كيف تذاكر الفيزياء
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.
 أدخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمســتخد ًما بياناتــك
الشــخصية (اســم املســتخدم وكلمــة الــر ) وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك أو مــن خــال تســجيل حســابك
الشــخيص باملوقــع.
 من خالل الدليل الدرايس باملوقع عىل الرابط التايل:
https://sandboxlms.ekb.eg/courses/mine
 تخري املرحلة ثم الصف ثم (الفيزياء للصف الثالث الثانوي ) ثم املتابعة عىل الرابط التايل :
https://sandboxlms.ekb.eg/courses/99bed2b2-44f4-4210-94d7-12926ce0aefc
 حــدد الوحــدة التــي تريــد تعلمهــا مــن مقــرر الفيزيــاء للصــف الثالــث الثانــوي ولتكــن (الوحــدة األويل  :الكهربيــة التياريــة
والكهرومغناطيســية).
 حدد املوضوع الرئيس الذي تستهدف تعلمه وليكن (التيار الكهريب وقانون أوم وقانون كريتشوف).
 اطلــع عــى نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع الرئيــس الــذي تخريتــه (علـ ًـا بأنــه تــم وضــع نواتــج التعلــم لــكل موضوعــات
املقــرر لهــذا العــام يف جــدول خــاص مرفــق) وســوف تجــد أن نواتــج التعلــم املرتبطــة مبوضــوع (التيــار الكهــريب وقانــون أوم
وقانــون كريتشــوف) هــي أن تكــون قــاد ًرا عــى أن :
yyتستنتج مفهوم كل من شدة التيار الكهريب ،فرق الجهد الكهريب ،املقاومة الكهربية.
yyتكتشف العوامل التي تتوقف عليها املقاومة الكهربية ملوصل.
yyتستنتج املقاومة النوعية ملادة املوصل والتوصيلية الكهربية .
yyتوضح بالرسم طريقة توصيل املقاومات عىل التوايل وعىل التوازي.
yyتحسب املقاومة املكافئة ملجموعة مقاومات موصلة عىل التوايل والتوازي.
yyتطبق قانون أوم للدائرة املغلقة.
yyتستنتج العالقة بني القوة الدافعة الكهربية لعمود وفرق الجهد بني قطبيه.
 تخــر املوضــوع الفرعــي الــذي تريــد تعلمــه يف هــذه الجلســة مــن خــال اإلطــاع عــى املفاهيــم املرتبطــة وهــي عــى النحــو
التــايل  :قانــون أوم ،شــدة التيــار الكهــريب ،فــرق الجهــد الكهــريب ،املقاومــة الكهربيــة ،توصيــل املقاومــات ،املقاومــة النوعيــة
ملــادة املوصــل ،قانــون كريتشــوف،الدوائر الكهربيــة املوصلــة عــى التــوايل ،الدوائــر الكهربيــة املوصلــة عــى التوازي،قانــون
أميــر ،توصيــل املقاومــات ،......... ،وليكــن قــد وقــع اختيــارك عــى موضــوع (املقاومــة الكهربيــة وتوصيــل املقاومــات).
 اســأل نفســك  :مــا الــذي أتوقــع تعلمــه عــن (املقاومــة الكهربيــة وتوصيــل املقاومــات) ؟مــاذا أعــرف عــن مفهــوم املقاومــة
الكهربيــة ؟ مــا املقاومــة املكافئــة ملجموعــة مقاومــات موصلــة عــى التــوايل؟ مــا املقاومــة املكافئــة ملجموعــة مقاومــات
موصلــة عــى التــوازي؟
 حــدد مخرجــات التعلــم املرتبطــة باملوضــوع الفرعــي (املقاومة الكهربيــة وتوصيل املقاومات) ســتجد أن مخرجــات التعلم هي:
yyتستنتج مفهوم املقاومة الكهربية.
yyتوضح طريقة توصيل املقاومات عىل التوايل.
yyتوضح طريقة توصيل املقاومات عىل التوازي.
yyتحسب املقاومة املكافئة ملجموعة مقاومات موصلة عىل التوايل
yyتحسب املقاومة املكافئة ملجموعة مقاومات موصلة عىل التوازي.
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yyتطبق قانون أوم للدائرة املغلقة.
 تذكر بعض املعلومات التي سبق لك دراستها وذات عالقة باملوضوع ومن هذه املعلومات :
