سر

اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

معلمة المادة
أ....................................... /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهتتاهاااا والقاايم المرغو ااة لااد
الطالب ليش وا رتاها -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين عقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال شرية الالزمة لتطوير المتتمع اقتصاديا واتتماعيااا واقافيااا مااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والتماعة معا  ،فهو ي تغي مصلحة الداارد ماان خااالم تعليما تعليمااا كافيااا
مديدا لذات  ،كما ي تغي مصلحة التماعة اإلفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المتتمع صورتين :
أ ) م اشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهام فاااااااي اإلنتاااااااا والتنمياااااااة .

ب ) غير م اشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أ ناء األمة شكم يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكار فاعلية في ناء متتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكين العقيادة اإلساالمية فاي نداس الطال اة وتعلهاا ضاا طة لسالوكها وتصارفاتها ،وتنمياة مح اة
وتقواه وخشيت في قل .
تزويدها الخ راا والمعارف المالئماة لسان  ،حتاى تلام األصاوم العاماة والم اادس األساساية للاقافاة
والعلوم.
تشويقها إلى ال حث عن المعرفة ،وتعويدها التأمم العلمي.
تنمية القدراا العقلية والمهاراا المختلدة لد الطال ة ،وتعهدها التوتي والتهذيب.
تر يتهاا علااى الحياااة اهتتماعيااة اإلسااالمية التااي يسااودها اإلخاااء والتعاااون ،وتقاادير الت عااة ،وتحماام
المسؤولية.
تدري ها على خدم متتمعها ووطنها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوهة أمرها .
حدز همتها هستعادة أمتاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمتد.
تعويدها اهنتداع وقتها في القراءة المديدة  ،واستامار فراغها في األعمام النافعة ،وتصاريف نشااطها
ما يتعم شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقويااة وعااي الطال اة لتعاارف – قاادر ساان – كيااف توات ا اإلشاااعاا المضااللة ،والمااذاهب الهدامااة،
والم ادس الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة من مراحم الحياة .

اههداف العامة لمادة للرياضياا

-1
-2

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

متا عة تحقيق الوهء هلل وحده وتعم األعمام خالصة لوته ومساتقيمة فاي كافاة توان هاا علاى
شرع .
دعم العقيدة اإلسالمية التي تساتقيم هاا نةارة الطال اة إلاى الكاون واإلنساان والحيااة فاي الادنيا
واآلخرة المداهيم األساسية والاقافة اإلسالمية التي تتعلها معتزة اإلسالم وقادرة علاى الادعوة
إلي والدفاع عن .
تمكين اهنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص (المملكة العر ية السعودية).
تعهد قدراا الطال ة واستعدادها المختلف الذي يةهر في هذه الدترة وتوتيهها وفاق ماا يناسا ها
وما يحقق أهدافها التر وية اإلسالمية في مدهومها العام.
تنمية التدكير العلمي لد الطالاب وتعمياق روح ال حاث والتترياب والتت اع المنهتاي واساتخدام
المراتع والتعود على طرق الدراسة السليمة.
إتاحة الدرصة للطال اا القادراا وإعدادهم لمواصلة الدراسة مساتوياتها المختلداة فاي المعاهاد
العليا والكلياا التامعية في مختلف التخصصاا.
تهيئة سائر الطال اا للعمم في ميادين الحياة مستو هئق.

أهداف تدريس مادة الرياضياا

 -1فهم المحيط المادي من حيث الكم و الكيف و الشكم .
 -2القدرة على توةيف أساليب التدكير الرياضي في حم المشكالا .
 -3إدرا المداهيم و القواعد و العالقاا و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المهاراا و الخ راا في إتراء العملياا الرياضية المختلدة .
 -5تنمية القدرة و اهستعداد للتعلم الذاتي .
 -6تنمية القدرة على اهتصام و التع ير لغة الرياضياا .
 -7معرفة إسهاماا الرياضياا في الحياة و في تقدم العلوم األخر .
 -8تنمية ميوم و اتتاهاا إيتا ية نحو الرياضياا و تقدير علماء الرياضياا في تطويرها .
 -9توةيف التقنية الحدياة في إتراء التط يقاا الرياضية .

