تحضير مادة

الفيزياء
الصف الثالث 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 الت ة ت ةةتقيا ب ةةا نإةةرة المةةتعلا نلةةى اللةةو واين ةةا
والحياة وتزويدا بالمفاهيا ال ا ية الت ت عل معتزاً بدين قةادراً علةى الةدعوة
نلي والدخاع عن .
 تملي احنتماء الح لمة اي لا الحاملة لراية التوحيد .
 تحقيةةةو الوخةةةةاء للةةةةوط اي ةةةةلم العةةةاا والةةةةوط السةةةةا
ال عودية.

الممللةةةةة العربيةةةةة

 تع د قدرات المتعلا وا تعدادات وتو ي ا لما يحقو أهداف التربية اي لمية.
 تنميةةةة التفليةةةر العلمةةة لةةةدع المةةةتعلا وتعميةةةو رول البحةةةث والتةةةدري والتتبةةة
وا تسداا المرا وتعود طرو الدرا ة ال ليمة.
المن
 نعةةةداد المةةةتعلا القةةةادر لمواصةةةلة الدرا ةةةة بم ةةةتويات ا المستلفةةةة خةةة مستلةةةف
التسصصات.
 ت يئة ائر المتعلمي للعمم خ ميادي الحياة بم توع حئو.
 تسريج عدداً م المتعلمي والمؤهلي م لليا ً وخنيا ً ل د حا ة البلد.
 تحقيو الوع 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 الةةوع ايي ةةاب 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 العلم خ 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 خ
الحياة.
 نل ا المتعلا معايير ال لوك اح تماعية الت ي
العلا.

أ يلت ب ا طال

 أ يتأمم المتعلا قدرة هللا بحان وتعالى ودقة سلق وتوخيق خ
الوصوم نلى العلا واحلتشاخات.
 نل ا المتعلا م ارات علمية خ ا تسداا بعض ال زة ون راء
بعض الت ار .
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الدروو
تفاعالت المجاالت الكهربائية والمغناطيسية والمادة
المجاالت الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء
تابع المجاالت الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء1
تابع المجاالت الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء2
مراجعة الفصل السابع
النموذج الجسيمي للموجات
موجات المادة
مراجعة الفصل الثامن
نموذج بور الذري
تابع نموذج بور الذري1
تابع نموذج بور الذري2
النموذج الكمي للذرة
تابع النموذج الكمي للذرة
مراجعة الفصل التاسع
التوصيل الكهربائي في المواد الصلبة
األدوات الكهربائية
تابع األدوات الكهربائية
مراجعة الفصل العاشر
النواة
تابع النواة
االضمحالل النووي والتفاعالت النووية
تابع االضمحالل النووي والتفاعالت النووية
وحدات بناء المادة
تابع وحدات بناء المادة1
تابع وحدات بناء المادة2
مراجعة الفصل الحادي عشر

احستبار الن ائ

ملحإات

العنوا  :الفصم ال اب

المادة :خيزياء6

الموضوع :الل رومأناطي ية

الم توع :ال ادو النإاا الفصل
الفترة الزمنية 7 :حص

.

يتمثم خصم الل رومأناطي ية خ ( )1در ي موزعي على ( )7حص

درا ية

السطوة  :0تحديد نتائج التعلا المربوبة
الهداف الر مية:
وف يتناول الطالبات خ هذا الفصم درا ة الم احت الل ربائية والمأناطي ية خ المادة وخ الفضاء.
ال ئلة ال ا ية:
الخلار اللبرع (الخ اا الباقية)
أ ئلة مثيرة للتفلير:
الفلرة اللبرع:
الل رومأناطي ية.
 ما مقدار لم م لتلة ايللترو وشحنت ؟
 معرخة ليفية ا تسداا الم احت الل ربائية
 ما النإائر؟
والم احت المأناطي ية المتفاعلة معا ً لتحديد  ما الزاوية بي ات اا الم ام المأناطي الحث وات اا
لتم لم م ايللترونات والذرات وال زيئات.
الم ام الل ربائ المتأير الدائا؟
 توضيو ليفية توليد المو ات
 لماذا ي ا تسداا مولد تيار متناو لتوليد المو ات
الل رومأناطي ية وانتشارها خ الفراه
الل رومأناطي ية؟ ونذا ا تسدا مولد م تمر خمتى
وا تقبال ا.
يملن توليد مو ات ل رومأناطي ية؟
 يبث لك هوائ رأ مو ات راديو .ار م
ال وائ وللً م الم الي الل ربائ والمأناطي
المتولدي .
المعرخة والم ارات الرئي ة الت تلت ب ا الطالبة بعد تعلُّا الوحدة
تلو الطالبة قادرة على أ ...
تعرف الطالبة..... :
 تصف عمم أنبو الشعة الم بطية.
 تفاعلت الم احت الل ربائية والمأناطي ية
 تحم م ائم تتضم التفاعم بي ال يمات المشحونة
والمادة.
والم احت الل ربائية والمأناطي ية خ أنبو الشعة
 الم احت الل ربائية والمأناطي ية خ الفضاء.
الم بطية ومطياف اللتلة.
 توضو ليف يعمم مطياف اللتلة على خصم اليونات
ذات اللتم المستلفة.
 تصف ليف تنتشر المو ات الل رومأناطي ية خ
الفضاء.
 تحم م ائم تتضم سصائ المو ات
الل رومأناطي ية.
 تصف العوامم المؤثرة خ قدرة ال وائ على التقاط
مو ة ل رومأناطي ية بطوم مو محدد.

