
Γ΄ Τάξη Γυµνασίου

Φ Υ Σ Ι Κ Η

∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης 

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναµη και φορτίο
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 8-10

«Από το κεχριµπάρι στον υπολογιστή»

Να διδαχθεί. 

1.1. Γνωριµία µε την ηλεκτρική δύναµη Σελ. 11 -12

Να διδαχθεί.

1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο Σελ. 12-14

Να διδαχθεί.

1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόµου Σελ. 15-16

Να διδαχθεί.

1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η µικροσκοπική ερµηνεία Σελ. 16-21

Να διδαχθεί .
Η υποενότητα «Αγωγοί και µονωτές» να διδαχθεί χωρίς έµφαση στις λεπτοµέρειες του µικροσκοπι-
κού µοντέλου.
Να µη διδαχθούν: 

• η ∆ραστηριότητα µε την εικόνα 1.20 στη σελ. 18,

• η υποενότητα «ηλέκτριση µε επαγωγή»,

• η υποενότητα «ηλέκτριση µονωτών µε επαγωγή». 
Παρατηρήσεις
Τα θέµατα που θα διδαχθούν να υποστηριχθούν µε τη χρήση του Λογισµικού Φυσικής για τη Β΄ και
Γ΄ Τάξη που υπάρχει στο netbook.
Οι ενότητες που αφαιρούνται δεν προσφέρουν σηµαντικά σε αυτό το επίπεδο στην εννοιολογική
κατανόηση  και αφαιρούν  χρόνο  που µπορεί να  χρησιµοποιηθεί πιο  παραγωγικά.  Θα παρουσια-
σθούν αναλυτικά στη Β’ Λυκείου.

1.5. Νόµος του Κουλόµπ Σελ. 22-24

Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Έλξη µεταξύ φορτισµένου και ουδέτερου σώµατος».

1.6. Το ηλεκτρικό πεδίο Σελ. 24-28

Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:

• «Περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου». 

• «Ηλεκτρικές δυναµικές γραµµές»

• «Ηλεκτρική θωράκιση».

• «Ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια». 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 29-33

• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαι-
ρέθηκε. 

• Να µη γίνουν οι ασκήσεις 1και 3. 
Η άσκηση 2 να διδαχθεί ανάλογα µε τις δυνατότητες των µαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα 

Εργ. Άσκηση 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις»,  
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Παρατηρήσεις
Να µη γίνουν οι δραστηριότητες ούτε να απαντηθούν οι ερωτήσεις για την ηλέκτριση µε επαγωγή. 
Οι ερωτήσεις του εργαστηριακού οδηγού και του τετραδίου εργασιών να αποτελέσουν οδηγό για
την διδασκαλία του 1.4. 

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύµα 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 12-14

2.1. Το ηλεκτρικό ρεύµα Σελ. 35-39

Να διδαχθεί η εισαγωγή «Ηλεκτρικό ρεύµα και σύγχρονος πολιτισµός». 
Να διδαχθεί η 2.1 «Το ηλεκτρικό ρεύµα» (σε µακρο- και µικρο-επίπεδο).

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωµα Σελ. 39-43

Να διδαχθεί 
Στην υποενότητα «Η διαφορά δυναµικού στο ηλεκτρικό κύκλωµα» να µη δοθεί έµφαση στους ορι-
σµούς.
Να µη διδαχθεί η παράγραφος «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωµα». 
Θα γίνει λειτουργική νοηµατοδότηση της έννοιας «διαφορά δυναµικού» µέσα από τις εργαστηρια-
κές ασκήσεις του κεφαλαίου (Εργ. Ασκ. 4 και 5).
Θα εξετασθεί αναλυτικά στην Β’ Λυκείου.
Στην παράγραφο «Προέλευση ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωµα.» να προσεχθούν οι παρανοήσεις που
εισάγει η φράση «πηγή ηλεκτρονίων».

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα Σελ. 43-48

Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητεςQ

• «Αντίσταση του διπόλου», 

• «Νόµος του Ωµ».
Να µη διδαχθεί το τµήµα που αρχίζει µε τη φράση «Ισχύει ο νόµος του Ωµ για κάθε ηλεκτρικό δίπο-
λο;» (σελ. 46) έως το τέλος της υποενότητας. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:

• «Ο νόµος του Ohm και µικρόκοσµος».

• «Μικροσκοπική ερµηνεία της αντίστασης ενός µεταλλικού αγωγού».
Παρατηρήσεις
Θα εξετασθούν αναλυτικά στην Β’ Λυκείου.
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή σε αυτό το επίπεδο έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι συγκεκρι-
µένες υποενότητες δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο που θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας/γνώσης.

2.4. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Σελ.48-51

Να µη διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Θα εξετασθούν αναλυτικά στην Β΄ Λυκείου.
Αφαιρούνται  διότι  οδηγούν  στο να  αφιερωθεί δυσανάλογα  πολύς  χρόνος  σε επίλυση  ασκήσεων
που δεν προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών. 

