 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تسيتقيم بهيا ة يرة الميتعلم لليى الإليوا واإلةسياا والحيياة وتموايده بالم يا يم
األساسية الت تجعله معتماً بدانه قادراً على الدعوة لليه والدفاع عنه.
 .3تمإلين االةتماء الح ألمة اإلسالم الحاملة لرااة التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالم العام والوطن الخاص المملإلة العربية السعوداة.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما احقق أ داف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية الت إلير العلم لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدراب والتتبع المنهج واسيتخدام المراجيع وتعيود
طرق الدراسة السليمة.
 .7لعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوااتها المختل ة ف مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل ف ميادان الحياة بمستوى الئق.
 .9تخراج عدداً من المتعلمين والمؤ لين مسلإلياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوع األسري لبناء أسرة لسالمية سليمة.
ي ه
 .11رعااة المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشإلالتهم ال إلراة واالة عالية ومساعدتهم على اجتييا
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12لكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من اال دااد مين العليم النيافع والعميل الصيالت واسيتقالل أوقيات
ال راغ على وجه م يد تمد ر به شخصية ال رد وأحوال المجتمع .
 .13تإلوان الوع اإلاجاب ال ي اواجه به المتعلم األفإلار الهدامة واالتجا ات المضللة.
توقيع مدارة المدرسة/
.......................................................

 .1تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدداهم للييدام م دل ادل المادكلةالكبرع والعمدل علدت سلد وتيادي الغلداعل للوالد علدت دغامر الطبيعدة لوادريرما
لردمةاالناان.
 .2اكااب الطلبة المهارات الرياضية
 .3االلهام في تكغي البصيرم الرياضيةوالفه
 .4تعغيد الطالب علت الالي لليمة في الوفكير وم اممها
 oالوفكيرالوأملي
 oالوفكير الناقد
 oالوفكير العالقي
 .5االلهام في تكغي بعضاالتجامات الرياضية الاليمة وتنميوها
 .6االلهام في تكغي الميغل الرياضيةوتغجيهها
 .7االلهام في اكوااب القدرم علت تذوق وتقدير النغااي الجماليةوالفنية
 .8اهراك ان ماهم الرياضيات ماهم اية وموجدهم يمك ان تاارك في صنعهاوابوكار برامي
 .9تنمية القدرم علت الكاف واالبوكار وتعغيد الطالبة علت عمليةالوجريد والوعمي
 .11االلهام في تنمية االلوقالل الذمني بالوقدم نيغ اكواافالعالقات بنفاه
 .11تنمية القدرم علت هرالة الرياضيات بنفاه وقدرته علت تعليمنفاه
 .12الوعرف علت هور لاة الييام في وصف االفكار الرياضية ومعرفة العناصرااللالية في عل المنط
 .13فه الوفكير القيالي او االلوداللي فيالرياضيات
 .14تكغي االلاس الرياضي اليديث م مفامي واقاع ومصطليات ورمغزوالالي معالجة مما تعطي الطالبة ثقافة رياضية
 .15ابراز ان مجال الرياضيات يامل علىالمؤكدات كما يامل علت االاوماالت
 .16االلهام في تكغي وتياي الوفكير الناقدالفعال وتعمي الربرم والوفكير الويليلي
 .17تكغي ميغل عند الطلبة نيغ تذوقالرياضيات لرل جيل رياضي بارع
 .18ابراز اممية الرياضيات ليس فقط في العلغمالطبيعية بل وايضا في العلغم العاكرية
 .19واالجوماعية والالغكية واالقوصاهيةوغيرما الك ير م االناطة االناانية
توقيع مدارة المدرسة/
..........................................
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الواريخ

تغقيع المعلمة

تغقيع المديرم

تغزيع منهج ماهم الرياضيات
األلبغع

الواريخ
م

إلت

1

األاد 1439/12/22

الرميس 1439/12/26

الفصل الدرالي األول
الدروس
 -الوهيئة للفصل األول  -الدوال

2

األاد 1439/1/29

الرميس 1441/1/3

3

األاد 144 /1/ 6

الرميس 1441/1/11

4

األاد 1441/1/13

الرميس 1441/1/17

تيليل الوم يالت البيانية للدوال والعالقات  -االتصال وللغك
طرفي الوم يل البياني والنهايات
القي القصغع وموغلط الواير  -اسوبار منوصف الفصل
الدوال الرعياية (األم) والويغيالت الهندلية  -العمليات علت
الدوال وتركي هالوي

