الرياضيات
الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بهاا نرارة اللالباة إلاى الواوو واإلنسااو والحيااة فاي الادنيا وااخارة بالمألااسيم األساساية والالقافاة اإلساالمية التاي
تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تموين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملوة العربية السعودية).
 .5تعهد قدرات اللالبة واستعدادسا المختلف الذي يرهر في سذه الألترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وماا يحقاق دسادافها التربوياة اإلساالمية فاي مألهومهاا
العام.
 .6تنمية التألوير العلمي لدى اللالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة.
 .7إتاحة الألرصة لللالبات القادرات وإعدادسم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلألة في المعاسد العليا والوليات الجامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر اللالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق..
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 -1فهم المحيط المادي من حيث الوم و الويف و الشول .
 -2القدرة على توظيف دساليب التألوير الرياضي في حل المشوالت .
 -3إدراك المألاسيم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المهارات و الخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلألة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الذاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرفة إسهامات الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم األخرى.
 -8تنمية ميول و اتجاسات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تلويرسا .
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األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24
األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9
األحد 1441/8/16

الخميس 1441/7/28
الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27
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الدروس
 ضرب العبارات النسبية وقسمتها  -تابع ضرب العبارات النسبية وقسمتها
جمع العبارات النسبية وطرحها
 تابع جمع العبارات النسبية وطرحها  -تماليل دوال المقلوب بيانيا
تماليل الدوال النسبية بيانيا
 تابع تماليل الدوال النسبية بيانيا  -دوال التغير  -تابع دوال التغير
 حل المعادالت والمتباينات النسبية  -تابع حل المعادالت والمتباينات النسبية
المتتابعات بوصألها دواال
 تابع المتتابعات بوصألها دوال  -المتتابعات المتسلسالت الحسابية
تابع المتتابعات المتسلسالت الحسابية
 المتتابعات والمتسلسالت الهندسية  -المتسلسالت الهندسية الالنهائية
تابع المتسلسالت الهندسية الالنهائية
 نررية ذات الحدين  -تابع نررية ذات الحدين  -البرساو باستعمال مبدد االستقراء
الرياضي
 تابع البرساو باستعمال مبدد االستقراء الرياضي  -تماليل فضاء العينة
 االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق
 تابع االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق  -االحتمال الهندسي
 تابع االحتمال الهندسي  -احتماالت الحوادث المستقلة والحوادث غير المستقلة
 تابع احتماالت الحوادث المستقلة والحوادث غير المستقلة  -احتماالت الحوادث
المتنافية  -تابع احتماالت الحوادث المتنافية
 الدوال الماللالية في الماللالات القائمة الزواية  -تابع الدوال الماللالية في الماللالات
القائمة الزواية  -الزاويا وقياساتها
 تابع الزاويا وقياساتها  -الدوال الماللالية للزوايا  -قانوو الجيوب
 تابع قانوو الجيوب  -قانوو جيوب التمام  -تابع قانوو جيوب التمام
 الدوال الدائرية  -تماليل الدوال الماللالية بيانيا  -الدوال الماللالية العوسية
التقييم النهائي

مالحرات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األسداف السلوكية
دو تتعرف اللالبة على
العبارات النسبية.

المادة
ضرب العبارات النسبية وقسمتها
الموتسبات والمألردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
دجهزة عرض
دخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود بـ العبارة النسبية؟
المحتوى وفرض الدرس
مالال  :1تبسيط عبارة نسبية
بسلي العبارة5x(x +4x +3) :
)(x-6) x2 – 9

مجسمات

األنشلة

صور

استراتيجيات التعليم
البديلة

)12
االختبارات الشألوية االختبارات التحريرية المالحرة
متابعة حل دنشلة الوتاب

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
تعرفي على العبارات
النسبية.

2

دو تبسط الطالبة عبارات
مالال  5بسلي كالَّ من العبارتين ااتيتن:
نسبية.
2
• x – 6x -16
x -8
دو توضح الطالبة كيألية
2
2
x – 16x + 64
x + 5x +6
تبسيط كسور مركبة.
 دتأكد :بسلي كالَّ من العبارتين ااتيتين:
x2 – 5x - 24 )1
دو تقوم اللالبة بدراسة
2
x – 64
المالال وفق المللوب
c +d
)2
للمساعدة على الألهم.
2
2
3c – 3d
2
y + 3y - 40 )4
25 – y2
دو تحل اللالبة المسائل
وفق المللوب.
)8

ددوات التقويم
التقويم الختامي

الرياضيات  4ـ المستوى الرابع

التاريخ
الحصة
الألصل
لوحات ورسومات

 oحل المشوالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء

بسلي عبارات نسبية.
وضحي كيألية تبسيط
كسور مركبة.

 oالصف الذسني
 oالخرائط الذسنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oدخرى ........

قومي بدراسة المالال
وفق المللوب للمساعدة
على الألهم.
حلي المسائل وفق
المللوب.

المناقشة التدريبات األنشلة الواجبات المنزلية دخرى ....
حل تدريبات كتاب التمارين
الواجب المنزلي

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُو ْم اورحمة َّ ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديالة
www.mta.sa
دو تقدم لوم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +دسداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخلوات األربع )  +االستراتيجيات الحديالة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلألة لول درس
+
كتاب اللالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نرام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
دورق قياس لول درس
+
دوراق عمل لول درس
+

سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز اللالبة
+
المسرد
+
حل دسئلة الوتاب
+
خرائط ومألاسيم
+
اثراءات
شرح متميز بالأليديو لجميع دروس المنهج
___________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة دبيض ودسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد )

جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الللب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبوم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلوترونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمونوم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من سذا الرابط
www.mta.sa/c
او

للللب من داخل المملوة يمونك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وسنا درقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األسلي
مؤسسة التحاضير الحديالة
27949172000110
(اي باو)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديالة
233608010954856

(اي باو)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمونوم التحويل على احد سذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستالمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة دصحاب الموتبات الراغبين في دو يوونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

