تحضير مادة

الفيزياء
الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 متابعةةة تحقةةو الةةوحء
على شرع .

وحةةدا و عةةم لاخةةة العمةةام سالصةةة لو ة وم ةةتقيمة

 دعةةا العقيةةدة اي ةةلمية التةةي ت ةةتقيا ب ةةا نإةةرة المةةتعلا نلةةى اللةةو واين ةةا
والحياة وتزويدا بالمفاهيا ال ا ية التي ت عل معتزاً بدين قةادراً علةى الةدعوة
نلي والدخاع عن .
 تملي احنتماء الحي لمة اي لا الحاملة لراية التوحيد .
 تحقيةةةو الوخةةةةاء للةةةةوط اي ةةةةلمي العةةةاا والةةةةوط السةةةةا
ال عودية.

الممللةةةةة العربيةةةةة

 تع د قدرات المتعلا وا تعدادات وتو ي ا لما يحقو أهداف التربية اي لمية.
 تنميةةةة التفليةةةر العلمةةةي لةةةدع المةةةتعلا وتعميةةةو رول البحةةةد والتةةةدري والتتبةةة
المن ي وا تسداا المرا وتعود طرو الدرا ة ال ليمة.
 نعةةةداد المةةةتعلا القةةةادر لمواصةةةلة الدرا ةةةة بم ةةةتويات ا المستلفةةةة خةةةي مستلةةةف
التسصصات.
 ت يئة ائر المتعلمي للعمم خي ميادي الحياة بم توع حئو.
 تسريج عدداً م المتعلمي والمؤهلي م لليا ً وخنيا ً ل د حا ة البلد.
 تحقيو الوعي ال ري لبناء أ رة ن لمية ليمة.
 رعايةةة المتعلمةةي علةةى أ ةةاو اي ةةلا وعةةلف مشةةللت ا الفلريةةة واحنفعاليةةة
وم اعدت ا على ا تياز هذا المرحلة م حيات ا بن ال و لا.
 نل اب ا م ارة المطالعة الناخعةة والرببةة مة احزديةاد مة العلةا النةاخ والعمةم
الصةةالو وا ةةتألم أوقةةات الفةةراه علةةى و ة مفيةةد تزدهةةر ب ة شسصةةية الفةةرد
وأحوام الم تم .
 تلةةوي الةةوعي ايي ةةابي الةةذي يوا ة ب ة المةةتعلا الخلةةار ال دامةةة واحت اهةةات
المضللة..

يتوق م المتعلا بعد درا ة المادة أ يلو -بإذ هللا تعالى -قادر على:
 أ يتدر المتعلا على ال لو العلمي خي التفلير.
 أ يتدر المتعلا على أ لو حم المشللت.
 تنمية الم ارات العقلية والعملية للمتعلا.
 نل ا المتعلا العادات واحت اهات ال ليمة نحو العلا وأهميت خي
الحياة.
 نل ا المتعلا معايير ال لوك اح تماعية التي ي
العلا.

أ يلت ب ا طال

 أ يتأمم المتعلا قدرة هللا بحان وتعالى ودقة سلق وتوخيق خي
الوصوم نلى العلا واحلتشاخات.
 نل ا المتعلا م ارات علمية خي ا تسداا بعض ال زة ون راء
بعض الت ار .

معلومات ع المعلمة

 المؤهل:
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الدروو
الحركة الدورية ـ تابع الحركة الدورية
خصائص الموجات ـ تابع خصائص الموجات
سلوك الموجات ـ تابع سلوك الموجات ـ دليل مراجعة الفصل
السابع
خصائص الصوت والكشف عنه ـ تابع خصائص الصوت
والكشف عنه
الرنين في األعمدة الهوائية واألوتار ـ تابع الرنين في األعمدة
الهوائية واألوتار
دليل مراجعة الفصل الثامن ـ االستضاءة تابع االستضاءة
الطبيعة الموجية للضوء ـ تابع الطبيعة الموجية للضوء ـ دليل
مراجعة الفصل التاسع
االنعكاس عن المرايا المستوية ـ تابع االنعكاس عن المرايا
المستوية
المرايا الكروية ـ تابع المرايا الكروية
دليل مراجعة الفصل العاشر ـ انكسار الضوء
تابع انكسار الضوء ـ العدسات المحدبة والمقعرة
تابع العدسات المحدبة والمقعرة ـ تطبيقات العدسات
تابع تطبيقات العدسات ـ مراجعة الفصل الحادي عشر
التداخل ـ تابع التداخل
الحيود ـ تابع الحيود
مراجعة الفصل الثاني عشر

احستبار الن ائي

ملحإات

المادة :خيزياء 4
الم توع :الراب النإاا الفصلي

العنوا  :الفصم الوم
الموضوع :احهتزازات والمو ات
الفترة الزمنية 7 :حص

يتمثم خصم احهتزازات والمو ات خي ( )0دروو موزعة على ( )7حص

درا ية

السطوة  :0تحديد نتائج التعلا المربوبة
الهداف الر مية:
وف يتناول الطالبات خي هذا الفصم درا ة سصائ الحرلة احهتزازية ووصف لوك المو ات.
الخلار اللبرع (الخ اا الباقية)

الفلرة اللبرع:
احهتزازات والمو ات.
تف ا الطالبة:
 التوصم نلى سصائ الحرلة احهتزازية
وربط ا م المو ات.
 ليفية تنقم المو ات الطاقة.
 وصف لوك المو ات ومعرخة أهميت ا
العملية.

