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 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويدده بالماداميم األساسدية
التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملةلراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أمداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التاكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجدع وتعدود طدر
الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلاة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤملين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 .10تحقيق الوعي األسري لبناء أسرةإسالمية سليمة.
اإلسدالم وعدالم مالدكالتهم الاكريدة واالناعاليدة ومسداعدتهم علدى اجتيدا مد ه
 .11رعاية المتعلمدين علدى أسدا
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من اال دياد من العلم الندافع والعمدل الصدالو واسدت الل أوقدات الادرا
على وجه مايد تزدمر به شخصية الارد وأحوال المجتمع .
 .13تكوين الوعي اإليجابي ال ي يواجهبه المتعلم األفكارالهدامة واالتجامات المضللة.
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تزويددد البة ددة عالة رلددة الرياضددية الادمددة حيددداثل لةحيددال مث د
دمةاالنسان.
اكساب البة ة الةهارات الرياضية
االسهام لي ت ليل ال صيرل الرياضية والفه
ت ليد الباب يةو اساليط سةيةة لي التف ير ومل الةها
 oالتف يرالتأمةي
 oالتف ير الناقد
 oالتف ير ال اقي
االسهام لي ت ليل ع ض االتجالات الرياضية السةيةة وتنةيتها
االسهام لي ت ليل الةيلل الرياضية وتلجيهها
االسهام لي اكتساب القدرل يةو تذوق وتقدير النلا ي الجةالية والفنية
اثراك ان ماثل الرياضيات ماثل ية ومتجدثل ية ل ان ت ارك لي صن ها واعت ار عراليل
تنةية القدرل يةو ال ف واالعت ار وت ليد البال ة يةو يةةية التجريد والت ةي
االسهام لي تنةية االستقال الذلني عالتقدم نحل اكت اف ال اقات عنفسه
تنةية القدرل يةو ثراسة الرياضيات عنفسه وقدرته يةو ت ةيةنفسه
الت رف يةو ثور لرة الحيال لي وصف االل ار الرياضية وم رلة ال ناصر االساسية لي ية الةنب
له التف ير القياسي او االستداللي لي الرياضيات
ت ليل االساس الرياضي الحديث مل مفالي و قاى ومصبةحات ورملدواساليط م الجة مةا ت بي البال ة ثقالة رياضية
اعراد ان مجال الرياضيات ي ة يةو الةؤكدات كةا ي ة يةو اال تةاالت
االسهام لي ت ليل وتحسيل التف ير الناقد الف ال وت ةي ال رل والتف ير التحةيةي
ت ليل ميلل يند البة ة نحل تذوق الرياضيات ل ة جي رياضي عارع
اعراد الةية الرياضيات ليس لقط لي ال ةلم الب ي ية ع وايضا لي ال ةلم ال س رية
واالجتةايية والسةلكية واالقتصاثية وغيرلا ال ثير مل االن بة االنسانية
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توزيع منهج مادة
األسبوع
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( الرياضيات  ( ) 1التعليم الثانوي (نظام المقررات )

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

التهيئة لةفص األول  -الت رير االستقراىي والت ةيل

2
3
4

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

الةنب  -ال ارل ال رطية
الت رير االستنتاجي  -الةسةةات وال راليل
ال رلان الج ري  -إث ات ياقات عيل القبع الةستقيةة

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

اث ات ياقات عيل الزوايا  -احت ار الفص األول

6
7
8

األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/13هـ
الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10
11

األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/12هـ
الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14
15

األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/10هـ
الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

التةهيد لةفص الثاني  -الةستقيةان الةتلاديان والقاطع
الزوايا والةستقيةات الةتلادية  -مي الةستقي
م اثلة الةستقي  -اث ات تلادي مستقيةيل
 احت ددار الفص د الثدداني  -التهيئددة لةفص داأليةدددل والةسددالات
الثالث
 دوايا الةثةثاتتصنيف الةثةثات
الةثةثات الةتباعقة  -اث ات تباع الةثةثات SSS,SAS
اث ات تباع الةثةثدات  - ASA, AASالةثةثدات الةتباعقدة الضدة يل
والةثةثات الةتباعقة األضاع
الةثةثدددات وال رلدددان اح دددداثي  -احت دددار الفصددد الثالدددث  -التهيئدددة
لةفص الراعع
الةنصفات لي الةثةث  -القبع الةتلسبة واالرتفايات لي الةثةث
الةت اينات لي الةثةث  -ال رلان غير الة اشر
مراج ة
االحت ارات

مالحظات

مؤسسة التحاضير الحديثه
الل دل
التهيئة والتةهيد
مصاثر الت ةُّ
(اللساى الت ةيةية)
استراتيجية الت ةَّ
الن ط

الواجبات المنزلية

أنشطة ملف اإلنجاز

عمل بحم بالرجوع للميتبة
واالنترنت.

