیة مھمة إلیھ تسند موظف  كل:خاصة تغیبات● 

 طلب تقدیم من بدال مدفوعة األجر، خاصة تغیبات في الحق لھ الشعبیة

 . المستخدمة الھیئة إلى الھیئة طرف من التغیب

 في نشیطا دورا یلعب الذي الموظف  یستفید:الریاضیین تغیبات● 

 األجر، مدفوع خاص من تغیب والدولیة الوطنیة الریاضیة المباریات

  .الطریق مدة زیادة مع المباریات مدة

 نقابي ممثل صفة لھ موظف كل  یستفید:النقابي الممثل الموظف تغیب ـ 3

 وأیضا النقابیة مھمتھ ممارسة إطار األجر في مدفوعة خاصة تغیبات من

 الھیئة قبل تغیبھ یشعر أن شریطة نقابیة تكوینیة تداریب لمتابعة یدعى عندما

 . اإلثباتیة األوراق جمیع لھا ویقدم المستخدمة
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 الحق امتحان زالجتیا یدعى موظف  لكل:امتحان في للمشاركة التغیب  ـ4

 مدة زیادة مع االمتحان إجراء مدة مدتھ تساوي األجر مدفوع خاص تغیب في

 .الطریق

 أن موظف لكل  یمكن:المستوى وتحسین التكوین في للمشاركة التغیب  ـ5

 أو التكوین في دروسا تابع إذا مدفوعة األجر خاصة تغیبات من یستفید

 . األسبوع في  ساعات04مدتھا  المستوى تحسین

 واإلصالح العمومي للوظیف الدولة كتابة عن الصادر  المنشور:مالحظة

  .الدروس لمتابعة التغیبات الكامل م یمنع المنع20/09/1982بتاریخ  اإلداري

 من یستفید أن موظف ألي  یمكن:المأجورة غیر الخاصة التغیبات ـ 6

) 10 (أیام عشرة حدود في ألسباب خاصة األجر مدفوعة غیر خاصة تغیبات

 . للخدمة قاھرة ضرورات بذلك تسمح عندما السنة في أیام

 في الحق المرضعات  لألمھات:المرضعات األمھات الموظفات تغیبات ـ 7

 ستة ولمدة الوالدة یوم من ابتداء مدفوعتي األجر یوم كل) 02(ساعتین  تغیب

 ستة أشھر لمدة األجر مدفوعة یوم كل) 01(واحدة  وساعة أشھر األولى،

 . الموظفة یناسب حسبما الیوم مدار على الغیابات ھذه توزیع یمكن .لموالیةا

 أو الوطني الطابع ذات والملتقیات المؤتمرات في للمشاركة تغیبات ـ 8

 الراتب فقدان دون للغیاب من تراخیص االستفادة في الحق للموظف :الدولي

الموظف  اتبنشاط عالقة لھا الندوات أو الملتقیات ھذه تكون أن شریطة

  . المھنیة



 10 

   2000 / 09 / 25 :التاریخ

   لبدایة السنة الدراسیةقسماجتماع مجلس ال :الموضوع

  : جدول األعمال

  . التنظیم ـ اإلجراء:  ـ إنشاء مجالس األقسام1

  .  ـ توجیھات عامة2

 ـ دراسة التركیبة البشریة لتالمیذ القسم الواحد والمقاییس المعتمدة 3

 السمع ـ اإلعاقة الحركیة ـ قصر القامة ـ قصر النظر وضعف(

  ). الظروف االجتماعیة

  . كیفیة التعامل مع سلوكات التالمیذ وتقویمھا ـ 4

التذكیر بالظروف التي جرت فیھا النشاطات خالل السنة الدراسیة  ـ 5

   .الماضیة

  .  ـ توزیع أعمال التالمیذ6

  . میذدراسة طلبات إعادة السنة المقدمة من طرف التال ـ 7
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   2000 / 10 / 10 :التاریخ

   لبدایة السنة الدراسیةنسیق للمادة الواحدةاجتماع مجلس الت :الموضوع

  : جدول األعمال

  : أ ـ تقییم نشاط الشھر الماضي

  . ابعة تنفیذ البرامجت ـ م1

 ـ مستوى التالمیذ في المادة حسب الفروض الفصلیة والفروض 2

  . المنزلیة

  .  التي تعیق تدریس المادة من حیث المفاھیم ـ إبراز الصعوبات3

  .  ـ الدعم واالستدراك4

  .  ـ توصیات واقتراحات5

  : ب ـ برمجة النشاطات الشھر القادم

  . تحدید المحاور مع مراعاة النقائص المدروسة في النقطة السابقة ـ 1

  .  ـ تحلیل المحاور2

  ). كرةالسعي وراء توحید المذ( ـ اإلعداد المشترك للدروس 3

  .  ـ الدعم واالستدراك4

  .  ـ الفروض الفصلیة والفروض المنزلیة5

  .  ـ حصر وتھیئة الوسائل البیداغوجیة الضروریة لتنفیذ البرامج6

  .  ـ التطرق للمناسبات الوطنیة والدینیة7
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  : ج ـ نقاط أخرى

 ـ التقییم الفصلي لنتائج التالمیذ حسب المادة وتقدیم اقتراحات للعالج 1

  . ي حالة وجود إخفاقف

  . بناء الموضوع الموحد للمستوى الواحد ـ 2

  .  ـ الزیارات المیدانیة التي لھا عالقة بالدروس3

  .  ـ رزنامة الندوات التربویة الداخلیة4

  .  ـ عرض حال یقدمھ أستاذ المادة بعد الندوات مع مفتش المادة5
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   2000 / 10 / 22 :التاریخ

