معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيممدإل اميم مية التممي تسمتقي بهمما علمرإل المممتعل إللمى الامموا وامعسماا والحيمماإل وت و مده بالم مما ي
األيايية التي تجعله معت اً بد نه قادراً على الدعوإل إلليه والدفاع عنه.
 .3تماين االعتماء الحي ألمة امي م الحاملة لرا ة التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن امي مي العام والوطن الخاص المملاة العربية السعود ة.
 .5تعهد قدرات المتعل وايتعداداته وتوجيهها لما حقق أ داف التربية امي مية.
والتتبما المنهجمي وايمتخدام المراجما وتعمود
 .6تنمية الت اير العلمي لدى المتعل وتعميق روح البحث والتمدر
طرق الدراية السليمة.
 .7إلعداد المتعل القادر لمواصلة الدراية بمستو اتها المختل ة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة يائر المتعلمين للعمل في مياد ن الحياإل بمستوى الئق.
 .9تخر ج عدداً من المتعلمين والمؤ لين مسلاياً وفنياً لسد حاجة الب د.
 .11تحقيق الوعي األيري لبناء أيرإل إلي مية يليمة.
 .11رعا ة المتعلمين على أياس امي م وع ج مشا ته ال ار ة واالع عاليمة ومسماعدته علمى اجتيماه م ه
المرحلة من حياته بنجاح وي م.
 .12إلكسابه مهارإل المطالعة النافعة والرغبة من االهد اد من العل النافا والعمل الصالح وايتغ ل أوقات ال راغ
على وجه م يد ت د ر به شخصية ال رد وأحوال المجتما .
 .13تاو ن الوعي ام جابي ال ي واجه به المتعل األفاار الهدامة واالتجا ات المضللة.
توقيا مد رإل المدرية/
.......................................................
معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة مثل حل المشكلةالكبرى والعمل على خلق وتحسين الوسائل للتغلب على ظواهر الطبيعة لتسخيرها لخدمةاالنسان.
 .1اكساب الطلبة المهارات الرياضية
 .2االسهام في تكوين البصيرة الرياضيةوالفهم
 .3تعويد الطالب على اساليب سليمة في التفكير ومن اهمها
 oالتفكيرالتأملي
 oالتفكير الناقد
 oالتفكير العالقي
 .4االسهام في تكوين بعضاالتجاهات الرياضية السليمة وتنميتها
 .5االسهام في تكوين الميول الرياضيةوتوجيهها
 .6االسهام في اكتساب القدرة على تذوق وتقدير النواحي الجماليةوالفنية
 .7ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومتجددة يمكن ان تشارك في صنعهاوابتكار براهين
 .8تنمية القدرة على الكشف واالبتكار وتعويد الطالبة على عمليةالتجريد والتعميم
 .9االسهام في تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشافالعالقات بنفسه
 .11تنمية القدرة على دراسة الرياضيات بنفسه وقدرته على تعليمنفسه
 .11التعرف على دور لغة الحياة في وصف االفكار الرياضية ومعرفة العناصراالساسية في علم المنطق
 .12فهم التفكير القياسي او االستداللي فيالرياضيات
 .13تكوين االساس الرياضي الحديث من مفاهيم وحقائق ومصطلحات ورموزواساليب معالجة مما تعطي الطالبة ثقافة رياضية
 .14ابراز ان مجال الرياضيات يشمل علىالمؤكدات كما يشمل على االحتماالت
 .15االسهام في تكوين وتحسين التفكير الناقدالفعال وتعميم الخبرة والتفكير التحليلي
 .16تكوين ميول عند الطلبة نحو تذوقالرياضيات لخلق جيل رياضي بارع
 .17ابراز اهمية الرياضيات ليس فقط في العلومالطبيعية بل وايضا في العلوم العسكرية
 .18واالجتماعية والسلوكية واالقتصاديةوغيرها الكثير من االنشطة االنسانية
توقيا مد رإل المدرية/
..........................................
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المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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المســرد
م

التاريخ

اسم الدرس

توقيع المعلمة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
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توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات
األسبوع

الفصل الدراسي األول

التاريخ
من

الدروس

إلى

التهيئة للفصل األول  -الدوال

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

2
3
4

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

الخميس 1441/1/3
الخميس 1441/1/11
الخميس 1441/1/17

تحلياللتمثيالتالبيانيةللدوالوالعالقات  -االتصالوسلوك طرفيالتمثياللبيانيوالنهايات
القيم القصوى ومتوسط التغير  -اختبار منتصف الفصل
الدوال الرئيسية (األم) والتحويالت الهندسية  -العمليات على الدوال وتركيب دالتين

