مخرجات التعلم وبعض الروابط ذات العالقة يف بنك املعرفة املرصي
مادة الفيزياء الصف الثالث الثانوى العام العام الدرايس 2022/2021:
مخرجات التعلم

الفصل األول :التيار الكهربي وقانون أوم
وقانون كيرتشوف

1.1يستنتج مفهوم كل من شدة التيار
الكهريب ،فرق الجهد الكهريب ،املقاومة
الكهربية.
2.2يكتشف العوامل التي تتوقف عليها
املقاومة الكهربية ملوصل.
3.3يستنتج املقاومة النوعية ملادة املوصل
والتوصيلية الكهربية .
4.4يوضح بالرسم طريقة توصيل املقاومات
عىل التوايل وعىل التوازي.
5.5يحسب املقاومة املكافئة ملجموعة
مقاومات موصلة عىل التوايل،والتوازي.
6.6يطبق قانون أوم للدائرة املغلقة.
7.7يستنتج العالقة بني القوة الدافعة
الكهربية لعمود وفرق الجهد بني قطبيه.
8.8يوضح تأثري توصيل املقاومات عىل كل
من شدة التيار وفرق الجهد خالل دائرة
كهربية.
9.9يطبق قانونا كريشوف عىل الدوائر
الكهربية.

بعض املصادر عىل بنك املعرفة املرصي
Britannica
Britannica
الوحدة األولى  :الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية

Discovery

https://lms.ekb.eg/playlists/view/eff49ee7-

https://lms.ekb.eg/playlists/view/86b4ff3e-

https://lms.ekb.eg/repository/

8f6e-4171-a3b9-0db78eae402e/ar/1

ccb5-4235-b655-43a2a2005c67/ar/1

resource/82f51289-fb7f-4ff0-88c6b471fb793c8e/ar

قانون أوم
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/view/69dfc7d4abe2-4182-9117-b5fbb3153924/ar/1

قانون أوم
أنشطة الواجب املنزيل

https://lms.ekb.eg/playlists/view/2520d248524a-48e2-9df9-1d729fd57cb0/ar/1

مهام عملية :قانون أوم
أنشطة الواجب املنزيل

https://lms.ekb.eg/playlists/view/0346d07e8197-4c34-bf96-a94bb66611e1/ar/1

أمثلة محلولة عىل املقاومات
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/view/3d4e2e3d605a-4e45-bec3-93db454cec31/ar/1

قانون أوم
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/0c7d36bb-ec5a-4aca-9260a531aa0e214c/ar

أمثلة محلولة عىل املقاومات
أنشطة الواجب املنزيل

تيار كهريب
حصة مدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/view/86b4ff3eccb5-4235-b655-43a2a2005c67/ar/1

تيار كهريب
حصة مدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/view/ba08896c03f0-4a43-92f7-8aba8e2f6fc7/ar/1

أمثلة محلولة عىل القوة املؤثرة عىل موصل مستقيم
حامل للتيار أنشطة الواجب املنزيل

https://lms.ekb.eg/playlists/view/0d1333fa6c4a-4f02-97f1-7752d2e98459/ar/1

أمثلة محلولة عىل التيار الذي مير عرب ملف دائري
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/view/2844877a0747-4258-a362-2ffdf94afea7/ar/1

أمثلة محلولة عىل القوة املؤثرة عىل موصل مستقيم
حامل للتيار الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/view/2844877a0747-4258-a362-2ffdf94afea7/ar/1

أمثلة محلولة عىل التيار الذي مير عرب ملف دائري أنشطة
الواجب املنزيل
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قوانني كريشوف
https://lms.ekb.eg/repository/resource/9d025f38-81c0-44ff-a91c-a449342cb78e/ar

الدوائر املوصلة عىل التوايل
https://lms.ekb.eg/repository/resource/9a1b46cf-640d-4bc2-b0bf-56b3d811f269/ar

الدوائر الكهربية املوصلة عىل التوازي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/fdb18fe9-6bab-421f-b02d-b1717980dfde/ar

الدائرة الكهربائية

بعض املصادر عىل بنك املعرفة املرصي
Discovery

Britannica

Britannica

https://lms.ekb.eg/repository/

https://lms.ekb.eg/playlists/view/6df931ea-

resource/4924ad4b-7d96-444a-92c2-

b313-40a8-9c94-9b04130df83c/ar/1

6ab379e799b2/ar

املقاومة

أمثلة محلولة عىل القوة املؤثرة عىل موصل مستقيم
حامل للتيار الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/repository/resource/
aca4b1d5-fefa-45cb-ae72-aeadb033c51e/ar

