تحضير مادة

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصةةةةةة لوجست ومةةةةةةةتقيمة نب اانة جوا سا ع
شرعت.
 .2دعم العقيدة اإلسةةةةةةلمية التب تةةةةةةةتقيم بسا رة ال ال ة إل الكون واإل ةةةةةةةان والحياة نب الد يا
واآلخرة بالمفاهيم األسةةاسةةية والةقانة اإلسةةلمية التب تمع سا معتسة باإلسةةل وىادلة ع الدعوة
إليت والدناع عنت.
 .3تمكين اال تماء الحب ألمة اإلسل والحام ة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوناء ل وطن اإلسلمب العا والوطن الخاص (المم كة العربية الةعودية).
 .5تعسد ىدلات ال ال ة واسةةةةتعدادها المخت ف الذي ي سر نب هذه الفترة وتوجيسسا ونق ما يناسةة ة سا
وما يحقق أهدانسا التربوية اإلسلمية نب مفسومسا العا .
 .6تنميةة التفكير الع مب لةدا ال ةالةةم وتعميق لوح ال حةج والتمريةم والتت ج المنسمب واسةةةةةةةتخةةدا
المراجج والتعود ع طرق الدلاسة الة يمة.
 .7إتاحة الفرصةةةة ل ال ات القادلات وإعدادهم لمواصةة ة الدلاسةةةة بمةةةةتوياتسا المخت فة نب المعاهد
الع يا والك يات المامعية نب مخت ف التخصصات.
تسيئة سائر ال ال ات ل عمل نب ميادين الحياة بمةتوا الئق..
.8

 .1أن ت تعرف الطالبة على لغة الرياضييتاو

صيياهصيياا الا ذ اللي لت الرموز

يف إكساب لغة الرياضتاو الاقة الوضوح اال تصاذ.
 .2أن تستخام الطالبة لغة الرياضتاو يف التعب ر ع أكااذ ا إيصاهلا لآل ري
.
 .3أن ت نمي الطالبة كاماا لطبتعة الرياضتاو بنتتاا .
 .4أن ت نمي الطالبة قاذتييييييييياا على الت فا ر املنطقي الرب ان الرب ان الرياضي
استخاام ذلك يف كام املشاالو حلاا .
 .5أن ت سيييييييتخام الطالبة أسيييييييالت

ايا متنوعة يف مجع املعلوماو األكااذ

تنظتماا عرضاا مثل اإلسرتاتتجتة اإلحصاهتة .
 .6أن يزداد كام الطالبة للمحتط املا دي حوهلا ذلك م

الل دذاسيييييييييييية النماذج

الرياضتة األشاال اهلناستة .
 .7أن تنمي الطالبة مااذتياا يف إ ر اء احلساباو باستخاام ساهل متنوعة .
 .8أن ت ز د الطالبة باملعركة الرياضت ة املعلوماو املااذاو الضر ذية لاذاسة العلوم
األ رى .
 .9أن ت اذك الطالبة الا ذ احلضاذي اال تم اعي للمعركة الرياضتة تطوذ ا على
مر العصوذ .

معلومات عن المعلمة
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الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17
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الدلوس
المتجهات في المستوى اإلحداثي
الضرب الداخ ب

اخت ال منتصف الفصل
المتمسات نب الفضاء الةلثب األبعاد
الضرب الداخ ب والضرب االتماهب ل متمسات نب
الفضاء
اخت ال الفصل الخامس
التسيئة ل فصل الةادس
االحداثيات الق ية
الصولة الق ية والصولة الديكالتية ل معادالت
اخت ال الفصل الةادس
التسيئة ل فصل الةابج
الدلاسات التمري ية والمةحية وبالملح ة
التح يل االحصائب
االحتمال المشروط
اخت ال منتصف الفصل
االحتمال والتوزيعات االحتمالية
التوزيج ال يعب
التوزيعات ذات الحدين
اخت ال الفصل الةابج
التسيئة ل فصل الةامن
تقدير النسايات بيا ياً
حةاب النسايات ج رياً
المماس والةرعة ل متمسة
حةاب النسايات ج رياً
المماس والةرعة ل متمسة
اخت ال منتصف الفصل
المشتقة
المةاحة تحت المنحن والتكامل
الن رية األساسية نب التفاضل والتكامل
دليل الدلاسة والمراجعة
اخت ال الفصل الةامن
التقييم لنسائب

