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مادة الرياضيات

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف الثالث متوسط
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أهدافىالتطلومىفيىالمملكظ
 -1غشط اٌعم١ذح اإلعالِ١خ اٌصس١سخ ٚاٌّعبسف ٚاٌّٙبساد اٌّف١ذح ٚاالتدب٘بد ٚاٌم ُ١اٌّشغٛثخ ٌذ ٜاٌغالة
ٌ١شجٛا سخبالً -أٔ ٚغبء فبٌّ٘ ٓ١ذٚسُ٘ ف ٟاٌس١بحٚ ،اع ٓ١ثعم١ذتِ ُٙذافع ٓ١عٕٙب ٚعبٍِ ٓ١ف ٟضٛئٙب ٌخ١ش
اٌذٔ١ب ٚا٢خشح ِعب.
 -2تٛف١ش اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌتغ٠ٛش اٌّدتّع التصبد٠ب ٚاختّبع١ب ٚثمبف١ب ثّب ٠خذَ خغظ اٌتّٕ١خ اٌغّٛزخ
ف ٟاٌٍّّىخ ٠ٚذفع ٘زٖ اٌخغظ ِٓ ٔدبذ إٌٔ ٝدبذ.
 -3اٌسشص عٍِ ٝصٍسخ اٌفشد ٚاٌدّبعخ ِعب  ،ف٠ ٛٙجتغِ ٟصٍسخ اٌفشد ِٓ خالي تعٍ ّٗ١تعٍّ١ب وبف١ب ِف١ذا ٌزاتٗ
 ،وّب ٠جتغِ ٟصٍسخ اٌدّبعخ ثبإلفبدح ِّب ٠تعٍّٗ األفشاد ٌتغ٠ٛش اٌّدتّع ثصٛست: ٓ١
 .خالي اإلعٙبَ ف ٟاإلٔتبج ٚاٌتّٕ١خ
األِ١خ ٔٚ ،شش اٌٛعٟ

أ ) ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ

ة ) غ١ش ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ خالي اٌمضبء عٍٝ

ٌذ ٜخّ١ع أثٕبء األِخ ثشىً ٠ضّٓ ٌ ُٙز١بح ٚاع١خ ِغتٕ١شح
ٚدٚسا أوثش فبعٍ١خ ف ٟثٕبء ِدتّعبت. ُٙ

أهدافىتطلومىالمرحلظىالمتوسطظ
-1
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-5
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-8
-9
-11

تّىيي ٓ١اٌعم١ييذح اإلعييالِ١خ فيئ ٟفييظ اٌغبٌج يخ ٚخعٍٙييب ضييبثغخ ٌغييٍٛوٙب ٚتصييشفبتٙبٚ ،تّٕ١ييخ ِسجييخ ا
ٚتمٛاٖ ٚخش١تٗ ف ٟلٍجٗ.
تض٠ٚييذ٘ب ثييبٌخجشاد ٚاٌّعييبسف اٌّالئّييخ ٌغييٕٗ  ،زتيي ٝتٍييُ ثبأللييٛي اٌعبِييخ ٚاٌّجييبدا األعبعيي١خ ٌٍثمبفييخ
ٚاٌعٍ.َٛ
تش٠ٛمٙب إٌ ٝاٌجسث عٓ اٌّعشفخٚ ،تع٠ٛذ٘ب اٌتأًِ اٌعٍّ.ٟ
تّٕ١خ اٌمذساد اٌعمٍ١خ ٚاٌّٙبساد اٌّختٍفخ ٌذ ٜاٌغبٌجخٚ ،تعٙذ٘ب ثبٌتٛخٚ ٗ١اٌتٙز٠ت.
تشث١ت ٙيب عٍيي ٝاٌس١ييبح االختّبع١ييخ اإلعييالِ١خ اٌتيي٠ ٟغييٛد٘ب اإلخييبء ٚاٌتعييبٚ ،ْٚتمييذ٠ش اٌتجعييخٚ ،تسّييً
اٌّغؤ١ٌٚخ.
تذس٠جٙب عٍ ٝخذِٗ ِدتّعٙب ٚٚعٕٙب ٚ ،تّٕ١خ سٚذ إٌصر ٚاإلخالص ٌٛالح أِش٘ب .
زفض ّ٘تٙب العتعبدح أِدبد أِتٙب اٌّغٍّخ اٌت ٟتٕتّ ٟإٌٙ١ب ٚاعتئٕبف اٌغ١ش ف ٟعش٠ك اٌعضح ٚاٌّدذ.
تع٠ٛذ٘ب االٔتفبع ثٛلتٙب ف ٟاٌمشاءح اٌّف١ذح ٚ ،اعتثّبس فشاغٙب ف ٟاألعّبي إٌبفعيخٚ ،تصيش٠ن ٔشيبعٙب
ثّب ٠دعً شخص١تٙب اإلعالِ١خ ِضد٘شح ل٠ٛخ.
تم٠ٛييخ ٚعيي ٟاٌغبٌجييخ ٌتعييشف – ثمييذس عييٕٗ – و١يين تٛاخييٗ اإلشييبعبد اٌّضييٍٍخٚ ،اٌّييزا٘ت اٌٙذاِييخ،
ٚاٌّجبدا اٌذخٍ١خ.
إعذاد٘ب ٌّب ٘ ٍٟ٠زٖ اٌّشزٍخ ِٓ ِشازً اٌس١بح .
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االهدافىالطامظىلمادةىللرواضواتى
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

