الرياضيات 7
الصف الثاني 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 باإلسال واادةة على الدعوة إليه والدفا عهه.
 .3تموين االنتماء الحي ألمة اإلسال والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العا والوطن الخاص (المملوة العربية السعودية).
 .5تعهد ادةات الطالبة واستعدادسا المختلف الذي يظهر في سذه الألترة وتوجيهها وفق ما يهاسبها وما يحقق أس دافها التربوي ة اإلس المية ف ي مألهومه ا
العا .
 .6تهمية التألوير العلمي لدى الطالب وتعميق ةوح البحث والتجريب والتتبع المههجي واستخدا المراجع والتعود على طرق الدةاسة السليمة.
 .7إتاحة الألرصة للطالبات القادةات وإعدادسم لمواصلة الدةاسة بمستوياتها المختلألة في المعاسد العليا والوليات الجامعية في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق..
.8

 -1فهم المحيط المادي من حيث الوم و الويف و الشول .
 -2القدةة على توظيف أساليب التألوير الرياضي في حل المشوالت .
 -3إدةاك المألاسيم و القواعد و العالاات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المهاةات و الخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلألة .
 -5تهمية القدةة و االستعداد للتعلم الذاتي .
 -6تهمية القدةة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرفة إسهامات الرياضيات في الحياة و في تقد العلو األخرى.
 -8تهمية ميول و اتجاسات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تطويرسا .

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
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التاةيخ

توايع المعلمة

توايع المديرة

توزيع مههج مادة الرياضيات
األسبو

التاةيخ
من

إلى

الدةوس

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

 تابع العالاات والدوال  -دوال خاصة  -تابع دوال خاصة
 تماليل المتبايهات الخطية ومتبايهات القيمة المطلقة بيانياً - .حل أنظمة المتبايهات
الخطية بيانياً - .تابع حل أنظمة المتبايهات الخطية بيانياً.
 البرمجة الخطية والحل األمالل  -مقدمة في المصألوفات  -العمليات على
المصألوفات

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

 تابع العمليات على المصألوفات  -ضرب المصألوفات  -تابع ضرب المصألوفات

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7
8

األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11
11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

 المحددات وااعدة كرامر  -تابع المحددات وااعدة كرامر  -الهظير الضربي
للمصألوفة وأنظمة المعادالت الخطية
 األعداد المركبة  -تابع األعداد المركبة  -القانوو العا والمميز
مراجعة عامة
 تابع القانوو العا والمميز  -العمليات على كاليرات الحدود  -اسمة كاليرات
الحدود
 تابع اسمة كاليرات الحدود  -دوال كاليرة الحدود  -تابع دوال كاليرة الحدود
 حل معادت كاليرات الحدود  -تماليل فضاء العيهة
 االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق  -تابع االحتمال باستعمال التباديل
والتوافيق

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

األحد 1441/8/9
األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

15
17+16

 الدوال الدائرية  -تماليل الدوال الماللالية بيانيًا  -الدوال الماللالية العوسية

 االحتمال الههدسي  -تابع االحتمال الههدسي
 احتماالت الحوادث المستقلة والحوادث غير المستقلة  -تابع احتماالت
الحوادث المستقلة والحوادث غير المستقلة
 احتماالت الحوادث المتهافية  -تابع احتماالت الحوادث المتهافية
التقييم النهائي

الخطة التفصيلية لتنفيذ المهمات التعليمية لدروس الرياضيات داخل الفصل

مالحظات

اليوم

المهمة

البحث عبر
المواقع
اإللكترونية

مهارة
المذاكرة ( )

التاريخ

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل

الصف

الوحدة

اإلجراءات
المهارات
الزمن
دور المتعلمة
دور المعلمة
 توجيه الطالبات للبحث  البحث في مواقع
الشبكة العنكبوتية عن
في مواقع اإلنترنت عن
معلومات تساعد على
معلومات إضافية حول
استخالص المعلومات:
 52دقيقة
فهم الدرس.
موضوع الدرس.
استنتاج  -تلخيص
 مطالبة الطالبات بإعداد  تقديم عرض لتوضيح
العرض للمعلومات التي المعلومات التي توصلن
لها في البحث.
توصلن لها.
 تدوين المعلومات
 توزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهتمام على
وتوجيه الطالبات إلى
الملصقات أثناء قراءة
كتابة أي معلومات
الدرس.
مثيرة لالهتمام وأي
تدوين المالحظات
 52دقيقة
أسئلة يرغبن في
 تدوين األسئلة التي
"طرح األسئلة"
معرفة إجاباتها أثناء
يرغبن في معرفة
قراءتهن للدرس.
إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُ اعلاي ُو ْم اوةحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديالة
www.mta.sa
أو تقد لوم جميع ما يخص ماده الرياضيات

الفصل

موضوع الدرس

الدوال والمتباينات

خصائص األعداد الحقيقة

األدوات
مادة بحث
تحتوي على
معلومات حول
موضوع الدرس

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

االستراتيجيات

حل المشكالت

التعلم التعاوني

التقويم

ما المقصود بـ
األعداد الحقيقية؟

بسطي كل عبارة
مما يأتي:
5(3x + )1
6y) + 44(2x
)– 9y
-5(8x – )2
2y) – 4(-6x
)– 3y

تحضير  +توزيع  +أسداف
(وحدات  +خماسي  +بهائي  +ثالثي( الخطوات األةبع )  +االستراتيجيات الحديالة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بوة بويهت مختلألة لول دةس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهاةات حسب نظا نوة
+
مجلدات اختباةات متهوعه
+
أوةق اياس لول دةس
+
أوةاق عمل لول دةس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+

المسرد
+
حل أسئلة الوتاب
+
خرائط ومألاسيم
+
اثراءات
شرح متميز بالأليديو لجميع دةوس المههج
___________________________________
االسعاة
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 مجانا
والةسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير

لحجز طلبوم وتسجيل معلومات اإلستال :
إلوترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويموهوم طلب توزيع المههج او عيهة
او الشراء عن طريق االيميل
من سذا الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلب من داخل المملوة يموهك اإلتصال على ةام:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444

0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وسها أةاا الحسابات للمعلمين خاةج مديهة الرياض والخرج
البهك األسلي
مؤسسة التحاضير الحديالة
27949172000110
(اي باو)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديالة
233608010954856
(اي باو)

SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بهوك آخرى يموهوم التحويل على احد سذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البهك السعودي لإلستالماة
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب الموتبات الراغبين في أو يوونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

