ةةا ح ا

ةةتح

 .1متابعةةتحقق ةةوحء ةةوحدح حجعةةكاحج عةةمحلاخةةتحء
و ههحجمست ي تح لىحشر ه.ح
 .2د محء ع يكةحءإلسالميتحء تة حقسةت يمحبهةاحة ةرةحء ةتعلمح ةىح
ء كةةووحجءإلةسةةاوحجء قيةةاةحجقبجلةةكاحبا سةةاةيمحء ساسةةيتحء ت ة ح
قجعلهحمعتبءًحبكلنهحقادرءًح لىحء ك وةح يهحجء كخاعح نه.ح
 .3ق كينحءحةت ادحء ق ح متحءإلسالمحء قاملتح رءلتحء توعيكح.
لكةتح
 .4قق يوحء وخادح لوطنحءإلسالم حء عامحجء وطنحء خةا حء
ء عربيتحء سعودلت.
 .5قعهكحقكرءتحء تعلمحجءستعكءدءقهحجقو يههاح ةاحلق ةوحدةةكء ح
ء تربيتحءإلسالميت.ح
 .6قن يةةتحء تسكيةةرحء عل ةة ح ةةكمحء ةةتعلمحجقع يةةوحرجاحء ثقةة ح
جء تةةكرلوحجء تتثةةمحء نهج ة حجءسةةتخكءمحء رء ةةمحجقعةةودحطةةر ح
ء كرءستحء سلي ت.ح
كءدحء تعلمحء ادرح وءصةلتحء كرءسةتحب سةتولاقهاحء ختلسةتح
.7
ات.ح
خ حمختلفحء تخ
 .8قهيئتحسائرحء تعل ينح لع محخ حميادلنحء قياةحب ستومححئو.ح
 .9قخرلجح كدءًحمنحء تعل ينحجء ؤةلينحمسلكياًحجخنياًح سكحعا تح
ء ثالد.ح
حء سريح ثنادحدسرةح سالميتحسلي ت.ح
 .11قق يوحء و
 .11ر الةةتحء تعل ةةينح لةةىحدسةةاوحءإلسةةالمحج ةةال حم ةةكالقهمح
ء سكرلتحجءحةسعا يتحجمسا كقهمح لىحء تيازحةةهاحء رعلةتحمةنح
عياقهمحبنجااحجسالم.ح
 .12لسةةابهمحمهةةارةحء ةا عةةتحء ناخعةةتحجء رالثةةتحمةةنحءحزدلةةادحمةةنح
ء علمحء ناخمحجء ع محء ا ححجءستغال حدجقاتحء سةرء ح لةىحج ةهح
مسيكحقبدةرحبهحشخ يتحء سردحجدعوء حء جت مح.ح
حءإللجاب حء هيحلوء هحبهحء تعلمحء خكةارحء هكءمةتح
 .13قكولنحء و
جءحقجاةاتحء ضللت.ححح