ٚزذٖ ٚخعً األعّيبي خبٌصيخ ٌٛخٙيٗ ِٚغيتمّ١خ في ٟوبفيخ خٛأجٙيب عٍيٝ

ِتبثعخ تسم ١ك اٌٛالء
ششعٗ.
دعييُ اٌعم١ييذح اإلعييالِ١خ اٌتيي ٟتغييتم ُ١ثٙييب ٔ ييشح اٌغبٌجيخ إٌيي ٝاٌىييٚ ْٛاإلٔغييبْ ٚاٌس١ييبح فيي ٟاٌييذٔ١ب
ٚا٢خشح ثبٌّفب٘ ُ١األعبع١خ ٚاٌثمبفخ اإلعالِ١خ اٌت ٟتدعٍٙب ِعتضح ثبإلعالَ ٚليبدسح عٍي ٝاٌيذعٛح
إٌٚ ٗ١اٌذفبع عٕٗ.
تّى ٓ١االٔتّبء اٌس ٟألِخ اإلعالَ ٚاٌسبٍِخ ٌشا٠خ اٌتٛز١ذ.
تسم١ك اٌٛفبء ٌٍٛعٓ اإلعالِ ٟاٌعبَ ٚاٌٛعٓ اٌخبص (اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ).
تعٙذ لذساد اٌغبٌجخ ٚاعتعذاد٘ب اٌّختٍن اٌزٙ ٠ ٞش ف٘ ٟزٖ اٌفتشح ٚتٛخٙٙ١يب ٚفيك ِيب ٕ٠بعيجٙب
ِٚب ٠سمك أ٘ذافٙب اٌتشث٠ٛخ اإلعالِ١خ فِ ٟفِٙٛٙب اٌعبَ.
تّٕ١ييخ اٌتفى١ييش اٌعٍّييٌ ٟييذ ٜاٌغبٌييت ٚتعّ١ييك سٚذ اٌجسييث ٚاٌتدش٠ييت ٚاٌتتجييع إٌّٙدييٚ ٟاعييتخذاَ
اٌّشاخع ٚاٌتعٛد عٍ ٝعشق اٌذساعخ اٌغٍّ١خ.
إتبزخ اٌفشلخ ٌٍغبٌجبد اٌمبدساد ٚإعذادُ٘ ٌّٛاليٍخ اٌذساعيخ ثّغيت٠ٛبتٙب اٌّختٍفيخ في ٟاٌّعب٘يذ
اٌعٍ١ب ٚاٌىٍ١بد اٌدبِع١خ فِ ٟختٍن اٌتخصصبد.
ت١ٙئخ عبئش اٌغبٌجبد ٌٍعًّ ف١ِ ٟبد ٓ٠اٌس١بح ثّغت ٜٛالئك.