  تثنائیة نسیق استجلسة  :الموضوع

  : جدول األعمال

   . 2001 / 2000: لخص حول الدخول المدرسي ـ م1

  . المستجدات ـ مخطط التكوین ـ الندوات الداخلیة:  ـ التكوین2

  . تنظیم التقویم التربوي ـ 3

  .  ـ حوصلة حول نتائج شھادة التعلیم المتوسط4
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   2000 / 11 / 29 :التاریخ

  ات الكتاب المدرسي مواصف: لمنھاج الدراسيا :الموضوع

  
 . مواصفات الكتاب المدرسي: ـ المنھاج الدراسي  

 . فھد سعد الزھراني 

  : توطئة  ـ 1

لما كان المقرر المدرسي ألیة مادة من مواد التعلیم یعد تفصیًال وتطبیقًا  ●

ألھداف المنھاج فإن على الكتاب المقرر لتلك المادة أن یكون كتابًا مالئمًا 

ره جمیع أقسام ذلك المقرر الذي یطلب تعلمھ وتعلیمھ من قبل یأخذ في اعتبا

 وباالستعانة بھ وبغیره من الكتب أو المراجع -  على نحو أفضل - التالمیذ 

  .ذات العالقة بالموضوع

أال یكون مقصورًا بمادتھ ومحتویاتھ على تغطیة مفردات المنھاج المقرر  ●

المجردة المطلوب دراستھا من  أو على الحقائق والمعلومات النظریة ،وحدھا

 وإنما یجب أن یعنى بتوفیر -  فقط - قبل التالمیذ ضمانًا لنجاحھم في االختبار 

فرص كافیة ومتعددة لنمو التالمیذ ومیولھم واتجاھاتھم إلشباع حاجاتھم 

ورغباتھم والتدریب على المھارات وبما یساعدھم على التصرف باتزان 

  . واالندماج مع بیئتھم المحلیة،المختلفةوتعقل حیال المواقف الحیاتیة 

أن یوفر فرصًا كافیة ألن یربط ما فیھ من معلومات جدیدة بما یعرفھ   ●

التالمیذ من معلومات سابقة بحیث تصبح دراستھم للمادة الموجودة في ھذا 



 15 

  .الكتاب تتسم بالعمق والتكامل والشمول المطلوب

یسة من وسائل تنفیذ المنھاج فإنھ لما كان الكتاب المدرسي یعد وسیلة رئ ●

یحسن أن یشترك في إعداده المعلمون إشراكًا فعلیًا ألن ذلك یساعدھم في فھم 

الكتاب وفلسفتھ ومعرفة المبادئ التي بني على أساسھا كما یفید ذك في 

التعرف على مبادئ التدریس وأسالیبھ المختلفة ومن شأن ھذه المساھمات أن 

  .ي للمعلمتشجع على النمو المھن

 ولكنھ ،لما كان الكتاب المدرسي إحدى الوسائل الرئیسة لتطبیق المنھاج ●

لیس الوسیلة الوحیدة وإنما یتطلب إلى جانب ھذا الكتاب تشكیلة من الوسائل 

المعینة المتنوعة من نماذج وشرائح وأفالم تستخدم لتعزیز ما جاء في 

  .المنھاج

  :وإثراؤھاالكتاب المدرسي وتحدیث المادة  ـ 2

نظرًا لتطور العلم المتسارع في عالمنا فإن بعض الكتب المدرسیة یمكن  ●

أن تفقد الصدق أثناء طباعتھا لذا فإنھ یجب أن یبذل قصارى الجھد للتأكد من 

أن المعلومات الموجودة في الكتاب المدرسي تتفق مع الحقائق وأنھا حدیثة 

المؤتمر الدولي األول للتعلیم  (فیما یتعلق باإلحصاءات والنظریات العلمیة

 ). 403ص  : 1960

لإلفادة من الكتاب المدرسي یجب أال یقتصر على مجرد تحصیل األفكار  ●

األولیة واستظھار المعلومات الضروریة الموجودة فیھ فقط وإنما یجب أن 

 على منتجات من – حیثما كان ذلك مناسبًا للموضوع –یشمل الكتاب 
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خصصة؛ لتشجیع التالمیذ على تحصیل المعرفة نصوص المؤلفات المت

  .بأنفسھم واالطالع على آفاق أوسع

یستحسن أن یلحق بكل فصل قائمة من ألوان النشاط العقلي والعملي  ●

 و إلى تدریب ،المتدرج والتي تھدف للكشف أو تثبیت ما تم تعلمھ من قبل

 ). 401ص  : 1960المؤتمر الدولي األول للتعلیم (التالمیذ وتنمیة قدراتھم 

  :عرض المادة التعلیمیة في الكتاب  ـ3

عرض المادة التعلیمیة في الكتاب المدرسي عرضًا مناسبًا من قبل المؤلف  ●

 وبمھارة تربویة ال ،وصیاغتھ بأسلوب لغوي واضح وترتیبھا ترتیبًا جیدًا

 كما ،یسھل عمل المعلم فحسب بل یعمل أیضًا على تحسین طریقتھ في التعلیم

  . ویدربھم على التفكیر المنظم،یسھل على تالمیذه عملیة التعلم

إعداد مادة الكتاب من قبل المؤلف إعدادًا منطقیًا ال یكفي وحده لضمان  ●

فھمھا والقدرة على قراءتھا من قبل التالمیذ وإنما یجب على المؤلف أن 

تھم یكیف تلك المادة ویصوغھا بأسلوب یستجیب لمیول التالمیذ واھتماما

  .الخاصة وبما یتفق مع استعداداتھم العقلیة

  :الكتاب المدرسي والمعلم ـ 4

رغم أھمیة الكتاب المدرسي في عملیتي التعلیم والتعلم فال یمكن أن یعتبر  ●

 وال یمكن أن یحل محل ،طریقة تدریسیة مستقلة بذاتھا تعرف بطریقة الكتاب

ة من وسائل التعلیم األساسیة  وإنما ھو مجرد وسیلة معین،المعلم في كل شيء

التي قد یلجأ إلیھا المعلم في معظم ألوان التدریس لجعل نشاطھ الصفي أكثر 
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فھو قد یستخدم ما في الكتاب من معلومات وخبرات وأسئلة .. فاعلیة وحیویة 

