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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 الحاملة لراية 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 أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمدين علدى أسداإل اإلسدالم وعدالال ممدكالتهم الاكريدة واالناعاليدة ومسداعدتهم علدى اجتيدا مد ه
المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من اال دياد من العلم الندافع والعمدل الصدالا واسدتأالل أوقدات الادرا
على وجه مايد تزدمر به شخصية الارد وأحوال المجتمع .
 .13تكوين الوعي اإليجابي ال ي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجامات المضللة.
توقيع قائدة المدرسة/
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تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة مثل حل المشكلةالكبرى والعمل على خلق وتحسين الوسائل للتغلب على ظواهر الطبيعة لتسخيرها لخدمةاالنسان.
اكساب الطلبة المهارات الرياضية
االسهام في تكوين البصيرة الرياضيةوالفهم
تعويد الطالب على اساليب سليمة في التفكير ومن اهمها
 oالتفكيرالتأملي
 oالتفكير الناقد
 oالتفكير العالقي
االسهام في تكوين بعضاالتجاهات الرياضية السليمة وتنميتها
االسهام في تكوين الميول الرياضيةوتوجيهها
االسهام في اكتساب القدرة على تذوق وتقدير النواحي الجماليةوالفنية
ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومتجددة يمكن ان تشارك في صنعهاوابتكار براهين
تنمية القدرة على الكشف واالبتكار وتعويد الطالبة على عمليةالتجريد والتعميم
االسهام في تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشافالعالقات بنفسه
تنمية القدرة على دراسة الرياضيات بنفسه وقدرته على تعليمنفسه
التعرف على دور لغة الحياة في وصف االفكار الرياضية ومعرفة العناصراالساسية في علم المنطق
فهم التفكير القياسي او االستداللي فيالرياضيات
تكوين االساس الرياضي الحديث من مفاهيم وحقائق ومصطلحات ورموزواساليب معالجة مما تعطي الطالبة ثقافة رياضية
ابراز ان مجال الرياضيات يشمل علىالمؤكدات كما يشمل على االحتماالت
االسهام في تكوين وتحسين التفكير الناقدالفعال وتعميم الخبرة والتفكير التحليلي
تكوين ميول عند الطلبة نحو تذوقالرياضيات لخلق جيل رياضي بارع
ابراز اهمية الرياضيات ليس فقط في العلومالطبيعية بل وايضا في العلوم العسكرية
واالجتماعية والسلوكية واالقتصاديةوغيرها الكثير من االنشطة االنسانية
توقيع قائدة المدرسة/
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توزيع منهج مادة
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( الرياضيات  ( ) 5التعليم الثانوي (نظام المقررات )  -العام الدراسي (1441هـ )

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

العالقات والدوال العكسية  -اختبار الفصل األول

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

التهيئة للفصل الثاني  -تمثيل الدوال األسية بيانيا
حل المعادالت والمتباينات األسية  -اللوغاريتمات والدوال اللوغارتمية
اختبار منتصف الفصل الثاني  -خصائص اللوغاريتمات
حل المعادالت والمتباينات اللوغاريتمية  -اللوغاريتمات العشرية  -اختبار
الفصل الثاني
التهيئة للفصل الثالث  -المتطابقات المثلثية  -اثبات صحة المتطابقات
المثلثية
المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما  -اختبار منتصف
الفصل الثالث
المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها  -حل المعادالت المثلثية -
اختبار الفصل الثالث

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

التهيئة للفصل الرابع  -القطوع المكافئة

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

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

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

القطوع الناقصة والدوائر  -القطوع الزائدة
اختبار منصف الفصل الرابع  -تحديدأنواع القطوع المخروطيةودورانها
مراجعة عامة
االختبارات

 التهيئة للفصل الثاني  -الدوالتحليل التمثيالت البيانية للدوال والعالقات  -االتصال وسلوك طرفي التمثيل
البياني والنهايات
القيم القصوى ومتوسط التغير  -اختبار منتصف الفصل
الدوال الرئيسية (األم) والتحويالت الهندسية  -العمليات على الدوال وتركيب
دالتين

مالحظات

مؤسسة التحاضير الحديثه
الوحدة
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط
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الدرس
الدوال
اليوم
ما المقصود مجموعات جزئية من مجموعة األعداد الحقيقة؟
التاريخ
الحصة
شرائح إلكترونيةأوراق نشاط
عرض مرئي
سبورة ذكية
والفلين
الورق
قطع

عملية
تجارب

البة
كتاب الط
الفصل
 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر -زواج -شارك  البطاقات المروحية 
الرؤوس المرقمة  أخرى ... ... ... ...
األحد

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

نشاط إثرائي

الواجبات المنزلية

حل ورقة الواجب المعدة

أنشطة ملف اإلنجاز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

تقويم ختامي

 oتقسيم الطالبات لمجموعات وممكن أ ،تتم بدون فردي بدون
المجموعات مع عرض ورقة العمل لجدول العمل مقسمة إلى ماذا
 oأن تتعرف على الدوال
ويحسب قيمتها ويجد
نعرف وهي الخبرات السابقة للدرس والمربع الثاني ماذا أريد ان
مجاالتها.
اعرف ما تصحيح المعلمة للمفاهيم الخاطئة حتى ال تبقى في
 oأن تحل تدريبات الدرس
اذهانهم وفي العمود األيسر ماذا تعلمنا وبتم بعد أن يتعلم الطالبة
بنجاح.
ويجري األنشطة التي تحقق فضوله نحو التعلم
الخبرات السابقة
ماذا نعرف؟ 

ماذا تعلمن؟
ماذا نريد أن نعرف؟ 



 معرفة ما يتضمنه الفصل األول o .مناقشة المجموعات للوصول للمفاهيم الصحيحة ومتابعة المعلمة
للتأكد من ذلك وعمل تغذية راجعة إن تتطلب األمر.،

عمل بحث بالرجوع للمكتبة
واالنترنت.

شرح طريقة (جدول التعلم ( )) kwlللطالبات ليتفاعلوا معي داخل
الصف.

التقويم
تقويم قبلي

يُتوقع من الطالبة بعد
الدرس:
 oأن تصف مجموعات جزئية من
مجموعة األعداد الحقيقية.

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

االثنين

الثالثاء

رابط تفاعلي

األربعاء

الخميس

o
o
o
o
o

أي العبارات اآلتية صحيحة دائ ًما:
سّ :
 الدالة ال تمثل عالقة. كل دالة تمثل عالقة. كل عالقة تمثل دالة. -العالقة ال تكون دالة.

 oس:أعرف الدوال ويحسب قيمتها ويجد
مجاالتها.

س :أحل تدريبات الدرس

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

المهارات المستهدفة
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير
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األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

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

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
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+
حل اسئلة الكتاب
+
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 للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
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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 للفيدكس 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
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
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) 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 (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
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) 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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