دائرة كهربائية عىل التوازي؛ املصباحان مضاءان
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مخرجات التعلم

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم
الفصــل الثانــي  :التأثيــر المغناطيســي للتيــار
الكهربــي وأجهــزة القيــاس الكهربــي

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/e4420b8f-a66a-4c42a056-67f5484482d6/ar/1

1.1يحسب كثافة الفيض املغناطييس الناشئ عن مرور
تيار كهريب يف سلك مستقيم.
2.2يحسب شدة املجال املغناطييس الناشئ عن مرور
https://lms.ekb.eg/playlists/
تيار كهريب يف ملف دائري.
view/00ecc841-0481-47eb9bae-f5f3bfd00cd7/ar/1
3.3يحسب شدة املجال املغناطييس الناشئ عن مرور
تيار كهريب يف ملف لولبي.
الجلفانومرت
4.4يحسب شدة املجال الكيل عند نقطة والنايشء عن
الحصة املدرسية
مرور تيار كهريب يف موصالت مختلفة الشكل.
https://lms.ekb.eg/playlists/
5.5تحديد اتجاه املجال املغناطييس نتيجة مرور تيار
view/fccc4a9a-7552-4fe9ab66-4476964dfe27/ar/1
كهريب يف عدة موصالت (ملف لولبي -سلك مستقيم
– ملف دائري).
مهام عملية :الجلفانومرت
6.6يستنتج العوامل التي تؤثر عىل كثافة الفيض
الحصة املدرسية
املغناطييس النايشء عن مرور تيار كهريب يف سلك
https://lms.ekb.eg/playlists/
مستقيم ،وملف دائري ،وملف لولبي.
view/a70c14d9-4bfb-4ba5b836-602f12ef5b8e/ar/1
7.7يستنتج العوامل املؤئرة عىل القوة املغناطيسية
املؤثرة عىل سلك مستقيم مير به تيار كهريب وموضوع أوميرت التيار املستمر وجهاز القياس
املتعدد
داخل مجال مغناطييس .
الحصة املدرسية
8.8يستنتج القوة املتبادلة بني سلكني مستقيمني متوازيني
يحمالن تيارين كهربييني والعوامل املؤثرة عليها.
أمثلة محلولة عىل كثافة الفيض
املغناطييس
الحصة املدرسية

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/7a65b54b-4b77-47ce-813c22466310245f/ar/1

أمثلة محلولة عىل كثافة الفيض
املغناطييس
أنشطة الواجب املنزيل

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/a4ff55f0-e14a-4202-9cb6688add51009d/ar/1

الجلفانومرت
أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/view/
ec267c8f-4646-4108-a37948beab295663/ar/1

مهام عملية :الجلفانومرت
أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/9d220475-76cb-4112-b01267d1d7d4128a/ar/1

أوميرت التيار املستمر وجهاز القياس
املتعدد
أنشطة الواجب املنزيل
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Discovery

York Press

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/c3acdbb0-b23c4ec3-8ca5-7e14326e7f28/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/ac4aceb4-85484671-b71f-6ddb9297db84/ar

الفيزياء تحت املجهر :الكهرباء
واملغناطيسية :الجزء 01

املجال املغناطيىس لتيار كهرىب مير
ىف (سلك مستقيم وملف دائرى
وملف لولبى)

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/844dc351-875a4e86-af47-a704d9595a48/ar

الفيزياء تحت املجهر :الكهرباء
واملغناطيسية :الجزء 02
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/64143430-0aa1450e-9909-81f1b0c09f09/ar

املغناطيس الكهربايئ .لف سلك
كهربايئ حول مسامر لصناعة
مغناطيس كهربايئ

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/8007adab-e2e6483b-975b-98bccc8f3ad3/ar

القوة التى يؤثر بها مجال
مغناطيىس عىل سلك مير به تيار
كهرىب موضوع ىف هذا املجال

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/a4a7fafb-0d784ad7-84b0-fdddeccce6fc/ar

أجهزة القياس الكهرىب

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/2517f351-d34d-4ffaa2ba-d3dd33db4242/ar/1

