الفيزياء 3
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:

 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه
المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 .5تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية
واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
 .6تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 .7تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه
يدرس بنا ًء على اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
 .8رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب
دراستها من قبل جميع المتعلمين.
 .10تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير
اإلبداعي.
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار
والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
 .13تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.

 -1أن يتدرب المتعلم على األسلوب العلمي في التفكير.
 -2أن يتدرب المتعلم على أسلوب حل المشكالت.
 -3تنمية المهارات العقلية والعملية للمتعلم.
 -4إكساب المتعلم العادات واالتجاهات السليمة نحو العلم وأهميته في الحياة.
 -5إكساب المتعلم معايير السلوك االجتماعية التي يجب أن يكتسبها طالب العلم.
 -6أن يتأمل المتعلم قدرة هللا سبحانه وتعالى ودقة خلقه وتوفيقه في الوصول إلى العلم واالكتشافات.
 -7إكساب المتعلم مهارات علمية في استخدام بعض األجهزة وإجراء بعض التجارب
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توزيع منهج مادة (الفيزياء )3
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

تطبيقات العدسات – مراجعة 4 -التداخل  -التداخل في األغشية الرقيقة  -مراجعة

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الحيود  -محزوزات الحيود – مراجعة  -الشحنة الكهربائية  -النظرة المجهرية للشحنة
الموصالت والعوازل – مراجعة  -القوة الكهربائية  -قانون كولوم  -تطبيقات القوى
الكهروسكونية

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

االستضاءة  -إضاءة السطوح  -سرعة الضوء  -مراجعة
الطبيعة الموجية للضوء – األلوان  -اللون بواسطة اختزال أشعة الضوء  -استقطاب الضوء
 سرعة الموجات الضوئيةمراجعة  -االنعكاس عن المرايا المستوية  -األجسام والصور في المرايا المستوية  -المرايا
الكروية  -الطريقة الهندسية لتحديد موفع الصورة

االحد اجازة مطولة
الطريقة الرياضية لتحديد موفع الصورة  -المرايا المحدبة – مراجعة  -انكسار الضوء -
انكسار الضوء  -النموذج الموجي في االنكسار
االنعكاس الكلي الداخلي  -تفريق (تحليل) الضوء  -العدسات المحدبة والمقعرة  -العدسات
المحدبة والصور الحقيقية  -العدسات المحدبة والصور الخيالية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
توليد المجاالت الكهربائية  -تمثيل المجال الكهربائي  -تطبيقات المجاالت الكهربائية -
الجهد الكهربائي في مجال كهربائي منتظم  -توزيع الشحنات
مراجعة  -التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية  -معدل تدفق الشحنة  -المقاومة الكهربائية
وقانون أوم  -استخدام الطاقة الكهربائية
الدوائر الكهربائية البسيطة  -دوائر التوازي الكهربائية  -تطبيقات الدوائر الكهربائية -
الدوائر الكهربائية المركبة – مراجعة

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

االستضاءة
اليوم
الدرس
ينتقل الضوء في خط مستقيم خالل أي وسط منتظم
التاريخ
الحصة
أوراق نشاط
شرائح إلكترونية
عرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب عملية  قطع الورق والفلين
كتاب الطالب
الفصل
 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر-زواج-شارك  البطاقات المروحية 
الرؤوس المرقمة  أخرى ... ...

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

 أعرض بوربوينت لفقرة نموذج الشعاع الصوتياعرض الشكل  1-2واقرأها مع الطالبات
 أعرض بوربوينت لفقرة مصادر الضوء اتناول مع الطالبات فقرة كمية الضوء اعرض الشكل  1-4ثم اتناول مع الطالبات قراءة الشكل اطلب قراءة فقرة عالقة التربيع العكسي -اتناول فقرة شدة الصوت مع الطالبات

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

 أسأل الطالبات ماذا تمثل الصورة المبينة في أول الفصل أطلب من الطالبات أن يقرئن الفكرة العامة أطلب من الطالبات أن يقرئن الفكرة الرئيسية أسأل الطالبات ما عالقة الدرس بواقع الحياة أطلب من بعض الطالبات أن يكتبن فقرة تبين كيف يرتبط الدرس بحياتهنوأشجع األفكار والرسومات اإلبداعية وقراءة ما كتب في الصف

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

نشاط إثرائي

تقويم ختامي

معلومة إثراءيه
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثراءيه عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

الثالثاء

التقويم

تقويم قبلي

*أطور نموذج الشعاع الضوئي
* أتوقع تأثير البعد في االستضاءة
* أتوقع حل مسائل تتضمن سرعة الضوء

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

حددي الفكرة العامة والرئيسة للدرس

ما عالقة الدرس بواقع الحياة

رقابة ذاتية

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة
تفكير
كتابة
قراءة
تحدث
استماع

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185

اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