 أو إقامة المشاریع إلى ، والتطبیق،محورًا للنقاش والحوار والدراسة الذاتیة

النشاط الذاتي والجماعي لذا قد یضطر المؤلف إلى تكیف غیر ذلك من ألوان 

مادة الكتاب لیالئم موقف تعلیمي وھذا ما یؤكد بأن الكتاب المدرسي یمكن أن 

فالكتاب .  وتلمیذ راغب في التعلیم،یساعد في تكوین معلم متمیز بارع

 ، وھو وسیلة للتعلیم ولیس غرضًا في ذاتھ،المدرسي خادم للمعلم سیدًا لھ

  .و خاضع إلجراءات المعلم والتلمیذ ال مسیطر على ھذه اإلجراءاتوھ

یلجأ أحیانًا المعلم لظروف تقتضیھا طبیعة التالمیذ أو طبیعة المادة إلى أن  ●

یلخص التالمیذ ما جاء في الكتاب المدرسي من مادة ومعلومات ویبرز لھم 

وع مما یجعلھ النقاط الرئیسیة فیھ؛ لیزید الوضوح الفكري لدیھم عن الموض

أن یكلف التالمیذ بعد أن یوفر لھم الكتب والمراجع والمجالت بالقراءات 

الخارجیة؛ لتشویقھم للقراءة والبحث واالستقصاء؛ ولیستفیدوا من القراءة 

 وتنمیة تفكیرھم وتربیة ،اإلضافیة في توسیع آفاقھم، وتوسیع فھمھم

 إلى جانب الكتاب  ومكتبة الصف،شخصیتھم مما یجعل المكتبة المدرسیة

  .المدرسي حاجة ضروریة ال غنى للمعلم والتلمیذ عنھا

أن یتم اختیار ھذه الكتب والمراجع والمجالت وفق أساس تربوي  ●

واعتبارات لغویة واجتماعیة وأخالقیة وأن یكون الھدف ھو تشجیع الطفل 

ا على تنمیة شخصیتھ وقدرتھ وتشویقھ للقراءة وتكوین عادة القراءة، وبھذ
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 وإنما تنمیة الرغبة في ،فالمعلم في ھذا ال یقصد تحقیق مزید من التعلم اللفظي

   .التعلم الذاتي

  :بلغة الكتا ـ 5

ما یؤلف لتالمیذ المرحلة األساسیة الدنیا یختلف لغة وأسلوبًا وتنظیمًا عما  ●

فھؤالء ال یمكنھم فھم ما في .. یؤلف لغیرھم من التالمیذ في المراحل التالیة 

الكتاب ما لم یكن مالئمًا لمستویاتھم الثقافیة والعقلیة وممثًال لواقعھم الثقافي 

واالجتماعي ومن ھنا فال بد أن توجھ العنایة للقاموس اللغوي للطفل وقوالب 

التعبیر والمصطلحات المستخدمة في الكتاب ألجل أال تضیف ھذه الكتب 

  .صعوبات اإلدراك اللغوي

ي مالئمة الواقع الثقافي واالجتماعي للتالمیذ ینبغي للكتاب المدرس ●

فاألطفال الذین یعیشون في بیئة غنیة ثقافیًا واجتماعیًا واقتصادیًا أو في أسر 

وفرص )  مجالت- صحف - كتب (توفر فرص االتصال بالمواد المطبوعة 

لمشاھدة األفالم والصور والمسرحیات والرسوم یختلفون في أرضیاتھم 

ھم العامة عن أطفال یعیشون في بیئة أو مجتمع ال تتوافر وخبراتھم وثقافات

لھم فیھ مثل ھذه الفرص، وبالتالي فھؤالء األطفال ستكون خبراتھم أقل ثراء 

  .وأكثر ضیقًا وتحدیدًا من نظرائھم في المجتمع األول

  :تجریب الكتاب  ـ6

 وقبل أن یطبع ،بل أن یوضع الكتاب المدرسي الجدید موضع التنفیذ ق●

ویوزع على المدارس بصورة رسمیة للتداول واالستعمال یجب أن یجرب 
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ذلك الكتاب لمدة تزید عن عام دراسي، ویفضل أن توزع من نسخ ھذا الكتاب 

الذي ھو تحت التجریب على مجموعة من المدارس والمعلمین؛ لیطلعوا علیھ 

  .إلبداء ملحوظاتھم وآرائھم

على الكتاب المدرسي الجدید سواء الردود الفوریة للمعلمین والمدارس  ●

أكانت إیجابیة أم سلبیة ال تعطي سوى فكرة عامة عن ذلك الكتاب لذا فمن 

ثم )  أعوام3(المفضل أن تظل مسودة الكتاب في میدان التطبیق التجریبي 

تجمع اآلراء واإلحكام عن طریق االستفسارات أو الزیارات الخاصة 

. و المساوئ في ضوء الخبرات الصفیةلمدارس التجربة الكتشاف المحاسن أ

التجریب ھذه وحذف أو إدخال ما یمكن إدخالھ من التعدیالت  وبعد انتھاء مدة

 ثم یعاد طبعھ في ،والتنقیحات كي یصبح مالئمًا للصف الذي وضع من أجلھ

   .صورتھ النھائیة

  ):مرشد المعلم(الكتاب المدرسي ودلیل المعلم  ـ 7

لتربیة في الدول المتقدمة عددًا من الوسائل المعینة ـ توفر معظم وزارات ا •

دلیل المعلم أو مرشد (المطبوعة لمعلمي الصفوف األولیة باإلضافة إلى كتاب 

األعمال (وكتب ) التطبیقات والتمارین(وكتب ) المعلم أو الكتاب المعلم

إلى غیر ذلك من الوسائل المعینة ) األسئلة واالختبارات(وكتب ) واألشغال

تي من شأنھا مساعدة المعلم وإعانتھ على استخدام الكتاب المدرسي ال

   .استخدامًا مثمرًا فاعًال، واهللا الموفق
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   2000 / 11 / 04 :التاریخ

