تحضير مادة

الرياضيات
التعليم الثانوي نظام المقررات
التحضير بطريقة بطاقات التخطيط بالفهم

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصةةةةةة لوجهت ومةةةةةةتقيمة ان هااة جوانبها عل
شرعت.
 .2دعم العقيدة اإلةةةةةةةلمية التن تةةةةةةةتقيم بها نظرة الطالبة إل الهون واإلنةةةةةةةان والحياة ان الدنيا
واآلخرة بالمفاهيم األةةةاةةةية والثقااة اإلةةةلمية التن تجعلها معتسة باإلةةةلم وقادرة عل الدعوة
إليت والدااع عنت.
 .3تمهين االنتماء الحن ألمة اإلةلم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوااء للوطن اإلةلمن العام والوطن الخاص (المملهة العربية الةعودية).
 .5تعهد قدرات الطالبة واةةةةةتعدادها المختلف الذي يظهر ان هذه الفترة وتوجيهها واق ما يناةةةةةبها
وما يحقق أهدااها التربوية اإلةلمية ان مفهومها العام.
 .6تنمية التفهير العلمن لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجن واةةةةةةةةتخدام
المراجع والتعود عل طرق الدراةة الةليمة.
 .7إتاحة الفرصةةة للطالبات القادرات وإعدادهم لمواصةةلة الدراةةةة بمةةةتوياتها المختلفة ان المعاهد
العليا والهليات الجامعية ان مختلف التخصصات.
تهيئة ةائر الطالبات للعمل ان ميادين الحياة بمةتوى الئق..
.8

 .1أن تتعرف الطالبة عل لغة الرياضةةةةةيات وخصةةةةةائصةةةةةها والدور الذي تمليت
الرموس ان إهةاب لغة الرياضيات الدقة والوضوح واالختصار.
 .2أن تةةةةةةةةتخدم الطالبة لغة الرياضةةةةةةةيات ان التعبير عن أاهارها وإيصةةةةةةةالها
لآلخرين .
 .3أن تنمن الطالبة اهمها لطبيعة الرياضيات وبنيتها .
 .4أن تنمن الطالبة قدرت ـها عل التفهير المنطقن والبرهان والبرهان الرياضن
واةتخدام ذلك ان اهم المشهلت وحلها .
 .5أن تةةةةةةتخدم الطالبة أةةةةةةاليب جديدة ومتنوعة ان جمع المعلومات واألاهار
وتنظيمها وعرضها مثل اإلةتراتيجية اإلحصائية .
 .6أن يسداد اهم الطالبة للمحيط المادي حولها وذلك من خلل دراةةةةةةة النماذ
الرياضية واألشهال الهندةية .
 .7أن تنمن الطالبة مهارتـها ان إجراء الحةابات باةتخدام وةائل متنوعة .
 .8أن تسود الطالبة بالمعراة الرياضةةةةةةةية والمعلومات والمهارات الضةةةةةةةرورية
لدراةة العلوم األخرى .
 .9أن تدرك الطالبة الدور الحضةةاري واالجتماعن للمعراة الرياضةةية وتطورها
عل مر العصور .
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الدروس
المتجهات في المستوى اإلحداثي
الضرب الداخلن

اختبار منتصف الفصل
المتجهات ان الفضاء الثلثن األبعاد
الضرب الداخلن والضرب االتجاهن للمتجهات ان
الفضاء
اختبار الفصل الخامس
التهيئة للفصل الةادس
االحداثيات القطبية
الصورة القطبية والصورة الديهارتية للمعادالت
اختبار الفصل الةادس
التهيئة للفصل الةابع
الدراةات التجريبية والمةحية وبالملحظة
التحليل االحصائن
االحتمال المشروط
اختبار منتصف الفصل
االحتمال والتوسيعات االحتمالية
التوسيع الطبيعن
التوسيعات ذات الحدين
اختبار الفصل الةابع
التهيئة للفصل الثامن
تقدير النهايات بيانيا
حةاب النهايات جبريا
المماس والةرعة للمتجهة
حةاب النهايات جبريا
المماس والةرعة للمتجهة
اختبار منتصف الفصل
المشتقة
المةاحة تحت المنحن والتهامل
النظرية األةاةية ان التفاضل والتهامل
دليل الدراةة والمراجعة
اختبار الفصل الثامن
التقييم لنهائن

ملحظات

نموذ التخطيط للتدريس المعتمد عل االداء

رياضيات

المادة
المعلمة
مدة تنفيذ الدرس
عنوان الدرس

مقدمة في المتجهات
الترابط

اليوم
التاريخ
الحصة
الصف نظام المقررات

النواتج التعليمية المرتبط بالوحدة

النواتج التعليمية المرتبط بالدرس

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 .

ان نهاية هذا الدرس تهون الطالبة قادرة بإذن هللا تعال
عل أن:
 أن تجري الطالبة العمليات عل المتجهات
باةتعمال مقياس الرةم.
 أن تحلل الطالبة المتجت إل مرهبتيت
المتعامدتين.
 أن تقوم الطالبة بدراةة المثال واق المطلوب
للمةاعدة عل الفهم.
 أن تحل الطالبة المةائل واق المطلوب.

ما الذي يجب عل الطالبات معراتت ويةتطعن القيام بت لتحقيق المعايير المةتهداة
مثال3
رياضة المشن :قطع عبد هللا ان ةباق للمشن ،مةااة  120 mباتجاه  ،N 50ْ Eثم مةااة  80 mباتجاه الشرق .هم يبعد عبد هللا عن
نقطة البداية ،وان أي اتجاه يهون؟
انظري باقي المثال بكتاب الطالبة.
ارةمن المتجت الذي يمثل هل مما يأتن:

a – c + 2b (4A
m – 1p (4B
4
 (5ةباحة :يةبح ةلطان عبر أحد األنهار بةرعة ،3.5ft/sباتجاه الشرق قاصدا الضفة األخرى للنهر ،ان الوقت الذي يؤثر عليت تيار
مائن باتجاه الجنوب بةرعة  .2 ft/sأوجد محصلة ةرعة ةلطان ،واتجاه حرهتت.

الوةائل والمعينات التعليمية
هتاب الطالب أوراق عمل الةبورة األقلم الملونة الحاةوب اآللة الحاةبة بوربوينت -
أخرى................................./

االنشطة التعليمية
المقارنة
االةتنتا
تدوين الملحظات
"طرح األةئلة"

التقويم
التقويم المرحلن
التقويم الختامن
التهليف المنسلن

التمهيد
ما الفرق بين الهميات القياةية والهميات المتجهة؟
دور المعلمة

دور الطالبة

 تواير األدوات والخامات اللسمة للنشاط.
 شرح الهدف من النشاط.

 تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل ان مجموعات.
 اةتنتا ما يهدف إليت النشاط من خلل الملحظة
والتوقع.

 توسيع بطاقات الصقة وتوجيت التلميذات إل هتابة أي
معلومات مثيرة للهتمام وأي أةئلة يرغبن ان معراة
إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

 تدوين المعلومات المثيرة للهتمام عل الملصقات
أثناء قراءة الدرس.
 تدوين األةئلة التن يرغبن ان معراة إجاباتها أثناء
قراءتهن للدرس.

ما الفرق بين الهميات القياةية والهميات المتجهة؟
حللي المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين.
حلن المةائل واق المطلوب.

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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 وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