yyالتيار الكهريب هو فيض من الشحنات الكهربية خالل موصل.
yyشــدة التيــار الكهــريب هــي كميــة الكهربيــة مقاســة بالكولــوم والتــي متــر عــر قطــع الســلك خــال وحــدة الزمــن وهــي
الثانيــة وتقــاس باألمبــر.
yyالقــوة الدافعــة الكهربيــة ملصــدر هــي الشــغل الــكىل الــازم لنقــل وحــدة الشــحنات (الكولــوم) خــال الدائــرة ولهــا نفــس
وحــدة فــرق الجهــد (الفولــت)
yyاملقاومة هي مامنعة املوصل ملرور التيار الكهريب مقاسة باألوم.
yyتعتمد املقاومة عند ثبوت درجة الحرارة عىل كل من طول املوصل ومساحة مقطعه ونوع مادته
yyتتناســب شــدة التيــار املــار يف موصــل تناسـبًا طرديًــا مــع فــرق الجهــد بــن طرفيــه عنــد ثبــوت درجــة الحـرارة وهــو مــا
يعــرف بإســم قانــون أوم.
 لتحقيــق نتائــج التعلــم تلــك اقــرأ الجــزء املرتبــط باملوضــوع مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف  PDFق ـراءة
رسيعــة عــى الرابــط التــايل :
https://sandboxlms.ekb.eg/courses/99bed2b2-44f4-4210-94d7-12926ce0aefc/units/9bc579dd-dbc2-464f887d-a312b20b24a6/lessons/ce707c7c-0c87-48e2-a545-c2e50bf118e5/contents/0
  بعد االنتهاء ن قراءة الصفحات املرتبطة باملوضوع دون األفكار الرئيسة وقد تكون عىل الشكل التايل :
yyاملقاومــة هــي مامنعــة املوصــل ملــرور التيــار الكهــريب مقاســة بــاألوم ،وتعتمــد عــى كل مــن طــول املوصــل ومســاحة
مقطعــه ونــوع مادتــه عنــد ثبــوت درجــة الح ـرارة
yyينــص قانــون أوم عــى أنــه «تتناســب شــدة التيــار املــار يف موصــل تناسـ ًبا طرديًــا مــع فــرق الجهــد بــن طرفيــه عنــد ثبــوت
درجــة الحـرارة «.
yyميكــن توصــل مجموعــة مــن املقاومــات عــى التــوايل يف الدائــرة الكهربيــة وتكــون املقاومــة املكافئــة لهــا تســاوي مجمــوع
هــذه املقاومــات.
yyاذا أردنا الحصول عىل مقاومة كبرية من مجموعة من املقاومات الصغرية توصل هذه املجموعة عىل التوايل.
yyميكــن توصــل مجموعــة مــن املقاومــات عــى التــوازي يف الدائــرة الكهربيــة بغــرض الحصــول عــى مقــاوة صغــرة مــن
مجموعــة مــن املقاومــات الكبــرة ويكــون مقلــوب املقاومــة املكافئــة ملجموعــة مــن املقاومــات متصلــة عــى التــوازي
يســاوي مجمــوع مقلــوب هــذه املقاومــات.
 ملزيد من املعرفة ولتحقيق متعة التعلم توجه إىل (املحتوى اإلضايف) عىل الرابط التايل :
https://sandboxlms.ekb.eg/courses/99bed2b2-44f4-4210-94d7-12926ce0aefc/units/9bc579dd-dbc2-464f887d-a312b20b24a6/lessons/ce707c7c-0c87-48e2-a545-c2e50bf118e5/additional
 ملزيد من املعرفة ولتحقيق متعة التعلم توجه إىل (املحتوى اإلضايف) عىل الرابط التايل :
https://sandboxlms.ekb.eg/courses/99bed2b2-44f4-4210-94d7-12926ce0aefc/units/9bc579dd-dbc2-464f887d-a312b20b24a6/lessons/ce707c7c-0c87-48e2-a545-c2e50bf118e5/additional
حيــث تجــد مســاهامت عــدد مــن الــركات ووف ًقــا لفلســفة بنــك املعرفــة املــري يف التنــوع وال ـراء قــم بزيــارة هــذه
املســاهامت وتخــر مــا يناســب طريقــة تعلمــك وعــى ســبيل املثال ســوف نتنــاول مفهــوم (املقاومــة الكهربيــة وتوصيــل املقاومات)
التــي نوضــح روابطهــا يف الجــدول التــايل :
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أهم املصادر عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم
Britannica