  ساتذة المادة ألنسیق اجتماع مجلس الت :الموضوع

  : جدول األعمال

قراءة بعض االقتراحات حول الدروس ـ المناھج ـ الوسائل  ـ 1

ـ المشاریع المسطرة ـ تجدید مذكرة التحضیر وضرورة البیداغوجیة 

  . تسجیل األھداف علیھا

  .  ـ كیفیة استعمال أجھزة القیاس وصیانة بعضھا2

  .  ـ مأل بطاقة الرغبات الخاصة بإعداد مخططات التكوین المستقبلیة3

  . إعداد نشاط تكویني حول أجھزة القیاس الكھربائیة ـ 4
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   2000 / 11 / 15 :التاریخ

  یوم دراسي حول تقدیم تحلیل تكنولوجي ألداة ما  :الموضوع

  عرض حول التحلیل التكنولوجي

  تقدیم أنواع الوصالت

  تحلیل تكنولوجي للربیعة :تقدیم درس حول

  : أوال 

1  2  3  4  5  6  7  8  

  
  

  . سدادة علویة+  ـ حلقة تعلیق 1

  .  ـ برغي2

  .  ـ صامولة3

  . نابض ـ 4

  .  ـ مؤشر5

  .  ـ جسم الربیعة6

  .  ـ سدادة سفلیة7

  .  ـ ساق التعلیق8
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  تحلیل تكنولوجي للربیعة  :ثانیا

  

   تحلیل الجدول الوظیفي :ثالثا

  الوظیفة  العنصر
  االستطالة  النابض
  القراءة والقیاس  المؤشر

  تعلیق الجسم المراد تعیین ثقلھ  ساق التعلیق

 القراءة

)0(ضبط المؤشر عند التدریجة  
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 المؤشر

 سدادة سفلیة
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 ساق التعلیق

 الكتلة
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  جدول التعلیل الوظیفي  :رابعا 

  التعلیل  طرح السؤال  العنصر

  لرؤیة ما بداخلھ  لماذا شفاف ؟  جسم الربیعة

  لتعیین القیاس بدقة  حافتھ لماذا حادة ؟  المؤشر

   جدول الوصالت :خامسا 

  نوع الوصلتین  وصلة  وصلة  وصلة

  غیر قابلة للفك  قابلة للفك  غیر مباشرة  مباشرة  جزئیة  شاملة  القطعتین

  Ù    Ù Ù    البرغي وساق

  . الوصلة جزئیة غیر مباشرة وقابلة للفك:االستنتاج  التعلیق

  Ù    Ù Ù    الجسم وساق

  . الوصلة جزئیة غیر مباشرة وقابلة للفك:االستنتاج  التعلیق

Ù    Ù      Ù    

  . الوصلة شاملة مباشرة وغیر قابلة للفك:االستنتاج
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   2000 / 11 / 28 :التاریخ

  ندوة تربویة داخلیة  :الموضوع

  . عسي موسى :األستاذ المطبق

  . التاسعة أساسي :المستوى

  . 5 أ9 :القسم

  . قیس التوتر الكھربائي :الموضوع

  . عملي :طبیعة الدرس

    :المالحظات المسجلة

  .  تلمیذات09 تلمیذ، منھم 23 ـ عدد تالمیذ الفوج 1

 الدراسیة تمیزت بإضاءة ناقصة، عدم وجود مآخذ للتیار  ـ الحجرة2

بحیث تم تغذیة عناصر الدارة الكھربائیة من حجرة (الكھربائي 

، الطاوالت معدة بشكل جید حیث تجمع عدد التالمیذ على ) محاذیة

  . شكل ثالث مجموعات

حیث قسمت إلى قسمین، القسم األكبر ( ـ السبورة مستغلة بشكل جید 3

ناصر الدرس والملخص، والقسم الثاني لتسجیل إجابات لتسجیل ع

التالمیذ بعد االنتھاء من تدوین المالحظات واالستنتاجات على أوراق 

  ). أثناء التجریب

حیث استعمل جھاز قیاس واحد وھو ( ـ الوسائل البیداغوجیة ناقصة 4

  ). عبارة عن میلتي متر لتعیین التوتر الكھربائي
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اھا بعض التالمیذ في القراءة الجیدة للقیاس،  ـ الصعوبة التي الق5

  . وتطبیق العالقة الریاضیة لحساب التوتر الكھربائي

 ، وتم تسجیل الخالصة على  ـ تحققت األھداف المدونة للدرس6

  . السبورة ونقلھا التالمیذ على كراساتھم

قدم األستاذ عسي تمارین لمعالجة الضعف الذي الحظھ :  ـ التطبیق7

  . میذ في كیفیة حساب التوتر باستغالل العالقة الریاضیةعلى التال

  : المناقشة

  ) مالحظة واستنتاج(اعتمد األستاذ عسي في درسھ على المنھج التجریبي 

وعلیھ قدمت للحاضرین نصائح وتوجیھات من السید مفتش المادة، للحد من 

  . النقائص التي لوحظت من خالل ھذا الدرس
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   2000 / 12 / 03 :التاریخ

