 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنساان والحيااة وتيوهاده بالمياا يم
األساسية التي تجعله معتياً بدهنه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراهة التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودهة.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما هحقق أ داف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التيكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحا والتادرهو والتتبال المنهجاي واساتخدام المراجال
وتعود طرق الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوهاتها المختلية في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادهن الحياة بمستوى الئق.
 .9تخرهج عدداً من المتعلمين والمؤ لين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاهة المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشاكالتهم اليكرهاة واالنيعالياة ومسااعدتهم علاى اجتياا
ذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من اال دهاد من العلم النافل والعمال الصاالو واسات الل أوقاات
اليراغ على وجه مييد تيد ر به شخصية اليرد وأحوال المجتمل .
 .13تكوهن الوعي اإلهجابي الذي هواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجا ات المضللة.

توقيل مدهرة المدرسة/
..........................................

 .1تزويد الطلبة اللعرفةة الفيلةةا الة إلة دهةدالحي للماةلح إلاةم كةم العرة ل ال بفع والرعةم هلةن الةس وتملةاغ العلةلظم لل لة هلةن ةعاحف
الطبار ل لخافحل لخدإل االنللن.
 .2اكللب الطلب العهلرات الفيلةا
 .3االلهلم ةي ت عيغ البصافح الفيلةا والفهي
 .4ترعيد الطةب هلن الللا للاع ةي ال ف اف وإلغ احعهل
 oال ف افال أإللي
 oال ف اف النلقد
 oال ف اف الرةقي
 .5االلهلم ةي ت عيغ ارضلالتجلحلت الفيلةا الللاع وتنعا هل
 .6االلهلم ةي ت عيغ العاعل الفيلةا وتعجاههل
 .7االلهلم ةي اك للب القدرح هلن تذوق وتقديف النعاكي الجعللا والفنا
 .8الراك ان إلللح الفيلةالت إلللح كا وإل جدلح يع غ ان ترلرك ةي صنرهلواا لر افاحاغ
 .9تنعا القدرح هلن ال رف واالا لر وترعيد الطللب هلن هعلا ال جفيد وال رعاي
 .11االلهلم ةي تنعا االل قةل الذحني الل قدم نمع اك رلةللرةقلت انفله
 .11تنعا القدرح هلن لرال الفيلةالت انفله وقدرته هلن ترلاعنفله
 .12ال رفف هلن لور ل المالح ةي وصف االة لر الفيلةا وإلرفة الرنلصفااللللا ةي هلي العنطس
 .13ةهي ال ف اف القاللي او االل داللي ةاللفيلةالت
 .14ت عيغ االللس الفيلةي المديث إلغ إلفلحاي وكقلظس وإلصطلملت ورإلع والللا إلرللج إلعل ترطي الطللب ثقلة ريلةا
 .15اافا ان إلجلل الفيلةالت يرعم هلىللعؤكدات كعل يرعم هلن االك علالت
 .16االلهلم ةي ت عيغ وتملاغ ال ف اف النلقدالفرلل وترعاي الخبفح وال ف اف ال ملالي
 .17ت عيغ إلاعل هند الطلب نمع تذوقللفيلةالت لخلس جام ريلةي الرع
 .18اافا احعا الفيلةالت لاس ةقط ةي الرلعإلللطبارا ام وايضل ةي الرلعم الرل في
 .19واالج علها والللعكا واالق صللي وغافحل ال ااف إلغ االنرط االنللنا
توقيل مدهرة المدرسة/
..........................................

معلومات عن المعلمة

 االلي:
 العؤحم:
 ال خصص:
 الصفعف ال ي تدرلهل:
 إلعال ال دريس:
 ألي العدرل :

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

الي الدرس

ال لريخ

تعقاع العرلع

تعقاع العديفح

تع يع إلنهج إلللح الفيلةالت
األلبعع

للفصم الدرالي األول

ال لريخ
إلغ

الدروس

إلن

1

األكد 1439/12/22

الخعاس 1439/12/26

2
3
4

األكد 1439/1/29
األكد 144 /1/ 6
األكد 1441/1/13

الخعاس 1441/1/3
الخعاس 1441/1/11
الخعاس 1441/1/17

 تلاع الع لللةت الهندلا غاف العن ها  -نظفي ذات المديغ  -تلاع نظفي ذات المديغ
 الدوال - .الدوال النلبا  -لوال الجذر ال فااري

5

األكد 1441/1/21

الخعاس 1441/1/24

 تملام ال عااةت البالنا للدوال والرةقلت - .تلاع تملام ال عااةت البالنا للدوال والرةقلت  -االتصلل والنهليلت.