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/27446e71-7b07-469a-b9155d795f3707c7/ar/1

9.9يطبق قاعدة اليد اليرسي لفلمنج.
1010يحسب القوة والعزم املؤثران عىل ملف مستطيل مير أمثلة محلولة عىل التيار الذي مير أمثلة محلولة عىل التيار الذي مير عرب
به تيار كهريب موضوع يف مجال مغناطييس.
ملف مستطيل
عرب ملف مستطيل
أنشطة الواجب املنزيل
الحصة املدرسية
1111يوضح تركيب وفكرة عمل الجلفانومرت
https://lms.ekb.eg/playlists/
https://lms.ekb.eg/playlists/
الحساس،وحساب حساسيته. .
view/77a43145-42f6-494f-875eview/6df931ea-b313-40a8f9b61b2b683e/ar/1
9c94-9b04130df83c/ar/1
1212يستنتج طريقة تحويل الجلفانومرت الحساس إىل أميرت
قانون أمبري
التيار املستمر ( يستنتج دور مجزيء التيار يف اميرت أمثلة محلولة عىل القوة املؤثرة عىل
أنشطة الواجب املنزيل
موصل مستقيم حامل للتيار
التيار املستمر).
الحصة املدرسية
1313يستنتج دور مضاعف الجهد يف فولتميرت التيار
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/a0d6a5cf-2125-4c57املستمر.
bae1-3e52f5bc5e0a/ar/1
1414يوضح طريقة عمل االوميرت وكيفية قياسه ملقاومه
قانون أمبري
كهربية مجهولة.
الحصة املدرسية
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Discovery

York Press

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم
الفصل الثالث  :الحث الكهرومغناطيسي

1.1يفرس ظاهرة الحث الكهرومغناطييس من خالل
تجارب فاراداي.
2.2يستنتج العوامل التي تتوقف عليها القوة الدافعة
الكهربية املستحثة املتولدة يف موصل.
3.3يستنتج قانون فارادي للقوة الدافعة الكهربية
املستحثة املتولدة يف ملف .
4.4يطبق قاعدة لنز.
5.5يحسب القوة الدافعة الكهربية املستحثة يف سلك
مستقيم.
6.6يطبق قاعدة اليد اليمنى لفلمنج.
7.7يستنتج الحث املتبادل بني ملفني و معامل الحث
املتبادل.
8.8يستنتج الحث ومعامل الحث الذايت مللف.
9.9يستنتج كيفية تولد التيارات الدوامية واستخداماتها
وطرق الحد منها يف بعض األجهزة. .
1010يوضح تركيب وفكرة عمل مولد التيار الكهريب املرتدد،
يحسب القوة الدافعة الكهربية املستحثة اللحظية
والعظمي والقيمة الفعالة واملتوسطة الناتجة عن
املولد الكهريب.

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/89f8d57a-49da-4ec89466-6e541f1e05db/ar/1

قانون لينز وقاعدة اليد اليمنى
لفليمنج الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/ed26ede7-7a1f-4ba0a6ee-c56a9c49b820/ar/1

قانون لينز وقاعدة اليد اليمنى
لفليمنج أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/ac28e7cc-bfb8-4e07be4e-8e5e893d258e/ar/1

مهام عملية :الحث
الكهرومغناطييس
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/40039636-2dcb-448aa61c-78b73ae001e8/ar/1

مهام عملية :الحث
الكهرومغناطييس
أنشطة الواجب املنزيل

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/56a7365c-2379-44e3-99c5db6b9ade20dc/ar/1

أمثلة محلولة عىل املحوالت الكهربائية
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/05ca20e4-bf29-465d-be17311eedf35641/ar/1

قانون لينز وقاعدة اليد اليمنى لفليمنج
أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/3ce68c39-8301-4fe4-b20ad4b20f079dbf/ar/1

Discovery
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/28f5ae99-2ba84a72-9c52-4be7acd26e9b/ar

املحركات الكهربائية واملولدات

York Press
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/7457d0f9-30e9475f-9df7-7c3822983004/ar

الحث الكهرومغناطيىس

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/c852bd52-8dde4ee6-81ae-d34eba884e8c/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/4e2e8634-9ef148e6-be09-11393a47e9a4/ar

