تحضير مادة

الفيزياء
الصف الثالث الثانوي
التحضير بالطريقة الثالثية

 متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتتعلم للتى الكتوا واإلنستاا والحيتاة وتزويتده
بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة لليه والدفاع عنه.
 تمكيا االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 تحقيق الوفاء للوطا اإلسالمي العام والوطا الخاص المملكة العربية السعودية.
 تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجتي واستتخدام
المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 لعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 تهيئة سائر المتعلميا للعمل في مياديا الحياة بمستوى الئق.
 تخريج عدداً ما المتعلميا والمؤهليا مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة لسالمية سليمة.
 رعاية المتعلميا على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم علتى
اجتياز هذه المرحلة ما حياتهم بنجاح وسالم.
 لكستتابهم مهتتارة المطالعتتة النافعتتة والرالبتتة متتا االزديتتاد متتا العلتتم النتتافع والعمتتل الصتتال
واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع .

 تكويا الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة..

يتوقع ما المتعلم بعد دراسة المادة أا يكوا -بإذا هللا تعالى -قادر على:
 أا يتدرب المتعلم على األسلوب العلمي في التفكير.
 أا يتدرب المتعلم على أسلوب حل المشكالت.
 تنمية المهارات العقلية والعملية للمتعلم.
 لكساب المتعلم العادات واالتجاهات السليمة نحو العلم وأهميته في الحياة.
 لكساب المتعلم معايير السلوك االجتماعية التي يجب أا يكتسبها طالب العلم.
 أا يتأمل المتعلم قدرة هللا سبحانه وتعالى ودقة خلقه وتوفيقه في الوصول للى
العلم واالكتشافات.
 لكساب المتعلم مهارات علمية في استخدام بعض األجهزة ولجراء بعض التجارب.
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الدروس
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

االختبار النهائي
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الكهرومغناطيسية

عنوان الفصل

تفاعالت المجاالت الكهربائية والمغناطيسية
والمادة

عنوان الدرس

األهداف




المفردات

تصف عمل أنبوب األشعة المهبطية.
تحل مسائل تتضما التفاعل بيا الجسيمات المشحونة والمجاالت
الكهربائية والمغناطيسية في أنبوب األشعة المهبطية ومطياف
الكتلة.
توض كيف يعمل مطياف الكتلة على فصل األيونات ذات الكتل
المختلفة.

دورة التعليم

العناويا الرئيسية

الترك يز

الربط مع المعرفة السابقة
نشاط

التدريس

عدد الحصص

النظير ـ مطياف الكتلة

لجراءات التدريس
ما تحتاج الطالبات للى معرفته مفاهيم الكتلة ،والشحنة ،والقوى ما المجاالت
الكهربائية .وعلى الطالبات فهم الموجات قبل البدء في هذا البند وستستخدم الطالبات
أيضا معادالت الحركة الدائرية.
مسار اإللكتروا اسأل الطالبات أا تتفحصا الشكل  0-7بعناية ،هل يسم أنبوب
األشعة المهبطية للعلماء برؤية اإللكترونات؟ ال يروا فقط الضوء المنبعث نتيجة
اصطدام اإللكترونات بالطالء الفلوري.
الرسومات البيانية الخاصة بمطياف الكتلة أطلب للى الطالبات البحث في الناتج
النموذجي لمطياف الكتلة وتبسيطها على شكل رسم بياني باستعمال القطع
المستقيمة.

المفاهيم الشائعة الير
الصحيحة

الجسيمات المشحونة أسأل الطالبات :هل يتأثر الجسيم المشحوا الساكا الموضوع
بيا مغناطيسيا بقوة محصلة؟

استخدام الشكل 7-1

أسأل الطالبات ما الغرض ما الشقوق الموجودة في صفيحة المصعد؟

الخلفية النظرية للمحتوى

تطوير المفهوم

تقوية

تسارع األجسام أطلب للى الطالبات كتابة مقارنة بسيطة تبيا تقديرات تسارع أجسام
مختلفة ت تضما السيارات الرياضية وكرة التنس (عند اإلرسال) وللكترونا موضوعا
داخل مجال كهربائي مقداره V/m033ثم أطلب للى الطالبات مقارنة تسارع هذه
االجسام.
نصف قطر مسار االنحناء أكتب على السبورة معادلة نصف قطر مسار االنحناء
لجسيم م شحوا متحرك في مجال مغناطيسي ثم أوزع طالبات الصف للى أربع
مجموعات وأع ّي ا لكل مجموعة متغيرا واحدا ما المتغيرات الموجودة عا يميا
المعادلة ثم أطلب للى كل مجموعة أا تح ّد د كل متغ ّي ر في المعادلة وأا تذكر
الوحدات التي تع ّب ر عا المتغير.
مطيافية الكتلة أسأل الطالبات أا تبحثا في تطبيقات مطياف الكتلة في واقع
الحياة ،وتجميع النتائج التي توصلا لليها في صورة وسيلة عرض صفية.

التوسع

 15دقيقة

مسار البروتوا أطلب للى الطالبات مقارنة مسار البروتوا بمسار اإللكتروا عند
حركتهما داخل مجال مغناطيسي .وأطلب لليها استخدام معرفتها عا كيفية تأثر
اإللكتروا بالمجال المغناطيسي ثم أشر للى أا شحنة البروتوا مخالفة لشحنة
اإللكتروا.

التفكير الناقد

التقويم

 03دقائق

أنبوب األشعة المهبطية ( )CRTأنبوب أشعة المهبط أنبوب زجاجي محكم اإلالالق
فيه قطباا فلزياا وهو شبه مفرغ ما الهواء وداخل هذه األنبوب ُتثار اإللكترونات
الخارجة ما القطب وتتركز وتتسارع بواسطة مجال كهربائي قوي ثم تمر بيا
صفائ فلزية أفقية ورأسية مشحونة.

تسارع ذرات الهيدروجيا أسأل الطالبات عما لذا كاا تومسوا قد استعمل ذرات
هيدروجيا متعادلة لمسارعتها في األنبوب المفرغ ،بدال ما اإللكتروا أو البروتوا.
ثم أوض لها أا ذلك الير ممكا مطلقا ألا الذرات المتعادلة ال تتأثر بالمجاالت
الكهربائية والمغناطيسية.

التحقق ما الفهم

الزما

 5دقائق

 5دقائق

األخواة المعلميا و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أا تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا
–ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدا المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
للكترونيا ً عا طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عا االيميل او الفدكس لجميع مدا المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عا طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لما هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  53لاير للفيدكس المستعجل
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
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراالبيا في أا يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

