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األسئلة األكثر شٌوعا
ما هو برنامج بوابة المستقبل ؟
للتحول نحو التعلٌم الرقمً ،ولقد اتخذت من الطالب والعالم (وهمم نمواة العملٌمة التعلٌمٌمة) محمورا
أطلقت وزارة التعلٌم برنامج بوابة المستقبل
ّ
أساسٌا فً سعٌها إلى خلق بٌئة تعلٌمٌة جدٌدة تعتمد على التقنٌة فً إٌصال المعرفة إلى الطالب ،وزٌادة الحصمٌلة العلمٌمة لمك ،كمما أنهما تمدعم
تطوٌر قدرات المعلمٌن العلمٌة والتربوٌة.
كٌفٌة الدخول الى النظام ؟
عن طرٌق الموقع  https://fg.moe.gov.saوالضغط على اٌقونة تسجٌل الدخول.
ما هو اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بً لتسجٌل الدخول ؟
عن طرٌق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك فً نظام نور.
فً حال نسٌت كلمة المرور ،ماذا افعل ؟
ٌرجى التواصل مع الشخص المسؤول عن حسابك فً نظام نور بمدرستك ومن بعد تحمدٌثها فمً نظمام نمور ٌمكنمك ممن اسمتخدام نفمس البٌانمات
لتسجٌل الدخول الى بوابة المستقبل.
ما هً الخدمات التً ٌقدمها برنامج بوابة المستقبل ؟
تقدم البوابة مجموعة من الخدمات التعلٌمٌة :نظام إدارة التعلم ٌتم من خاللك تقدٌم محتوى اثرائً تفاعلً للطالب أٌضما ٌمكمن للمعلمم ممن رفمع
الواجبات المنزلٌة وأوراق العم ل باإلضافة الى االختبارات االلكترونٌة وبنمك األسمئلة والخطمة الفصملٌة و خدممة التواصمل ممع الطمالب و أولٌما
األمور .أٌضا تقدم البوابة خدمة التحضٌر االلكترونً التمً ٌمتمكن المعلمم ممن خاللهما ممن تقمدٌم تحضمٌر  .وٌمكمن للمعلممٌن و الطمالب واإلدارة
المدرسٌة من االطالع على البرنامج األسبوعً والٌومً .و جدولة الفصول االفتراضٌة للطالب .أٌضا تدعم البوابة نظام النقاط التنافسً خاص
بالطالب لقٌاس مدى التفاعل و االستفادة من البوابة.
ما هو الفرق بٌن بوابة المستقبل ونظام نور ؟
ٌوجد تكامل فً الخدمات بٌن بوابة المستقبل و نظام نور حٌث تستفٌد البوابة من جمٌع المعلومات الموجودة فً نظام نور من حٌمث معلوممات
المستخدمٌن  ،ونظام نور هو خاص ببٌانات المستخدمٌن والمدارس بٌنما بوابة المستقبل خاصة بالعملٌة التعلٌمٌة.
كٌف ٌمكن لإلدارة المدرسٌة متابعة تقدم الطالب و المعلمٌن ؟
ٌوجد هناك مجموعة من التقمارٌر المخصصمة لمإلدارة المدرسمٌة تسمتطٌع ممن خاللهما متابعمة حالمة تقمدم الطمالب و االطمالع علمى جمٌمع أعممال
المعلمٌن و تقٌٌمها .وتعطً هذ التقارٌر مؤشرات أدا واضحة لكل مستخدم داخل النظام.
فً حال واجهتنً أٌة صعوبة فً استخدام بعض خصائص البوابة ،ماذا أفعل ؟
البوابة مجهزة بنظام دعم فنً متكامل تتمثل فً أدلة أستخدام  -ملفات فٌدٌو تعلٌمٌة  -نظام تمذاكر و دعمم فنمً – فرٌمق دعمم فنمً متواجمد فمً
المدارس ضمن فترات مجدولة.
هل ٌتم االستفادة من المواد التعلٌمٌة و أعمال المعلمٌن الحالٌة فً السنوات القادمة ؟
بوابة المستقبل تدعم عملٌة األرشفة التلقائٌة لجمٌع المواد التفاعلٌة التعلٌمٌة و بذلك ٌتمكن المعلمٌن من االستفادة منها فً السنوات القادممة
حٌث تشمل ( :نماذج التحضٌر االلكترونً – األنشطة التفاعلٌة من اختبارات الكترونٌة وواجبات منزلٌة وأوراق عمل) .بحٌمث ٌقموم المعلممٌن
بتحدٌد األنشطة المطلوبة و عرضها مباشرة ضمن الخطة الدراسٌة الجدٌدة.
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1441/1/2هـ
2119/9/1م
1441/1/9هـ
2119/9/8م
1441/1/16هـ
2119/9/15م
1441/1/23هـ
2119/9/22م
1441/1/31هـ
2119/9/29م
1441/2/2هـ
2119/11/6م
1441/2/14هـ
2119/11/13م
1441/2/21هـ
2119/11/21م
1441/2/28هـ
2119/11/22م
1441/3/6هـ
2119/11/3م
1441/3/13هـ
2119/11/11م
1441/3/21هـ
2119/11/12م
1441/3/22هـ
2119/11/24م
1441/4/4هـ
2119/12/1م
1441/4/11هـ
2119/12/8م
1441/4/18هـ
2119/12/15م
1441/4/25هـ
2119/12/22م

