اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة الثانوية
متابعة تحقيق الوالء هلل وحده  ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كافة جوانبها.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة  ،وتزويدها بالمفاهيم األساسية
والثقافة اإلسالمية التي تجعلها معتزة باإلسالم قادرة على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي إلى أمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن الخاص ( المملكة العربية السعودية ) بما يوافق هذه السن من تسام في األفق وتطلع إلى
العلياء  ،وقوة في الجسم.
تعهد قدرات الطالبة  ،واستعداداتها المختلفة التي تظهر في هذه الفترة  ،وتوجيهها وفق ما يناسبها وما يحقق أهداف التربية اإلسالمية
في مفهومها العام .
تنمية التفكير العلمي لدى الطالبة  ،وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي  ،واستخدام المراجع  ،والتعود على طرق الدراسة
السليمة.
إتاحة الفرصة أمام الطالبات القادرات  ،وإعدادهن لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا والكليات الجامعية  ،في
مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدد من المؤهالت مسلكيا وفنيا لسد حاجة البالد في المرحلة األولى من التعليم والقيام بالمهام الدينية واألعمال الفنية من
(زراعية وتجارية وصناعية ) وغيرها.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
إعداد الطالبات للجهاد في سبيل هللا روحيا وبدنيا.
رعاية الشباب على أساس اإلسالم ،وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح
وسالم.
إكسابهن فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوين الوعي اإليجابي الذي تواجه به الطالبة األفكار الهدّامة واالتجاهات المضلّلة.

األهداف العامة لمادة
 -1تزويد الطالبات بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهن للحياة مثل حل المشكلة الكبرى والعمل على خلق وتحسين
الوسائل للتغلب على ظواهر الطبيعة لتسخيرها لخدمة االنسان.
 -2اكساب الطالبات المهارات الرياضية
 -3االسهام في تكوين البصيرة الرياضية والفهم
 -4تعويد الطالبات على اساليب سليمة في التفكير ومن اهمها


التفكير التأملي



التفكير الناقد



التفكير العالقي

 -5االسهام في تكوين بعض االتجاهات الرياضية السليمة وتنميتها
 -6االسهام في تكوين الميول الرياضية وتوجيهها
 -7االسهام في اكتساب القدرة على تذوق وتقدير النواحي الجمالية والفنية
 -8ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومتجددة يمكن ان يشارك في صنعها وابتكار براهين

 -1تنمية القدرة على الكشف واالبتكار وتعويد الطالبة على عملية التجريد والتعميم
 -2االسهام في تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشاف العالقات بنفسها
 -3تنمية القدرة على دراسة الرياضيات بنفسها وقدرتها على تعليم نفسها
 -4التعرف على دور لغة الحياة في وصف االفكار الرياضية ومعرفة العناصر االساسية في علم المنطق
 -5فهم التفكير القياسي او االستداللي في الرياضيات
 -6تكوين االساس الرياضي الحديث من مفاهيم وحقائق ومصطلحات ورموز واساليب معالجة مما يعطي الطالبة ثقافة
رياضية
 -7ابراز ان مجال الرياضيات يشمل على المؤكدات كما يشمل على االحتماالت
 -8االسهام في تكوين وتحسين التفكير الناقد الفعال وتعميم الخبرة والتفكير التحليلي
 -9تكوين ميول عند الطالبات نحو تذوق الرياضيات لخلق جيل رياضي بارع
 -11ابراز اهمية الرياضيات ليس فقط في العلوم الطبيعية بل وايضا في العلوم العسكرية واالجتماعية والسلوكية
واالقتصادية وغيرها الكثير من االنشطة االنسانية
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الدروس
 التهيئة للفصل األول  - 11الدوال تحليل التمثيالت البيانية للدوال والعالقات  - 11االتصال وسلوك طرفي التمثيل البياني والنهايات القيم القصوى ومتوسط التغير اختبار منتصف الفصل الدوال الرئيسية (األم) والتحويالت الهندسية العمليات على الدوال وتركيب دالتين العالقات والدوال العكسية اختبار الفصل األول التهيئة للفصل الثاني تمثيل الدوال األسية بيانيا حل المعادالت والمتباينات األسية اللوغاريتمات والدوال اللوغارتمية اختبار منتصف الفصل الثاني خصائص اللوغاريتمات حل المعادالت والمتباينات اللوغاريتمية اختبار الفصل الثاني اللوغاريتمات العشرية التهيئة للفصل الثالث اثبات صحة المتطابقات المثلثية المتطابقات المثلثية المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما اختبار منتصف الفصل الثالث المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها حل المعادالت المثلثية اختبار الفصل الثالث التهيئة للفصل الرابع القطوع المكافئة القطوع الناقصة والدوائر القطوع الزائدة اختبار منصف الفصل الرابع تحديد أنواع القطوع المخروطية ودورانهااالختبارات

