 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستتقيم بهتا رةترة المتتعلم التى الاتوس واإلرستاس والحيتاة وتلوفتده بالم تا يم
األساسية التي تجعله معتلاً بدفنه قادراً على الدعوة اليه والدفاع عنه.
 .3تماين االرتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لرافة التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملاة العربية السعودفة.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما فحقق أ داف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية الت اير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدرفب والتتبع المنهجي واستخدام المراجتع وتعتود
طرق الدراسة السليمة.
 .7اعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوفاتها المختل ة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادفن الحياة بمستوى الئق.
 .9تخرفج عدداً من المتعلمين والمؤ لين مسلاياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة اسالمية سليمة.
 .11رعافة المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشاالتهم ال ارفة واالر عالية ومساعدتهم على اجتياز تهه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12اكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدفاد من العلتم النتافع والعمتل الصتالس واستتوالل أوقتات
ال راغ على وجه م يد تلد ر به شخصية ال رد وأحوال المجتمع .
 .13تاوفن الوعي اإلفجابي الهي فواجه به المتعلم األفاار الهدامة واالتجا ات المضللة.
توقيع مدفرة المدرسة/
.......................................................

 .1تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة مثل حلل المكلةلةالةبرو والعملل عللق وللس وتحلليا اللللالل للى للا عللق للاهر الطبيعلة لىللريرها
لردمةاالنلان.
 .2اكلاب الطلبة المهارات الرياضية
 .3االلهام في تةليا البصيرة الرياضيةوالفهم
 .4تعليد الطالب علق الاليا لليمة في الىفةير وما اهمها
 oالىفةيرالىأملي
 oالىفةير الناقد
 oالىفةير العالقي
 .5االلهام في تةليا بعضاالتجاهات الرياضية اللليمة وتنميىها
 .6االلهام في تةليا الميلل الرياضيةوتلجيهها
 .7االلهام في اكىلاب القدرة علق تذوق وتقدير النلاحي الجماليةوالفنية
 .8ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومىجددة يمةا ان تكارك في صنعهاوابىةار براهيا
 .9تنمية القدرة علق الةكف واالبىةار وتعليد الطالبة علق عمليةالىجريد والىعميم
 .11االلهام في تنمية االلىقالل الذهني بالىقدم نحل اكىكافالعالقات بنفله
 .11تنمية القدرة علق درالة الرياضيات بنفله وقدرته علق تعليمنفله
 .12الىعرف علق دور ل ة الحياة في وصف االفةار الرياضية ومعرفة العناصرااللالية في علم المنطس
 .13فهم الىفةير القيالي او االلىداللي فيالرياضيات
 .14تةليا االلاس الرياضي الحديث ما مفاهيم وحقالس ومصطلحات ورملزوالاليا معالجة مما تعطي الطالبة ثقافة رياضية
 .15ابراز ان مجال الرياضيات يكمل علىالمؤكدات كما يكمل علق االحىماالت
 .16االلهام في تةليا وتحليا الىفةير الناقدالفعال وتعميم الربرة والىفةير الىحليلي
 .17تةليا ميلل عند الطلبة نحل تذوقالرياضيات لرلس جيل رياضي بارع
 .18ابراز اهمية الرياضيات ليس فقط في العللمالطبيعية بل وايضا في العللم العلةرية
 .19واالجىماعية واللللكية واالقىصاديةوغيرها الةثير ما االنكطة االنلانية
توقيع مدفرة المدرسة/
..........................................

معلومات عن المعلمة

 االلم:
 المؤهل:
 الىرصص:
 الصفلف الىي تدرلها:
 ملاد الىدريس:
 ألم المدرلة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
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11
11
12
13
14
15
16
17

الم الدرس

الىاريخ

تلقيع المعلمة

تلقيع المديرة

تلزيع منهج مادة الرياضيات
األلبلع

الىاريخ
ما

إلق

1

األحد 1439/12/22

الرميس 1439/12/26

الفصل الدرالي األول
الدروس
 -الىهيئة للفصل األول  -الدوال

2

األحد 1439/1/29

الرميس 1441/1/3

3

األحد 144 /1/ 6

الرميس 1441/1/11

4

األحد 1441/1/13

الرميس 1441/1/17

تحليللل الىمثلليالت البيانيللة للللدوال والعالقللات  -االتصللال ولللللك
طرفي الىمثيل البياني والنهايات
القيم القصلو ومىللط الى ير  -اوىبار منىصف الفصل
الللدوال الرليلللية )األمل والىحللليالت الهندلللية  -العمليللات علللق
الدوال وتركيا دالىيا

