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االهداف العامة لنظام المقررات
ددددد ال دددددي الةدددددتاو

ي اا ددددد

يهدددددام الدددددت المردددددللان يتلملى ددددد الةتاويددددد للدددددا لىدددددااه ار ددددد او يددددد
و يتك وأستليي ومضتميا ويس ا للا ىريق اآل :
 المسدددددت م ددددد ىريدددددق ملامددددد سيتسددددد ال دددددي ددددد المم كددددد ال لييددددد السددددد واي مدددددع ال دددددي
الةتاو ومع ذلك
زيددددددز ال ريددددددات اتسددددددهمي ال دددددد سدددددد ري يهددددددت الددددددلت ال تليدددددد ل كددددددوع واتاسددددددتع والىيددددددتت دددددد

الاايت واآلخلت.
 زيز قي الموا ا والري االج مت ي لاى ال تلي .
 المسددددت م دددد لكسددددتا الم مددددتن الرددددال المهردددد مددددع الم ددددتلم والمهددددتلان الم يددددات و ددددق خ ددددي
ذه الملى .
ماهج يلا خصترص ال تليتن
 امي شخصي ال تلي شموليت ً ؛ و اويع الخيلان ال يمي المرام لهمت.
 ر ددددديص الهدددددال ددددد الوقدددددن وال كدددددتليم وذلدددددك ي ر يددددد ىدددددتالن اللسدددددوا وال ةدددددل ددددد الالاسددددد
ومدددددت ي ل دددددا يهمدددددت مدددددع مشدددددكهن ا سدددددي واج مت يددددد واق صدددددتاي وكدددددذلك دددددا ل دددددتات ال دددددت
الالاس كتمه.
 ر يددددددد و لكيدددددددز ددددددداا المردددددددللان الالاسدددددددي ال ددددددد السدددددددهت ال تليددددددد ددددددد ال صددددددد الالاسددددددد
الواىا.
 اميدددددد قددددددالت ال تليدددددد ددددددا ا خددددددتذ الرددددددلالان الصددددددىيى يمسدددددد ري هت ممددددددت ي مددددددق ةر هددددددت دددددد
ا سددددددهت ويزيددددددا لقيتلهددددددت ددددددا المالسدددددد وال ددددددي تلمددددددت أاهددددددت ددددددالس ياددددددت ً ددددددا اخ يتل ددددددت
وو ق قالا هت و المالس ال ليا ت.
 ل ع المس وى ال ىصي والس وك مع خه ويا ال تلي ل جاي والموالي .
 لكسددددددتا ال تليدددددد المهددددددتلان ا ستسددددددي ال دددددد مكاهددددددت مددددددع امدددددد هك م يددددددتن الىيددددددتت ال م يدددددد
والمهاي مع خه راي مرللان مهتلي ي ا الاس هت مع قي جميع ال تليتن.
ددد م او ددد دددي
 ىريدددق ميددداأ ال دددي مدددع أجددد الددد مكع وات ردددتع يتسددد خاا اسددد لا يجيتن و دددل
ل تلي لص اليىه واالي كتل وال كيل اتياا .
 اميددددددد المهدددددددتلان الىيت يددددددد ل تليددددددد مةددددددد ت الددددددد الدددددددذا ومهدددددددتلان ال دددددددتوع وال واصددددددد
وال ت دددددد مددددددع اآلخددددددليع والىددددددوال والماتقشدددددد وقيددددددو الددددددلأ اآلخددددددل دددددد
وال مدددددد الجمددددددت
ل تل مع الري المش لك والمصتل ال يت ل مج مع والو ع.
ددددددويل مهددددددتلان ال تمدددددد مددددددع مصددددددتال الدددددد المخ دددددد و ال رايدددددد الىايةدددددد والم ومت يدددددد و

ولي هت ايجتييت الىيتت ال م ي
 اميدددددد اال جت ددددددتن اتيجتييدددددد الم ردددددد يىددددددا ال مدددددد المهادددددد المادددددد واتخددددددهص دددددد ال مدددددد
واالل زا ي
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اﻟﻤﺎدة
ﻓﻴﺰﻳﺎء4

