اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

االهداف العامة لمادة للرياضيات

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنساان والحيااة فاي الادنيا وا خارة بالم ااسيم األساساية وال قافاة اإلساالمية التاي تععلهاا
معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملكة العربية السعودية).
تعهد قدرات الطالبة واستعدادسا المختلف الذي يظهر في سذه ال ترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق أسدافها التربوية اإلسالمية في م هومها العام.
تنمية الت كير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتعريب والتتبع المنهعي واستخدام المراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة.
إتاحة ال رصة للطالبات القادرات وإعدادسم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختل ة في المعاسد العليا والكليات العامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.

أهداف تدريس مادة الرياضيات

 -1فهم المحيط المادي من حيث الكم و الكيف و الشكل .
 -2القدرة على توظيف أساليب الت كير الرياضي في حل المشكالت .
 -3إدراك الم اسيم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المهارات و الخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختل ة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الذاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرفة إسهامات الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم األخرى.
 -8تنمية ميول و اتعاسات إيعابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تطويرسا .
 -9توظيف التقنية الحدي ة في إجراء التطبيقات الرياضية .

توزيع منهج مادة
األسبوع

9331/3/41هـ

( الرياضيات )
9331/5/3هـ

األسبوع

للصف ( الثاني الثانوي فصلي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
9331/5/7هـ

9331/5/99هـ

األسبوع

9331/5/93هـ

9331/5/91هـ

األسبوع

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

توزيع منهج مادة

1

( الرياضيات )

ضرب العبارات النسبية وقسمتها

األسبوع

5

9331/5/11ه 9331/6/1هـ
ـ
المتتابعات والمتسلسالت الحسابية
المتتابعات والمتسلسالت الهندسية

األسبوع

9

9331/6/16ه 9331/6/41ه
ـ
ـ
االحتمال الهندسي
محاكاة مواقف واقعية

األسبوع

9331/7/13ه 9331/7/11ه
ـ
ـ

13

قانون جيوب التمام
الدوال الدائرية

17

اختبارات ال صل الدراسي ال اني
( األسبوع ال اني )

2
األسبوع

جمع العبارات النسبية وطرحها
تمثيل دوال المقلوب بيانيا

9331/6/5هـ

6
األسبوع

11
األسبوع

9331/6/1هـ

المتسلسالت الهندسية غير المنتهية
نظرية ذات الحدين

9331/7/4هـ

9331/7/7هـ

احتماالت الحوادث المستقلة والحوادث
غير المستقلة
احتماالت الحوادث المتناهية

9331/1/1هـ

14
ملاحظات

9331/1/14ه 9331/1/17ه
األسبوع
ـ
ـ

للصف ( الثاني الثانوي فصلي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

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

9331/1/6هـ

تمثيل الدوال المثلثية بيانيا
الدوال المثلثية العكسية

3
األسبوع

7

تمثيل الدوال النسبية بيانيا
دوال التغير

9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

البرهان باالستقراء الرياضي
تمثيل فضاء العينة

4
األسبوع

8

األسبوع

9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

األسبوع

11

الدوال المثلثية في المثلثات قائمة الزاوية
الزوايا وقياسها

12

األسبوع

9331/1/94هـ

األسبوع

15

9331/1/1هـ

الدوال المثلثية العكسية

16

حل المعادالت والمتباينات النسبية
المتتابعات بوصفها دوال

9331/6/91هـ

9331/6/14هـ

تمثيل فضاء العينة
االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق

9331/7/97هـ

9331/7/19هـ

الدوال المثلثية للزوايا
قانون الجيوب

9331/1/96هـ

9331/1/11هـ

اختبارات ال صل الدراسي ال اني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................./
.......

أ...................................................................../
........

عنوان الفصل
الفصل

الحصة

التاريخ

العالقات والدوال النسبية
المكون

األسبوع ()9
الهدف

ضرب العبارات  أنـه بإنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة بإذن اهلل على:
النسبية

وقسمتها

تابع ضرب
العبارات
النسبية

وقسمتها

1ـ أن تتعرف على العبارة النسبية.
 -2أن تبسط العبارة النسبية.
3ـ أن تبسط عبارة نسبية بإخراج  -1كعامل مشترك .

 أنـه بإنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة بإذن اهلل على:

من األحد
إستراتيجية التدريس
 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت

o

 oاسلوب الحوار

أداء التقويم
)

 oاختبار
تشخيصي

 oدليل المعلمة (

)

 oمالحظة

 oاالستنتاج

 oبوربوينت

(

)

 oورقة عمل

 oالعصف الذسني

 oرسوم

(

)

 oبنائي

 oخرائط الم اسيم

 oوسائط سمعية( )

 oالت كير اإلبداعي

( )

 oفيديو

 oاختبار
ختامي

 oسيكلة السمكة

 oإنعاز

 oاالستقصاء

مشروع

 oالتعليم التعاوني

 oكتاب الطالبة (

 oحل المشكالت

o

 oاسلوب الحوار

1ـ أن توجد ناتج ضرب عبارات نسبية وقسمتها.
 -2أن تبسااط عبااارات نساابية تتياامن ك ياارات حاادود فااى كاال منهااا بسااطها
 oخرائط الم اسيم
ومقامها .
 oالت كير اإلبداعي
3ـ أن تبسط الكسور المركبة .
 oالعصف الذسني

ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ

الإجراءات
 oكتاب الطالبة (

 oاالستنتاج

األخوة المعلمين والمعلمات

إلى الخميس

)

 oاختبار
تشخيصي

 oدليل المعلمة (

)

 oمالحظة

 oبوربوينت

(

)

 oورقة عمل

 oرسوم

(

)

 oبنائي

 oوسائط سمعية( )
 oفيديو

( )

 oاختبار
ختامي

 oسيكلة السمكة

 oإنعاز

 oاالستقصاء

مشروع

يسر مؤسسة التحاضير الحدي ة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الرياضيات
تحيير  +توزيع  +أسداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيعيات الحدي ة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سعالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
معلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+

سعل إنعاز المعلمة
+
وسعل إنعاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اسيم
+
اثراءات
شرح متميز بال يديو لعميع 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 معانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستععل (  24ساعة ) يياف  55لاير
لحعز طلبكم وتسعيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من سذا 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
وسنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األسلي
مؤسسة التحاضير الحدي ة
27949172000110
(اي بان)

SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحدي ة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد سذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلست مار
سعد عبدالرحمن العتيبي

0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بعوال المدير
0554466161