5

األحد 1441/1/21

الخميس 1441/1/24

العالقات والدوال العكسية  -اختبار الفصل األول

6
7
8

األحد 1441/1/27
األحد 1441/2/5
األحد 1441/2/12

الخميس 1441/2/2
الخميس 1441/2/9
الخميس 1441/2/16

اختبار منتصف الفصل الثاني  -خصائص اللوغاريتمات

9

األحد 1441/2/19

الخميس 1441/2/23

حل المعادالت والمتباينات اللوغاريتمية  -اللوغاريتمات العشرية  -اختبار الفصل الثاني

11
11

األحد 1441/2/26
األحد 1441/3/3

الخميس 1441/2/31
الخميس 1441/3/7

التهيئة للفصل الثالث  -المتطابقات المثلثية  -اثبات صحة المتطابقات المثلثية

12

األحد 1441/3/11

الخميس 1441/3/14

13

األحد 1441/3/17

الخميس 1441/3/21

التهيئة للفصل الرابع  -القطوع المكافئة

14
15
17+16

األحد 1441/3 /24
األحد 1441/ 4/2
األحد 1441/4/9

الخميس 1441/3/28
الخميس 1441/4/6
الخميس 1441/4/21

القطوع الناقصة والدوائر  -القطوع الزائدة
اختبار منصف الفصل الرابع  -تحديدأنواع القطوع المخروطيةودورانها
األختبارات

التهيئة للفصل الثاني  -تمثيل الدوال األسية بيانيا
حل المعادالت والمتباينات األسية  -اللوغاريتمات والدوال اللوغارتمية

المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما  -اختبار منتصف الفصل الثالث
المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها  -حل المعاادالت المثلثياة  -اختباار الفصال
الثالث

0

معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

مالحظات

الصف

الثالث الثانوي

اليـوم

المــــادة
الدرس

الرياضيات

التاريخ

تهيئة الفصل االول

الحصة  -الفصل

الهدف
المفردات

األحد
/

 14 /هـ
-

االثنين
/

 14 /هـ
-

/

 14 /هـ

األربعاء
/

 14 /هـ

-

-

/

 14 /هـ
-

التهيئة للفصل االول.
المفردات الجديدة  :أقدم المفردات الجديدة في الفصل مستعملة الخطوات التالية :التعريف  :يقال للعالقتين انهما متعاكستان اذا وفقط كان ) (a ,bينتمي الي احدي العالقتين
ما العالقة بين منحني الدالة ومنحني الدالة العكسية
التقديم

مشروع الفصل

التهيئة

التقويم التشخيصي

فصل؟
َما َذا أَتَ َعلَّ ُم في ه َذا ا ْل ِ

مالحظات :

المشرفة التربوية

المعالجة

اعتمادا على
نتائج التقويم
قبل البدء في
التشخيصي
الفصل ،أتحقق
صفحة ( 8
من تمكن
) أستعمل
الطالبات من
المتطلبات السابقة تعليمات
مستعملة التهيئة مواجهة
في كتاب الطالبة حاجات
الطالبات
صفحة
الفردية قبل
(.)8
تنفيذ الفصل
و خالله .

اسلوب العمل
تستعمل الطالبات ما تعلموه اليجاد
قيم الدوال
اطلب إليهن اختيار دالة من
اهتماماتهم
فمثال تهتم الطالبة بكرة القدم لذا
بإمكانهم رصد عدد االهداف الذين
سجلوها خالل موسم كروي
عندم يقرر الطالبات ما هي الدالة
سيكتبونها
اطلب الي الطالبات تحديد الدالة
وتحديد مجالها

معلمة المادة

الثالثاء

الخميس

مديرة المدرسة

الصف

الثالث الثانوي

اليـوم

المــــادة
الدرس

الرياضيات

التاريخ

الدوال

الحصة  -الفصل

الهدف

أن تتعرف الطالبة علي الدوال واحسب قيمها
واجد مجالها .

التركيز

الترابط الراسي
ما قبل الدرس 1-1

المفردات

األحد
/

 14 /هـ

االثنين
/

الثالثاء

 14 /هـ

-

-

أسئلة التعزيز :

اطلب الي الطالبات قراءة فقرة لماذا ثم اسأل ؟
اعطي مثاال علي متغييرين يعطي الزيادة في احدهما الزيادة
دراسة المجموعات
في االخر
ورموزها
زيادة طول ارض غرفة يعطي زيادة في مساحتها
الدرس 1-1
اعطي مثاال علي متغييرين يعطي الزيادة في احدهما نقصا في
تعرف الدوال وحساب االخر
هل يمكن ان تعطي الزيادة في احد\ المتغيرين زيادة ونقصا في
قيمها وايجاد مجالها
المتغير
ما بعد الدرس
وصف مجموعات جزئية من مجموعات االعداد الحقيقية
الدرس 1-1
مثال ،2 ،1
تعيين مدي الدالة
تحديد الدالة
ومقطعها yواصفارها مثال  3و 4و  5و6