  ساتذة المادة ألنسیق اجتماع مجلس الت :الموضوع

  : جدول األعمال

 ـ قراءة بعض االقتراحات حول الدروس ـ المناھج ـ الوسائل 1

البیداغوجیة ـ المشاریع المسطرة ـ تجدید مذكرة التحضیر وضرورة 

  . تسجیل األھداف علیھا

  .  ـ كیفیة استعمال أجھزة القیاس وصیانة بعضھا2

  . بطاقة الرغبات الخاصة بإعداد مخططات التكوین المستقبلیة ـ مأل 3

  .  ـ إعداد نشاط تكویني حول أجھزة القیاس الكھربائیة4
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   2001 / 01 / 17 :التاریخ

  دول األیام التكوینیة ج :الموضوع

  

  اإلطار المكاني  اإلطار الزمني  الیوم

24 / 01 / 2001  

31 / 01 / 2001  

21 / 02 / 2001  

28 / 02 / 2001  

21 / 03 / 2001  

18 / 04 / 2001  

كل یوم األربعاء على 

  الساعة الثامنة صباحا

  

25 / 04 / 2001  

متقنة جابر بن حیان 

  بالمسیلة
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   2001 / 01 / 18 :التاریخ

  التسجیل على قوائم التأھیل لمختلف الرتب  :الموضوع

  : الوثائق المطلوبة

  . تمارة المعلومات ـ طلب خطي مرفق باس1

  . مصادق علیھ) ........................ قرار التعیین( ـ قرار التربص 2

  . مصادق علیھ) ................................ التثبیت( ـ قرار الترسیم 3

  . مصادق علیھ.........................................  ـ قرار آخر ترقیة 4

  . مصادق علیھ...................................... . ـ المؤھالت العلمیة 5

  . مصادق علیھ) .................. المفتش( ـ قرار آخر تقریر تربوي 6

  .  ـ مجمل الخدمات7

  ). خاص بالسنة الماضیة( ـ مجمل العطل والغیابات 8

 ـ تعھد كتابي بإجراء التكوین المتخصص بعد التسجیل على قوائم 9

نسبة للرتب التي تتطلب فترة تكوین وااللتحاق بالمنصب التأھیل بال

  . الذي یعین فیھ بعد التخرج
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  الیوم األول في التكوین أثناء الخدمة

   2001 / 01 / 24 :التاریخ

   القطع البسیط :الموضوع

  : مفھوم الرسم

یتم اعتماد مواصفات خاصة بالرسم التقني، وھي قواعد تعتمد في إنجاز أي 

  . رسم

  : الرسمإنجاز 

  . یتم تمثیل أي رسم تقني لجسم ما بثالث أبعاد في الفضاء على أوراق الرسم

  . أ ـ في مكتب الدراسات تنجز الرسومات الخاصة بالقطعة

  . ب ـ یتم مراجعة الرسومات في مكتب المناھج

  . ج ـ یتم إنجاز القطعة في الورشة
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   في التكوین أثناء الخدمةثانيالیوم ال

   2001 / 01  /31 :التاریخ

  التھشیر  :الموضوع

یبرز التھشیر على تمثیل  :الھدف ـ 1

منظر مقطوع أجزاء القطعة 

  . الموجودة ضمن المستوى القاطع

ترسم بخطوط رفیعة  :نفیذه ـ ت2

منظمة الفواصل، یختار الفراغ بین 

خطین حسب كبر السطوح المھشرة 

  .  مم5 إلى 1,5من 

ة ـ یفضل تمثیل خطوط التھشیر بزاوی

أو  °30 ، إن لم یمكن °45قدرھا 

 مع الخطوط الرئیسیة لمحیط 60°

    . القطعة

ـ إذا كان السمك صغیرا یمكن تظلیل 

  . السطح المقطوع
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ـ تسوید السطوح المقطوعة ذات 

سمك صغیر جدا، تترك في ھذه 

الحالة مساحة بیضاء بین كل 

    . قطعتین مجاورتین

  .  التھشیر للمساحات الكبرى على شریط حاشیةـ تخفض خطوط

  :  ـ اصطالحات االستعمال3

  . ـ تعطى نفس المیل والفراغ لتھشیر مختلف األجزاء المقطوعة في القطعة

  . ـ تمّیز القطع المتجاورة المختلفة بتوجیھ مختلف لخطوط التھشیر

  

لى طبیعة ـ یجب عدم إرفاق خطوط التھشیر بأیة عالمة اصطالحیة لإلشارة إ

  . المادة، كونھا مبینة دائما في المدّونة
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ـ في رسم التجمیع خاصة وللتعریف بین األنواع الكبرى للمواد، یسمح 

  : باستعمال خطوط التھشیر المبّین في الجدول التالي
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   في التكوین أثناء الخدمةلثثاالیوم ال

   2001 / 02 / 21 :التاریخ

  القطاعات والمقاطع  :الموضوع

  : مقاطعال

 تسمح المقاطع بتجنب :الھدف ـ 1

المناظر المكتظة بعزل األشكال 

  . التي نرید معرفتھا بدقة

تستطیع المقاطع أن تحل محل أحد 

المناظر الجانبیة إذا تطابقت الحدود 

الخارجیة للمقاطع وصعبت 

  . الدراسة

 یمثل المقطع منطقة : ـ تعریف2

  . القطعة المتطابقة في مستوى قاطع

  : ظةمالح

" حجما"ـ یمثل القطع في الحقیقة 

جزء من القطعة الموجود بین (

  ). مستوى قاطع ومستوى اإلسقاط
  

  ). مساحة مختلطة مع مستوى قاطع" (مساحة"ـ یمثل المقطع 
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  :  نمیز نوعین من المقاطع: ـ تصنیف3

