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

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

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

9331/3/41هـ

( الرياضيات )
9331/5/3هـ

ضرب العبارات النسبية وقسمتها

9331/5/11هـ 9331/6/1هـ

األسبوع

2
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

جمع العبارات النسبية وطرحها
تمثيل دوال المقلوب بيانيا

9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

5

المتتابعات والمتسلسالت الحسابية
المتتابعات والمتسلسالت الهندسية

6

األسبوع

9331/6/16هـ 9331/6/41هـ

األسبوع

9331/7/4هـ

9

االحتمال الهندسي
محاكاة مواقف واقعية

11

احتماالت الحوادث المستقلة والحوادث
غير المستقلة
احتماالت الحوادث المتناهية

األسبوع

9331/7/13هـ 9331/7/11هـ

األسبوع

13

قانون جيوب التمام
الدوال الدائرية

14

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

ملاحظات

األسبوع 9331/1/14هـ 9331/1/17هـ

المتسلسالت الهندسية غير المنتهية
نظرية ذات الحدين

9331/1/1هـ

9331/7/7هـ

9331/1/6هـ

تمثيل الدوال المثلثية بيانيا
الدوال المثلثية العكسية

األسبوع

3

تمثيل الدوال النسبية بيانيا
دوال التغير

4

األسبوع

9331/6/91هـ 9331/6/96هـ

األسبوع

7

البرهان باالستقراء الرياضي
تمثيل فضاء العينة

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

 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

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

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 الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

المادة

الرياضيات

الفكرة العامة للفصل

الصف

2ث

الفكرة الرئيسية للدرس

موضوع الدرس

ضرب العبارات النسبية وقسمتها

المفردات الجديدة

استراتيجيات التدريس
التمهيد

أتعرف على العبارات النسبية ـ أبسط العبارات النسبية
أتعرف العبارات النسبية ـ أبسط عبارات نسبية ـ أبسط كسورا مركبة

التاريخ

العبارة النسبية ـ الكسر المركب

الحصة

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
التعرف على اهداف الفصل الخامس

األهداف اإلجرائية السلوكية
أنـه بأنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة بإذن اهلل على:

1ـ أن تتعرف على العبارة النسبية.

إجراءات التدريس

باستخدام طريقة المناقشة والحوار تتعرف الطالبة على العبارة النسبية.

تبسيط العبارات النسبية  :تسـمى النسـبة بـين كتيرتـو ـ و متـل

نسبية .

 -2أن تبسط العبارة النسبية.

3ـ أن تبسط عبارة نسبية بإخراج  -1كعامل مشـتر
.

ـ باستخدام طريقة الشرح والتحليل تبسط الطالبة العبارة النسبية.
متال  :بسط العبارة التالية:

ـ بمساعدة المعلمة تبسط الطالبة عبارة نسبية بإخراج  1-كعامل مشترك .
متال :

بسطو العبارة التالية:

الحل  :راجعي الكتاب ص11
الواجب المنزلي
التطبيق
الواجب المنزلي
التطبيق

اليوم

حل رقم  3 ، 4ص93
تمارين الكتاب رقم  1 ، 1ص3
حل رقم  26الى  28ص.194
تمارين الكتاب رقم  32ص.195

الوسيلة

عبـارة

تقويم الهدف

بطاقات

ـ تعرفي على العبارة

لوحة

ـ بسطي العبارة النسبية ؟

النسبية ؟

ـ بسطي عبارة نسبية
الكتاب المدرسي

بإخراج

مشترك ؟

1-

كعامل

األخوة المعلمين والمعلمات
الس اَل ُم اعلاي ُك ْم اور مة اللَّ ِه اواب اراكاتُ ُه
ّ
يسر مؤسسة الت اضير ال يتة
www.mta.sa
أن تق م لكم جميع ما يخص ما ه الرياضيات
ت ضير  +توزيع  +أه اف
(و ات  +خماسو  +بنائو  +تَلتو( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات ال يتة  +مسر  +تعلم نشط)
+
تَلتة عروض بور بوينت مختلفة لكل رس
+
كتاب الطالبةو ليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات سب نظام نور
+
مجل ات اختبارات متنوعه

+
أورق قياس لكل رس
+
أوراق عمل لكل رس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسر
+
ل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+

اتراءات
شرح متميز بالفي يو لجميع روس المنهج
___________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السو ي =  100لاير
طباعة أبيض وأسو  +السو ي =  50لاير
سو ي فقط =  20لاير ( للصف الوا

)

جميع مرفقات السو ي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل فو الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق في كس المستعجل (  22ساعة ) يضاف  05لاير
ل جز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونياً 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 اخل المملكة يمكن اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب الت اضير

0555107025
0557977722
وهنا أرقام ال سابات للمعلمين خارج م ينة الرياض والخرج
البن األهلو
مؤسسة الت اضير ال يتة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراج و
مؤسسة الت اضير ال يتة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________

ومن بنو آخرى يمكنكم الت ويل على ا

هذا ال سابات

الرياض
سع عب الر من العتيبو
2052558759940
سامبا
سع عب الر من العتيبو
8001852539
البن السعو ي لإلستتمار
سع عب الر من العتيبو
0101001926001
لألخوة أص اب المكتبات الراغبين فو أن يكونوا وكَلء لت اضير فواز ال ربو فو م نهم االتصال بجوال الم ير
0554466161

