الرياضيات

 .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.
التوحيد.
 .3تموين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية
بطريقة استراتيجيات الليزر
التحضير
 .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..

الصف الثالث الثانوي
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 .1أن ت تعرررف الطالبررة للررا ليررة الرياضرريات ولصارصررذا والر ور الررفي تكليررل الركرروز اررا دقسررا ليررة الرياضرريات ال ررة
والوضوح وااللتصار.
 .2أن تستل م الطالبة لية الرياضيات اا التعبير لن أاقارها وديصالذا لآللرين .
 .3أن تنكا الطالبة اذكذا لطبيعة الرياضيات وبنيتذا .
 .4أن تنكا الطالبة رتـذا للا التفقير الكنطقا والبرهان والبرهان الرياضا واستل ام فلك اا اذم الكشقالت وحلذا .
 .5أن تسررتل م الطالبررة أسررالي ج ي ر ة وكتنولررة اررا جكررل الكعلوكررات واناقررار وتنهيكذررا ولرضررذا كث ر اإلسررتراتيجية
اإلحصارية .
 .6أن يز ا اذم الطالبة للكحيط الكا ي حولذا وفلك كن لال

راسة النكافج الرياضية وانشقا الذن سية .

 .7أن تنكا الطالبة كذارتـذا اا دجراء الحسابات باستل ام وسار كتنولة .
 .8أن تزو الطالبة بالكعراة الرياضية والكعلوكات والكذارات الضرورية ل راسة العلوم انلرى .
 .9أن ت رك الطالبة ال ور الحضاري واالجتكالا للكعراة الرياضية وتطورها للا كر العصور .

كعلوكات لن الكعلكة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

الكســر
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

16

األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

7
8

11

الدروس

المتجهات في المستوى اإلحداثي  -الضرب الداخلي
اختبار منتصف الألصل  -المتجهات في الألضاء الالالثي األبعاد
الضرب الداخلي والضرب االتجاسي للمتجهات في الألضاء  -اختبار الألصل
الخامس
التهيئة للألصل السادس  -االحداثيات القلبية
الصورة القلبية والصورة الديوارتية للمعادالت  -اختبار الألصل السادس
التهيئة للألصل السابع  -الدراسات التجريبية والمسحية وبالمالحرة
التحليل االحصائي  -االحتمال المشروط
اختبار منتصف الألصل  -االحتمال والتوزيعات االحتمالية
التوزيع اللبيعي  -التوزيعات ذات الحدين  -اختبار الألصل السابع
التهيئة للألصل الالامن  -تقدير النهايات بيانيا
حساب النهايات جبريا  -المماس والسرعة للمتجهة
حساب النهايات جبريا  -المماس والسرعة للمتجهة
اختبار منتصف الألصل  -المشتقة
المساحة تحت المنحنى والتوامل  -النررية األساسية في التألاضل والتوامل
دليل الدراسة والمراجعة
اختبار الألصل الالامن
التقييم النهائي

مالحرات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

الرياضيات  6ـ المستوى السادس

المادة
مقدمة في المتجهات
الموتسبات والمألردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
دجهزة عرض
دخرى .......
مراجع ودوريات
ما الألرق بين الوميات القياسية والوميات المتجهة؟
المحتوى وفرض الدرس

األسداف السلوكية

مالال3
دو تجري اللالبة
العمليات على المتجهات رياضة المشي :قلع عبد هللا في سباق للمشي ،مسافة 120 m
باستعمال مقياس الرسم .باتجاه  ،N 50ْ Eثم مسافة  80 mباتجاه الشرق .كم يبعد عبد
هللا عن نقلة البداية ،وفي دي اتجاه يووو؟
دو تحلل اللالبة المتجه
انرري باقي المالال بوتاب اللالبة.
إلى مركبتيه المتعامدتين.
ارسمي المتجه الذي يمالل كال مما يأتي:
دو تقوم اللالبة بدراسة
المالال وفق المللوب
للمساعدة على الألهم.
دو تحل اللالبة المسائل
وفق المللوب.

ددوات التقويم
التقويم الختامي

مجسمات

األنشلة

صور

التاريخ
الحصة
الألصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

تقييم الهدف

 oحل المشوالت

اجري العمليات على
المتجهات باستعمال
مقياس الرسم.

 oاالكتشاف
واالستقصاء

حللي المتجه إلى
مركبتيه المتعامدتين.

 oالصف الذسني
a – c + 2b (4A

 oالخرائط الذسنية

m – 1p (4B
4
 (5سباحة :يسبح سللاو عبر دحد األنهار بسرعة ،3.5ft/sباتجاه
الشرق قاصدا الضألة األخرى للنهر ،في الوقت الذي يؤثر عليه تيار
مائي باتجاه الجنوب بسرعة  .2 ft/sدوجد محصلة سرعة سللاو،
واتجاه حركته.

 oالتعلم الذاتي

االختبارات الشألوية االختبارات التحريرية المالحرة
متابعة حل دنشلة الوتاب

فيلم تعليمي

 oالتعلم التعاوني

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

 oدخرى ........

المناقشة التدريبات األنشلة الواجبات المنزلية دخرى ....
الواجب المنزلي

انلواة الكعلكين و الكعلكات
السالم لليقم ورحكة هللا وبرقاتل
يسر كؤسسة التحاضير الح يثة
www.mta.sa
أن تق م ق كا يلص تحاضير ثالث ثانوي اصلا الكستوى السا س
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الح يثة – لكاسا باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وح ات كشروع الكلك لب هللا –ثالثا “لطوات أربل”
–الكراقات–
لروض بور بوينت لجكيل روس الكا ة
+
أوراق لكـــ لاصـة بالكـا ة لجكيل ال روس
+
لي الكعلم
+
القتا االلقترونا
+
ح أسرلة القتا

+
لرارط وكفاهيم
+
شرح كتكيز بالفي يو لجكيل روس الكنذج

التوصي للرياض واللرج كجانا
التوصي لبا ا ك ن الككلقة لبر الفي قس ( الكستعج  24سالة)
لحجز طلبقم وتسجي كعلوكات اإلستالم:
للللب من داخل المملوة يمونك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويكقنقم قفالك تسجي الطل
دلقترونيا ً لن طريق الرابط
www.mta.sa/c

قفلك يكقننا التوصي لن االيكي او الف قس لجكيل ك ن الككلقة
حس طلبقم ( سا ي _ طبالة كلونة _ طبالة لا ية)
ايكي الكبيعات
T@mta.sa
سعر الكا ة للا سا ي  20لاير
سعر الكا ة لن طريق االيكي

 20لاير

سعر الكا ة كل السا ي طبالة لا ية  50لاير
سعر الكا ة كل السا ي طبالة كلونة  100لاير
لكن هم لارج ك ينة الرياض يضاف يكة االرسالية  55لاير للفي قس الكستعج
وسنا درقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديالة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي باو الراجحي
 / 27949172000110البنك األسلي
 / SA0610000027949172000110آي باو األسلي
–———————————————————

حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي باو الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي باو بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستالمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي باو بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبوة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي باو االنماء
–———————————————————
لأللوة أصحا الكقتبات الراغبين اا أن يقونوا وقالء لتحاضير اواز الحربا اا ك نذم االتصا بجوا الك ير

0554466161