إلً
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس
الخمٌس

الخمٌس

الخمٌس
الخمٌس

1441/1/6هـ
2119/9/5م
1441/1/13هـ
2119/9/12م
1441/1/21هـ
2119/9/19م
1441/1/22هـ
2119/9/26م
1441/2/4هـ
2119/11/3م
1441/2/11هـ
2119/11/11م
1441/2/18هـ
2119/11/12م
1441/2/25هـ
2119/11/24م
1441/3/3هـ
2119/11/31م
1441/3/11هـ
2119/11/2م
1441/3/12هـ
2119/11/14م
1441/3/24هـ
2119/11/21م
1441/4/1هـ
2119/11/28م
1441/4/8هـ
2119/12/5م
1441/4/15هـ
2119/12/12م
1441/4/22هـ
2119/12/19م
1441/5/2هـ
2121/1/2م
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الدروس
االستضا ة (نموذج الشعاع الضوئً) ـ كمٌة الضو ـ عالقة التربٌع العكسً
وشدة اإلضا ة ـ إضا ة السطوح ـ سرعة الضو
الطبٌعٌة الموجٌة للضو (الحٌود والنموذج الموجً للضو ) ـ األلوان ـ
استقطاب الضو ـ سرعة الموجات الضوئٌة ـ مراجعة الفصل األول
االنعكاس عن المراٌا المستوٌة ـ قانون االنعكاس ـ األجسام والصور فً المراٌا
المستوٌة ـ صفات الصور فً المراٌا المستوٌة ـ المراٌا الكروٌة (المراٌا
المقعرة)
الطرٌقة الهندسٌة لتحدٌد موقع الصورة ـ الطرٌقة الرٌاضٌة لتحدٌد موقع
الصورة ـ الصورة الخٌالٌة فً المراٌا المقعرة ـ المراٌا المحدبة ـ مراجعة
الفصل الثانً
انكسار الضو ـ قانون سنل فً االنكسار ـ النموذج الموجً فً االنكسار ـ
االنعكاس الكلً الداخلً والسراب ـ تفرٌق (تحلٌل الضو )
العدسات المحدبة والمقعرة (أنواع العدسات) ـ العدسات المحدبة والصور
الحقٌقٌة ـ العدسات المحدبة والصور الخٌالٌة ـ العدسات المقعرة ـ عٌوب
العدسات الكروٌة
تطبٌقات العدسات  1ـ تطبٌقات العدسات  2ـ مراجعة الفصل الثالث ـ التداخل
(تداخل الضو المترابط) ـ تداخل الشق المزدوج

مراجعة عامة
قٌاس الطول الموجً للضو ـ التداخل فً األغشٌة الرقٌقة ـ تطبٌقات التداخل
فً األغشٌة الرقٌقة ـ الحٌود (حٌود الشق األحادي) ـ نمط الحٌود
محزوزات الحٌود ـ قوة التمٌٌز للعدسات ـ مراجعة الفصل الرابع ـ الشحنة
الكهربائٌة (األجسام المشحونة) ـ النظرة المجهرٌة للشحنة
الموصالت والعوازل ـ القوة الكهربائٌة (القوى المؤثرة فً األجسام المشحونة)
ـ قانون كولوم ـ مراجعة الفصل الخامس ـ المجال الكهربائً
تابع المجال الكهربائً ـ تمثٌل المجال الكهربائً ـ الطاقة والجهد الكهربائٌان ـ
تابع الطاقة والجهد الكهربائٌان ـ الجهد الكهربائً فً مجال كهربائً منتظم
تجربة قطرة الزٌت لملٌكان ـ توزٌع الشحنات ـ المجاالت الكهربائٌة بالقرب من
الموصالت ـ تخزٌن الشحنات :المكثف ـ مراجعة الفصل السادس
التٌار الكهربائً والدوائر الكهربائٌة (تولٌد التٌار الكهربائً) ـ معدل تدفق
الشحنة ومعدل تحول الطاقة ـ المقاومة الكهربائٌة وقانون أوم ـ تمثٌل الدوائر
الكهربائٌة ـ استخدام الطاقة الكهربائٌة (تحوالت الطاقة فً الدوائر الكهربائٌة)
نقل الطاقة الكهربائٌة ـ مراجعة الفصل السابع ـ الدوائر الكهربائٌة البسٌطة
(دوائر التوالً الكهربائٌة) ـ تابع دوائر التوالً الكهربائٌة ـ دوائر التوازي
الكهربائٌة
تابع دوائر التوازي الكهربائٌة ـ تطبٌقات الدوائر الكهربائٌة (أدوات السالمة) ـ
التطبٌقات المنزلٌة ـ الدوائر الكهربائٌة المركبة ـ مراجعة الفصل الثامن
مراجعة