  . وھي المقاطع المرسومة خارج المنظر: المقاطع الخارجیة

  . وھي المقاطع المحملة على المنظر: المقاطع الداخلیة

  :  ـ تمثیل المقاطع الخارجیة4

  : األسلوب

ـ تمثیل مستوى القاطع بخط رفیع 

  . مختلط عریض الطرفین

ـ تعیین اتجاه النظر بسھمین 

  عریضین متصلین بوسط العناصر 
  

  . العریضة

  . ـ تعلیم مستوى القطع بحرف مكرر یكتب فوق كل سھم

ـ ذھنیا افترض القطعة مقطوعة بھذا المستوى وتخیل حذف الجزء المتطابق 

 مع النظر في االتجاه المبین °90معھ وإعطائھ توجیھا دورانیا قیمتھ 

  . بالسھمین

  . ـ رسم سطح القطعة الموجود ضمن المستوى القاطع بخط عریض متصل

  . ـ تسمیة المقطع بنفس الحرف الذي أعطي للمستوى القاطع

  . في الحصة السابقة تھشیر المقطع حسب التعلیمات المشار إلیھا ـ

  : مالحظة

  : حسب المكان الموجود في الرسم توضع المقاطع
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  . ـ إما فوق المنظر لمقاطع متتابعة

  . ـ إما متفرقة

ضرورة خط محوري للوصل (ـ أو تحت المنظر لمقطع منعزل 

  ). بالمنظر الرئیسي وإزالة عناصر التسمیة والتوجیھ

  :  ـ تمثیل المقاطع الداخلیة5

  : األسلوب

ـ مثل مستوى القاطع بخط رفیع 

  . مختلط، عریض النھایتین

ـ ال تبین اتجاه النظر إال إذا خشیت 

  . االلتباس وال تضع حروفا

ـ تخیل الجزء المقطوع ھو متطابق 

مع المستوى القاطع و أدره بزاویة 

  .  ، كي ینطبق على الرسم°90قدرھا 

م بخط رفیع متصل سطح أرسـ 

القطعة الموجود ضمن المستوى 

  . القاطع

  

  . ـ ھشر المقطع باحترام التعلیمات المراعاة للتھشیر

في ھذه الحالة یمكن لخطوط التھشیر أن تقطع خطا حقیقیا، رغم أن تحاول 

  . قدر اإلمكان تجنبھ
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  : مالحظة

  . ع الخارجیةال ینبغي اإلفراط في استعمال ھذه الطریقة وتفضل المقاط

  : تطبیق

   1/1مقیاس : زاویة للمركز
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   في التكوین أثناء الخدمةرابعالیوم ال

   2001 / 02 / 28 :التاریخ

   صالت المیكانیكیةوال :الموضوع

، ) ثابتة- متحركة ( تتعلق بقطعتین مترابطتین : تعریف نظریة اإلیزوستاتیة

  . ویتم قبل اإلنجاز أي في الدراسة النظریة

طائرة مثال، ) د(تكن قطعة ل ـ 1

تتحرك بست محركات في 

  : الفضاء، ثالثة حركات انتقالیة

م س، م ع، م ص،  ثالث حركات 

  . م س، م ع، م ص: دورانیة
  

  : منع الحركات لقطعة موشوریة

 إسنادات D1 ، D2 ، D3  ـ2

مستویة تمنع الحركة االنتقالیة في 

وتمنع الحركة ) ص(االتجاه 

    ). س،ع(الدورانیة في االتجاه 

في اتجاھھا و ) ع( تمنع الحركة االنتقالیة D4 ، D5 إسناد خطي  ـ3

  ). ص(الحركة الدورانیة في اتجاه 
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  ). س( یمنع الحركة االنتقالیة في اتجاه D6 إسناد خطي  ـ4

  الوصالت االعتیادیة بین جسمین

  درجات  الحركة النسبیة  تسمیة الوصلة  رمز الوصلة

  0   انتقال0 دوران    0  اندماجیة  

  

  1   انتقال0 دوران    1  محوریة

  
  1   انتقال1 دوران    0  وصلة انزالقیة

  
  1   انتقال1 دوران    1  انزالقیة حلزونیة

  
  2   انتقال1 دوران    1  محوریة انزالقیة

  3   انتقال2 دوران    1  استنادیة مستویة  

  3   انتقال0 دوران    3  رضفیة  

  
  4   انتقال2 دوران    2  خطیة مستقیمة

  
  4   انتقال1 دوران    3  خطیة حلقیة

  5   انتقال2 دوران    3  نقطیة  

بدون رمز وال 

  تماس بین قطعتین

  6   انتقال3 دوران    3  حرة
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  .  األقواستم بینوت :التوصیالت

  )2نق + 1نق(التوصیل الداخلي  )2 نق– 1نق(التوصیل الخارجي

    

توصیل خارجي ألن المركزین في 

  جھة واحدة

توصیل داخلي ألن المركزین في 

  جھتین مختلفتین

  .  وتتم بین دائرة ومماس أو دائرتین ومماس:التماسات

  : المماس الخارجي

 + 1نق( نجمع نصفي القطرین ●

ونرسم دائرة كبیرة مركزھا ھو ) 2نق

ونرسم ). 2م1م(منتصف المستقیم 

 ونصف 1دائرة رابعة داخل الدائرة م

   . 2 نق– 1قطرھا ھو الفرق بین نق

  

  : المماس الداخلي

   2 نق– 1 نقنطرح نصفي القطرین
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   في التكوین أثناء الخدمةخامسالیوم ال

