كيف تذاكر الكيمياء
للصف الثالث الثانوي العام؟
عزيزي طالب الصف الثالث الثانوي من املهم أن تتعلم كيف تستفيد من بنك املعرفة املرصي (Egyptian Knowledge
 )Bankبداية من تعرف مخرجات التعلم التي تسعى إىل تحقيقها ،واختيار مصادر التعلم املتاحة ،وكيفية التعامل معها ،وانتها ًء
مبرحلة تقييم نفسك ،والسطور التالية تساعدك يف هذا املجال.
 ادخــل عــى عــى حســابك يف بنــك املعرفــة ويف الصفحــة الرئيســة أخــر التعليــم االســايس ثــم حــدد اللغــة (عــريب -انجليــزي)
والســنة الدراســية ثــم اخــر مــن القامئــة ( )menuالدليــل الــدرايس (  ) study guideثــم تختــار املــادة التــي تريــد دراســتها
يف هــذا الوقــت ولتكــن مــادة الكيميــاء ( )chemistry
 ســتجد قامئــة منســدلة بهــا عناويــن املوضوعــات املـراد دراســتها و تحــت كل موضــوع يوجــد ،حــدد عنــوان املوضــوع الــذي
تريــد مذاكرتــه  ،اضغــط عــى الوحــدة(  )unitولتكــن الكيميــاء الكهربيــة ( )electrochemistryوالــدرس( املوضــوع) التــي
تحتــوي عــى املوضــوع الــذي تــم تحديــده واملـراد دراســته وســتجد تحــت هــذا الــدرس مــا يــي:
yyالكتاب املدريس)student book ( :
pdf:https://lms.ekb.eg/courses/11094084-d04c-4932-9ab9-1789d8e9173d/units/f197fa05-b97f-4a4f.82d5-ab151afbd5ea/lessons/b11209f2-b667-44b2-9c81-18a2f2bd8df9/contents/0
 تســتخرج مخرجــات التعلــم (االهــداف ) املســتهدفة املوجــودة يف الكتــاب املــدريس يف بدايــة الوحــدة والتــي تتعلــق باملوضوع
الــذي حددتــه للمذاكــرة مــن قبــل (مثـاً :الكيميــاء الكهربيــة ) كــا يــي:
yyيبني كيفية وقاية الحديد من الصدأ والتآكل.
yyيتعرف تفاعالت االكسدة واالختزال
yyيفرس التفاعالت التي تحدث أثناء تآكل املعادن وعىل رأسها الحديد
 حدد الكلامت املفتاحية التي ستبحث عنها ( الصدأ – االكسدة – االختزال – تآكل املعادن)
 ثم اتبع ما ييل:
 اقرأ املوضوع قراءة كلية بشكل رسيع من الكتاب املدريس.
 ثم ذاكر بشكل عميق واستخرج املفاهيم الرئيسة ومعناها يف شكل مخطط أو عنارص رئيسة.

yyفرس بطريقتك الظواهر املوجودة بالدرس.
yyارشح املقصود بكل مفهوم.
yyاعد صياغة الدرس بطريقة تفهمها عىل أن تكون صحيحة علميا.
yyاقرتح أمثلة من البيئة املحيطة عىل هذا الدرس.
 املحتــوى االضــايف ( : )additional contentســتجد عــدة رشكات كل رشكــة تقــدم عــرض للموضــوع بشــكل مختلــف فمنهــا
ماهــو مكتــوب بشــكل نــي ومنهــا فيديوهــات ومنهــا تدريبــات ومنهــا انشــطة  ،ســوف تطلــع عــى هــذه االنــواع املختلفــة
وتختــار منهــم مــا تفضلــه لتحقيــق ناتــج التعلــم ثــم تحــل التدريبــات للتاكــد مــن فهمــك للموضــوع وســوف نســتعرض مثــال
لكيفيــة اســتخدام املحتــوى االضــايف يف بعــض الــركات :
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 رشكة بريتنكا (: ) britannica
 اخرت عنوان له عالقة مبا تم اختياره وهو الصدأ والتآكل( ) Rust and Corrosionستجد ما ييل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/720f294b-81de-47fb-bf3b-919304104e7e/ar
 حصة مدرسية ( )Classroom Lessonانقر عيل ايقونة ابدأ ستجد رشائح بها ما ييل:
yyاضغط عىل السهم الجانبي من أول رشيحة وهو عنوان املوضوع ستجد مخرجات التعلم ()Learning Outcomes
yyالرشيحة التالية عبارة عن املفاهيم(( Vocabularyاملوجودة يف هذه الحصة
yyالرشيحة ابدأ( )Starterوهي عبارة نقط رئيسة مع نقطة لك ليك تفكر بها اثناء دراسة الدرس
				
yyرشيحة نشاط متهيدي ()opining task
yyرشائــح للــرح مــع الصــور املعــرة وتجربــة محــدد بهــا االدوات وخطــوات
التجربــة ومــن ثــم مخطــط للمفاهيــم.
yyومــن ثــم رشيحــة لالختبــار وهــي عبــارة عــن اســئلة تبــن مــدى فهمــك
للمفاهيــم التــي تــم رشحهــا
yyورشيحة لعمل بحث عن معلومات تفيد املفاهيم
yyآخر رشيحة وهي ملخص ملا تم خالل الحصة املدرسية .
 رشكة يوركا ( ) Designmate
 اخرت عنوان له عالقة مبا تم اختياره وهو التآكل (  ) corrosionستجد ما ييل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/65757265-6b61-656b-6232-303030303834/ar
yyفيديو video
yyنص text
yyاملحاكاة Simulation
yyامتحان Quiz
yyثم تختار اي منها وتنقر ابدا عند اختيار اي واحدة منها
 رشكة يورك برس : York Press

https://lms.ekb.eg/repository/resource/ad2fa8c8-4ee5-4dc5-96e9-37857631e5dd/ar
ويف هذه الرشكة يوجد نص كتايب ويف نهايته تدريبات .
 فعليك ان تطلع عىل هذه الرشكات وتختار ما يتناسب مع طريقة مذاكرتك وتستعني بها.
 بعــد انتهــاءك مــن دراســة هــذا املوضــوع ،ميكنــك تلخيــص أهــم مــا تعلمتــه يف شــكل جــدول أو خريطــة ذهنيــة لتســاعدك
يف تذكــر املعلومــات وإدراك العالقــات ،كــا ميكنــك االســتعانة بالرمــوز واأللــوان لتقويــة ذاكرتــك البرصيــة ومســاعدتك عــى
الفهــم األعمــق والرتكيــز  -كــا يتيــح لــك التخطيــط لتعلمــك وتصميــم مخططاتــك املســاهمة ىف ترتيــب وتنظيــم معلوماتــك
وفــق تفكــرك الخــاص وتعلمــك الــذي مييــزك عــن غــرك.
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