قوقيمحمكلرةحء كرست/حح ح
..........................................ح

 .1تزويددا طلبددب لم رفة ددب ةيماددزب عداددب للددا مث للزددمش اةددك رددك ر د لب بة
ظددددماك لعةلددددي للددددح دددد مة طبزفددددب علدددد زةمم
و فرددددك للددددح يلددددس وتللددددز
ااب النلمن.
 .2كلمب طلبب رهمر ت ةيمازب
 .3الظهمم ي ت ي بصزةش ةيمازبو فهث
 .4تف يا طعب للح ظم زي ظلزرب ي عف زة وا مرهم
 oعف زة عأالي
 oعف زة نمقا
 oعف زة فعقي
 .5الظهمم ي ت ي لفضمالتجمممت ةيمازب للزرب وتنرزعهم
 .6الظهمم ي ت ي رز ل ةيمازبوت جزههم
 .7الظهمم ي كعلمب قارش للح تذوق وتقاية ن ري جرم زبو فنزب
 .8ر ك ن اددم ش ةيماددزمت اددم ش رزددب واعجددا ش ير دد ن ت ددمرك ددي تددنفهمو لع مر
لة مز
ف و اللع مر وتف يا طم بب للح لرلزب عجةيا و عفرزث
 .9تنرزب قارش للح
 .11الظهمم ي تنرزب الظعقعل ذمني لم عقام نل كع م م فعقمت لنفله
 .11تنرزب قارش للح ر ظب ةيمازمت لنفله وقارته للح تفلزرنفله
 .12عفةف للح ور ةب لزمش ي وتف ال مر ةيمادزب وافة دب فنمتة الظمظدزب
ي للث رنطس
 .13هث عف زة قزمظي و الظعاال ي زم ةيمازمت
 .14ت ي الظمس ةيماي لايث اد افدممزث ورقدماس واصدطللمت ورا دو ظدم زي
افم جب ارم تفطي طم بب ثقم ب ريمازب
 .15لة د ن اجمل ةيمازمت ي رك للىم رؤكا ت كرم ي رك للح الرعرمالت
 .16الظهمم ي ت ي وتللز عف زة نمقا ففمل وتفرزث بةش و عف زة عللزلي
 .17ت ي از ل لنا طلبب نل تذوقم ةيمازمت لس جزك ريماي لمرع
 .18لة د مرزب ةيمازمت زس قط ي فل ام طبزفزب لك و يضم ي فل م فل ةيب
 .19و الجعرملزب و لل كزب و القعصم يبوغزةمم ةزة ا الن طب النلمنزب
قوقيمحمكلرةحء كرست/حح ح
..........................................ح

معلومات عن المعلمة

 الظث:
 رؤمك:
 ع صص:
 صف ف عي تارظهم:
 ا

عاريس:

 أظث رارظب:

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

ظث ارس

عمريخ

ت قزع رفلرب

ت قزع رايةش

ت ديع انهج ام ش ةيمازمت
ألظب ع

عمريخ
ا

إح

فصك ار ظي ألول
اروس

 -عهزئب لفصك ألول  -او ل

1

ألرا 1439/12/22

رزس 1439/12/26

2

ألرا 1439/1/29

رزس 1441/1/3

3

ألرا 144 /1/ 6

رزس 1441/1/11

4

ألرا 1441/1/13

رزس 1441/1/17

5

ألرا 1441/1/21

رزس 1441/1/24

6

ألرا 1441/1/27

رزس 1441/2/2

7

ألرا 1441/2/5

رزس 1441/2/9

8

ألرا 1441/2/12

رزس 1441/2/16

9

ألرا 1441/2/19

رزس 1441/2/23

11

ألرا 1441/2/26

رزس 1441/2/31

11

ألرا 1441/3/3

رزس 1441/3/7

12

ألرا 1441/3/11

رزس 1441/3/14

13

ألرا 1441/3/17

رزس 1441/3/21

عهزئب لفصك ة لع  -قط ع ر م ئب

14

ألرا 1441/3 /24

رزس 1441/3/28

15

ألرا 1441/ 4/2

رزس 1441/4/6

17+16

ألرا 1441/4/9

رزس 1441/4/21

قط ع نمقصب و او اة  -قط ع ز ااش
يعبددمر انصددف فصددك ة لددع  -تلايدداأن ع قطدد ع
ر ةوطزبو ور نهم
اليعبمر ت

تللزددك عرةددزعت بزمنزددب لدداو ل و فعقددمت  -التصددمل
وظل ك طة ي عرةزك بزمني و نهميمت
قدددزث قصددد واع ظدددط عةزدددة  -يعبدددمر انعصدددف
فصك
ددددداو ل ةازلدددددزب ح ألمت و علددددد يعت هناظدددددزب -
فرلزمت للح او ل وتةكزي عز
فعقمت و او ل ف لزب  -يعبمر فصك ألول
عهزئب لفصك ةمني  -ترةزك او ل ألظزب لزمنزم
ردددك رفدددم الت و رعبميندددمت ألظدددزب  -ل غمريعردددمت
و او ل ل غمرترزب
يعبدددددددمر انعصدددددددف فصدددددددك ةدددددددمني  -يصدددددددماص
ل غمريعرمت
ردددددددددك رفدددددددددم الت و رعبميندددددددددمت ل غمريعرزدددددددددب -
ل غمريعرمت ف ةيب  -يعبمر فصك ةمني
عهزئددب لفصددك ةم ددث  -رعطملقددمت رةلةزددب  -ثبددمت
تلب رعطملقمت رةلةزب
رعطملقمت رةلةزب رجر ع د ويعز و فةق لزنهردم -
يعبمر انعصف فصك ةم ث
رعطملقددمت رةلةزدددب ضددفف ز ويدددب ونصددفهم  -ردددك
رفم الت رةلةزب  -يعبمر فصك ةم ث

اعرظمت

رلع

عمريخ

14 / /مـ

ز م

................