   2001 / 03 / 21 :التاریخ

   عمال التطبیقیةاأل :الموضوع

  األعمال التطبیقیة

 :الغرض منھا 

الفیزیاء ھي أحد فروع العلوم الّطبیعیة ؛ أي أّنھا جزء من محاوالتنا لفھم 

   .الكون

 رتوصف الّظواھ.    أّیھا الّطالب ،أنت في المحاضرات تقوم بدراسة الماّدة

. الّطبیعیة بداللة الّسمات التي تراھا النظریات المتداولة ضرورّیة وأساسّیة

ھذه الّسمات ھي تقریبا كّل ما نسمع عنھ، و یخالجنا شعور قوّي بأّنھا تكّون 

وفضًال عن ذلك، فإّن تناسق األشیاء مع بعضھا بسالسة رائعة . العالم بأسره

 الجھد الذي بذل في خلق ھذه سوف تدعوك إلى الحیرة في أمر العبقرّیة و

وأفضل سبیل النقشاع ھذه الحیرة ھو التوّجھ إلى المخبر ومشاھدة . الماّدة

   .تعقیدات الحیاة الیومیة

   إّنك بإجراء التجارب في المخبر، إّنما تدرس قبل كّل شیئ بعض معّوقات 

وفوق . اختبار صّحة الّنظریة ، ثّم أنت تدرس كیف تتغّلب على ھذه المعّوقات

كّل ھذا، أنت في الفیزیاء بصفة عاّمة تتأّمل في طرق الّتفاعل بین الّنظرّیة و 

   .الّتطبیق، وھذا ھو لّب الموضوع
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   ھناك عّدة أغراض ممكنة في العمل المخبري، في منھج الفیزیاء بالجامعة، 

   :فھو قد یفید في

ا، إذ أّن مشاھدة في الفیزیاء توضیًحا عملی" األفكار الّنظرّیة " توضیح   أ ـ

في الضوء ھي فكرة " الّتداخل " ففكرة . شيء عملیا تساعد كثیرا على فھمھ

ال سّیما عندما یالشي شعاع ضوئي  من الّصعب قبولھا إّال بإیضاح مرئي،

  .نظیره وینتج ظالم

والّتعّود علیھا، فأنت تحتاج إلى تناول عدد " األجھزة " الّتعّرف على  ب ـ

ة بوعي و إدراك عندما تقوم بتجربة، ومع ذلك ال یوجد كبیر من األجھز

 جمیعا وكّل ما في األمر أن استخداماتھامنھاج عملّي یستطیع أن یعّلمك 

  . أجھزة القیاس بصفة عاّمةاستخدامیعّلمك 

  :، وھو تدریب یستھدف"كیفیة إجراء التجارب"التمّرن على  ج ـ

  .غرض منھاوضع خّطة لتجربة ما، بحیث تناسب دّقتھا ال

الّدرایة باألخطاء المنظومة في الّطرق واألجھزة، والعمل على  ●

  .الّتخّلص منھا

  .تحلیل النتائج الستخالص استنتاجات صحیحة ●

  .تعیین الّدّقة الّالزمة في النتیجة النھائیة ●

  .تسجیل القیاسات و الحسابات بدّقة ووضوح و إیجاز ●

   . أن تصبح مجّربا كفًئا وماھًراكّل ھذا لیفضي في الّنھایة إلى
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   2001 / 04 / 14 :التاریخ

   الثانیة زواال:وقیتالت

  ) خاص بالتوجیھ المدرسي(اجتماع لرؤساء األقسام  :الموضوع

   :نتائج السنة التاسعة أساسي ـ 1

للفصل الثاني، ویالحظ تحسن عن المعدل  10,37: تالمیذ لالمعدل العام ل

   . 09,79:  األولالمحصل علیھ خالل الفصل

   :)مادة التربیة التكنولوجیة(نتائج السنة التاسعة أساسي  ـ 2

 للفصل الثاني، ویالحظ تأخر عن المعدل 09,51: المعدل العام للتالمیذ 

   . 10,81: المحصل علیھ خالل الفصل األول

   :التوجیھ المدرسي لتالمیذ السنة التاسعة أساسي ـ 3

  . (53,04%) بنسبة 10ن  تلمیذ معدالتھم أكبر م174

  . 10 تلمیذ معدالتھم تساوي أو تفوق 144علوم الطبیعة والحیاة 

  .  شعبة تكنولوجیا(07,47%):  تلمیذ13   :التوجیھ

  .  شعبة آداب(09,77%):  تلمیذ17
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   في التكوین أثناء الخدمةادسسالیوم ال

   2001 / 04 / 18 :التاریخ

   أجھزة القیاس :الموضوع

   :الفولطمتر

   :التعریف ـ 1

 جھاز یستخدم لقیاس الجھد الكھربائي، یتكون عادة Voltmetreالفولتمتر 

من أمبیمتر ذي ملف متحرك موصل على التوالي بمقاومة كبیرة، ونظرا ألن 

مقاومة الجھاز ثابتة فإن التیار الكھربائي المار في الجھاز یتناسب طردیا مع 

   . اللتین یوصل بھماالنقطتینالجھد عند 

یتم تدریج الجھاز لیقیس بوحدات الفولت لمجموعة من القیم بتغیر قیمة 

یربط جھاز الفولتمتر على التوازي مع . المقاومة بواسطة مفتاح اختیار

  .الدائرة الكھربائیة المراد قیاس جھدھا

ھناك أجھزة فولتمتر كھرودینامیكیة وإلكترونیة تماثلي أو رقمي، لقیاس 

   .لجھد المستمرالجھد المتناوب أو ا
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   : وصف أزرار الفولتمترـ2

   ).القطب السالب أثناء استعمل الجھاز في المستمر( القطب المشترك - 1

   ).القطب الموجب أثناء استعمل الجھاز في المستمر( القطب الموجب - 2

ذلك عند تطابق مؤشر الجھاز مع : القراءة تكون عمودیة( مرآة للقراءة - 3

   ).ظلھ في المرآة

   . فولت100 سلم - 4

   . فولت30 سلم - 5

   . إطار الجھاز- 6
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   . إبرة الجھاز أو مؤشر الجھاز- 7