السطوة  :1تحديد البراهي والدلة على تحقو نواتج التعلا
الدلة السرع على تحقو نواتج التعلا:
الم مة الدائية( :لتابة تقرير)
 التقويا البنائ .
تتمثم م متك خ لتابة تقرير خ صفحة أو
 تقويا أق اا الفصم.
صفحتي تبي خي عمم از التحلا ع بعد للم  تقويا الفصم.
 استبار مقن .
م التلفاز والفيديو و از  DVDوالذي يعمم
بالشعة تحت الحمراء ،وذلك خ خترة زمنية ح تزيد  دليم الت ار العلمية.
ع أ بوع.










ال ةةةدف :م متةةةك :عمةةةم تقريةةةر خةةة صةةةفحة أو
صفحتي .
ال دف :بيا ليفية عمم از التحلا ع بعد.
المشللة والتحدي :م المعلومات والمسططات
والشلام م مصادر الةتعلا المستلفةة (اينترنةت
أو لت علمية) ع موضوع التقرير.
لقد طل منك :وصف ليفيةة عمةم ةاز الةتحلا
ع بعد للم م التلفاز والفيديو و از .DVD
وإيفتك :عمم تقرير.
ال م ور :طالبات الصف  /0ث.
الموقةةف :لتابةةة تقريةةر خ ة صةةفحة أو صةةفحتي
مة قبةةم الطالبةةات ت مة خية نتةةائج بحةةث عة
ليفية عمم از التحلا ع بعد.
التحدي :عمم التقرير بصورة دقيقة.
الناتج :تقرير يتضم وصف لليفية عمةم ةاز
التحلا ع بعد للم مة التلفةاز والفيةديو و ةاز
 DVDمتضم مسططات وأشلام.
التوقعات

مبتدئ
0

معت المعلومات حوم
عمم از التحلا ع
بعد.

معت
المعلومات
ميع ا.

عملت تقرير خ صفحة
أو صفحتي بصورة
دقيقة.

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

الفترة الزمنية

ناا
1

لفء
0

معت
المعلومات
بطريقة أخضم
م ابقت ا.
عملت التقرير
عملت التقرير
بطريقة سالية م
بطريقة منإمة
نوعا ً ما م قلة السطاء ولل بير
مرتبة بعض الش ء.
السطاء.
معت المعلومات
الساصة بعمم از
التحلا ع بعد خقط.

تأسرت يوا ع أحضرت ا خ الموعد
المحدد.
الموعد المحدد.

متميز
4

معت المعلومات
بالولوية بالن بة ل ا.
عملت التقرير بدقة
وتنإيا.
أحضرت ا قبم الموعد
المحدد.