ر ا ع

رس تطبزقي ح1ت -
o
o

عقايث

o
o

o

 -رم ش

ظماك

ماس  -ريمازمت5

او ل

ط ت ألرلع ي عفلزث حلاون ظع ا م عقنزمتت

هاف ا ارس :أتف اجر لمت جزازب ا اجر لب أللزايم
أتفةف او ل ،وأرلي قزرهم ،وأجا اجمالتهم.
رفة ت جاياش :صفب ررززش لرجر لب ،راز فعةش ،ا ب ،راز ا ب ،رعةزة رلعقك،
رعةزة عملع ،ا ب رعفا ش عفةيف ،رجمل رنمظي
ام قبك ارس :ر ظب رجر لمت ورا دمم.
ار ارس :تفزز اا ا ب واقطفهم  yوأتفمرمم ،.تفةف او ل ورلمب قزرهم وإيجم اجمالتهم.
ام لفا ارس :وتف اجر لمت جزازب ا اجر لب أللزايم لقزقزب.
لقزقزب.

 أظئلب عفزيز:

عاريس

أطلي إ ح طم بمت قة ءش قةش " رمذ ؟" .و ظأل:
 ألطي اةمال للح اعةزةي يفطي زيم ش ي أرامرم ديم ش ي آلية .إجملب ار نب :ديم ش ط ل أرض ةة ب يفطي
ديم ش ي المرعهم.
 ألطي اةمال للح اعةزةي تفطي زيم ش ي أرامرم نقصمنم ي آلية .إجملب ار نب :ديم ش ع م زف تفطي نقصم ي
ألرلمح.
 مك ير أن تفطي زيم ش ي را رعةزةي ديم ش ونقصمنم ي رعةزة آلية؟ نفث .إجملب ار نب :ديم ش لنعمج
عةطزب طلي ي ل ق يزيا ةلح ،و ديم ش لنعمج أكةة ا طلي ل ق يؤ ي إ ح نقصمن ةلح.
 oرمذ ؟
أطلي إ ح طم بب قة ءش قةش " رمذ " ل عمب طم بب.
 oرلع :
ظعفرمل راز فعةش
كعبي كع ا رجر لمت آلتزب لمظعفرمل راز فعةش:
[- 8, 16ت
- 8 < x ≤ 16 (a
x < 11 (b

)(- ∞, 11
نظةي اةمل  2ل عمب طم بب.

 oتارب ورك رلأ ب:

عاريي

كعبي كك اجر لب ارم يأتي لمظعفرمل صفب ررززش لرجر لب ،ولمظعفرمل راز فعةش إن أا  :ح رةمالن 1, 2ت
{x -31 < x, x  z} {- 4, - 3, - 2, - 1, …} (4
أوجاي قزث كك ب ا او ل آلتزب :حاةمل 4ت
g (x) = 2x2 + 18x – 14 (19
310
g (9) (a
g (3x) (b 18x2 +54x – 14
تبةية :أي جرك آلتزب عي تصف ا ب رفة ب ا رجر لب  Xإ ح رجر لب  Yل ك تلزح ،وأيهم يمطئب؟ وإذ
كمنت يمطئب ألزاي كعملعهم عصبح تلزلب.
57ت ال يةتبط لنصة ن أو أكةة ا  Xلم فنصة نفله ا  .Yيطأ؛ إجملب ار نب :ير فنصةي أو أكةة ا  Xالرتبمط
لم فنصة نفله ا .Y
نظةي كعمب طم بب.
 oأظئلب اهمر ت عف زة فلزم:
نظةي كعمب طم بب.
 لطمقب ا م مش :إذ كمنت -4x
√ x2 – 1

 كعمب عرمري  :رلي ألظئلب ل عمب عرمري .

= ) f(xأوجاي قزرب )-3 √2 .f(3

عق يث

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