6

األكد 1441/1/27

الخعاس 1441/2/2

7

األكد 1441/2/5

الخعاس 1441/2/9

8

األكد 1441/2/12

الخعاس 1441/2/16

 تلاع االتصلل والنهليلت - .القاي القصعع وإل علط إلردل ال اف - .تلاع القاي القصعع وإل علط إلردل ال اف.
 الدوال الفظال (األم) وال معيةت الهندلا  - .تلاع الدوال الفظال (األم) وال معيةت الهندلا  - .الرعلالت هلن
الدوال وتفكا لال اغ.
 تلاع الرعلالت هلن الدوال وتفكا لال اغ - .الدراللت ال جفيبا والعلما واللعةكظ  - .ال ملام ادكصلظص.

9

األكد 1441/2/19

الخعاس 1441/2/23

تلاع ال ملام ادكصلظص .االك علل العرفوط - .تلاع االك علل العرفوط - .االك علل وال ع يرلت االك عللا .

11
11

األكد 1441/2/26
األكد 1441/3/3

الخعاس 1441/2/31
الخعاس 1441/3/7

 تلاع االك علل وال ع يرلت االك عللا  - .ال ع يع الطباري - .تلاع ال ع يع الطباري.
 ال ع يرلت ذات المديغ - .تلاع ال ع يرلت ذات المديغ - .كللب النهليلت جبفيلً.

12

األكد 1441/3/11

الخعاس 1441/3/14

 تلاع كللب النهليلت جبفيل - .الععلس واللفه الع جه  - .تلاع الععلس واللفه الع جه .

13

األكد 1441/3/17

الخعاس 1441/3/21

 العر قلت - .تلاع العر قلت.

األكد 1441/3 /24
14
األكد 1441/ 4/2
15
 17+16األكد 1441/4/9

الخعاس 1441/3/28
الخعاس 1441/4/6
الخعاس 1441/4/21

 العللك تمت العنمنن وال لإلم - .تلاع العللك تمت العنمنن وال لإلم.

الع لارلت اعصفهل لواال  -تلاع الع لارلت اعصفهل لوال  -المتتابعات المتسلسالت الحسابية
 تلاع الع لارلت الع لللةت المللاا  -الع لارلت والع لللةت الهندلا  -الع لللةت الهندلا غاف العن ها .

 النظفي األلللا ةي ال فلةم وال لإلم - .تلاع النظفي األلللا ةي ال فلةم وال لإلم.
 االا بلرات

إلةكظلت

الخط ال فصالا ل نفاذ العهعلت ال رلاعا لدروس الفيلةالت لاام الفصم
الاعم

ال لريخ

العهع

العهلرات

هدل المصص

العكدح

الصف

 6كصص
إلخصص ل هائ
العكدح والفصم

البمث هبف
الععاقع
ادل فونا

هعم إللصقلت

لور الع رلع

 تعجاه الطللبلت للبمث  البمث ةي إلعاقع
الرب الرن بعتا هغ
ةي إلعاقع ادن فنت هغ
إلرلعإللت تللهد هلن
إلرلعإللت إةلةا كعل
ال خةص العرلعإللت:
ةهي الدرس.
إلعةعع الدرس.
ال ن لج  -تلخاص
 إلطللب الطللبلت اإهدال  تقديي هفض ل عةاح
العرلعإللت ال ي تعصلغ
الرفض للعرلعإللت ال ي
لهل ةي البمث.
تعصلغ لهل.

ال طباس

الفصم
الع لارلت والع لللةت

ادجفاءات
لور العرلع

إلعةعع الدرس

الزإلغ

 25لقاق

 جعع صعرا إل نعه إلغ
 تعجاه الطللبلت إلن
إلجةت وك .
كافا هعم العلصقلت.
 تعةاح الهدف ال رلاعي  ال رلون ةي هعم
إللصقلت ت ضعغ األة لر
إلغ القالم ارعم
 21لقاق
الفظال والففها ال ي
العلصقلت.
ةهعهل اةل الدرس.

األلوات

إلللح امث
تم عي هلن
إلرلعإللت كعل
إلعةعع الدرس

إلجةت
ك هلعا

الع لارلت اعصفهل لوال

االل فاتاجالت

ترلي ترلوني

إلهلرح ال ف اف

ال قعيي

وةمي إلفهعم
الع لارلت
المللاا
والهندلا .

كدلي نعع
الع لار اآلتا :
21, 14, 7,….

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

