
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 .تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة .1
 .تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم .2
في هذه  المتعلمين خصائص المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة، وفق تخطيط منهجي يراعي .3

 .المرحلة
 .نمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهت .4
اجتماعية ت نفسية ون مشكالمقليص الهدر في الوقت والتكاليف، وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما ت .5

 .واقتصادية، وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً 
 .الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد المقررات وتركيز عددتقليل  .6
طالما أنه ليم، درسة والتعلى المتنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله، مما يعمق ثقته في نفسه، ويزيد إقباله ع .7

 .يدرس بناًء على اختياره ووفق قدراته، وفي المدرسة التي يريدها
 .رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة .8
طلب ية يتقررات مهارقديم متإكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل  .9

 .دراستها من قبل جميع المتعلمين
من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير  التعليم تحقيق مبدأ .10

 .اإلبداعي
ين والحوار ل مع اآلخرالتفاعوتية للمتعلم، مثل: التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي، تنمية المهارات الحيا .11

 .والمناقشة وقبول الرأي اآلخر، في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن
 ليةلحياة العما في اعلوماتية و توظيفها ايجابيتطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والم .12
 .تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج، واإلخالص في العمل وااللتزام به  .13
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 العلمي في التفكير. أن يتدرب المتعلم على األسلوب -1

 أن يتدرب المتعلم على أسلوب حل المشكالت. -2

 والعملية للمتعلم.تنمية المهارات العقلية  -3

 واالتجاهات السليمة نحو العلم وأهميته في الحياة. إكساب المتعلم العادات -4

 السلوك االجتماعية التي يجب أن يكتسبها طالب العلم. إكساب المتعلم معايير -5

 الكتشافات.قدرة هللا سبحانه وتعالى ودقة خلقه وتوفيقه في الوصول إلى العلم وا أن يتأمل المتعلم -6

 المتعلم مهارات علمية في استخدام بعض األجهزة وإجراء بعض التجارب إكساب -7

 

 

 



 

 

 

 معلومات عن المعلمة           

 

 :االسم 

 :المؤهل 

 :التخصص 

 :الصفوف التي تدرسها 

 :مواد التدريس 

 :أسم المدرسة 

 

 

 

 



 

 المســرد

 قائدةتوقيع ال ةتوقيع المعلم التاريخ اسم الدرس م
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 نظام المقررات 3الفيزياء توزيع منهج مادة 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

سرعة  ـلسطوح عالقة التربيع العكسي وشدة اإلضاءة ـ إضاءة ااالستضاءة )نموذج الشعاع الضوئي( ـ كمية الضوء ـ  6/1/1441الخميس  2/1/1441األحد  1
 الضوء

 

لضوئية ـ اوجات الطبيعية الموجية للضوء )الحيود والنموذج الموجي للضوء( ـ األلوان ـ استقطاب الضوء ـ سرعة الم 13/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2
 مراجعة الفصل األول

 

ي المرايا فلصور ااالنعكاس عن المرايا المستوية ـ قانون االنعكاس ـ األجسام والصور في المرايا المستوية ـ صفات  20/1/1441الخميس  16/1/1441األحد  3
 المستوية ـ المرايا الكروية )المرايا المقعرة(

 

قعرة لمرايا الماة في قع الصورة ـ الصورة الخياليالطريقة الهندسية لتحديد موقع الصورة ـ الطريقة الرياضية لتحديد مو 27/1/1441الخميس  23/1/1441األحد  4
 ـ المرايا المحدبة ـ مراجعة الفصل الثاني

 

ق راب ـ تفريوالس انكسار الضوء ـ قانون سنل في االنكسار ـ النموذج الموجي في االنكسار ـ االنعكاس الكلي الداخلي 4/2/1441الخميس  30/1/1441األحد  5
 )تحليل الضوء(

 

لية لصور الخيابة واالعدسات المحدبة والمقعرة )أنواع العدسات( ـ العدسات المحدبة والصور الحقيقية ـ العدسات المحد 11/2/1441الخميس  7/2/1441األحد  6
 ـ العدسات المقعرة ـ عيوب العدسات الكروية

 

ق بط( ـ تداخل الشعة الفصل الثالث ـ التداخل )تداخل الضوء المتراـ مراج  2ـ تطبيقات العدسات  1تطبيقات العدسات  18/2/1441الخميس  14/2/1441األحد  7
 المزدوج

 

  مراجعة عامة 25/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  8

حيود يود )الح  ـقياس الطول الموجي للضوء ـ التداخل في األغشية الرقيقة ـ تطبيقات التداخل في األغشية الرقيقة  3/3/1441الخميس  28/2/1441األحد  9
 الشق األحادي( ـ نمط الحيود

 

ة ة( ـ النظرمشحونمحزوزات الحيود ـ قوة التمييز للعدسات ـ مراجعة الفصل الرابع ـ الشحنة الكهربائية )األجسام ال 10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10
 المجهرية للشحنة

 

لفصل اراجعة الكهربائية )القوى المؤثرة في األجسام المشحونة( ـ قانون كولوم ـ مالموصالت والعوازل ـ القوة  17/3/1441الخميس  13/3/1441األحد  11
 الخامس ـ المجال الكهربائي 

 

د ان ـ الجهالكهربائي الجهدوتابع المجال الكهربائي ـ  تمثيل المجال الكهربائي ـ الطاقة والجهد الكهربائيان ـ تابع الطاقة  24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12
 الكهربائي في مجال كهربائي منتظم

 

