إدارة التعليم .....................
مدرسة.................................. :

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

9441/4/41هـ

(الرياضيات  ) 4للصف ( الثاني الثانوي علمي )

9441/5/4هـ

األسبوع

ضرب العبارات النسبية وقسمتها

1

إستراتيجية (حل المشكالت  +مجالت
القيد المزدوج  +االجتماع على تحديد
الموقع)
تابع ضرب العبارات النسبية وقسمتها

2

األسبوع

9441/5/11هـ 9441/6/1هـ

األسبوع

المتتابعات والمتسلسالت الحسابية

5

إستراتيجية (المساجلة الحلقية
(التعاقب الحلقي )  +أرسم أفكارك
 +التغذية الراجعة الدائريه)
المتتابعات والمتسلسالت الهندسية

إستراتيجية (االستقراء  +الورشة
التعليمية  +أرسم أفكارك)

9441/5/7هـ 9441/5/99هـ األسبوع 9441/5/94هـ

جمع العبارات النسبية وطرحها

تمثيل الدوال النسبية بيانيا

إستراتيجية (المخيلة الموجهة +
الورشة التعليمية  +أرسم أفكارك)

إستراتيجية (خرائط المفاهيم +
الكرسي الساخن  +معرض التجول)

إستراتيجية (االستقراء  +أرسم
أفكارك  +حلقة الحكيم)

تمثيل دوال المقلوب بيانيا

9441/6/5هـ

9441/6/1هـ

3

األسبوع

إستراتيجية (فجوة المعلومات +
أرسل سؤال  +المراسل المتنقل)
نظرية ذات الحدين

إستراتيجية (خرائط المفاهيم +
الكرسي الساخن  +معرض التجول)

دوال التغير

إستراتيجية (مجالت القيد المزدوج +
المخيلة الموجهة  +الخيال العلمي)

9441/6/91هـ

9441/6/96هـ

4

األسبوع

البرهان باالستقراء الرياضي

المتسلسالت الهندسية غير المنتهية

6

9441/5/91هـ

األسبوع

9441/5/19هـ

9441/5/15هـ

حل المعادالت والمتباينات النسبية

إستراتيجية (الكرسي الساخن +
تدوين المالحظات  +حل المشكالت)

إستراتيجية (المدرب  +فجوة
المعلومات  +الخيال العلمي)

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9441-9441هـ )

7

إستراتيجية (مجالت القيد المزدوج +
المخيلة الموجهة  +الخيال العلمي)
تمثيل فضاء العينة

إستراتيجية (حل المشكالت  +مجالت
القيد المزدوج  +االجتماع على تحديد
الموقع)

المتتابعات بوصفها دوال

إستراتيجية (فجوة المعلومات  +أرسل
سؤال  +المراسل المتنقل)

9441/6/91هـ

9441/6/14هـ

تمثيل فضاء العينة

8

إستراتيجية (فجوة المعلومات  +أرسل
سؤال  +المراسل المتنقل)
االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق

إستراتيجية (مجالت القيد المزدوج +
المخيلة الموجهة  +الخيال العلمي)

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت 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 (  14ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
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 وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

