اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة ( الرياضيات ) للصف ( الثالث المتوسط ) الفصل الدراسي الثاني (3444-3419هـ)
األسبوع
األسبوع
3444/5/33هـ
3444/5/7هـ
3444/5/4هـ
3444/4/14هـ

1

-3ضرب وحيدات الحد
 -2قسمة وحيدات الحد

األسبوع 3444/5/34هـ

3
األسبوع

7
األسبوع

9
األسبوع

15
األسبوع

17

3444/6/2هـ

األسبوع

6

3444/6/32هـ

3444/6/36هـ

3444/6/26هـ

3444/6/14هـ

-3حل المعادالت التربيعية بيانيا
-2حل المعادالت التربيعية بإكمال المربع
-3حل المعادالت التربيعية باستعمال القانون العام

3444/7/34هـ

3444/7/34هـ

3444/7/21هـ

األسبوع

14

3444/1/31هـ

-3احصائيات العينة ومعالم المجتمع
-2التبادل والتوافيق
-1احتماالت الحوادث المركبة

0441/8/32هـ

األسبوع

األسبوع

16

0441/8/32هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني ( األسبوع الثاني )

3444/6/5هـ

3444/6/9هـ

-3المعادالت التربيعية
 -2المعادالت التربيعية الفرق بين مربعين

3444/6/39هـ

3444/6/21هـ

-3تمثيل الدوال التربيعية بيانيا

3444/7/1هـ

3444/7/7هـ

-3تبسيط العبارات الجذرية
 -2العمليات على العبارات الجذرية

3444/7/37هـ

3444/7/23هـ

-3المسافة بين نقطتين
 -2المثلثات المتشابهة

3444/1/2هـ

3444/1/6هـ

-3تصميم دراسة مسحية
-2تحليل نتائج الدراسة المسحية

3444/1/36هـ

3444/1/24هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني ( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد
3444/4/14هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3444/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد3444/1/27 :هـ

المشرفة التربوية
أ/

3444/5/25هـ

-3حاالت خاصة من ضرب كثيرات الحدود
-2تحليل وحيدات الحد

12

-3النسبة المثلثية
اختبار الفصل

3444/1/9هـ

األسبوع

11

 -3المعادالت الجذرية
-2نظرية فيثاغورث

3444/7/24هـ

األسبوع

8

-3المعادالت التربيعية المربعات الكاملة

معلمة المادة
أ/

4

-3استعمال خاصية التوزيع
-2المعادالت التربيعية

13
األسبوع

3444/5/31هـ

3444/5/21هـ

11
األسبوع

األسبوع 3444/5/23هـ

 -3ضرب وحيدات حد في كثيرات حدود
-2ضرب كثيرات الحدود

5
األسبوع

2

-3كثيرات الحدود
 -2جمع كثيرات الحدود وطرحها

قائدة المدرسة
أ/

التخطيط وفق الخطوات الأربع في
التعليم

إدارة التعليم بمحافظة -----
مدرسة ...................... :
المادة:

الرياضيات

الصف:

الثالث المتوسط

ضرب وحيدات الحد

الموضوع:

اليوم
الوسائل

التاريخ:

41.../...../.....هـ

بطاقات -لوحة -أقلام ملونة

التركيز

الهدف من الدرس  :أضرب وحيدات الحد ـ أبسط عبارات تتضمن وحيدات الحد
المفردات الجديدة  :وحيدة الحد ـ الثابت
ما قبل الدرس  :إجراء عمليات على العبارات األسية
ضمن الدرس  :ضرب وحيدات الحد .
تبسيط عبارات تتضمن وحيدات الحد.
ما بعد الدرس  :إيجاد ناتج قسمة وحيدتي حد.
تبسيط عبارات تحتوي على أسس سالبة أو صفر .
أسئلة التعزيز :
أسئلة البناء  :اطلب إلى الطالبات قراءة فقرة "لماذا؟" .ثم أسأل  ... :دليل المعلمة ض 01

التدريس

لماذا ؟ :
*عرض وقراءة فقرة ( لماذا ؟ ) من كتاب الطالبة ص * 01
المحتوى :
*شرح المفردات *
*مناقشة األمثلة  ..مثال  ، 0مثال  2كتاب الطالبة *

التدريب

استراتيجيات التدريس المستخدمة  :العصف الذهني  +الكرسي الساخن – أخرى ...................
أتأكد  :استعمل األسئلة  21 - 0؛ للتأكد من فهم الطالبات  ،ثم استعمل الجدول أسفل الصفحة ؛ لتعيين
الواجبات المنزلية بحسب مستويات الطالبات.
تدرب وحل المسائل  :حل التمارين من (  ) 01 - 20حسب المستويات
أسئلة مهارات التفكير العليا  :اطلب من الطالبات ان يحلوا السؤال 05 - 00

التقويم

بطاقة مكافأة :
انظري دليل المعلمة ص 00
تنويع التعليم :
انظري كتاب الطالبة ص 00
تقويم المفردات  :ما معنى وحيدة الحد ـ الثابت ؟
المطويات  :متابعة الطالبات للمطويات وطريقة استخدامها
الواجب المنزلي :

اسم المعلمة

اسم المشرفة التربوية

اسم قائدة المدرسة

أ............................... /

أ_______________________ /

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثَلثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم
نشط)
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  22ساعة ) يضاف  01لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

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

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)

SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

