الفيزياء
الصف الثالث الثانوي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1
















متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً بدينه
قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة المتعلم للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلم على أساس اإلسالم وعالج مشكالته الفكرية واالنفعالية ومساعدته على اجتياز هذه المرحلة من حياته بنجاح وسالم.
إكسابه مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

يتوقع من المتعلم بعد دراسة المادة أن يكون -بإذن هللا تعالى -قادر على:
 أن يتدرب المتعلم على األسلوب العلمي في التفكير.
 أن يتدرب المتعلم على أسلوب حل المشكالت.
 تنمية المهارات العقلية والعملية للمتعلم.
 إكساب المتعلم العادات واالتجاهات السليمة نحو العلم وأهميته في الحياة.
 إكساب المتعلم معايير السلوك االجتماعية التي يجب أن يكتسبها طالب العلم.
 أن يتأمل المتعلم قدرة هللا سبحانه وتعالى ودقة خلقه وتوفيقه في الوصول إلى العلم واالكتشافات.
 إكساب المتعلم مهارات علمية في استخدام بعض األجهزة وإجراء 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

مالحظات

عنوان الفصل األول :الكهرومغناطيسية
الحصة

المكون

األولى
الفصل

تفاعالت المجاالت
الكهربائية
والمغناطيسية والمادة
تابع تفاعالت
المجاالت الكهربائية
والمغناطيسية والمادة
تابع تفاعالت
المجاالت الكهربائية
والمغناطيسية والمادة

الثانية

الثالثة

الرابعة

تابع تفاعالت
المجاالت الكهربائية
والمغناطيسية والمادة

الهدف










مناقشة تجارب العلماء لحساب كتلة
اإللكترون.
شرح تجارب تومسون مع اإللكترونات.
وصف تجارب تومسون مع اإللكترونات.
حل مسائل تدريبية عن كتلة اإللكترون
وكتلة البروتون.
تحديد استخدامات مطياف الكتلة.
بيان كيف استخدم تومسون أنبوب أشعة
المهبط لتحديد شحنة األيونات.
حل مسائل تدريبية على مطياف الكتلة.
استنتاج استخدام مطياف الكتلة في تحديد
نسب نظائر العنصر.
ذكر تطبيقات أخرى لمطياف الكتلة.

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلفاضة

مهارة التفكير

الوصف
التطبيق

التعلم التعاوني

األصالة
التوضيح

مهارة التفكير

التطبيق
االستنتاج
التذكر

التعلم التعاوني

اإلجراءات

أداة التقويم

ص  9كتاب
الطالبة

أوراق قياس

ص  11كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

ص  11كتاب
الطالبة

أوراق قياس

ص  11كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن 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 مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
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  15لاير 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 الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير

0554466161