   ).یأتي شرحھا في ما یلي( موصفات الجھاز - 8

تأكد عند كل بدایة استعمال الجھاز من أن ( برغي تصفیر الجھاز یدویا - 9

   ).أبرتھ منطبقة على الصفر، إذا كان العكس استعمل ھذا الزر لضبط ذلك

   . إشارة تبین جھة استعمال الجھاز في المستمر-10

   ). 300 إلى 1( معاییر المستمر-11

   . إشارة تبین جھة استعمال الجھاز في التناوب-12

    ).300 إلى 1( معاییر التناوب -13

   ).جھة استعمال الجھاز في المستمر أو المتناوب(  بادلة الختیار المعیار-14

   :مالحظات

ھي مضاعفات السلمین، وھذا لتسھیل القراءة مباشرة بدون المعاییر ـ 

   :استعمال العالقة

  .  السلم\)المعیار× القراءة    ( 

   . فولت في المستمر أو التناوب300أكبر قراءة ممكنة بھذا الجھاز ھي ـ 

  :مواصفات الجھاز ـ 3
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  .الجھاز یستعمل في المستمر والمتناوب: 

  . ن الجھاز یشتغل وھو في الوضعیة األفقیةھذه العالمة تدل على أ: 

  .صف الجھاز في المستمر : 1.5

  . صف الجھاز في التناوب :  2

  .                تصفیر الجھاز یتم یدویا بواسطة یرغي التصفیر : 

  . رمز یدل على أن الجھاز ذو إطار متحرك مع التقویم:  

 *Ωv/ 20000 :یة للفولتمتر لكل معیار ھذا الرقم یعطى المقاومة الداخل

   : تكون المقاومة الداخلیة للجھازV30 یارعمستخدم، فإذا استخدمنا الم

Ω 600000 = Ωv/ 20000 ×  V30Rv= وھي مقاومة كبیرة ،.   

مكتوبة ( أما المقاومة الداخلیة لألمبیرمتر تعطى مباشرة من قبل الصانع * 

ز، تقاس مباشرة ، في حالة عدم ظھورھا على الجھا)على ظھر الجھاز

  . بمقیاس األوم متر وفق المعیار المستخدم
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   في التكوین أثناء الخدمةابعسالیوم ال

   2001 / 04 / 25 :التاریخ

   أجھزة القیاس :الموضوع

   :مترمبیراأل

    :التعریف ـ 1

  جھاز لقیاس التیار الكھربائي الذي یمر في دارة Ampermetreاألمبیرمتر 

: وھناك نوعان أساسیان من األمبیرمترات. سمى األمبیركھربائیة، بوحدات ُت

   .التماثلیة والرقمیة

تتألف معظم األمبیرمترات التماثلیة المستخدمة بشكل واسع، من ملف ذي 

ُیعلَّق ھذا القضیب أو العمود بین . سلك دقیق ملفوف حول نواة حدیدیة طریة

ر الملف والعمود وعندما یسري التیار في الملف یدو. قطبْي مغنطیس دائم

. مًعا، بحیث ُیصِبح المجال المغنطیسي للملف موازًیا لمجال المغنطیس الدائم

. ویوجد مؤشر على العمود یتحرك على تدریج یشیر إلى القراءة باألمبیر

. معظم التیار حول المقیاس) سلك ثقیل(ویجزِّيء ُمفرِّع األمبیرمتر 

متر أن یقیس مجاًال واسًعا من وباستخدام مفرعات مختلفة، یستطیع األمبیر

التیارات ـ من أجزاء المالیین القلیلة لألمبیر إلى مضاعفات األمبیر على 

   .جھاز متعدد القیاسات

یعمل األمبیرمتر ذو الملف المتحرك فقط على تیار مستمر، أي التیار الذي 

ویستطیع المقیاس تحویل التیار المتناوب . یسري دائما في االتجاه نفسھ
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   .التقویم الموجود فیھ إلى تیار مستمر بوساطة جسر) نعكس باستمرارم(

وعندما یمر تیار من . ال یحتوي األمبیرمتر الرقمي على أي أجزاء متحركة

خالل المقیاس فإنھ یحول الجھد الكھربائي بین نقطتین إلى رمز رقمي ثم 

   .یعالج ھذا الرمز إِلكترونًیا لحساب التیار

  

   :ألمبیرمتر وصف أزرار ا ـ2

   ).القطب السالب أثناء استعمل الجھاز في الستمر( القطب المشترك - 1

   ).القطب الموجب أثناء استعمل الجھاز في الستمر( القطب الموجب - 2
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ذلك عند تطابق مؤشر الجھاز مع : القراءة تكون عمودیة( مرآة للقراءة - 3

   ).ظلھ في المرآة

   . ملي آمبیر100 سلم - 4

   .ملي آمبیر 30 سلم - 5

   . إطار الجھاز- 6

   . إبرة الجھاز أو مؤشر الجھاز- 7

   ).تقریبا ھي نفس موصفات الفولتمتر( موصفات الجھاز - 8

تأكد عند بدایة كل استعمال الجھاز من أن ( برغي تصفیر الجھاز یدویا - 9

   ).أبرتھ منطبقة على الصفر، إذا كان العكس استعمل ھذا الزر لضبط ذلك

   .تبین جھة استعمال الجھاز في المستمر إشارة -10

  ).  ملي آمبیر 300 إلى 1( معاییر المستمر-11

   . إشارة تبین جھة استعمال الجھاز في التناوب-12

   ). ملي آمبیر300 إلى 1( معاییر التناوب -13

  ).جھة استعمال الجھاز في المستمر أو المتناوب(  بادلة الختیار المعیار-14

   .مبیر في المستمر آ3 معیار  -15

   . آمبیر في المستمر1 معیار -16

  .  آمبیر في المتناوب1 معیار -17

   . آمبیر في المتناوب3 معیار -18

   :مالحظات



 50 

 المعاییر ھي مضاعفات السلمین، وھذا لتسھیل القراءة مباشرة بدون - 

   :استعمال العالقة

  .  السلم\)المعیار× القراءة    ( 

   . آمبیر في المستمر أو التناوب3بھذا الجھاز ھي  أكبر قراءة ممكنة - 

  


