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 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويدده بالماداميم األساسدية
التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أمداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التاكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجدع وتعدود طدر
الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلاة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤملين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمدين علدى أسداإل اإلسدالم وعدالال ممدكالتهم الاكريدة واالناعاليدة ومسداعدتهم علدى اجتيدا مد ه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من اال دياد من العلم الندافع والعمدل الصدالا واسدتأالل أوقدات الادرا
على وجه مايد تزدمر به شخصية الارد وأحوال المجتمع .
 .13تكوين الوعي اإليجابي ال ي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجامات المضللة.
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تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة مثل حل المشكلةالكبرى والعمل على خلق وتحسين الوسائل للتغلب على ظواهر الطبيعة لتسخيرها لخدمةاالنسان.
اكساب الطلبة المهارات الرياضية
االسهام في تكوين البصيرة الرياضيةوالفهم
تعويد الطالب على اساليب سليمة في التفكير ومن اهمها
 oالتفكيرالتأملي
 oالتفكير الناقد
 oالتفكير العالقي
االسهام في تكوين بعضاالتجاهات الرياضية السليمة وتنميتها
االسهام في تكوين الميول الرياضيةوتوجيهها
االسهام في اكتساب القدرة على تذوق وتقدير النواحي الجماليةوالفنية
ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومتجددة يمكن ان تشارك في صنعهاوابتكار براهين
تنمية القدرة على الكشف واالبتكار وتعويد الطالبة على عمليةالتجريد والتعميم
االسهام في تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشافالعالقات بنفسه
تنمية القدرة على دراسة الرياضيات بنفسه وقدرته على تعليمنفسه
التعرف على دور لغة الحياة في وصف االفكار الرياضية ومعرفة العناصراالساسية في علم المنطق
فهم التفكير القياسي او االستداللي فيالرياضيات
تكوين االساس الرياضي الحديث من مفاهيم وحقائق ومصطلحات ورموزواساليب معالجة مما تعطي الطالبة ثقافة رياضية
ابراز ان مجال الرياضيات يشمل علىالمؤكدات كما يشمل على االحتماالت
االسهام في تكوين وتحسين التفكير الناقدالفعال وتعميم الخبرة والتفكير التحليلي
تكوين ميول عند الطلبة نحو تذوقالرياضيات لخلق جيل رياضي بارع
ابراز اهمية الرياضيات ليس فقط في العلومالطبيعية بل وايضا في العلوم العسكرية
واالجتماعية والسلوكية واالقتصاديةوغيرها الكثير من االنشطة االنسانية
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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التاريخ
من
األحد 1438 / 12 / 26

إلى
الخميس 1439/ 1 / 1

الفصل الدراسي األول

للعام 1439 - 1438هـ
الدروس



التهيئة للفصل األول  -التبرير االستقرائي والتخمين

األحد 1439 / 1 / 4

الخميس 1439 / 1 / 8

األحد 1439 / 1 / 11

الخميس 1439 / 1 / 15

األحد 1439 / 1 / 18

الخميس 1439 / 1 / 22





المنطق  -العبارة الشرطية
التبرير االستنتاجي  -المسلمات والبراهين
البرهان الجبري  -إثبات عالقات بين القطع المستقيمة

األحد 1439 / 1 / 25

الخميس 1439 / 1 / 29



اثبات عالقات بين الزوايا  -اختبار الفصل األول

األحد 1439 / 2 / 2

الخميس 1439 / 2 / 6

األحد 1439 / 2 / 9

الخميس 1439 / 2 / 13

األحد 1439 / 2 / 16

الخميس 1439 / 2 / 20

األحد 1439 / 2 / 23

الخميس 1439 / 2 / 27

األحد 1439 / 3 / 1

الخميس 1439 / 3 / 5

األحد 1439 / 3 / 8

الخميس 1439 / 3 / 12

األحد 1439 / 3 / 15

الخميس 1439 / 3 / 19

األحد 1439 / 3 / 22

الخميس 1439 / 3 / 26

األحد 1439 / 3 / 29

الخميس 1439 / 4 / 3

األحد 1439 / 4 / 6

الخميس 1439 / 4 / 10

التمهيد للفصل الثاني  -المستقيمان المتوازيان والقاطع

الزوايا والمستقيمات المتوازية  -ميل المستقيم

معادلة المستقيم  -اثبات توازي مستقيمين

 اختبددددار الفصددددل الثدددداني -األعمدددددة والمسددددافات

التهيئة للفصل الثالث
 زوايا المثلثاتتصنيف المثلثات

المثلثات المتطابقة  -اثبات تطابق المثلثات SSS,SAS

اثبدددددات تطدددددابق المثلثدددددات  - ASA, AASالمثلثدددددات

المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة األضالع
المثلثددات والبرهددان اإلحددداثي  -اختبددار الفصددل الثالددث -