5

األاد 1441/1/21

الرميس 1441/1/24

العالقات والدوال العكاية  -اسوبار الفصل األول

6

األاد 1441/1/27

الرميس 1441/2/2

7

األاد 1441/2/5

الرميس 1441/2/9

8

األاد 1441/2/12

الرميس 1441/2/16

9

األاد 1441/2/19

الرميس 1441/2/23

11

األاد 1441/2/26

الرميس 1441/2/31

11

األاد 1441/3/3

الرميس 1441/3/7

12

األاد 1441/3/11

الرميس 1441/3/14

الوهيئة للفصل ال اني  -تم يل الدوال األلية بيانيا
ال المعاهالت والموباينات األلية  -اللغغاريومات والدوال
اللغغارتمية
اسوبار منوصف الفصل ال اني  -سصاعص اللغغاريومات
ال المعاهالت والموباينات اللغغاريومية  -اللغغاريومات
العارية  -اسوبار الفصل ال اني
الوهيئة للفصل ال الث  -الموطابقات الم ل ية  -اثبات صية
الموطابقات الم ل ية
الموطابقات الم ل ية لمجمغع زاويوي والفرق بينهما  -اسوبار
منوصف الفصل ال الث
الموطابقات الم ل ية لضعف الزاوية ونصفها  -ال المعاهالت
الم ل ية  -اسوبار الفصل ال الث

13

األاد 1441/3/17

الرميس 1441/3/21

الوهيئة للفصل الرابع  -القطغع المكافئة

14

األاد 1441/3 /24

الرميس 1441/3/28

15

األاد 1441/ 4/2

الرميس 1441/4/6

17+16

األاد 1441/4/9

الرميس 1441/4/21

القطغع الناقصة والدواعر  -القطغع الزاعدم
اسوبار منصف الفصل الرابع  -تيديدأنغاع القطغع
المرروطيةوهورانها
األسوبارات

مالاظات

مغضغع الدرس

الدوال

المكوابات والمفرهات
الجديدم

المجمغعة
تقنيات الوعل والغلاعل
الومهيد

الماهم

الرياضيات  5ـ الماوغع الرامس

نماذج وعينات

جهاز تاجيل
أجهزم عرض
أسرع .......
مراجع وهوريات
ما المقصغه مجمغعات جزعية م مجمغعة األعداه اليقيقة؟
الميوغع وفرض الدرس

األمداف الالغكية

مجامات

صغر

األناطة

الواريخ
اليصة
الفصل
لغاات ورلغمات

الوراتيجيات الوعلي
البديلة

مثال :2

أن تصف الطالبة
الوعمال رمز الفورم
مجمغعات جزعية م
مجمغعة األعداه اليقيقة .اكوبي كال م المجمغعات اآلتية بالوعمال رمز الفورم:
[)- 8, 16
- 8 < x ≤ 16 (a
أن تاوعمل الطالبة الدوال
)(- ∞, 11
وتيا قيمها ومجاالتهاx < 11 (b .
انظري كواب الطالبة .
أن تقغم الطالبة بدرالة تدرب وال الماألة:
اكوبي كل مجمغعة مما يأتي بالوعمال الصفة المميزم للمجمغعة،
الم ال وف المطلغب
وبالوعمال رمز الفورم إن أمك ( :الم االن )1, 2
للمااعدم علت الفه .
{- 4, - 3, - 2, - 1, …} (4
أوجدي قي كل هالة م الدوال اآلتية( :م ال )4
أن تيل الطالبة المااعل g (x) = 2x2 + 18x – 14 (19
g (9) (a
وف المطلغب.
تبرير :أي الجمل اآلتية الوي تصف الدالة المعرفة م المجمغعة X
إلت المجمغعة  Yباكل صييح ،وأيها ساطئة؟ وإذا كانت ساطئة
فأعيدي كوابوها لوصبح صييية.
 )57ال يرتبط عنصران أو أك ر م  Xبالعنصر نفاه م .Y
انظري كواب الطالبة
االسوبارات الافغية االسوبارات الويريرية المالاظة المناقاة الودريبات
أهوات الوقغي
الوقغي الروامي

موابعة ال أناطة الكواب

الغاج المنزلي

 oال الماكالت
 oاالكوااف
وااللوقصاء
 oالصف الذمني
 oالرراعط الذمنية

فيل تعليمي

تقيي الهدف
صفي مجمغعات جزعية
م مجمغعة األعداه
اليقيقة.
الوعملي الدوال وااابي
قيمها ومجاالتها.
قغمي بدرالة الم ال
وف المطلغب للمااعدم
علت الفه .

 oالوعل الذاتي
 oالوعل الوعاوني

الي المااعل وف
المطلغب.

 oأسرع ........

األناطة الغاجبات المنزلية أسرع ....
ال تدريبات كواب الوماري
ال المعلمة.......................................... /

األخوة 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 الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
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 خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً 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 داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025

0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
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

