.

 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 سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 تخريج عدداً من المتعلمين والمؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 إكسابهم 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.

.

 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..

.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

.

المســرد
م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.

توزيع منهج مادة الفيزياء
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1439 / 12 / 22

2

األحد 1439 / 12 / 29

الخميس 1440 / 1 / 3

3

األحد 1440 / 1 / 6

الخميس 1440 / 1 / 10

4

األحد 1440 / 1 / 13

الخميس 1440 / 1 / 17

5

األحد 1440 / 1 / 20

الخميس 1440 / 1 / 24

6

األحد 1440 / 1 / 27

الخميس 1440 / 2 / 2

7

األحد 1440 / 2 / 5

الخميس 1440 / 2 / 9

8

األحد 1440 / 2 / 12

الخميس 1440 / 2 / 16

9

األحد 1440 / 2 / 19

الخميس 1440 / 2 / 23

10

األحد 1440 / 2 / 26

الخميس 1440 / 2 / 30

11

األحد 1440 / 3 / 3

الخميس 1440 / 3 / 7

12

األحد 1440 / 3 / 10

الخميس 1440 / 3 / 14

13

األحد 1440 / 3 / 17

الخميس 1440 / 3 / 21

14

األحد 1440 / 3 / 24

الخميس 1440 / 3 / 28

15

األحد 1440 / 4 / 2

الخميس 1440 / 4 / 6

17-16

األحد 1440 / 4 / 9

الخميس 1440 / 4 / 20

الخميس 1439/ 12 / 26

الدروس

مالحظات

الشحنة الكهربائية
تابع الشحنة الكهربائية
القوة الكهربائية
تابع القوة الكهربائية
تدريبات على الفصل األول
توليد المجاالت الكهربائية وقياسها
تابع توليد المجاالت الكهربائية
تطبيقات المجاالت الكهربائية
تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية
تدريبات الفصل الثاني
التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية
تابع التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية
استخدام الطاقة الكهربائية
تابع استخدام الطاقة الكهربائية
تدريبات على الفصل الثالث
الدوائر الكهربائية البسيطة
تابع الدوائر الكهربائية البسيطة
تطبيقات الدوائر الكهربائية
تابع تطبيقات الدوائر الكهربائية
تدريبات على الفصل الرابع
المغانط :الدائمة والمؤقتة
تابع المغانط :الدائمة والمؤقتة
القوى الناتجة عن المجاالت المغناطيسية
تابع القوى الناتجة عن المجاالت المغناطيسية
تدريبات على الفصل الخامس
التيار الكهربائي الناتج عن تغير المجاالت المغناطيسية
تابع التيار الكهربائي الناتج عن تغير المجاالت المغناطيسية
تغير المجاالت المغناطيسية
تابع تغير المجاالت المغناطيسية
تدريبات على الفصل السادس
االختبار النهائي

.

نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
الفيزياء  5ـ المستوى الخامس
الشحنة الكهربائية
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة



تقديم المعلومات المتوافرة
عن المقصود بالشحنة
الكهربائية ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل
مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى
مجموعات صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار
منسقة كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.



تحديد أهداف المناقشة حول
الموصالت والعوازل.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.









دور المتعلمة



التعاون فيما بينهن بغرض
فهم المشكلة أو المهمة
المطروحة (المقصود
بالشحنة الكهربائية) ،وتحديد
معطياتها ،ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير
المتفق عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.



التناقش الجاد حول
الموصالت والعوازل.
تلخيص ما تم التوصل إليه
مع ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج
والتوصيات ،في ضوء
عناصر المناقشة.








الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

صفي المقصود
بالشحنة
الكهربائية.

اشرحي دور
الموصالت
والعوازل.

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

.

األخوة 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 الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
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 والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
.

0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
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

.