2.5. Εφαρµογές αρχών διατήρησης στη µελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωµάτων Σελ. 52-56

Να διδαχθούν οι υποενότητες 

• «Σύνδεση αντιστατών», 

• «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά», 

• «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών». 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:

• «Κύκλωµα σύνδεσης σε σειρά», 

• «Κύκλωµα σε παράλληλη σύνδεση». 
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική  και φορµαλιστική δοµή θα παρουσιασθεί επαρκώς στις  αµέσως  επόµενες υποε-
νότητες. Οι αφαιρούµενες υποενότητες δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο
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που θα  µπορούσε  να  χρησιµοποιηθεί  για  την  παραγωγικότερη  διδασκαλία  άλλης  βασικής
ενότητας/γνώσης.
Να  δοθεί  έµφαση  στην  έννοια  της  ισοδύναµης  αντίστασης  και  να  υποβαθµιστεί  η  διαδικασία
απόδειξης των σχ. 2.19. και 2.22 
Να αξιοποιηθούν τα λογισµικά που υπάρχουν στα netbooks π.χ. «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυµνασίου».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 56-63

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. 
Να µη διδαχθούν ασκήσεις µε κυκλώµατα που περιλαµβάνουν περισσότερες από δύο αντιστάσεις
ή από µία πηγή.

Εργαστηριακή δραστηριότητα 

Να γίνουν οι Εργαστηριακές Ασκήσεις 

• 2 (Ν. Ohm), 

• 4 (Σύνδεση αντιστατών σε σειρά, 

• 5 (Σύνδεση αντιστατών παράλληλα), 

• 6 (∆ιακοπή και βραχυκύκλωµα). 

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  4

3.1. Θερµικά αποτελέσµατα του θερµικού ρεύµατος. Σελ. 65-71

Να διδαχθεί:

• η εισαγωγή «Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή». 

• η αρχική παράγραφος της ενότητας 3.1. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες 

• «Πειραµατική µελέτη του φαινοµένου Τζάουλ»,

• «Νόµος Τζάουλ»,

• «Ερµηνεία φαινοµένου Τζάουλ».
Παρατηρήσεις
Αφαιρούνται διότι:
α) έχει ήδη αφαιρεθεί προαπαιτούµενη σχέση από το περιεχόµενο της Β΄ Γυµνασίου 
β) οδηγούν στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση ασκήσεων που δεν έχουν να
προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών και 
γ) θα εξετασθούν αναλυτικά στη Β΄ Λυκείου.
Να διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρµογές του φαινοµένου Τζάουλ».

3.2 Χηµικά αποτελέσµατα του Ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 72-73

Να µη διδαχθεί.  

3.3 Μαγνητικά αποτελέσµατα ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 73-76

Να µη διδαχθεί.  
                
3.4 Ηλεκτρική και µηχανική ενέργεια Σελ. 76-78

Να µη διδαχθεί.  

3.5 Βιολογικά αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 78-79

Να µη διδαχθεί.        
Παρατηρήσεις
Υπάρχει µερική επικάλυψη µε την υποενότητα «αποτελέσµατα ηλεκτρικού ρεύµατος» σελ. 39.
Εµπεριέχονται λεπτοµέρειες που δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο που 
θα  µπορούσε  να  χρησιµοποιηθεί  για την  παραγωγικότερη  διδασκαλία  άλλης  βασικής  ενότητας  /
γνώσης.

3



3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 79-81

Να διδαχθεί .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.

Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται 

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 4

4.1. Ταλαντώσεις. Σελ. 89-90

Να διδαχθεί:

• η εισαγωγή «Περιοδικές κινήσεις»

• η ενότητα 4.1 «Ταλαντώσεις» 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ύναµη στην απλή αρµονική ταλάντωση». 

4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν µια ταλάντωση. Σελ. 91-92

Να διδαχθεί.

4.3. Ενέργεια και ταλάντωση. Σελ. 92-93

Να διδαχθεί.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σελ. 94-96

ΟΧΙ  ερωτήσεις,  ασκήσεις  ή  επιµέρους  ερωτήµατα  τα  οποία  αναφέρονται  σε  ύλη  που  έχει
αφαιρεθεί .

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η Εργ. Άσκηση 7. Πειραµατικός έλεγχος των νόµων του απλού εκκρεµούς 

Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύµατα 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  5-7

5.1 Μηχανικά κύµατα. Σελ. 98-100

Να διδαχθεί:

• η εισαγωγή «Η ενέργεια ταξιδεύει»

• η ενότητα  5.1

5.2. Κύµα και ενέργεια. Σελ. 100-102

Να διδαχθεί 

5.3. Χαρακτηριστικά µεγέθη του κύµατος. Σελ. 101-104

Να διδαχθεί η πρώτη υποενότητα.
Να µη διδαχθεί η απόδειξη της εξίσωσης υ = λf.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:    

• «Κυµατικά φαινόµενα: Ανάκλαση και διάθλαση µηχανικών κυµάτων», 

• «Ανάκλαση»,

• «∆ιάθλαση»..