مالحظات

الصف

المــــادة

الثالث ثانوي

رياضيات

اليـوم

الدرس

تحليل الدول

التاريخ

ملخص الوحدة

الدوال – تحليل التمثيالت البيانية للدوال و العالقات – االتصال و سلوك طرفي
التمثيل البياني و النهايات – القيم القصوى و متوسط معدل التغير – الدالة الرئيسية
و التحويالت الهندسية – العمليات على الدوال و تركيب دالتين

الحصة

العالقات و الدوال العكسية

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى:
* استكشاف تماثل منحنيات الدوال و إيجاد معكوس الدالة جبريا و هندسيا .
في نهاية هذه الوحدة تكون الطالبة قادرا على أن :
ستفهم المتعلمات :
 )1تصف مجموعات جزئية من مجموعة األعداد الحقيقية .
 حل مسائل عن األعداد النسبية . )4تستعمل التمثيل البياني لتقدير قيم الدالة .
 )2تتعرف على الدوال و يحسب قيمها .
 المقارنة بين األعداد النسبية و ترتيبها . )5تطبق نظرية القيمة المتوسطة على الدوال المتصلة  )6 .تحدد الفترات التي تكون فيها الدالة متزايدة
 – ضرب األعداد النسبية . ،ثابتة  ،متناقصة .
 قسمة األعداد النسبية . )7تجد متوسط معدل التغير للدالة .
 جمع و طرح االعداد النسبية لها نفس المقامات. -يجمع و طرح األعداد النسبية ذات المقامات المختلفة.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س :

س :
:

ستعرف المتعلمات :
::

 الدوال
 تحليل التمثيالت البيانية للدوال و العالقات
 االتصال و سلوك طرفي التمثيل البياني و النهايات
 القيم القصوى و متوسط معدل التغير
 الدوال الرئيسية و التحويالت الهندسية
 العمليات على الدوال و تركيب دالتين
 العالقات و الدوال العكسية

ستكون المتعلمات قادرات على :
وصف مجموعة جزئية من مجموعة األعداد الحقيقية .
التعرف على الدوال و حساب قيمها .
استعمال التمثيل البياني لتقدير قيم الدالة .
تطبيق نظرية القيمة المتوسطة على الدالة المتصلة .
تحديد الفترات التي تكون فيها الدالة متزايدة ثابته ،
متناقصة .

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

 خرائط
مفاهيم
وخرائط
ذهنية .
 كتابة قصة .
 عمل
مطوية
.

المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي



تهيئة وتمهيد بعرض قصة من الحياة عن زيارة مدينة األلعاب حيث كان رسم الدخول
للكبار عشرة رياالت وللصغار خمس رياالت أستخدم الخطوات األربع لحساب ما تدفعه
أسرة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال صغار  -وكذلك عرض تهيئة الوحدة من
الكتاب المدرسي ومناقشة الطالبات فيها .
وأ قوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة أو بروشور توضيحي تقوم أحد
الطالبات بقراءتها ومتابعة جميع الطالبات ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة .
عرض األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عن طريق عرض المفردات والخبرات
التعليمية لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ( ماذا أعرف – ماذا
أريد أن أعرف  -ماذا تعلمت ) فتقوم المعلمة بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على
الطالبات ثم تقوم الطالبات بتسجيل ما تعرفونه عن المفردة وتقوم المعلمة بعد االطالع
على الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات
أو شرائح البوربوينت ومناقشة الطالبات في ذلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات
وخبرات التعلم .
عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالبات عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات
ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلمة .
توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة
لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها
مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلمة في حصة لذلك ويمكن
االستعانة بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .
توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة وتقوم الطالبات بتعبئة هذا
الملف من أذهانهم ومتابعة المعلمة وتعزيز ما يحتاج لذلك .
تكليف الطالبات بحل اسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة
.
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين
المجوعات حتى تعم الفائدة منها جميع الطالبات ومناقشتها مع المعلمة
تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلمة لمفردات الوحدة وتوزع على المجموعات ومناقشة
المجموعات فيها.
عقد مسابقة بين الطالبات تكون من إعداد المجموعات نفسها تتبادل فيها المجموعات
إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون
لجنة التح كيم من المعلمة وبعض الطالبات المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي .
عقد اختبار لنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالبات لمفردات الوحدة .
كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة .

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

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