التهيئة للفصل الرابع
المنصفات في المثلث  -القطع المتوسطة واالرتفاعات في

المثلث
المتباينات في المثلث  -البرهان غير المباشر

االختبارات


األحد 1439 / 4 / 13

الخميس 1439 / 4 / 17

مالحظات
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الوحدة
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدرس
سبورة ذكية
كتاب نشاط

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

شرح طريقة (جدول التعلم ( )) kwlللطالبات ليتفاعلوا معي داخل
الصف.

معلومة إثرائية

أنشطة ملف اإلنجاز

عمل بحم بالرجوع للميتبة
واالنترنت.

تعريففففف األنمففففاط أشففففيالها الهندسففففية  تقسفففيم الطالبفففات لمجموعفففات ومميفففن أر تفففتم بفففدون ففففرد بفففدون
المجموعات مع عرض ورقة العمل لجدول العمل مقسفمة إلفى مفا ا
والعددية والتدريب عليها,.
نبحففم مففع الطالبففات علففى أمثلففة يففر
نعرف وهي الخبرات السابقة للدرس والمربفع الثفاني مفا ا أريفد ان
نمطية ( مثال مضاد للنمطي )
اعففرف مففا تصففحيل المعلمففة للمفففاهيم الخاطئففة حتففى ال تبقففى فففي
حل تدريبات الدرس بنجاح.
ا هانهم وفي العمود األيسر ما ا تعلمنفا وبفتم بعفد أن يفتعلم الطالبفة
.
ويجر األنشطة التي تحقق فضوله نحو التعلم
الخبرات السابقة
نعرف؟
أن
نريد
ا
ما

نعرف؟
ا
ما

ما ا تعلمن؟




معرفففة أنففواع مففن المخلوقففات الحيففة  مناقشة المجموعات للوصول للمففاهيم الصفحيحة ومتابعفة المعلمفة
المحيطة ببيئته.
للتأيد من لك وعمل تغ ية راجعة إن تتطلب األمر.,

الواجبات المنزلية

نشاط إثرائي

تقويم ختامي



األربعاء

التقويم

تقويم بنائي



األحد

تقويم قبلي

يتوقع من الطالبة بعد الدرس
أن تكون قادرة على:



عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونيةأوراق نشاط
قطع الورق والفلين

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

الثالثاء

الخميس

جدول التعلم ( (KWl

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)
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س :أحدد العالقة بين 1AB,EFإذا كانت

AB=CDو =EF

CD

س :اكتب تخمينا يصف النمط فى
كل متتابعة مما يأتى ثم
استعملة اليجاد الحد التالى فى

كل منها-:
س :أضع تخمينا او عالقة
هنسية وأكمل-:

رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة

حل أسئلة الكتاب المدرسي؟
تنفي حقيبة اإلنجاز

استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير
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األخوة المعلمين والمعلمات
السالم علييم ورحمة هللا وبرياته
مؤسسة التحاضير الحديثة يسر
www.mta.sa

أن تقدم ليم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +أهداف
) وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط(
+

ثالثة عروض بور بوينت مختلفة ليل درس
+

يتاب الطالبةو دليل المعلمه
+

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+

مجلدات اختبارات متنوعه
+

أورق قياس ليل درس
+

أوراق عمل ليل درس
+

سجل إنجاز المعلمة
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+

وسجل إنجاز الطالبة
+

المسرد
+

حل أسئلة اليتاب
+

خرائط ومفاهيم
+

اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
__________________________________________________________________

االسعار
لاير  = 100طباعة ملونة  +السي د
لاير  = 50طباعة أبيض وأسود  +السي د
) للصف الواحد ( لاير  = 20سي د فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي د عن طريق االيميل
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
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 :لحجز طلبيم وتسجيل معلومات اإلستالم
إليترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمينيم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من ه ا الرابط
www.mta.sa/c

او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0555107025
0505107025
0557977722

واتسب التحاضير
0505107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة

الفصل الدراسي األول

الصف  /المستوى األول

المادة  /رياضيات 1

الفصل الدراسي األول

27949172000110
) ا بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) ا بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________

ومن بنوك آخرى يمينيم التحويل على احد ه ا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940

سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539

البنك السعود لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب الميتبات الرا بين في أن ييونوا ويالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
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0554466161
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