توزيع منهج مادة ( الرياضياا )

األس وع

1
األس وع

3
األس وع

5
األس وع

7
األس وع

9
األس وع

11
األس وع

13
األس وع

15
األس وع

17
18

األحد 1442/6/4ها

للصف ( الاالث المتوسط ) – الدصم الدراسي الااني -العام الدراسي (1442ها )

الخميس 1442/6/8ها

-1ضرب وحيداا الحد
 -2قسمة وحيداا الحد

األحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

 -1ضرب وحيداا حد في كايراا حدود
-2ضرب كايراا الحدود

األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

-1استعمام خاصية التوزيع
-2المعادها التر يعية

األحد 1442/7/16ها

الخميس 1442/7/20ها

-1المعادها التر يعية المر عاا الكاملة

األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

-1حم المعادها التر يعية يانيا
-2حم المعادها التر يعية إكمام المر ع
-1حم المعادها التر يعية استعمام القانون العام

األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

 -1المعادها التذرية
-2نةرية فيااغورث

األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

-1النس ة المالاية
اخت ار الدصم

األحد 1442/9/13ها

الخميس 1442/9/17ها

-1احصائياا العينة ومعالم المتتمع
-2الت ادم والتوافيق
-3احتماها الحوادث المرك ة

األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/10/22ها

استكمام ال رامج العالتية للطال اا غير المتقناا
لمعايير التقويم

األسبوع

األحد 1442/6/11ها

-1كايراا الحدود
 -2تمع كايراا الحدود وطرحها

2
األسبوع

األحد 1442/6/25ها

4
األسبوع

األحد 1442/7/9ها

األحد 1442/7/23ها

األحد 1442/8/8ها

األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

-1المسافة ين نقطتين
 -2المالااا المتشا هة

األحد 1442/9/6ها

الخميس 1442/9/10ها

-1تصميم دراسة مسحية
-2تحليم نتائج الدراسة المسحية

14
األسبوع

الخميس 1442/8/12ها

-1ت سيط الع اراا التذرية
 -2العملياا على الع اراا التذرية

12
األسبوع

الخميس 1442/7/27ها

-1تمايم الدوام التر يعية يانيا

10
األسبوع

الخميس 1442/7/13ها

-1المعادها التر يعية
 -2المعادها التر يعية الدرق ين مر عين

8
األسبوع

الخميس 1442/6/29ها

-1حاها خاصة من ضرب كايراا الحدود
-2تحليم وحيداا الحد

6
األسبوع

الخميس 1442/6/15ها

الاالااء 1442/10/6ها

16

الخميس 1442/10/8ها

استكمام ال رامج العالتية

داية الدراسة للطالب للدصم الدراسي الااني

1442/06/04ها 2021/01/17 -م

داية إتازة عيد الدطر

1442/09/17ها 2021/04/29 -م

داية الدراسة عد عيد الدطر

1442/10/06ها 2021/05/23 -م

داية اخت ار الدصم الدراسي الااني

1442/10/11ها 2021/05/31 -م

داية إتازة نهاية العام

1442/10/22ها 2021/06/03 -م

الصف
الوحدة

الاالث المتوسط
المادة
كايراا الحدود
الساسة
العنوان
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................
رياضياا

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ أن تضرب وحيدات الحد
❖ أن تبسط عبارات تتضمن وحيدات الحد
❖ أن توجد درجة كثيرات الحدود
❖ أن تجمع وتطرح وتضرب كثيرات الحدود
❖ أن تضرب حاالت خاصة لكثيرات الحدود

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى  :ت سيط ع اراا تتضمن وحيداا الحد
–تمع وطرح وضرب كايراا الحدود
ستفهم الطالبات (:موضوعات الوحدة )
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ضرب وحيدات الحدود .
قسمة وحيدات الحد
كثيرات الحدود
استكشاف :جمع كثيرات الحدود وطرحها
جمع كثيرات الحدود وطرحها
ضرب وحيدات حد في كثيرة حدود
استكشاف ضرب كثيرات الحدود
ضرب كثيرات الحدود
حاالت خاصة من ضرب كثيرات الحدود

ستعرف المتعلمات :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

األسئلة األساسية :
 اضربي وحيدات الحد
 بسطي عبارات تتضمن وحيدات الحد
 أوجدي درجة كثيرات الحدود
 اجمعي وتطرح وتضرب كثيرات الحدود
 اضربي حاالت خاصة لكثيرات الحدود

