تحضير مادة

الرياضيات
الصف الثالث الثانوي
التحضير بالطريقة الثالثية باالستراتيجيات

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة
بالمفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية التي تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة إليه والدفاع
عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملكة العربية السعودية).
 .5تعهد قدرات الطالبة واستعدادها المختلف الذي يظهر في هذه الفترة وتوجيهها وفق ما يناسبها وما
يحقق أهدافها التربوية اإلسالمية في مفهومها العام.
 .6تنمية التفكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع
والتعود على طرق الدراسة السليمة.
 .7إتاحة الفرصة للطالبات القادرات وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا
والكليات الجامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق..
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 .1أن تتعرف الطالبة على لغة الرياضيات وخصائصها والددور الدذي تمليده الرمدوز
في إكساب لغة الرياضيات الدقة والوضوح واالختصار.
 .2أن تستخدم الطالبة لغة الرياضيات في التعبير عن أفكارها وإيصالها لآلخرين .
 .3أن تنمي الطالبة فهمها لطبيعة الرياضيات وبنيتها .
 .4أن تنمددي الطالبددة قدرتدد ها علددى التفكيددر المنطقددي والبرهددان والبرهددان الرياضددي
واستخدام ذلك في فهم المشكالت وحلها .
 .5أن تسدددتخدم الطالبدددة أسددداليب جديددددة ومتنوعدددة فدددي جمدددع المعلومدددات واألفكدددار
وتنظيمها وعرضها مثل اإلستراتيجية اإلحصائية .
 .6أن ي دزداد فهددم الطالبددة للمحدديط المددادي حولهددا وذلددك مددن خددالل دراسددة النمدداذ
الرياضية واألشكال الهندسية .
 .7أن تنمي الطالبة مهارت ها في إجراء الحسابات باستخدام وسائل متنوعة .
 .8أن تدزود الطالبددة بالمعرفددة الرياضددية والمعلومددات والمهددارات الضددرورية لدراسددة
العلوم األخرى .
 .9أن تدرك الطالبة الدور الحضداري واالجتمداعي للمعرفدة الرياضدية وتطورهدا علدى
مر العصور .

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات
التاريخ
الدروس

األسبوع
من

إلى

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

األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

17 + 16

المتجهات في المستوى اإلحداثي
الضرب الداخلي
اختبار منتصف الفصل
المتجهات في الفضاء الثالثي األبعاد
الضرب الداخلي والضرب االتجاهي للمتجهات في
الفضاء
اختبار الفصل الخامس
التهيئة للفصل السادس
االحداثيات القطبية
الصورة القطبية والصورة الديكارتية للمعادالت
اختبار الفصل السادس
التهيئة للفصل السابع
الدراسات التجريبية والمسحية وبالمالحظة
التحليل االحصائي
االحتمال المشروط
اختبار منتصف الفصل
االحتمال والتوزيعات االحتمالية
التوزيع الطبيعي
التوزيعات ذات الحدين
اختبار الفصل السابع
التهيئة للفصل الثامن
تقدير النهايات بيانيا
حساب النهايات جبريا
المماس والسرعة للمتجهة
حساب النهايات جبريا
المماس والسرعة للمتجهة
اختبار منتصف الفصل
المشتقة
المساحة تحت المنحنى والتكامل
النظرية األساسية في التفاضل والتكامل
دليل الدراسة والمراجعة
اختبار الفصل الثامن
مراجعة عامة

مالحظات

الدرس
اإلستراتيجية

التهيئة للفصل الخامس

○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية

األهداف

الخط
وة

اليوم
○التعلم التعاوني ○أخرى

التاريخ
الحصة  -الفصل

ايجاد المسافة بين نقتطتين على المستوى االحداثى  -ايجاد الدوال المثلثية للزاوية  θفى الوضع القياسى

التركيز

اإلجراء

التفعيل

المصدر

الصفحة

اإلجراء المنفذ

األفكار الرئيسة



كتاب الطالبة

9

شرح االفكار التي يتضمنها الدرس

المفردات أو مراجعتها



كتاب الطالبة

9

النسب المثلثية  -الدوال المثلثية للزواية  -قانون
الجيوب

الترابط الرأسي

⦿

كتاب المعلمة

أسئلة التعزيز

⦿

كتاب المعلمة

التدريس
التدريب
التقويم

استعد



كتاب الطالبة

8

يعلق الطالبة علي الصورة

المحتوى العلمي



كتاب الطالبة

9

تحل الطالبة التمارين1و2و3

أمثلة



كتاب الطالبة

9

التهيئة

تحقق من فهمك

⦿

كتاب الطالبة

أسئلة إضافية

⦿

كتاب المعلمة

معمل الهندسة

⦿

كتاب الطالبة

تنويع التعليم



دليل المعلمة

تأكد



كتاب الطالبة

تمارين و مسائل



كتاب الطالبة

مسائل مهارات التفكير العليا

⦿

كتاب الطالبة

مناقشة مع الطالبات

تدريب على اختبار معياري

⦿

كتاب الطالبة

مناقشة مع الطالبات

التمارين

⦿

مراجعة تراكمية

⦿

كتاب الطالبة

متابعة المطوية



مطوية الطالبة

تنفيذ ما ورد في دليل المعلمة

بطاقة خرو

⦿

دليل المعلمة

مناقشة مع الطالبات

تعليم سابق

⦿

دليل المعلمة

مناقشة مع الطالبات

تعليم الحق

⦿

دليل المعلمة

استعد للدرس الالحق

⦿

كتاب الطالبة

نشاط قبلي متقدم

⦿

دليل المعلمة

تقويم المفردات



تحدث

فهم الرياضيات



تحدث

األنشطة الصفية



مصادر األنشطة

مناقشة مع الطالبات
9

حل تمرين6

مناقشة مع الطالبات

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا –ثالثي
“خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عم ل خاص ة بالم ادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخر مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا 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  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————

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