املحول الكهرىب

تجربة فاراداى للحث
الكهرومغناطيىس
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/a6f3cc95-670542a3-a352-af56cc5fe5f2/ar

القوة الدافعة الكهربية املستحثة يف
سلك مستقيم الحصة املدرسية

الحث املتبادل

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/5200b835-7f19-4aab-b1214f3e4df002f1/ar/1

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/35d0f2c4-97be4a0d-bf03-5b551431cd65/ar

القوة الدافعة الكهربية املستحثة يف
سلك مستقيم
أنشطة الواجب املنزيل

الحث املتبادل بني ملفني
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بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم
الفصل الثالث  :الحث الكهرومغناطيسي

1111يوضــح تركيــب وفكــرة عمــل املحــول الكهــريب
واســتخداماته.
1212يســتنتج العالقــة بــن القوتــن الدافعتــن الكهربيتــن
وشــديت التياريــن يف ملفــي املحــول
1313يســتنتج كيفيــة رفــع كفــاءة املحــول وحســاب
قيمتهــا.
1414يســتنتج تركيــب وفكــرة عمــل محــرك التيــار
الكهــريب املســتمر.

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/b2a9ecf3-7935-477a9649-ee03df2c4bfd/ar/1

الحث الكهرومغناطييس
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/2c5a4065-c8bd-4c608440-4dcc9c896c38/ar/1

الحث الكهرومغناطييس
أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/15640ffc-6e4c-421d8dca-d6f0f77f094d/ar/1

مولدات التيار املرتدد
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/3a91d29e-0116-4cb7b240-d12f10d1d4ec/ar/1

مولدات التيار املرتدد
أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/af17e549-ba2f-416db93c-0c06b11e4a40/ar/1

معامل الحث الذايت مللف
أنشطة الواجب املنزيل

Britannica

Discovery

York Press

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/281d2609-31a0-4b70-9bb1efe1ec21c092/ar/1

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/44103cea-1004427e-9ec3-1d8df138473e/ar

التيارات الدوامية
الحصة املدرسية

الحث الذاىت ىف ملف

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/47d95583-6043-47c8-b3a9d75a59f09258/ar/1

التيارات الدوامية
أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/21e7a5dc-706e-4b84-8c291e0bf0d8e43f/ar/1

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/81620f1a-6eb84a8c-8a43-02f04c7289f6/ar

معامل الحث الذايت مللف
أنشطة الواجب املنزيل

الحث الذاىت ىف ملف

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/2de25caa-ccba-4e43-a92125a8dfbbbf5d/ar/1

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/74f75ba6-593a461e-9c59-b0677eb455e0/ar

مهام عملية :مولدات التيار املرتدد
أنشطة الواجب املنزيل

املحرك الكهرىب  -املوتور

https://lms.ekb.eg/playlists/view/
bc059288-f11c-4556-84a56b469ce43dd0/ar/1

معامل الحث الذايت مللف
الحصة املدرسية
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https://lms.ekb.eg/repository/
resource/151e8fb4-e2664103-bb58-e487106005f5/ar

توليد الكهرباء

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
York Press

Discovery

Britannica

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/92af7d64-b36946f4-acfb-7ed7256ee6e1/ar

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/f8454725-6b97-41eaa315-0a402551399e/ar/1

 الدينامو- مولد التيار املرتدد

الحث املتبادل بني ملفني
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/6be1fe3f-56f640e8-893f-c0ea8b312c1e/ar

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/3a41bf85-39d7-484e96a1-ee56e042a560/ar/1

املحول الكهرىب

الحث املتبادل بني ملفني
أنشطة الواجب املنزيل

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/a7985fdd-8b774ceb-b1c4-e658ce8901da/ar

املحول الكهرىب
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مخرجات التعلم

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم
الفصل الرابع  :دوائر التيار المتردد

Britannica

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/view/
d7d75172-3bc4-4c2c-8725d2cf60185cbb/ar/1

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/32220a35-3d7d-4bf3-a3b2ac47c46e8c73/ar/1

York Press
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/369ad125-2e21-4f2c-90d8b13a0ed4fd16/ar