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
اﻟﻤﻐﺎﻧﻂ اﻟﺪاﺋﻤﺔ و اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 -1اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﺤﻔﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺴﺪس ﻟﺤﺎم ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺰودﴽ ﺑﻤﻔﺘﺎح ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺤﺮارة  .ﻣﻐﻨﻂ اﻟﺠﺰء اﻟﻔﻠﺰي ﻟﻤﻔﻚ اﻟﺒﺮاﻏﻲ ﺑﺪﻟﻜﻪ ﺑﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ ودع اﻟﻄﻼب ﻳﺸﺎﻫﺪوا
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﻗﻄﻊ ﻓﻠﺰﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻛﺎﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ .أزل ﻣﻐﻨﻄﺔ اﻟﻤﻔﻚ ﻛﺎﻵﺗﻲ :ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺪس
اﻟﻠﺤﺎم وأدﺧﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻔﻠﺰي ﻟﻠﻤﻔﻚ داﺧﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ .وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﺤﺒﻪ ﻗﺒﻞ
ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺪس اﻟﻠﺤﺎم وﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﻔﻚ اﻵن ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻔﻠﺰﻳﺔ ﻷن ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ذات ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺸﻮاﺋﻲ
 -2اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
ﺗﻌﺮف ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ ﺳﻤﺔ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ  .وﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺿﻴﺢ  :اﻟﺘﺠﺎذب واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻴﺎرﻳﺔ
أو اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﺗ ﺼ ﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻐﺎﻧﻂ وﻣﻨﺸﺄ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاد
45

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج
ورق ﺷﻔﺎف و أﻗﻼم ﺗﺤﺒﻴﺮ واﻟﻮان
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

ﺗﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
90

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﺎذج
ورق ﺷﻔﺎف و أﻗﻼم ﺗﺤﺒﻴﺮ واﻟﻮان
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ و اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ :
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺼﻔﺤﺔ اﻹﺛﺮاءات و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪرس وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  :ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻄﻼب أن اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن
ﺗﺘﻤﻐﻨﻂ  .ﺿﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻮﻻذ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ أو ﺑﺮﻏﻴﴼ ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ,واﻋﺮض ذﻟﻚ أﻣﺎم اﻟﻄﻼب واﻓﺤﺺ ﻟﺘﺮى ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ
ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻄﺒﴼ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﴼ ﺟﻨﻮﺑﻴﴼ ﻳﺠﺐ ﺑﺮادة اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺳﺘﺠﺪ أن ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺼﺪأ ﻗﺪ ﺗﻤﻐﻨﻄﺖ و أن أﻛﺜﺮﻫﺎ أﺿﻌﻒ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ  ..دﻟﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻢ134
ﻋﺮض ﺳﺮﻳﻊ واﻟﺘﺠﺎرب  :ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوات اﻻزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﻮﺟﻪ
اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ وﺳﺆال اﻟﻤﻌﻠﻢ
إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ
ﻼ إذا أﺛﺮ ﻗﻄﺐ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻔﻬﻮم :ذﻛﺮ اﻟﻄﻼب أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺗﺄﺗﻲ داﺋﻤﴼ ﻓﻲ أزواج  ,ﻓﻤﺜ ً
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺑﻘﻮة ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻷول ﺑﻘﻮة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه وﻳﻌﺪ ﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻴﻮﺗﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ  :اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻐﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻒ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  .اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  ..دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ص 135
ﻧﺸﺎط  :ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ص 135
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻬﻢ :اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﺬﻛﺮوا ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺤﺜﻴﺔ ودﻋﻬﻢ
ﻳﺮﺟﻌﻮا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول "اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ" واﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺜﻴﺔ
ﻟﺠﺴﻢ ﻓﻠﺰي ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ.
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 5-1
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻜﻞ : 1-7اﺳﺄل اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ؟
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ  :ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  1-2-4ﻟﺘﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻳﻨﻔﺬوا اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :ﻻﺣﻆ أورﺳﺘﺪ اﻧﺤﺮاف إﺑﺮة اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺮور اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ
ﻣﺠﺎور ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼﺣﻈﺔ أورﺳﺘﺪ .دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ138
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ :اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻟﻘﻀﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم  ,ﺛﻢ اﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻮﺳﻌﻮا ﺑﺄن ﻳﻔﺘﺮﺿﻮا
أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﺎوم إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻬﻢ  :اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﻟﻮﻟﺒﻲ
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 5-2
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 5-3
ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻘﺪم ص 141

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