ستكون المتعلمات قادرات على :

ضرب وحيدات الحد –تبسيط عبارات تتضمن وحيدات  إيجاد ناتج ضرب وحيدات الحد
الحد
 ايجاد ناتج تبسيط عبارات تشمل أسسا سالبة أو
تبسيط عبارات تحتوي أسسا سالبة أو صفرا
إيجاد درجة كثيرات الحدود-كتابة كثيرة حدود
صفر
جمع كثيرات الحدود – طرح كثيرات الحدود
 إيجاد درجة كثيرات الحدود
ضرب وحيدة حد في كثيرة حد
حل معادالت تتضمن حاصلل ضلرب وحيلدات حلد فلي  إيجاد ناتج ضرب وحيدة حد في كثيرة حد
كثيرات حد
 حساب حل معادالت تتضمن حاصل ضرب وحيدات
ضرب كثيرات الحدود باستعمال خاصية التوزيع
ضرب ثنائيتي حد باستعمال طريقة التوزيع بالترتيب
حد في كثيرات حد
أيجاد مربع مجموع حدين ومربع الفرق بينهما
 حل مسائل على ضرب كثيرات الحدود باستعمال
خاصية التوزيع

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
❖ االطالع على األفكار الرئيسية للوحدة .
❖ تصميم مطوية وجمع معلومات عن الوحدة.
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) (دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق
المتوسط ) المحدد في دليل المعلمة .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية م
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
• قبل البدء في الوحدة (الفصل)أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقة من خالل أسئلة التهيئة الواردة في
كتاب الطالبة في مقدمة الوحدة (الفصل ) ص  9كتاب الطالبة
• بناء على نتائج التقويم التشخيصي (التهيئة )أستعمل التوجيهات الموجودة في دليل المعلمة لمواجهة حاجات
الطالبات بشكل فردي قبل تدريس الفصل وخالله
التقديم  :من خالل اآلتي :
• توجيه الطالبات إلى حل األنشطة(مسألة اليوم الموجودة في دليل المعلم بعد عرضها على الطالبات
التدريس  :من خالل اآلتي :
• طرح أسئلة (التعزيز -النشاط ) الموجودة في دليل المعلمة في مقدمة كل درس ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن وقراءة المعلومات الواردة في فقرة أستعد مع عرض األمثلة اإلضافية (أمثلة تحقق
من فهمك – أمثلة من واقع الحياة ) ومناقشتها مع الطالبات
• أطلب من الطالبات فتح كتبهن و حل أسئلة أتأكد وأتابع حلولهن
التدريب  :من خالل اآلتي :
• أنوع أسئلة التدريبات مستعمال المستويات (دون المتوسط  -ضمن المتوسط -فوق المتوسط )من خالل دليل المعلمة
التقويم  :من خالل اآلتي :
• أقوم مدى نجاح الطالبات في تعلم مفاهيم الفصل من خالل (اختبار الفصل – االختبار التراكمي-المطويات )باإلضافة
إلى أنشطة دليل المعلمة ( معالجة األخطاء – اختبار الفصل اإلضافي )

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

طرح أسئلة ومناقشتها مع زميالتهم والمعلمة .
توظيف المعارف في صيغ المسائل بطرق علمية
صحيحة .
يتأملون تعلمهم .
يقدمون تغذية راجعة لعمل زمالئهم .
يضعون خطة لتحسين العمل .
يكتبون تقرير عن عملهم موضحين فيه نقاط قوتهم
والنقاط التي تحتاج إلى تطوير
تصميم مطوية يدون فيها { موضوعات الوحدة }

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•

تقديم األسئلة األساسية ومناقشتها مع المتعلمات .
توجيه المتعلمات نحو نقاط الفهم األساسية وتركيزهم
عليها .
عرض المهمات األدائية على المتعلمات .
إعطاء المتعلمات بطاقات التقويم الذاتي ومحكات تقويم
العمل .
تقديم تغذية راجعة مركزة  ،مع طلب تدوينها في
مطوياتهم .
تصميم نشاط يهيئ المتعلمات لموضوعات الوحدة

( المللهمة األدائيللة )
اسم الوحدة  :كثيرات الحدود
الصف  :الثالث المتوسط
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في عمل مطوية تشتمل على أفكار الوحدة – مفردات الوحدة –مقارنات –أشكال ومجسمات
تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة –أفكار الوحدة –
مفردات الوحدة
تصميم مطوية – عمل نماذج ومجسمات وأشكال هندسية ...
طالبات المدرسة أو المجتمع .