Παρατηρήσεις
Αφαιρούνται διότι 
α) θα διδαχθούν αναλυτικά στη Γ΄ Λυκείου
β) οι έννοιες ανάκλαση και διάθλαση θα παρουσιασθούν σε επόµενο κεφάλαιο για το φως.

5.4. Ήχος. Σελ. 104-106
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Να διδαχθεί. 

Παρατηρήσεις
Οδηγία για την ανάγνωση  των εικόνων 5.10 και 5.15. «Παρουσιάζουν την αλλαγή της τιµής της
ατµοσφαιρικής πίεσης λόγω της διάδοσης του ηχητικού κύµατος. Η τιµή της πίεσης αλλάζει γύρω
από την κανονική τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης». 

5.5. Υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Σελ. 106-108

Να διδαχθεί.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 108-112

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρε-
θεί. (πχ ερώτηση 17). 

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η εργ. Άσκηση 9 (Μελέτη κυµάτων) σε ρόλο συµπλήρωσης του βιβλίου και όχι υποκατάτα-
σής του.  
Παρατηρήσεις
Υπάρχει πρόβληµα λόγω χρήσης του στάσιµου κύµατος στη µελέτη του τρέχοντος Από την εργα-
στηριακή άσκηση 9 να γίνει µόνο το Πείραµα 1 και από αυτό όχι η ερώτηση 5.

Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  3

6.1. Φως: όραση και ενέργεια. Σελ. 115- 118

Να διδαχθεί η εισαγωγή «Φως από το µύθο στην τεχνολογία».
Επισήµανση:  

Προαπαιτούµενη έννοια είναι το φωτόνιο που διδάσκεται στην τελευταία σελίδα του βιβλίου της Β΄
Γυµνασίου η οποία δεν έχει διδαχθεί. Η παρουσίαση της έννοιας να περιοριστεί στα αναγκαία για τη
µελέτη της συγκεκριµένης ενότητας. 

Να διδαχθεί η 6.1.

6.2. ∆ιάδοση του φωτός Σελ.118-123

Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Αρχή του ελαχίστου χρόνου». 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 124-126

ΟΧΙ  ερωτήσεις,  ασκήσεις  ή  επιµέρους  ερωτήµατα  τα  οποία  αναφέρονται  σε  ύλη  που  έχει
αφαιρεθεί .

Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται

Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 2

7.1. Ανάκλαση του φωτός Σελ. 128 - 130

Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί το ένθετο :
«Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου».

7.2. Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα Σελ. 131-134

Να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες:
«Εικόνες σε καθρέπτες: είδωλα»
«Επίπεδοι καθρέπτες»
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7.3. Προσδιορισµός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες Σελ. 134-137

Να µη διδαχθεί.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 138-139

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.

Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται

Κεφάλαιο 8. ∆ιάθλαση του φωτός
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 3-4

8.1. ∆ιάθλαση του φωτός. Σελ. 141 - 143

Να διδαχθεί η ενότητα «∆ιάθλαση του φωτός» 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ιάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου».
Από την υποενότητα «Νόµος του Snell» να διδαχθεί µόνο η αρχή έως τη σχέση ηµ(π)/ηµ(δ) = η,
της σελ. 143.
Να µη διδαχθούν οι παράγραφοι από την:
«Το 1678 ο Κρίστιαν Χόυχενς …» έως το τέλος
Παρατηρήσεις
Η  εννοιολογική  και  φορµαλιστική  δοµή  έχει  ήδη  ολοκληρωθεί  και  η  αφαιρούµενη  ύλη  δεν  προ-
σφέρει σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρεί χρόνο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παρα-
γωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας / γνώσης.

8.2. Εφαρµογές της διάθλασης του φωτός Σελ. 144-146

Να µη διδαχθεί.

8.3. Ανάλυση φωτός. Σελ. 147 -148

Να µη διδαχθεί.

8.4. Το χρώµα. Σελ. 148 - 150

Να µη διδαχθεί.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 151-153

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρε-
θεί.  

Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η εργ. άσκηση 12 (∆ιάθλαση).

Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά Όργανα
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  3

9.1. Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί. Σελ. 155-157

Να διδαχθεί:

• η εισαγωγή «Φακοί: η όρασή µας στο µικρόκοσµο και το µεγαλόκοσµο» 

• η ενότητα 9.1. 

9.2. Είδωλα φακών. Σελ. 157-159

Να µη διδαχθεί.

9.3. Οπτικά όργανα και το µάτι. Σελ. 159-162

Να µη διδαχθεί.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 162-163
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Να µη διδαχθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η Εργ. Άσκηση 13 «Συγκλίνοντες φακοί».

Κεφάλαιο 10: Ο Ατοµικός Πυρήνας
Να µη διδαχθεί.

Κεφάλαιο 11: Πυρηνικές αντιδράσεις
Να µη διδαχθεί.

Σύνολο ωρών 44 – 52 
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