ال ئلة ال ا ية:

أ





ئلة مثيرة للتفلير:
ما الفرو بي الزم الدوري والتردد؟ وليف يرتبطا ؟
ليف يمل أ ن تسل م ر ا بياني للقوة
وايزاحة لنابض وما قيمة ثابت النابض؟
ما الفرو بي المو ة الم تعرضة والمو ة الطولية
والمو ة ال طحية؟
ما الفرو الرئيو بي المو ات الميلانيلية والمو ات
الل رومأناطي ية؟

المعرخة والم ارات الرئي ة التي تلت ب ا الطالبة بعد تعلُّا الوحدة

تلو الطالبة قادرة على أ ...
 تصف القوة خي نابض مر .
 تحدد الطاقة المستزنة خي نابض مر .
 تقار بي الحرلة التواخقية الب يطة وحرلة البندوم.
 تحدد ليف تنتقم المو ات الطاقة دو أ تنقم مادة
الو ط.
 تميز بي المو ات الم تعرضة والمو ات الطولية.
 تربط بي رعة المو ة وطول ا المو ي وترددها.
 تربط بي رعة المو ة وطبيعة الو ط الذي تتحرك
خي .
 تصف انعلاو المو ات وانل ارها عند الحد الفاصم
بي و طي .
 تطبو مبدأ الترال على إاهرة التداسم.

تعرف الطالبة..... :
 الحرلة الدورية.
 سصائ المو ات.
 لوك المو ات.

السطوة  :1تحديد البراهي والدلة على تحقو نواتج التعلا

الدلة السرع على تحقو نواتج التعلا:
الم مة الدائية( :لتابة بحد)
 التقويا البنائي.
تتمثم م متك خي لتابة بحد حوم درا ة العالا
 تقويا أق اا الفصم.
هوي نز للمو ات ودرا ة نيوت حوم طبيعة الضوء  تقويا الفصم.
 استبار مقن .
م توضيو تف ير للً من ما لإواهر احنعلاو
واحنل ار ،وذلك خي خترة زمنية ح تزيد ع أ بوع  .دليم الت ار العلمية.
 ال دف :م متك :عمم بحد علمي.
 ال دف :المقارنة بي درا ة العالا هوي نز









للمو ات ودرا ة نيوت حوم طبيعة الضوء
وتف ير للً من ما لإواهر احنعلاو واحنل ار.
المشللة والتحدي :م المعلومات والر ومات
م مصادر التعلا المستلفة (اينترنت أو لت
علمية) ع موضوع البحد.
لقد طل منك :البحد حوم تف ير هوي نز
ونيوت للنعلاو واحنل ار.
وإيفتك :عمم تقرير.
ال م ور :طالبات الصف.
الموقف :لتابة بحد علمي منإا م قبم الطالبات
ع احستلف بي درا ة العالا هوي نز للمو ات
ودرا ة نيوت حوم طبيعة الضوء.
التحدي :عمم البحد بصورة دقيقة.
الناتج :بحد حوم درا ة العالا هوي نز للمو ات
ودرا ة نيوت حوم طبيعة الضوء م توضيو
تف ير للً من ما لإواهر احنعلاو واحنل ار.

التوقعات

مبتدئ
0

معت المعلومات
درا ة العالا هوي نز
للمو ات ودرا ة
نيوت حوم طبيعة
الضوء.

معت
المعلومات
ميع ا.

عمم بحد

الفترة الزمنية

عملت بحد
بطريقة
عشوائية
تلثر ب ا
السطاء.
تأسرت
يومي ع
الموعد
المحدد.

ناا
1

لفء
0

متميز
4

معت المعلومات
الساصة درا ة
معت
معت المعلومات
العالا هوي نز
المعلومات
بطريقة أخضم للمو ات ودرا ة بالولوية بالن بة ل .
م ابقت ا .نيوت حوم طبيعة
الضوء خقط.
عملت بحد
عملت بحد
بطريقة سالية م
بطريقة
عملت بحد بدقة
منإمة نوعا ً
السطاء ولل
وتنإيا.
بير مرتبة بعض
ما م قلة
الشيء.
السطاء.
تأسرت يوا
ع الموعد
المحدد.

أحضرت ا خي
الموعد المحدد.

أحضرت ا قبم الموعد
المحدد.

السطوة  :0سبرات التعليا والتعلا (النشطة التعليمية)
 أ ري ت ربة علمية على طريقة الم موعات ال دف من ا ا تقصاء حرلة النبضات خي نابض
حلزوني لتلو مقدمة لدرا ة ووصف القوة خي نابض مر .
 أشرل للطالبات الطاقة المستزنة خي نابض م سلم و يلة تعليمية منا بة م شرل وتوضيو
قانو هوك.











أطل م الطالبات المقارنة بي الحرلة التواخقية الب يطة وحرلة البندوم.
أ تعمم الشفاخية و از عرض خوو الرأو لدرا ة مف وا المو ات وسصائص ا.
أعرض على الطالبات سريطة مفاهيمية ت اعد خي شرل الفرو بي للً م المو ات الطولية
والمو ات الم تعرضة.
أو الطالبات لتأمم الر ومات البيانية الواردة خي اللتا المدر ي والتعرف م سلل ا على
سصائ المو ات.
أوزع الطالبات خي م موعات ثنائية أو ثلثية وأطل من التعاو لحم م ائم عددية لتطبيو
لسصائ المو ات.
أ ري م الطالبات ت ربة علمية ح تقصاء الصور المتلونة عند حوض المو ات.
أطل م م موعات م الطالبات تحليم لوك المو ة با تسداا لاميرات خيديو م منو الطالبات
خرصة لمناقشة أخلاره .
أ اعد الطالبات خي عمم نموذف توضح م سلل ليفية انعلاو المو ات وانل ارها عند الحد
الفاصم بي و طي .
أشرل للطالبات ترال المو ات وذلك م سلم درا ة الشلام الموضحة باللتا المدر ي.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات
مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب

+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس
المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110

(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي
في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