السطوة  :0سبرات التعليا والتعلا (النشطة التعليمية)
أناقش الطالبات حوم ت ار توم و م ايللترونات م تقديا شرل لنبو توم و باح تعانة
بصور اللتا المدر .
أ ري ت ربة علمية م الطالبات ب دف توضيو أثر الم احت الل ربائية والمأناطي ية خ
الشحنات الل ربائية المتحرلة حول ا.
أ اعد الطالبات خ حم م ائم عددية تتضم التفاعم بي ال يمات.
أ تعمم الشفاخية و از عرض خوو الرأو لدرا ة ليفية عمم مطياف اللتلة على خصم اليونات
ذات اللتم المنسفضة.
أ أم الطالبات أ يبحث خ تطبيقات مطياف اللتلة خ واق الحياة وت مي النتائج الت توصل
نلي ا خ صورة و يلة صفية.
أ ري م الطالبات ت ربة علمية للتعرف على سصائ المو ات الل رومأناطي ية.
أ اعد الطالبات خ عمم نموذف يوضح م سلل ليفية انتشار مو ات الراديو م مصدر
نقط .
أشرل للطالبات انتشار المو ات الل رومأناطي ية خ الفضاء وذلك م سلم درا ة الشلام
الموضحة باللتا المدر .
أقدا عرض عمل أماا الطالبات ي دف نلى مشاهدة و ماع نشارات المو ات الل رومأناطي ية
از التحلا ع بعد.
المنبعثة م
أناقش الطالبات خ ا تقبام المو ات الل رومأناطي ية م اح تعانة باللوحات التعليمية.
أنإا الطالبات خ م موعات ثنائية وأطل من توضيو أثر الشعة ال ينية خ الن ة الحية.

السميو
الربعاء
أ اعد الطالبات أ تعمم الشفاخية
خ حم م ائم و از عرض خوو
الرأو لدرا ة
عددية تتضم
ليفية عمم مطياف
التفاعم بي
اللتلة على خصم
ال يمات.
اليونات ذات اللتم
المنسفضة.

الثلثاء
احثني
الحد
أ ري ت ربة
أناقش الطالبات
استبار الت يئة
علمية م
حوم ت ار
الطالبات ب دف
توم و م
توضيو أثر
ايللترونات م
الم احت
تقديا شرل لنبو
الل ربائية
توم و
باح تعانة بصور والمأناطي ية خ
الشحنات
اللتا المدر .
الل ربائية
المتحرلة حول ا.
أقدا عرض
أ أم الطالبات أ ري م الطالبات أشرل للطالبات
عمل أماا
انتشار المو ات
ت ربة علمية
أ يبحث خ
الل رومأناطي ية الطالبات ي دف
للتعرف على
تطبيقات مطياف
نلى مشاهدة
سصائ المو ات خ الفضاء وذلك
اللتلة خ واق
الل رومأناطي ية .م سلم درا ة و ماع نشارات
الحياة وت مي
المو ات
أ اعد الطالبات خ الشلام الموضحة
النتائج الت
باللتا المدر  .الل رومأناط ة
عمم نموذف
توصل نلي ا خ
المنبعثة م
صورة و يلة توضح م سلل
از التحلا
ليفية انتشار
صفية.
ع بعد.
مو ات الراديو م
مصدر نقط .

أناقش الطالبات خ
ا تقبام المو ات
الل رومأناطي ية
م اح تعانة
باللوحات التعليمية.
أنإا الطالبات خ
م موعات ثنائية
وأطل من
توضيو أثر الشعة
ال ينية خ الن ة
الحية.

السواة المعلمي و المعلمات
ال لا عليلا ورحمة هللا وبرلات
ي ر مؤ ة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدا لم ما يس

تحاضير ثالث ثانوي خصل الم توع امسادس
–أنواع التحاضير–

ا تراتي يات التعلا الحديثة – سما

باي تراتي يات –تعلا نشط –وحدات مشروع

الملك عبدهللا –ثلث “سطوات أرب ”
–المرخقات–
عروض بور بوينت ل مي دروو المادة

+
أوراو عمـــم ساصـة بالمـادة ل مي الدروو
+
دليم المعلا
+
اللتا احللترون
+
حم أ ئلة اللتا
+
سرائط ومفاهيا
+
شرل متميز بالفيديو ل مي دروو المن ج

التوصيم للرياض والسرف م انا
التوصيم لباق مد الممللة عبر الفيدلو ( الم تع م  14اعة)
لح ز طلبلا وت

يم معلومات اي تلا:

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويملنلا لذالك ت

يم الطل

نللترونيا ً ع طريو الرابط
www.mta.sa/c
لذلك يملننا التوصيم ع احيميم او الفدلو ل مي مد الممللة
ح

طلبلا (

دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميم المبيعات
T@mta.sa

عر المادة على

دي  20لاير

عر المادة ع طريو احيميم  20لاير
عر المادة م ال

دي طباعة عادية  50لاير

عر المادة م ال

دي طباعة ملونة  100لاير

لم ها سارف مدينة الرياض يضاف قيمة احر الية  53لاير للفيدلو الم تع م
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا

 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألسوة أصحا الملتبات الراببي خ أ يلونوا وللء لتحاضير خواز الحرب خ مدن ا
احتصام ب وام المدير
0554466161