5

األحد 1441/1/21

الرميس 1441/1/24

العالقات والدوال العةلية  -اوىبار الفصل األول

6

األحد 1441/1/27

الرميس 1441/2/2

7

األحد 1441/2/5

الرميس 1441/2/9

8

األحد 1441/2/12

الرميس 1441/2/16

9

األحد 1441/2/19

الرميس 1441/2/23

11

األحد 1441/2/26

الرميس 1441/2/31

11

األحد 1441/3/3

الرميس 1441/3/7

12

األحد 1441/3/11

الرميس 1441/3/14

الىهيئة للفصل الثاني  -تمثيل الدوال األلية بيانيا
حلللل المعلللادالت والمىباينلللات األللللية  -الللغاريىملللات واللللدوال
الللغارتمية
اوىبار منىصف الفصل الثاني  -وصالص الللغاريىمات
حل المعادالت والمىباينات الللغاريىمية  -الللغاريىمات العكرية
 اوىبار الفصل الثانيالىهيئلللة للفصلللل الثاللللث  -المىطابقلللات المثلثيلللة  -اثبلللات صلللحة
المىطابقات المثلثية
المىطابقللات المثلثيللة لمجملللع زاويىلليا والفللرق بينهمللا  -اوىبللار
منىصف الفصل الثالث
المىطابقللات المثلثيللة لضللعف الزاويللة ونصللفها  -حللل المعللادالت
المثلثية  -اوىبار الفصل الثالث

13

األحد 1441/3/17

الرميس 1441/3/21

الىهيئة للفصل الرابع  -القطلع المةافئة

14

األحد 1441/3 /24

الرميس 1441/3/28

15

األحد 1441/ 4/2

الرميس 1441/4/6

17+16

األحد 1441/4/9

الرميس 1441/4/21

القطلع الناقصة والدوالر  -القطلع الزالدة
اوىبللللللار منصللللللف الفصللللللل الرابللللللع  -تحديللللللدأنلاع القطلللللللع
المرروطيةودورانها
االوىبارات

مالحظات

الرطة الىفصيلية لىنفيذ المهمات الىعليمية لدروس الرياضيات داول الفصل
اليلم

الىاريخ

المهمة

المهارات

عدد الحصص

الصف

اللحدة

 6حصص
مرصصة لىهيئة
اللحدة والفصل

البحث عبر
الملاقع
اإللةىرونية

مهارة
المذاكرة ) ل

دور المتعلمة

اللمن

 تلجيه الطالبات للبحث  البحث في ملاقع
الكبةة العنةبلتية عا
في ملاقع اإلنىرنت عا
معللمات تلاعد علق
معللمات إضافية حلل
الىرالص المعللمات:
فهم الدرس.
ملضلع الدرس.
الىنىاج  -تلريص
 مطالبة الطالبات بإعداد  تقديم عرض لىلضيح
المعللمات الىي تلصلا
العرض للمعللمات الىي
لها في البحث.
تلصلا لها.

 25دقيقة

 تدويا المعللمات
 تلزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهىمام علق
وتلجيه الطالبات إلق
الملصقات أثناء قراءة
كىابة أي معللمات
الدرس.
مثيرة لالهىمام وأي
ألئلة يرغبا في معرفة  تدويا األلئلة الىي
إجاباتها أثناء قراءتها
يرغبا في معرفة
للدرس.
إجاباتها أثناء قراءتها
للدرس.

 21دقيقة

تدويا المالحظات
"طرح األلئلة"

الفصل
تحليل الدوال

اإلجراءات
دور المعلمة

ملضلع الدرس

األدوات

مادة بحث
تحىلي علق
معللمات حلل
ملضلع الدرس

بطاقات الصقة،
كىاب الطالا

الدوال

االلىراتيجيات

حل المكةالت

الىعلم الىعاوني

الىقليم

صفي مجملعات
جزلية ما
مجملعة األعداد
الحقيقة.

الىعملي الدوال
واحلبي قيمها
ومجاالتها.

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

