كيف تذاكر الرياضيات
للصف الثالث الثانوي العام -
الرياضةالتطبيقية؟
× ×عزيــزي طالــب الصــف الثالــث الثانــوي مــن املهــم أن تتعلــم كيــف تســتفيد مــن بنــك املعرفــة املــري  EKBيف تعلــم
الرياضيــات التطبيقيــة ،بدايــة مــن تعــرف مخرجــات التعلــم التــي تســعى إىل تحقيقهــا ،واختيــار مصــادر التعلــم املتاحــة،
وكيفيــة التعامــل معهــا ،وانتهــا ًء مبرحلــة تقييــم نفســك ،والســطور التاليــة تســاعدك يف ذلــك .
× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمــن خــال كل
مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك
الشــخيص باملوقــع.
× ×مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https://lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم
الصــف ثــم تخــر (الرياضيــات التطبيقيــة للصــف الثالــث الثانــوي ) ثــم املتابعــة عــى الرابــط التــايل :
× ×https://lms.ekb.eg/courses/c4b7b64e-3d16-4877-9bbf-401662e716b0

× ×حــدد الوحــدة الــذي تريــد تعلمهــا مــن مقــرر الرياضيــات التطبيقيــة للصــف الثالــث الثانــوي وليكــن (الوحــدة األوىل:
االحتــكاك).
× ×حدد الدرس الذي تستهدف تعلمه وليكن (اتزان جسم عىل مستوى أفقي خشن).
× ×تعرف ناتج/نواتج التعلم املرتبطة بالدرس كامييل  :أن تكون قاد ًرا عىل أن :
¯ ¯متيز بني السطوح امللساء والسطوح الخشنة.
¯ ¯تتعرف مفهوم االحتكاك وخواصه.
¯ ¯تتعرف قوة االحتكاك السكوىن ،وقوة االحتكاك الحرىك.
¯ ¯تحدد معامل االحتكاك ،وزاوية االحتكاك والعالقة بينهام.
¯ ¯تتعرف ،ويحدد رشوط اتزان جسم عىل مستو أفقى خشن ،ويحل مسائل عليه.
¯ ¯تحل تطبيقات حياتية عىل إتزان جسم عىل مستوى أفقى خشن.
× ×لتحقيــق ناتج/نواتــج التعلــم اقــرأ الجــزء املرتبــط باملوضــوع مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف  PDFقـراءة
رسيعــة عــى الرابــط التــايل :
¯ ¯السطوح امللساء والسطوح الخشنة.
¯ ¯مفهوم االحتكاك.
¯ ¯قوة االحتكاك السكوين.
¯ ¯العالقة بني معامل االحتكاك وظل زاوية االحتكاك.
¯ ¯خواص االحتكاك.
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¯ ¯اتزان جسم عىل مستوى أفقي خشن.
× ×ملزيد من املعرفة ولتحقيق متعة التعلم توجه إىل (املحتوى اإلضايف) عىل الرابط التايل :
مخرجات التعلم
•مييــز بــن الســطوح امللســاء والســطوح
الخشــنة.
•يتعرف مفهوم االحتكاك وخواصه.
•يتعــرف قــوة االحتــكاك الســكوىن ،وقــوة
االحتــكاك الحــرىك.
•يحــدد معامــل االحتــكاك ،وزاويــة االحتــكاك
والعالقــة بينهام.
•يتعــرف ،ويحــدد رشوط ات ـزان جســم عــى
مســتو أفقــى خشــن ،ويحــل مســائل عليــه.
•يحــل تطبيقــات حياتيــة عــى إت ـزان جســم
عــى مســتوى أفقــى خشــن.

أهم املصادر عىل بنك املعرفة
Nagwa

York Press

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/79918070-f1ba45d1-8a98-c4827447fa67/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/7774c7dd-2ff64e83-984f-7c79891fcb3f/ar

https://scorm.ekb.eg/scorm/
player/96b63cd7-2f12-480f965d-a075b4503965

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/a90026b1-db20451b-b146-893994fd69b8/ar

(ملحوظة :اختر الفيديو الذي تريد
مشاهدته من قائمة التشغيل)

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/159e2c5f-550c4e35-b5b9-dd2cdf9704a5/ar

× ×بعد أن اطلعت عىل الكتاب املدريس واملحتوى اإلضايف دون ماتعلمته عن هذا املوضوع عىل سبيل املثال :
¯ ¯تحديد معامل االحتكاك ،وزاوية االحتكاك والعالقة بينهام.
¯ ¯تحديد رشوط اتزان جسم عىل مستو أفقى خشن.
¯ ¯حل تطبيقات حياتية عىل اتزان جسم عىل مستوى أفقى خشن.
× ×لتقييــم تعلمــك يف هــذا الــدرس ســتجد برابــط رشكــة ) – (Nagwaبعــد الضغــط عــى ابــدأ  -أيقونــة عنوانهــا (ورقــة
التدريــب –  52ســؤال)  ،ورابــط رشكــة ) – (York Pressبعــد الضغــط عــى ابــدأ  -ســوف تجــد أيقونــة عنوانهــا (متريــن)
بالضغــط عليهــا ســوف يظهــر لــك مزيــد مــن التطبيقــات ومتاريــن مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد ومتاريــن تفاعليــة
املتدرجــة عــى الــدرس ،والتــي تــم إعدادهــا لتتضمــن مهــارات وقــدرات التفكــر العليــا التــي يتطلبهــا األســلوب الحديــث
يف التقييــم ،كــا ســتجد تغذيــة راجعــة عــى إجابــة كل ســؤال للتأكــد مــن صحــة إجابتــك. .
¯ ¯انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
¯ ¯دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عندما تعود للمراجعة.
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