1.1يقارن بني التيار املرتدد والتيار املستمر
2.2يوضــح بالرســم تركيــب وفكــرة عمــل األميــر الحــراري،
التيار املرتدد
املفاعلة السعوية
املفاعلة السعوية
ويفــر عيوبــه وكيفيــة التغلــب عليهــا.
أنشطة الواجب املنزيل
الحصة املدرسية
3.3يقــارن بــن زاويــة الطــور ىف حالــة دائــرة تيــار مــردد بهــا
https://lms.ekb.eg/repository/
https://lms.ekb.eg/playlists/
https://lms.ekb.eg/playlists/
resource/20cf8f50-1262-4dd4-bd77view/85afc251-141f-418b-8371view/217add95-769a-4269-bff7مقاومــة عدميــة الحــث ودائــرة اخــرى تحتــوى عــى ملــف
749b03d2bcff/ar
1f735f0b2f88/ar/1
d60a85ee9823/ar/1
حــث عديــم املقاومــة.
التيار املرتدد
4.4يوضــح العالقــة بــن التيــار املــردد وفــرق الجهــد املــردد ىف املكثفات يف دوائر التيار املستمر والتيار املرتدد املكثفات يف دوائر التيار املستمر والتيار املرتدد
أنشطة الواجب املنزيل
الحصة املدرسية
دائــرة ملــف حــث عديــم املقاومــة.
https://lms.ekb.eg/repository/
https://lms.ekb.eg/playlists/
https://lms.ekb.eg/playlists/
5.5يوضــح العالقــة بــن التيــار املــردد وفــرق الجهــد املــردد ىف
resource/9f8ce4b8-995f-40f2-ab2eview/845ea515-9ebf-4e8f-94f6view/1839fcb9-e39c-436a-a7c0783a9440bbf0/ar
b2c25d6151b0/ar/1
?5bfd16533002/ar/1
دائــرة مكثــف.
6.6يحسب قيمة املعاوقة ىف دوائر التيار املرتدد املختلفة.
دائرة تيارمرتددتحتوى عىلمكثف
توصيل ملفات الحث عىل التوايل وعىل التوازي توصيل ملفات الحث عىل التوايل وعىل التوازي
7.7يحســب املفاعلــة الحثيــة ملجموعــة ملفــات متصلــة مع ـاّ
انشطة الواجب املنزيل
حصة مدرسية
عــى التــوايل مــرة ،وعــى التــوازي مــرة آخــرى.
https://lms.ekb.eg/repository/
https://lms.ekb.eg/playlists/
https://lms.ekb.eg/playlists/view/
resource/219fb3a5-09fa-4e27-babdview/5b9c2d0b-b2aa-48a1-8e91add58308-2921-410a-86968.8يحســب املفاعلــة الســعوية والســعة الكليــة ملجموعــة
2adf9048182b/ar
111de11df3d7/ar/1
427d0fcd7140/ar/1
مكثفــات موصلــة عــى التــوايل مــرة ،وعــى التــوازي مــرة
دائرة تيارمرتددتحتوى عىلملف حثنقى
أمثلة محلولة عىل الحث
أمثلة محلولة عىل الحث
آخــرى.
أنشطة الواجب املنزيل
الحصة املدرسية
9.9يستنتج تركيب الدائرة املهتزة ويرشح طريقة عملها.
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/fbfaf1ed-c202-4f30-b2531010يوضح تركيب دائرة الرنني وحساب ترددها واستخداماتها.
437db0a88fdc/ar
دوائر التيار املرتدد
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بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
York Press
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/109d4089-9136-4bc2-a31271ced1e101c6/ar

الدائرة املهتزة ودائرة الرنني
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/78fed788-3912-4ed9-9ecb5864ea9ac099/ar

الدائرة املهتزة

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/14178b56-558e-410e-9d5e0ea82e979330/ar/1

املقاومات ملفات الحث يف دوائر التيار املرتدد
أنشطة الواجب املنزيل

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/8bd56d82-480d-4acd-b77bb75d8e30de09/ar/1

Britannica
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/2d2ea734-6627-42fc-bef6c03bc199a27a/ar/1

املقاومات ملفات الحث يف دوائر التيار املرتدد
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/86d2bd1f-3889-44f7-820269b4f668b0db/ar/1

تيار مرتدد
أنشطة الواجب املنزيل

التيار املرتدد
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/c17efe50-e236-4609-a3327d0087114a7c/ar

التأثري الكهروضوىئ واإلنبعاث الحرارى
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مخرجات التعلم