أهدافىتدروسىمادةىالرواضوات
 -1ف ُٙاٌّس١ظ اٌّبد ِٓ ٞز١ث اٌىُ  ٚاٌى١ن  ٚاٌشىً .
 -2اٌمذسح عٍ ٝتٛظ١ن أعبٌ١ت اٌتفى١ش اٌش٠بض ٟف ٟزً اٌّشىالد .
 -3إدسان اٌّفب٘ ٚ ُ١اٌمٛاعذ  ٚاٌعاللبد  ٚاألّٔبط اٌش٠بض١خ .
 -4اوتغبة اٌّٙبساد  ٚاٌخجشاد ف ٟإخشاء اٌعٍّ١بد اٌش٠بض١خ اٌّختٍفخ .
 -5تّٕ١خ اٌمذسح  ٚاالعتعذاد ٌٍتعٍُ اٌزات. ٟ
 -6تّٕ١خ اٌمذسح عٍ ٝاالتصبي  ٚاٌتعج١ش ثٍغخ اٌش٠بض١بد .
ِ -7عشفخ إعٙبِبد اٌش٠بض١بد ف ٟاٌس١بح  ٚف ٟتمذَ اٌعٍ َٛاألخش.ٜ
 -8تّٕ١خ ِٛ١ي  ٚاتدب٘بد إ٠دبث١خ ٔس ٛاٌش٠بض١بد  ٚتمذ٠ش عٍّبء اٌش٠بض١بد ف ٟتغ٠ٛش٘ب .
 -9تٛظ١ن اٌتمٕ١خ اٌسذ٠ثخ ف ٟإخشاء اٌتغج١مبد اٌش٠بض١خ .
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توزوعىمنهجىمادةىى(ىىىالرواضواتىى)ىىىللصفىى(ىىالثالثىالمتوسطى)ىالفصلىالدراسيىاألولىى(1441هـ)ى
األعجٛع

٘1441/1/2ـ

األعجٛع

٘1441/1/16ـ

٘1441/1/6ـ

األسبىع

٘1441/1/9ـ

-1زً اٌّعبدالد راد اٌخغٛح اٌٛازذح
 -2تبثع زً اٌّعبدالد راد اٌخغٛح اٌٛازذح  -3زً اٌّعبدالد
اٌّتعذدح اٌخغٛاد

 -1اٌّعبدالد اٌخغ١خ ( اٌّعبدالد)
-2تبثع اٌّعبدالد

٘1441/1/21ـ

٘1441/1/13ـ

األسبىع

٘1441/1/27ـ

٘1441/1/23ـ

-1تبثع زً اٌّعبدالد اٌّتعذدح اٌخغٛاد
-2تبثع اٌّعبدالد اٌت ٟتسِ ٞٛتغ١شا ف ٟعشفٙ١ب -3زً اٌّعبدالد اٌتٟ
تتضّٓ اٌمّ١خ اٌّغٍمخ

األعجٛع

٘1441/1/31ـ

األعجٛع

٘1441/2/14ـ

األعجٛع

٘1441/2/28ـ

٘1441/2/4ـ

(-1اٌذٚاي اٌخغ١خ) اٌعاللبد
 -3اٌذٚاي
 -2تبثع اٌعاللبد

األسبىع

 -1تّث ً١اٌّعبدالد اٌخغ١خ ث١بٔ١ب
 -2تبثع تّث ً١اٌّعبدالد اٌخغ١خ

٘1441/2/18ـ

٘1441/2/7ـ

-1زً اٌّعبدالد اٌخغ١خ ث١بٔ١ب
 -2تبثع زً اٌّعبدالد اٌخغ١خ ث١بٔ١ب ِ -3عذي اٌتغ١ش ٚاًٌّ١

