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

 -1نسم المحيط المادي من حيج الكم و الكيف و الشكل .
 -2القدلة ع

توظيف أساليم التفكير الرياضب نب حل المشكلت .

 -3إدلاك المفاهيم و القواعد و العلىات و األ ماط الرياضية .
 -4ااتةاب المسالات و الخ رات نب إجراء العم يات الرياضية المخت فة .
 -5تنمية القدلة و االستعداد ل تع م الذاتب .
 -6تنمية القدلة ع

االتصال و التع ير ب غة الرياضيات .

 -7معرنة إسسامات الرياضيات نب الحياة و نب تقد الع و األخرا.
 -8تنمية ميول و اتماهات إيمابية حو الرياضيات و تقدير ع ماء الرياضيات نب ت ويرها .
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1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

الدلوس
 ضرب الع الات النة ية وىةمتسا  -تابج ضرب
الع الات النة ية وىةمتسا
جمج الع الات النة ية وطرحسا
 تابع جمع العبارات النسبية وطرحها  -تمثيل
دوال المقلوب بيانياً
تمةيل الدوال النة ية بيا ياً
 تابع تمثيل الدوال النسبية بيانياً  -دوال التغير -
تابع دوال التغير
 حل المعادالت والمتباينات النسبية  -تابع حل
المعادالت والمتباينات النسبية
المتتابعات بوصفسا دواال
 تابع المتتابعات بوصفها دوال  -المتتابعات
المتسلسالت الحسابية
تابج المتتابعات المتة ةلت الحةابية
 المتتابعات والمتة ةلت السندسية -
المتة ةلت السندسية الل سائية
تابج المتة ةلت السندسية الل سائية
 رية ذات الحدين  -تابج رية ذات الحدين -
ال رهان باستعمال م دأ االستقراء الرياضب
 تابج ال رهان باستعمال م دأ االستقراء الرياضب
 تمةيل نضاء العينة االحتمال باستعمال الت اديل والتوانيق
 تابج االحتمال باستعمال الت اديل والتوانيق -
االحتمال السندسب
 تابج االحتمال السندسب  -احتماالت الحوادث
المةتق ة والحوادث غير المةتق ة
 تابج احتماالت الحوادث المةتق ة والحوادث غير
المةتق ة  -احتماالت الحوادث المتنانية  -تابج
احتماالت الحوادث المتنانية
 الدوال المة ةية نب المة ةات القائمة السواية -
تابج الدوال المة ةية نب المة ةات القائمة السواية
 الساويا وىياساتسا تابج الساويا وىياساتسا  -الدوال المة ةية ل سوايا
 ىا ون الميوب تابج ىا ون الميوب  -ىا ون جيوب التما -
تابج ىا ون جيوب التما
 الدوال الدائرية  -تمةيل الدوال المة ةية بيا يًا -
الدوال المة ةية العكةية
التقييم النسائب

ملح ات

اليو
لياضيات
التاليخ
الحصة
ضرب العبارات النسبية وقسمتها الصف الةا ب ثا وي
الترابط

المادة
المع مة
مدة تنفيذ الدلس
عنوان الدلس

النواتج التع يمية المرت ط بالدلس

النواتج التع يمية المرت ط بالوحدة
يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:





تعرف العبارات النسبية وتبسطها .
تمثل دوال نسبية بيانيا .
تحل مسائل التغير الطردي والتغير المشترك والتغير العكسي
والتغير المركب .
تحل معادالت ومتباينات نسبية .

ما الذي يمم ع

نب ساية هذا الدلس تكون ال ال ة ىادلة بإذن اهلل تعال
ع أن:
 أن تتعرف ال ال ة ع الع الات النة ية.
 أن ت ةط ال ال ة ع الات ة ية.
 أن توضح ال ال ة ايفية ت ةيط اةول مرا ة.
 أن تقو ال ال ة بدلاسة المةال ونق الم وب
ل مةاعدة ع الفسم.
 أن تحل ال ال ة المةائل ونق الم وب.

ال ال ات معرنتت ويةت عن القيا بت لتحقيق المعايير المةتسدنة

مةال  :1ت ةيط ع الة ة ية

بسطي العبارة5x(x +4x +3) :
)(x-6) x2 – 9
2

مةال  5بة ب الَّ من الع التين اآلتيتن:
x -8
x2 + 5x +6

x2 – 6x -16
•
x2 – 16x + 64

 أتأاد :بة ب الاَّ من الع التين اآلتيتين:
x2 – 5x - 24 )1
x2 – 64
c +d
)2
3c2 – 3d2
y2 + 3y - 40 )4
25 – y2
)8
)12

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
تدوين الملح ات
"طرح األسئ ة"

التقويم

التمسيد
ما المقصود بـ الع الة النة ية؟
دول المع مة

دول ال ال ة

 تونير األدوات والخامات اللزمة ل نشاط.
 شرح السدف من النشاط.




 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.




تنفيذ خ وات النشاط ضمن العمل نب ممموعات.
استنتاج ما يسدف إليت النشاط من خلل الملح ة
والتوىج.
تدوين المع ومات المةيرة للهتما ع الم صقات
أثناء ىراءة الدلس.
تدوين األسئ ة التب يرغ ن نب معرنة إجاباتسا
أثناء ىراءتسن ل دلس.

التقويم المرح ب

ما المقصود بـ الع الة النة ية؟

التقويم الختامب

وضحي كيفية تبسيط كسور مركبة.

التك يف المنسلب

ح ب المةائل ونق الم وب.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك
عبد اهلل  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
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:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً 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 الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
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