معلومة إثرائية

الرجلع إلو مصاثر ال حث وجةع م ةلمات إثراىية يل الدرس

تقلي حتامي

o

نشاط إثرائي

شرح طريقة (جدول الت ة ( )) kwlلةبال ات ليتفايةلا م ي ثاح
الصف.

تعريففففف األنمففففاط أشففففيالها الهندسففففية  oتقسفففيم الطالبفففات لمجموعفففات ومميفففن أ ,تفففتم بفففدون فففردي بفففدون
المجموعات مع عرض ورقة العمل لجدول العمل مقسفمة إلفى مفا ا
والعددية والتدريب عليها,.
نبحففم مففع الطالبففات علففى أمثلففة يففر
نعرف وهي الخبرات السابقة للدرس والمربفع الثفاني مفا ا أريفد ان
نمطية ( مثال مضاد للنمطي )
اعففرف مففا تصففحيل المعلمففة للمفففاهيم الخاطئففة حتففى ال تبقففى ففي
حل تدريبات الدرس بنجاح.
ا هانهم و ي العمود األيسر ما ا تعلمنفا وبفتم بعفد أن يفتعلم الطالبفة
.
ويجري األنشطة التي تحقق ضوله نحو التعلم
الخبرات السابقة
ما ا نعرف؟ 

ما ا تعلمن؟
ما ا نريد أن نعرف؟ 



معر ففة أنففواع مففن المخلوقففات الحيففة  oمناقشة المجموعات للوصول للمففاهيم الصفحيحة ومتابعفة المعلمفة
المحيطة ببيئته.
للتأيد من لك وعمل تغ ية راجعة إن تتطلب األمر.,

الثالثاء

الخميس

األربعاء

التقويم

تقلي عناىي

o

األحد

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

االثنين

تقلي ق ةي

يتلقع مل البال ة ع د الدرس
أن ت لن قاثرل يةو:

o
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التبرير االستقرائي والتخمين الرياضي
اليلم
الدرس
اكت ي الت ير الذو يدل يةو " أكثر عثاثة مل مرعع يدث"
التاريخ
الحصة
شراىح إل ترونيةأوراق ن اط
يرض مرىي
س لرل ذكية
والفةيل
اللرق
قبع

يةةية
تجارب

ة
كتاب البال
الفص
 لرد الةفالي  أيلاث الةثةجات  التدريس الت اثلي  الق ات الست  الةساعقات  أسئةة ال باقات  ل ر -دواج -شارك  ال باقات الةرو ية 
الرؤوس الةرقةة  أحرو ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

o
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رابط تفاعلي

س :أ دث ال اقة عيل 0AB,EFإذا كانت

AB=CDو =EF

CD

س :اكتط ت ةينا يصف النةط لو
ك متتاع ة مةا يأتو ث
است ةةة اليجاث الحد التالو لو
ك

منها-:

س :أضع ت ةينا او ياقة
لنسية وأكة -:

الروابط التفاعلية باليتاب المدرسي

المهارات المستهد ة

أسئةة ال تاب الةدرسي؟
تنفي حقيبة اإلنجاز

استةاع

تحدث

قراءل

كتاعة

تف ير
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األخوة المعلمين و المعلمات
السالم علييم ورحمة هللا وبرياته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم يل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المر قات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
اليتاب االليتروني

رياضيات 1

مؤسسة التحاضير الحديثه

مقررات
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة اليتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيديس
ويمينيم ي الك تسجيل الطلب
إليترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ي لك يميننا التوصيل عن االيميل او الفيديس لجميع مدن المملية
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)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبيم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيديس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
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”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
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SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
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