ت: المكثف لشحنااتجربة قطرة الزيت لمليكان ـ توزيع الشحنات ـ المجاالت الكهربائية بالقرب من الموصالت ـ تخزين  1/4/1441الخميس  27/3/1441األحد  13
 ـ مراجعة الفصل السادس 

 

اومة اقة ـ المقل الطدوائر الكهربائية )توليد التيار الكهربائي( ـ معدل تدفق الشحنة ومعدل تحوالتيار الكهربائي وال 8/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14
 هربائية( لدوائر الكاة في الكهربائية وقانون أوم ـ تمثيل الدوائر الكهربائية ـ استخدام الطاقة الكهربائية )تحوالت الطاق

 

 15/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  15

بع دوائر ائية( ـ تالكهربلكهربائية ـ مراجعة الفصل السابع  ـ الدوائر الكهربائية البسيطة )دوائر التوالي انقل الطاقة ا
 التوالي الكهربائية ـ دوائر التوازي الكهربائية 

لكهربائية ا ـ الدوائر نزليةتابع دوائر التوازي الكهربائية ـ تطبيقات الدوائر الكهربائية )أدوات السالمة( ـ التطبيقات الم

 المركبة ـ مراجعة الفصل الثامن

 

  مراجعة 22/4/1441الخميس  18/4/1441األحد  16

  االختبار 7/5/1441الخميس  25/4/1441األحد  17+18

 



 

 التعليم الثانوي "3الفيزياء مسرد " 

 نظام المقررات )مسار العلوم الطبيعية(

 حصص أسبوعياً  5

 ات الضوءالفصل األول: أساسيعنوان الوحدة: 

 

 مشرفة المدرسة:      المدرسة: قائدة       :المادة ةمعلم

 

 

 الهدف المكون الفصل الحصة اليوم والتاريخ  األسبوع
عدد 

 الحصص
إستراتيجية 

 التدريس
اإلجراءات 
 واألنشطة

 أداة التقويم
توقيع 

 قائدةال

  األولى    

االستضاءة 
)نموذج 
الشعاع 
 الضوئي(

  تطبيق تجربة عمليا إلثبات أن الضوء يسير
 في خطوط مستقيمة.

 الضوئي. شرح نموذج نيوتن للشعاع 

 .تعداد مصادر الضوء 

 .المقارنة بين ضوء الشمس وضوء القمر 

  التمييز بين األجسام من حيث نفاذيتها
 للضوء.

 التعلم التعاوني حصة
 10ـ  9ص 

 كتاب الطالبة
تكليف 
 منزلي 

 

 كمية الضوء  الثانية  
 .بيان المقصود بـ التدفق الضوئي 

 .استنتاج مفهوم االستضاءة ووحده قياسها 
 مهارة التفكير ةحص

  11ص 
 كتاب الطالبة

  أوراق قياس

  الثالثة  
عالقة التربيع 
العكسي وشدة 

 اإلضاءة

  كيفية حساب االستضاءة إذا زاد نصف ذكر
 .قطر الكرة المحيطة بالمصباح

 .توضيح المقصود بعالقة التربيع العكسي 

 استنتاج العالقة بين شدة اإلضاءة والتدفق 
 الضوئي.

 فاهيمخرائط الم حصة
 12ص 

 كتاب الطالبة
  المالحظة

  الرابعة  
إضاءة 
 السطوح

 .بيان كيفية زيادة االستضاءة على سطح ما 

  استنتاج العالقة الرياضية التي تعبر عن
 االستضاءة الناتجة عن مصدر ضوء نقطي.

 التعلم التعاوني حصة
ـ  13ص 
كتاب  14

 الطالبة

تكليف 

 منزلي
 

 سرعة الضوء  الخامسة  

 كيفية قياس سرعة الضوء. تحديد 

  وصف حسابات العالم رومر لقياس سرعة
 الضوء.

 .شرح التقنيات الحديثة لقياس سرعة الضوء 

 مهارة التفكير حصة
ـ  15ص 
كتاب   16

 الطالبة

  أوراق قياس



 

ن و المعلمات  األخوة المعلمي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة

www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضي  مناهج المقررات

 هـ 1441 –ـه 1440للعام الدرسي  

 أنواع التحاضي  

اتيجيات الحديثة + التعلم النشط + الطريقة البنائية + المرسد وع الملك عبدهللا + االسير  وحدات مرسر

 المرفقات

https://www.mta.sa/


 

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 
 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 
ي 
ونن  الكتاب االلكير

+ 
 سجل متابعة

+ 

 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

ن بالفيديو لجميع دروس المنهج ح متمي   شر

+ 

 سجل انجاز معلمة

  



 

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

ي مدن المملكة عير الفيدكس ) المستعجل 
ر
 (ساعة 24التوصيل لباق

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

https://mta.sa/c/


 

 ريال 50 عىل سي دي سعر المادة

 ريال 20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال 80مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال 120مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 ريال للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي   

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضي  الحديثة
===========================  

الراجحي بنك   / 233608010954856 

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجحي 

 27949172000110 / البنك األهىلي 

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهىلي 

———————————————————– 

ي   حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبر
========================== 

 8001852539 / سامبا



 

 2052558759940 / الرياض

 SA3520000002052558759940 / اي بان الرياض

 900127883010006 / بنك البالد

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

 SA6760100030680161166001 / اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

———————————————————– 



 

ي مدنهم 
ن
ي ق ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن
ن ق  االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004 

966558396119 

 

 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396004
https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396119