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم

Britannica

Britannica

Discovery

York Press

الوحدة الثانية  :مقدمة في الفيزياء الحديثة
الفصــل الخامــس :ازدواجيــة
الموجــة والجســيم

1.1يوضــح مفهــوم إشــعاع
الجســم األســود.
2.2يفــر ظاهــريت التأثــر
الكهروضــويئ واإلنبعــاث
الحــراري ويبــن بعــض
تطبيقا تهــا .
3.3يفرس ظاهرة كومتون.
4.4يستنتج خواص الفوتون.
5.5يبــن عالقــة الطــول املوجــي
للفوتــون و كميــة الحركــة
الخطيــة.
6.6يفــر الطبيعــة املوجيــة
للجســيم .
7.7يقارن بــن املجهــر اإللكرتوين
وامليكروســكوب الضــويئ.

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/3fa99b2d-5373-4cbfa330-afca1e893df4/ar/1

ظاهرة كومتون وخواص
الفوتونات
الحصة الدراسية
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/61a8a57c-2719-400d9795-de7999790901/ar/1

إشعاع الجسم األسود
الحصة املدرسية

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/93c82502-37964b47-a1ee-7f8bbda04d89/ar

https://lms.ekb.eg/playlists/
view/acac9337-15b8-4f46bd8a-aa261e4c5da1/ar/1

الطبيعة املزدوجة لإللكرتون

ظاهرة كومتون وخواص
الفوتونات
أنشطة الواجب املنزيل
https://lms.ekb.eg/playlists/
view/51a40a4c-cf62-4dc2a21f-57c0fb29979b/ar/1

إشعاع الجسم األسود
أنشطة الواجب املنزيل
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Designmate

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم
الفصــل الســادس  :األطيــاف
الذريــة

Britannica

Britannica

Discovery

York Press

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/55fd2f8c-3b024e3f-ae2b-f86ff2707bcc/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/62582c3a-49e5461c-b4e4-5de3cb28812c/
ar

انبعاث وامتصاص األطياف

األطياف الذرية

1.1يــرح بطريقــة مناســبة
منــوذج ذرة بــور.
2.2يفــر سالســل الطيــف
الخطــي لغــاز الهيدروجــن.
3.3يــرح فكــرة عمــل املطيــاف
ويقــارن بــن أنــواع الطيــف.
 )44.4يــرح مفهــوم األشــعة
الســينية وخواصهــا وطــرق
الحصــول عليهــا وأنواعهــا
وتطبيقاتهــا.
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Designmate

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم
الفصل السابع  :الليزر

1.1يقـــارن بـــن االنبعـــاث
واالنبعـــاث
التلقـــايئ
املســـتحث ،ويرشح نظرية
عمـــل الليـــزر ،ويســـتنتج
خصا ئصـــه .
2.2يـــرح العنارص األساســـية
لليـــزر وتطبيقاته.
3.3يستنتج مســـتعيناّ بالرسم
التخطيطـــي جهـــاز الليزر
هليـــوم – نيون.

Britannica

Britannica

Discovery
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/6eaeeb4d-96c14959-bb94-2d67848b6cfe/ar

ضوء الليزر
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/243a75b7-a735459c-8bd1-74d96b8db53b/ar

الياقوت والليزر
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York Press
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/f851f4a4-0699-4e48b744-a5be23b691b9/ar

الليزر

Designmate

بعض المصادر على بنك المعرفة المصري
مخرجات التعلم

Britannica

Britannica

Discovery

York Press

الوحدة الثانية  :مقدمة في الفيزياء الحديثة
الفصــل الثامــن  :اإللكترونيــات
الحديثة

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/09fca791-281147fc-af59-3001911c0121/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/25edb5b1-fa3448e3-b2d2-c3fd8da5f3d8/ar

الالفتات اإللكرتونية

أشباه املوصالت

1.1يرشح بللورة شبه املوصل
النقي وطرق زيادة توصيلها
الكهريب.
2.2يوضح تركيب الوصلة
الثنائية كأحد أنواع النبائط
واملكونات االلكرتونية.
3.3يرشح تركيب الرتانزستور،
وأنواعه ،واستخداماته.
4.4يرشح مفهوم البوابات
املنطقية.

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/03adb6a7-72444600-bd04-7bdc7b9dcabc/ar

الرتانزستور

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/b9e42c41-bc364ae1-8713-f060643f59dc/ar
اإللكترونيات الرقمية
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