ملح ات

لياضيات

المادة
المع مة
مدة تنفيذ الدلس
عنوان الدلس

مقدمة في المتجهات
الترابط

اليو
التاليخ
الحصة
الصف الةالج ثا وي

النواتج التع يمية المرت ط بالوحدة

النواتج التع يمية المرت ط بالدلس

يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:
 تجري العمليات على المتجهات باستعمال مقياس الرسم وتمثيلها هندسيا
 تحلل المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين .
 تحل مسائل تطبيقية على المتجهات .
 تجري العمليات على المتجهات في المستوى اإلحداثي وتمثيلها بيانيا
 تكتب المتجه باستعمال متجهي الوحدة .
 توجد الضرب الداخلي لمتجهين واستعماله في إيجاد الزاوية بينهما .
 توجد مسقط متجهة على آخر .
 تعين النقاط والمتجهات في النظام اإلحداثي الثالثي األبعاد .
 تعبر عن المتجهات جبريا مع إجراء العمليات عليها في الفضاء الثالثي األبعاد .
 توجد الضرب الداخلي لمتجهين والزاوية بينهما في الفضاء .
 توجد الضرب االتجاهي للمتجهات واستعماله في إيجاد المساحات والحجوم .

نب ساية هذا الدلس تكون ال ال ة ىادلة بإذن اهلل تعال
ع أن:
 أن تمري ال ال ة العم يات ع المتمسات
باستعمال مقياس الرسم.
 أن تح ل ال ال ة المتمت إل مرا تيت
المتعامدتين.
 أن تقو ال ال ة بدلاسة المةال ونق الم وب
ل مةاعدة ع الفسم.
 أن تحل ال ال ة المةائل ونق الم وب.

ما الذي يمم ع

ال ال ات معرنتت ويةت عن القيا بت لتحقيق المعايير المةتسدنة

مةال3
لياضة المشب :ى ج ع د اهلل نب س اق ل مشب ،مةانة  120 mباتماه  ،N 50ْ Eثم مةانة  80 mباتماه الشرق .ام ي عد ع د اهلل عن
ق ة ال داية ،ونب أي اتماه يكون؟
انظري باقي المثال بكتاب الطالبة.
ل مما يأتب:
السمب المتمت الذي يمةل ا ً

a – c + 2b (4A
m – 1p (4B
4
 (5س احة :ية ح س ان ع ر أحد األ سال بةرعة ،3.5ft/sباتماه الشرق ىاصداً الضفة األخرا ل نسر ،نب الوىت الذي يؤثر ع يت تيال
مائب باتماه المنوب بةرعة  .2 ft/sأوجد محص ة سرعة س ان ،واتماه حراتت.

الوسائل والمعينات التع يمية
اتاب ال الم أولاق عمل الة ولة األىل الم و ة الحاسوب اآللة الحاس ة بولبوينت -
أخرا................................./

اال ش ة التع يمية
المقال ة
االستنتاج

التمسيد
ما الفرق بين الكميات القياسية والكميات المتمسة؟
دول المع مة
 تونير األدوات والخامات اللزمة ل نشاط.
 شرح السدف من النشاط.

دول ال ال ة

 تنفيذ خ وات النشاط ضمن العمل نب ممموعات.
 استنتاج ما يسدف إليت النشاط من خلل الملح ة
والتوىج.

تدوين الملح ات
"طرح األسئ ة"

التقويم
التقويم المرح ب
التقويم الختامب
التك يف المنسلب

 توزيج ب اىات الصقة وتوجيت الت ميذات إل اتابة أي
مع ومات مةيرة للهتما وأي أسئ ة يرغ ن نب معرنة
إجاباتسا أثناء ىراءتسن ل دلس.

 تدوين المع ومات المةيرة للهتما ع
أثناء ىراءة الدلس.
 تدوين األسئ ة التب يرغ ن نب معرنة إجاباتسا أثناء
ىراءتسن ل دلس.

ما الفرق بين الكميات القياسية والكميات المتمسة؟
حللي المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين.
ح ب المةائل ونق الم وب.

الم صقات

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبداهلل –
ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================

 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال
المدير
0554466161

