اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

مسرد مادة

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

( الرياضيات )

أهداف التعليم في المملكة
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيييا المرغة يية لييدب الشييال لي ي ةا رجيياالا -أو نسييا فيياهميل لييدورها في
الحياة ،واعيل عقيدتها مدافعيل عنها وعامليل ف ضةئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2تةفير الكةادر ال رية الالزمة لتشةير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ما يخدم خشط التنمية الشمةحة ف المملكة ويييدفع هي

الخشييط مييل نجييا

لي

نجا .
 -3الحرص عل مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهة ي تغ مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيييدا ل اتييه  ،كمييا ي تغي مصييلحة الجماعيية اإلفييادة ممييا
يتعلمه األفراد لتشةير المجتمع صةرتيل :
أ ) م اشيييييييييييييييرة و لييييييييييييييي ميييييييييييييييل

خيييييييييييييييالل اإلسيييييييييييييييهام فييييييييييييييي اإلنتيييييييييييييييا والتنميييييييييييييييية .

) غير م اشرة و ل مل خالل القضا عل األمية  ،ون ر الةع
لدب جميع أ نا األمة
ودورا أكثر فاعلية ف

كل يضمل لها حياة واعية مستنيرة
نا مجتمعاتها .

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

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

 -1تمكيل العقيدة اإلسالمية ف نفس الشال ة وجعلها ضا شة لسلةكها وتصرفاتها ،وتنمية مح ة هللا وتقةا وخ يته ف قل ه.
 -2تزويدها الخ رات والمعارف المالئمة لسنه  ،حت تلا األصةل العامة والم ادئ األساسية للثقافة والعلةم.
 -3ت ةيقها ل ال حث عل المعرفة ،وتعةيدها التأمل العلم .
 -4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدب الشال ة ،وتعهدها التةجيه والته يب.
 -5تر يتها عل الحياة االجتماعية اإلسالمية الت يسةدها اإلخا والتعاون ،وتقدير الت عة ،وتحمل المسؤولية.
 -6تدري ها عل خدمه مجتمعها ووطنها  ،وتنمية رو النصح واإلخالص لةالة أمرها .
 -7حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة الت تنتم ليها واستئناف السير ف طريق العزة والمجد.
 -8تعةيدها االنتفاع ةقتها ف القرا ة المفيدة  ،واستثمار فراغها ف األعمال النافعة ،وتصريف ن اطها ما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قةية.
 -9تقةية وع الشال ة لتعرف – قدر سنه – كيف تةاجه اإلشاعات المضللة ،والم اهب الهدامة ،والم ادئ الدخيلة.
 -10عدادها لما يل ه المرحلة مل مراحل الحياة .

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

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

االهداف العامة لمادة للرياضيات

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

متا عة تحقيق الةال هلل وحد وجعل األعمال خالصة لةجهه ومستقيمة ف كافة جةان ها عل شرعه.
دعا العقيدة اإلسالمية الت تستقيا ها نظرة الشال ة ل الكةن واإلنسان والحياة ف اليدنيا واآلخيرة المفياهيا األساسيية والثقافية اإلسيالمية التي
تجعلها معتزة اإلسالم وقادرة عل الدعةة ليه والدفاع عنه.
تمكيل االنتما الح ألمة اإلسالم والحاملة لراية التةحيد.
تحقيق الةفا للةطل اإلسالم العام والةطل الخاص (المملكة العر ية السعةدية).
تعهد قدرات الشال ة واستعدادها المختلف ال ي يظهر ف ه الفترة وتةجيهها وفق ما يناس ها وما يحقق أهدافها التر ةية اإلسالمية في مفهةمهيا
العام.
تنمية التفكير العلم لدب الشالب وتعميق رو ال حث والتجريب والتت ع المنهج واستخدام المراجع والتعةد عل طرق الدراسة السليمة.
تاحة الفرصة للشال ات القادرات و عدادها لمةاصلة الدراسة مستةياتها المختلفة ف المعاهد العليا والكليات الجامعية ف مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الشال ات للعمل ف مياديل الحياة مستةب الئق.

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

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تدريس مادة الرياضيات

 -1فها المحيط المادي مل حيث الكا و الكيف و ال كل .
 -2القدرة عل تةظيف أساليب التفكير الرياض ف حل الم كالت .
 -3دراك المفاهيا و القةاعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 -4اكتسا المهارات و الخ رات ف

جرا العمليات الرياضية المختلفة .

 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلا ال ات .
 -6تنمية القدرة عل االتصال و التع ير لغة الرياضيات .
 -7معرفة سهامات الرياضيات ف الحياة و ف تقدم العلةم األخرب.
 -8تنمية ميةل و اتجاهات يجا ية نحة الرياضيات و تقدير علما الرياضيات ف تشةيرها .
 -9تةظيف التقنية الحديثة ف

جرا التش يقات الرياضية .