•يستنتج مفهوم كل من
شدة التيار الكهريب،
فرق الجهد الكهريب،
املقاومة الكهربية.
•يكتشف العوامل التي
تتوقف عليها املقاومة
الكهربية ملوصل.
•يوضح بالرسم طريقة
توصيل املقاومات عىل
التوايل وعىل التوازي.
•يحسب املقاومة
املكافئة ملجموعة
مقاومات موصلة عىل
التوايل،والتوازي.
•يطبق قانون أوم
للدائرة املغلقة.

Britannica

Discovery

https://lms.ekb.eg/reposito- https://lms.ekb.eg/playlists/ https://lms.ekb.eg/playlists/
ry/resource/4924ad4b-7d96- view/86b4ff3e-ccb5-4235-b655- view/eff49ee7-8f6e-4171444a-92c2-6ab379e799b2/ar 43a2a2005c67/ar/1
a3b9-0db78eae402e/ar/1
قانون أوم الحصة املدرسية

تيار كهريب حصة مدرسية

المقاومة

https://lms.ekb.eg/reposito- https://lms.ekb.eg/playlists/ https://lms.ekb.eg/playlists/
ry/resource/9d025f38-81c0- view/0d1333fa-6c4a-4f02-97f1- view/69dfc7d4-abe2-418244ff-a91c-a449342cb78e/ar 7752d2e98459/ar/1
9117-b5fbb3153924/ar/1
قانــون أوم أنشــطة الواجــب أمثلــة محلولــة عــى املقاومــات أنشــطة
الواجــب املنــزيل
املنــزيل

الدوائر املوصلة عىل التوايل

https://lms.ekb.eg/reposito- https://lms.ekb.eg/playlists/ https://lms.ekb.eg/playlists/
ry/resource/9a1b46cf-640d- view/0346d07e-8197-4c34-bf96- view/2520d248-524a-48e24bc2-b0bf-56b3d811f269/ar a94bb66611e1/ar/1
9df9-1d729fd57cb0/ar/1
مهــام عمليــة :قانــون أوم أنشــطة أمثلــة محلولــة عــى املقاومــات الحصــة الدوائــر الكهربيــة املوصلــة عــى
التــوازي
املدرســية
الواجــب املنــزيل

 بعــد أن اطلعــت عــى الكتــاب املــدريس واملحتــوى اإلضــايف دون ماتعلمتــه عــن هــذا املوضــوع وقــد تكــون تلــك املعلومــات
كــا يــي :
yyاملقاومــة هــي مامنعــة املوصــل ملــرور التيــار الكهــريب مقاســة بــاألوم ،وتعتمــد عــى كل مــن طــول املوصــل ومســاحة
مقطعــه ونــوع مادتــه عنــد ثبــوت درجــة الح ـرارة
yyينــص قانــون أوم عــى أنــه “تتناســب شــدة التيــار املــار يف موصــل تناسـ ًبا طرديًــا مــع فــرق الجهــد بــن طرفيــه عنــد ثبــوت
درجــة الحـرارة “.
yyميكــن توصــل مجموعــة مــن املقاومــات عــى التــوايل يف الدائــرة الكهربيــة وتكــون املقاومــة املكافئــة لهــا تســاوي مجمــوع
هــذه املقاومــات.
yyاملقاومة الكبرية هي التي تحدد املقاومة الكلية يف حالة التوصيل عىل التوايل.
yyاذا أردنا الحصول عىل مقاومة كبرية من مجموعة من املقاومات الصغرية توصل هذه املجموعة عىل التوايل.
yyميكــن توصــل مجموعــة مــن املقاومــات عــى التــوازي يف الدائــرة الكهربيــة بغــرض الحصــول عــى مقــاوة صغــرة مــن
مجموعــة مــن املقاومــات الكبــرة ويكــون مقلــوب املقاومــة املكافئــة ملجموعــة مــن املقاومــات متصلــة عــى التــوازي
يســاوي مجمــوع مقلــوب هــذه املقاومــات.
yyلتقييــم تعلمــك يف هــذا املوضــوع ادخــل عــى أي مــن موضوعــات رشكــة برتانيــكا عــى ســبيل املثــال وســوف تجــد
مجموعــة اختبــارات ضمــن كل موضــوع وعــى ســبيل املثــال تجــد عــى الرابــط التــايل :
https://sandboxlms.ekb.eg/playlists/view/fd8c4938-ffb1-4c80-a4ba-2f237b599553/ar/9
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 اختبــار حــول املقاومــة الكهربيــة وتوصيــل املقاومــات اضعــط (ابــدأ) أجــب عــن األســئلة الثــاث وســوف يصلــك الــرد باالجابــة
الصحيحــة يف كل حالــة وبهــذا ميكنــك تقييــم تعلمــك يف هــذا املوضــوع ،ثــم اســتكمل التقييــم بالذهــاب للرابــط التــايل:
https://sandboxlms.ekb.eg/playlists/view/fd8c4938-ffb1-4c80-a4ba-2f237b599553/ar/13
 وهو عبار ة عن اختبار حول املقاومة الكهربية وتوصيل املقاومات وبهذا ميكنك تقييم تعلمك يف هذا املوضوع
 انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر ؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
 دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة سلفًا.
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