التقويم التكويني

استعمل تمارين تحقق من فهمك بعد كل مثال للتحقق من مدي
فهم الطالبات للمفاهيم

التدريب

أنوع أسئلة التدريبات (  ) 74 – 36مستعملة المستويات المقترحة
التالية :

دون المتوسط
ضمن المتوسط

األسئلة ( الواجب المنزلي )

55-74 ، 1-35
 37-1فردي74-36،

فوق المتوسط
أطلب إلى الطالبات مناقشة وحل أسئلة " مسائل مهارات
التفكير العليا " ،وأذكرهم بخطط حل المسألة.
اكتب :
أطلب إلى الطالبات حل تمرين ( )33في مجلة الصف ،ويمكن توظيف هذا

التمرين كأحد بدائل التقويم التكويني

معلمة المادة

مالحظات :

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

-

-

التقويم

التقوبم التكويني
استعمل االسئلة من  35-1للتأكد من فهم الطالبات
ثم استعمل الجدول اسفل الصفحة

المستوى

/

 14 /هـ

المواد و الوسائل

.

الواجب  :حل كتاب التمارين صفحة 4

/

-

الصفة المميزة رمز الدالة المتغير المستقل والتابع والمجال المناسب

التدريس

/

 14 /هـ

األربعاء
 14 /هـ

الخميس

تقويم تكويني :
تحقق من مدي استيعاب
الطالبات للمفاهيم الواردة في
الدرس 1--1
بطاقة مكافأة :
اذاكان
-4x
=)f(x
2x+5

الصف

الثلث الثانوي

اليـوم

المــــادة
الدرس

الرياضيات

التاريخ

تحليل التمثيالت البيانية للدوال

الحصة  -الفصل

الهدف

استعمل التقدير البياني قيم الدالة وايجاد مجالها ومداها

التركيز

الترابط الراسي
ما قبل الدرس 1-2
تعيين الدوال وايجاد قيمها

الدرس 1-2
استعمال التمثيل البياني
لتقدير قيم الدالة
تحديد الدالة الفردية
والزوجية

ما بعد الدرس

المفردات

/

 14 /هـ

االثنين
/

-

 14 /هـ

التدريس

أسئلة التعزيز :
اطلب الي الطالبات قراءة فقرة لماذا ثم اسأل ؟
اذا مثلت دالة الربح /الخسارة من بيع xمن الوحدات
بمستقيم قطع المحور xعند  211وحدة يبدا الربح بعد
بيع  211وحدة التمثيل البياني لزمن المارثون زمن
االستراحة السابقة للسباق الذي قد يزيد علي يومين
تحليل التمثيل البياني للدالة
مثال 4، 3 ،2 ،1
التماثل
مثال 6 ، 5
استعمل تمارين تحقق من فهمك بعد كل مثال للتحقق من
مدي فهم الطالبات للمفاهيم

/

 14 /هـ

-

االصفار الجذور التماثل حول المستقيم الدالة الزوجية والفردية

استكشاف االتصال وسلوك التقويم التكويني

نهاية الدوال والنهايات

األحد

الثالثاء

-

المواد و الوسائل

التدريب

أنوع أسئلة التدريبات (  ) 82 – 31مستعملة المستويات المقترحة
التالية :

دون المتوسط
ضمن المتوسط
فوق المتوسط

األسئلة ( الواجب المنزلي )

56-82 ،54-50 ، 1-30

82-3

أطلب إلى الطالبات مناقشة وحل أسئلة " مسائل مهارات
التفكير العليا " ،وأذكرهم بخطط حل المسألة.

توظيف هذا التمرين كأحد بدائل التقويم التكويني

معلمة المادة

-

معمل الجبر

فهم الرياضيات
اكتب الخطوات
الالزمة لتحديد
الدالة زوجية ام
فردية

 31-1فردي  39-35فردي

.

مالحظات :

المشرفة التربوية

-

تقويم تكويني :

اكتب :
أطلب إلى الطالبات حل تمرين ( )51-54في مجلة الصف ،ويمكن
الواجب  :حل كتاب التمارين صفحة 6

 14 /هـ

/

 14 /هـ

التقويم

التقوبم التكويني
استعمل االسئلة من  31-1للتأكد من فهم الطالبات
ثم استعمل الجدول اسفل الصفحة

المستوى

األربعاء
/

الخميس

مديرة المدرسة

تحقق من مدي
استيعاب الطالبات
للمفاهيم الواردة
في الدرس 1—1
1-2

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
معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

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
معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

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
معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

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

معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

معلمة المادة

المشرفة التربوية

مديرة المدرسة