االختبارات

www.mta.sa

`

المادة

موضوع الدرس

المرحلة

الفٌزٌا 3

االستضا ة

نظام المقررات

التهٌئة والتمهٌد
استراتٌجٌة التعلم النشط

س | اذكري مفهوم الرنٌن فً أعمدة الهوا .
○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصا










نواتج التعلم المخطط لها

( االهداف )

الخبرات السابقة

○ العصف الذهنً ○ الخرائط الذهنٌة ○ التعلم الذاتً ○ التعلم التعاونً ○ أخرى ............

أن تثبت الطالبة عملٌا أن الضو ٌسٌر فً خطوط مستقٌمة.
أن تعدد الطالبة مصادر الضو .
أن توضح الطالبة الفرق بٌن ضو الشمس وضو القمر.
أن تقارن الطالبة بٌن األجسام من حٌث نفاذٌتها للضو .
أن تبٌن الطالبة المقصود بـ التدفق الضوئً.
أن تبٌن الطالبة كٌفٌة زٌادة االستضا ة على سطح ما.
أن تعبر الطالبة رٌاضٌا عن االستضا ة الناتجة عن مصدر ضو نقطً.
أن تناقش الطالبة أهمٌة معرفة مصممٌن أنظمة اإلنارة لكٌفٌة استخدام الضو .
أن تلخص آرا العلما قدٌما حول مفهوم سرعة الضو .

س|
تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجرا ات واالنشطة التالٌة :

اجرا ات تحقٌق
النواتج من المعلم
والمتعلم

نشاط اثرائً

استخدام الشكل 1-9
 أطلب إلى الطالبات التفكٌر فٌما ٌحدث عندما ٌمددن أٌدٌهن لٌلتقطن شٌئا من الما كصخرة فً قاع بركة صافٌة أو قاع نهر أو
الزخرفة الموجودة فً حوض سمك حٌث ال ٌكون الجسم دائما فً المكان الذي نظن أنك موجود فٌك .وفً أغلب األحٌان ٌجب أن
نجري تعدٌالت حتى نعرف بالضبط كٌفٌة الوصول إلٌك .فعندما تشاهد جسما صلبا فً الما فإن األشعة الضوئٌة تكون قد انتقلت
من الجسم حٌث تمر هذ األشعة خالل سطح الما  .وعندما تصل هذ األشعة إلى الحد الفاصل بٌن الما والهوا فإن اتجا
انتشارها ٌنكسر وهذا ٌعنً أن الضو ٌنحرف عن مسار األصلً .لذا فسوف تشاهد الجسم ٌنحرف عن مسار األصلً لذا فسوف
تشاهد الجسم فً موقع ظاهري اعتمادا على الضو المنكسر الذي ٌصل إلى عٌنك ال فً موقعك الحقٌقً.
المفاهٌم الشائعة غٌر الصحٌحة
 المصادر المضٌئة :اعتقد فالسفة اإلغرٌق القدما أن أعٌننا هً مصادر األشعة الضوئٌة التً تمك َّنا من الرؤٌة .أطلب إلى الطالبات
أن ٌفكرن فً المشاهدات واالستدالالت التً تتناقص مع هذ النظرٌة.
استخدام التشابك
 قانون التربٌع العكسً :لمساعدة الطالبات على فهم كٌفٌة اعتماد االستضا ة على البعد عن المصدر اعمل مقارنة مع قانون الجذب
العام.
نشاط
 سرعة الضو  :أطلب إلى الطالبات تنفٌذ استقصا حول كٌفٌة استخدام سرعة الضو فً قٌاس المسافات الكبٌرة جدا فً الفضا .
ٌنبغً أن تبحث كل منهن فً األجسام الفلكٌة المعروفة أو تلك التً مازالت قٌد الدراسة وأن ٌقدمن تقرٌرا عن المسافات التً
تبعدها تلك األجسام عن األرض بوحدة السنة الضوئٌة.

س | وضحً الفرق بٌن ضو الشمس وضو القمر.

نوع التقوٌم

تقوٌم قبلً

س | عددي مصادر الضو .

تقوٌم بنائً

س | بٌنً كٌفٌة زٌادة االستضا ة على سطح ما.

تقوٌم ختامً

س | استنتجً مقدار السنة الضوئٌة.

معلومات اثرائٌة

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائٌة عن الدرس

الواجبات المنزلٌة

حل أسئلة تقوٌم الدرس واألنشطة المصاحبة

رابط تفاعلً

الروابط مخفٌة فً النسخك المجانٌة
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