هل

الهدف

د
ج
م
ا

الدور
الموقف
الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

الجمهور

السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
تنديذ مطوية تشتمم على موضوعاا ومدرداا وأفكار الوحدة.
❖ اإللمام توانب المطوية .
❖ إترائها طريقة مشوق وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ التانب اللغوي واإل داعي واألد ي .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

مدى شمولية
المطوية
لموضوعات
ومفردات وأفكار
الوحدة

شمل بعض
جوانب الموضوع
ولم تتطرق
للبعض األخر .

شمم أغلب توانب
الموضوع وأغدم
تانب واحد .

شمم تميع
توانب الموضوع
محم النقاش.

شمم تميع
توانب الموضوع
محم النقاش
شكم مدصم
ودقيق .

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

تدوم تنةيم التدريس
م

اليوم

الموضوع

1

❖ ضرب وحيدات الحدود

التاريخ
14 / /ها

2

❖ قسمة وحيدات الحد

14 / /ها

3

❖ كثيرات الحدود

14 / /ها

4

❖

5

❖

6

❖

7

❖

8

❖ ضرب كثيرات الحدود

14 / /ها

9

❖ حاالت خاصة من
ضرب كثيرات الحدود

14 / /ها

10

❖

14 / /ها

استكشاف :جمع
كثيرات الحدود
وطرحها
جمع كثيرات الحدود
وطرحها
ضرب وحيدات حد في
كثيرة حدود
استكشاف ضرب
كثيرات الحدود

الحصة

14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
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األخوة المعلمين والمعلماا
السالم عليكم ورحمة

و ركات

يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم كم ما يخص تحاضير الرياضياا
لعام  1442ها للدصم الدراسي الااني
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير

الدصم

التوقيع

وحداا مشروع المل ع د  +خماسي  +اهستراتيتياا الحدياة  +نائي  +التعلم النشط +
الخطواا األر عة  +المسرد  +الخطة التدصيلية  +الطريقة الر اعية  +تخطيط الدروس وفق
السالسم  +طريقة التخطيط للدروس المعتمد على اهداء
المرفقاا
االاة عروض ور وينا مختلدة لكم درس
+
كتاب الطال ة و دليم المعلم
+
ستالا التقويم والمهاراا حسب نةام نور
+
متلداا اخت اراا متنوع
+
أورق قياس لكم درس
+
أوراق عمم لكم درس
+
ستم إنتاز المعلمة
+
ستم إنتاز الطال ة
+
المسرد
+
حم أسئلة الكتاب
+
خرائط ومداهيم
+
ااراءاا

شرح متميز الديديو لتميع دروس المنهج
التوصيم للرياض والخر متانا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
اعمام منصة مدرستي اهس وع الواحد  60لاير س عة اسا يع  400لاير
لحتز طل كم وتستيم معلوماا اإلستالم :
للطلب من داخم المملكة يمكنكم اإلتصام على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذال تستيم الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرا ط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيم عن اهيميم او الديدكس لتميع مدن المملكة
حسب طل كم ( سي دي _ ط اعة ملونة _ ط اعة عادية)
ايميم الم يعاا
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اهيميم  20لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة ملونة  100لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس المستعتم
وهنا أرقام حسا اا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسا اا نو إسم “مؤسسة التحاضير الحدياة”
=======================

مصرف الراتحي
233608010954856
(اي ان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسا اا نو إسم “سعد ع دالرحمن العتي ي”
=======================
ال ن األهلي
21065828000106
(اي ان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ن سام ا
8001852539
اي ان ن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
ن الرياض
2052558759940
(اي ان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعودي الدرنسي
K2213000185
(اي ان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ن ال الد
900127883010006
(اي ان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعودي لإلستامار
0101001926001
(اي ان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ن التزيرة
030680161166001
(اي ان)
SA6760100030680161166001

____________________________
ن اهنماء
68202882885000
(اي ان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————————يمكنكم
طلب دوسي التحضير الخاص المادة شعار الرؤية والوزارة قيمة  50لاير

للتواصم ع ر الواتس أو اهتصام تليدونيا على احدي اهرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