األسبىع

 -1تبثع ِعذي اٌتغ١ش ٚاًٌّ١
-2اٌّتتجبعبد اٌسغبث١خ وذٚاي خغ١خ

٘1441/3/3ـ

٘1441/2/21ـ

األعجٛع

٘1441/2/13ـ

األعجٛع

٘1441/3/27ـ

األعجٛع

٘1441/4/11ـ

٘1441/2/25ـ

 -1تّث ً١اٌّعبدالد اٌّىتٛثخ ثص١غخ اٌّٚ ً١اٌّمغع ث١بٔ١ب

األسبىع

٘1441/3/6ـ

-1وتبثخ اٌّعبدٌخ اٌخغ١خ ثص١غخ اٌّٚ ً١اٌّمغع
 -2تبثع وتبثخ اٌّعبدٌخ اٌخغ١خ ثص١غخ اٌّٚ ً١اٌّمغع

٘1441/3/17ـ

٘1441/2/11ـ

٘1441/3/11ـ

 -1وتبثخ اٌّعبدالد ثص١غخ اٌّٚ ً١اٌّمغع
 -2اٌّغتمّ١بد اٌّتٛاص٠خ ٚاٌّغتمّ١بد اٌّتعبِذح

األسبىع

٘1441/3/24ـ

٘1441/3/21ـ

 -1زً اٌّتج١بٔبد ثبٌدّع أ ٚاٌغشذ
 -2زً اٌّتجٕ١بد ثبٌمغّخ أ ٚاٌضشة

٘1441/4/1ـ

-1زً اٌّتجبٕ٠بد اٌّتعذدح اٌخغٛاد
 -2زً اٌّتجٕ١بد اٌّشوجخ

األسبىع

 -1زً اٌّتجٕ١بد اٌت ٟتتضّٓ اٌمّ١خ اٌّغٍمخ
-2زً ٔ بَ ِٓ ِعبدٌت ٓ١خغ١ت ٓ١ث١بٔ١ب

٘1441/4/15ـ

-1زً ٔ بَ ِٓ ِعبدٌت ٓ١خغ١ت ٓ١ثبٌسزف ثبعتعّبي اٌضشة
 -2تغج١مبد عٍ ٝإٌ بَ اٌّىِ ِٓ ْٛعبدٌتٓ١

األعجٛع

17
18

٘1441/4/25ـ

٘1441/5/7ـ

اعتىّبي اٌجشاِح اٌعالخ١خ ٌٍغبٌجبد غ١ش
اٌّتمٕبد ٌّعب١٠ش اٌتمُ٠ٛ

٘1441/4/8ـ

٘1441/4/4ـ

-1زً ٔ بَ ِٓ ِعبدٌت ٓ١خغ١ت ٓ١ثبٌتع٠ٛض
-2زً ٔ بَ ِٓ ِعبدٌت ٓ١ثبٌسزف

األسبىع

٘1441/4/22ـ

٘1441/4/18ـ

16

ِشاخعخ

المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل
الدراسي األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي
الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م

1441/25/24هـ

2222/21/19م

مطلم/ةىالمادة

المشرف/ةىالتربووظ

قائد/ةىالمدرسظ

أ/

أ/

أ/
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  1440هـ

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ
14/07/1440
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
راﺟﻊ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ.

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  -ﻣ ﺤ ﻴ ﻂ
اﻟﻬﺪف اﻷول
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد  -ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب وﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻋﻦ
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ،ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰ ﻟﻠﻄﻼب.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜ ﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍ ﺎﺳﺐ ﺍ ﺘﻠﻔﺔ ﺍ ﺰﻧﺔ ﻋ ﺍ ﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋ
ﻟﻌﺮﺽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍ ﻴﺎﺓ ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓ ﺎ ﺍﳌﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍ ﻄﻴﺔ ﻹﻇ ﺎﺭ ﺃ ﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﺮ )ﺻﻮاب( أو )ﺧﻄﺄ( ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷﺗﻴﺔ:
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎه ﻳﺴﺎوي  ۱۲ ۱۸ﻗﺪﻣﺎ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
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ﻧ ﻧﺖ .ﺴﺘﺨﺪﻡ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻞ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺼﺎدر
دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم العام

لمادة الرياضيات
الصـف الثالث متوســـط
عدد صفحات المادة  89 :صفحة
الطباعة العادية  100 :لاير
الطباعة الملونة  200 :لاير

باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+

سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

