الرياضيات
الصف الثالث الثانوي
التحضير بطريقة الخطة التفصيلية

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب ة إل ى الو وو واإلنس او والحي اة ف ي ال دنيا وااخ رة بالمأل اسيم األساس ية والالقاف ة اإلس المية الت ي
تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تموين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملوة العربية السعودية).
 .5تعهد قدرات الطالبة واستعدادسا المختلف الذي يظهر في سذه الألترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق أس دافها التربوي ة اإلس المية ف ي مألهومه ا
العام.
 .6تنمية التألوير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة.
 .7إتاحة الألرصة للطالبات القادرات وإعدادسم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلألة في المعاسد العليا والوليات الجامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق..
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 .1أن ت تعررف الطالبررة لر لرررة الرياضرريات وخصاوصررلا والررهور الر ي تإلير الرإرروا ير لدقررا لرررة الرياضرريات اله ررة
والوضوح واالختصار.
 .2أن تقتخهم الطالبة لرة الرياضيات ي التعبير ن أيدارها وليصاللا لآلخرين .
 .3أن تنإ الطالبة يلإلا لطبيعة الرياضيات وبنيتلا .
 .4أن تنإ الطالبة هرتـلا ل التفدير الإنطق والبرهان والبرهان الرياض واقتخهام لك ي يلم الإشدالت وحللا .
 .5أن تقررتخهم الطالبررة أقررالي جهيررهو وإتنو ررة ي ر جإررم الإعلوإررات واييدررار وتن يإلررا و رضررلا إث ر اإلقررتراتيجية
اإلحصاوية .
 .6أن ياهاه يلم الطالبة للإحيط الإاهي حوللا و لك إن خال هراقة النإا ج الرياضية وايشدا اللنهقية .
 .7أن تنإ الطالبة إلارتـلا ي لجراء الحقابات باقتخهام وقاو إتنو ة .
 .8أن تاوه الطالبة بالإعرية الرياضية والإعلوإات والإلارات الضرورية لهراقة العلوم ايخرى .
 .9أن تهرك الطالبة الهور الحضاري واالجتإا

للإعرية الرياضية وتطورها ل إر العصور .
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الدروس

المتجهات في المستوى اإلحداثي  -الضرب الداخلي
اختبار منتصف الألصل  -المتجهات في الألضاء الالالثي األبعاد
الضرب الداخلي والضرب االتجاسي للمتجهات في الألضاء  -اختبار
الألصل الخامس
التهيئة للألصل السادس  -االحداثيات القطبية
الصورة القطبية والصورة الديوارتية للمعادالت  -اختبار الألصل
السادس
التهيئة للألصل السابع  -الدراسات التجريبية والمسحية وبالمالحظة
التحليل االحصائي  -االحتمال المشروط
اختبار منتصف الألصل  -االحتمال والتوزيعات االحتمالية
التوزيع الطبيعي  -التوزيعات ذات الحدين  -اختبار الألصل السابع
التهيئة للألصل الالامن  -تقدير النهايات بيانيا
حساب النهايات جبريا  -المماس والسرعة للمتجهة
حساب النهايات جبريا  -المماس والسرعة للمتجهة
اختبار منتصف الألصل  -المشتقة
المساحة تحت المنحنى والتوامل  -النظرية األساسية في التألاضل
والتوامل
دليل الدراسة والمراجعة
اختبار الألصل الالامن
التقييم النهائي

مالحظات

الخطة التفصيلية لتنفي الإلإات التعليإية لهروس الرياضيات هاخ الفص
اليوم

الإلإة

البحث بر
الإوا م
اإللدترونية

إلارو
الإ ادرو ( )

التاريخ

هه الحصص
 6حصص
إخصصة لتليوة
الوحهو والفص

الصف

الوحهو

اإلجراءات
الإلارات
الاإن
هور الإتعلإة
هور الإعلإة
 توجي الطالبات للبحث  البحث ي إوا م
الشبدة العندبوتية ن
ي إوا م اإلنترنت ن
إعلوإات تقا ه ل
إعلوإات لضايية حو
اقتخالص الإعلوإات:
 25ه يقة
يلم الهرس.
إوضوع الهرس.
اقتنتاج  -تلخيص
 إطالبة الطالبات بإ هاه  تقهيم رض لتوضيح
الإعلوإات الت توصلن
العرض للإعلوإات الت
للا ي البحث.
توصلن للا.
 تهوين الإعلوإات
 توايم بطا ات الصقة
الإثيرو لالهتإام ل
وتوجي الطالبات لل
الإلصقات أثناء راءو
دتابة أي إعلوإات
الهرس.
إثيرو لالهتإام وأي
تهوين الإالح ات
 22ه يقة
أقولة يرغبن ي
 تهوين ايقولة الت
"طرح ايقولة"
إعرية لجاباتلا أثناء
يرغبن ي إعرية
راءتلن للهرس.
لجاباتلا أثناء راءتلن
للهرس.

الفص

إوضوع الهرس

الإتجلات

إقهإة ي الإتجلات

ايهوات
إاهو بحث
تحتوي ل
إعلوإات حو
إوضوع الهرس

بطا ات الصقة،
دتا الطال

االقتراتيجيات

ح الإشدالت

التعلم التعاون

التقويم
إا الفرق بين
الدإيات القياقية
والدإيات
الإتجلة؟

حلل الإتج لل
إردبتي
الإتعاإهتين.

ايخواو الإعلإين و الإعلإات
القالم ليدم ورحإة هللا وبردات
يقر إؤققة التحاضير الحهيثة
www.mta.sa
أن تقهم د إا يخص تحاضير ثالث ثانوي يصل الإقتوى القاهس
–أنواع التحاضير–
اقتراتيجيات التعلم الحهيثة – خإاق باإلقتراتيجيات –تعلم نشط –وحهات إشروع الإلك بههللا –ثالث “خطوات أربم”
–الإريقات–
روض بور بوينت لجإيم هروس الإاهو
+
أوراق إـــ خاصـة بالإـاهو لجإيم الهروس
+
هلي الإعلم
+
الدتا االلدترون
+
ح أقولة الدتا

+
خراوط وإفاهيم
+
شرح إتإيا بالفيهيو لجإيم هروس الإنلج

التوصي للرياض والخرج إجانا
التوصي لبا

إهن الإإلدة بر الفيهدس ( الإقتعج  24قا ة)
لحجا طلبدم وتقجي إعلوإات اإلقتالم:

للطلب من داخل المملوة يمونك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويإدندم د الك تقجي الطل
للدترونيا ً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c

د لك يإدننا التوصي

ن االيإي او الفهدس لجإيم إهن الإإلدة

حق طلبدم ( ق هي _ طبا ة إلونة _ طبا ة اهية)
ايإي الإبيعات
T@mta.sa
قعر الإاهو ل ق هي  20لاير
قعر الإاهو ن طريق االيإي

 20لاير

قعر الإاهو إم الق هي طبا ة اهية  50لاير
قعر الإاهو إم الق هي طبا ة إلونة  100لاير
لإن هم خارج إهينة الرياض يضاف يإة االرقالية  52لاير للفيهدس الإقتعج
وسنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديالة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي باو الراجحي
 / 27949172000110البنك األسلي
 / SA0610000027949172000110آي باو األسلي

–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي باو الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي باو بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستالمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي باو بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبوة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي باو االنماء
–———————————————————

لألخوو أصحا الإدتبات الراغبين ي أن يدونوا ودالء لتحاضير يواا الحرب ي إهنلم االتصا بجوا الإهير
0554466161