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

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
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مسرد مادة

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

( الرياضيات )

1442/6/8هـ

-1ضر وحيدات الحد
 -2قسمة وحيدات الحد

1
األسبوع

1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

-1استعمال خاصية التةزيع
-2المعادالت التر يعية

5

األسبوع

1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

-1ت سيط الع ارات الج رية
 -2العمليات عل الع ارات الج رية

9
األسبوع

1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

-1تصميا دراسة مسحية
-2تحليل نتائج الدراسة المسحية

13

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ 1442/6/15هـ األسبوع 1442/6/18هـ
2
األسبوع

6

األسبوع

10
األسبوع

14

-1كثيرات الحدود
 -2جمع كثيرات الحدود وطرحها
1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

-1المعادالت التر يعية
 -2المعادالت التر يعية الفرق يل
مر عيل
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

 -1المعادالت الج رية
-2نظرية فيثاغةرث
1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

-1احصائيات العينة ومعالا المجتمع
-2الت ادل والتةافيق

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
استكمال البرامج العالجية للمتعلمين
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

17
18

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

3
األسبوع

7

األسبوع

11
األسبوع

15

1442/6/22هـ

 -1ضر وحيدات حد ف كثيرات
حدود
-2ضر كثيرات الحدود
1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

-1المعادالت التر يعية المر عات
الكاملة
-2تمثيل الدوال التر يعية يانيا
1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

-1المسافة يل نقشتيل
 -2المثلثات المت ا هة
1442/9/13هـ

األسبوع

4
األسبوع

8

األسبوع

12

1442/9/17هـ

-1احتماالت الحةادث المرك ة

األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

-1حاالت خاصة مل ضر كثيرات
الحدود
-2تحليل وحيدات الحد
1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

-1حل المعادالت التر يعية يانيا
-2حل المعادالت التر يعية إكمال
المر ع
-3حل المعادالت التر يعية استعمال
القانةن العام
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

-1النس ة المثلثية
اخت ار الفصل
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

مراجعة عامة

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

( الرياضيات )

مسرد مادة

كثيرات الحدود

عنوان الفصل
الفصل

الحصة

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

التاريخ

المكون

ضرب وحيدات الحد

الهدف
أنـه أبنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة إبذن هللا على:
1ـ أن تتعرف على وحيدة احلد .
 -2أن توضح املقصود ابلثابت .
3ـ أن متيز وحيدة احلد .

تابع ضرب وحيدات
الحد

أنـه أبنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة إبذن هللا على:
 -1أن توجد انتج ضرب القوى .
 -2أن تذكر قوة القوة .
 -3أن توجد انتج قوة القوة .

قسمة وحيدات الحد

أنـه أبنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة إبذن هللا على:
 -1أن تذكر قسمة القوى .
 -2أن توجد انتج قسمة وحيدات احلد .
 -3ان تبسط عبارات حتتوى أسسا سالبة أو صفرا.

قسمة وحيدات الحد

أنـه أبنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة إبذن هللا على:
 -1أن تذكر قسمة القوى .
 -2أن توجد انتج قسمة وحيدات احلد .
 -3ان تبسط عبارات حتتوى أسسا سالبة أو صفرا.

تابع قسمة وحيدات الحد

األسبوع ()1

أنـه أبنتهاء الـدرس تكون الطالبة قـادرة إبذن هللا على:
 -1أن تتعرف على خاصية األس الصفرى .
 -3ان تطبق خواص األسس

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

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

إستراتيجية التدريس
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الم كالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا
التعليا التعاون
حل الم كالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا
التعليا التعاون
حل الم كالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا
التعليا التعاون
حل الم كالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا
التعليا التعاون
حل الم كالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

اإلجراءات
كتاب الطالبة (

أداء التقويم
)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

األخةة المعلميل والمعلمات
السالم عليكا ورحمة هللا و ركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442هي للفصل الدراس الثان
تحضير  +تةزيع  +أهداف
أنةاع التحاضير
وحدات م روع المل ع دهللا  +خماس  +االستراتيجيات الحديثة  +نائ  +التعلا الن ط  +الخشةات األر عة  +المسرد  +الخشة التفصيلية +
الشريقة الر اعية  +تخشيط الدروس وفق السالسل  +طريقة التخشيط للدروس المعتمد عل االدا
المرفقات
ثالثة عروض ةر ةينت مختلفة لكل درس
+
كتا الشال ة و دليل المعلمه
+
سجالت التقةيا والمهارات حسب نظام نةر
معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

+
مجلدات اخت ارات متنةعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل نجاز المعلمة
+
سجل نجاز الشال ة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتا
+
معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

خرائط ومفاهيا
+
اثرا ات
شر متميز الفيدية لجميع دروس المنهج
التةصيل للرياض والخر مجانا
لمل ها خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( مل  48ساعة ال  72ساعة)
اعمال منصة مدرست االس ةع الةاحد  60لاير س عة اسا يع  400لاير
لحجز طل كا وتسجيل معلةمات اإلستالم :
للشلب مل داخل المملكة يمكنكا اإلتصال عل رقا:
0505107025
0551092444
ويمكنكا ك ال تسجيل الشلب
لكترونيا ا عل طريق الرا ط
www.mta.sa/c
معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

( الرياضيات )

مسرد مادة

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

ك ل يمكننا التةصيل عل االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طل كا ( س دي _ ط اعة ملةنة _ ط اعة عادية)
ايميل الم يعات
T@mta.sa
سعر المادة عل س دي  20لاير
سعر المادة عل طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع الس دي ط اعة عادية  50لاير
سعر المادة مع الس دي ط اعة ملةنة  100لاير
لمل ها خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسا ات المؤسسة للمعلميل
–———————————————————
حسا ات نةك إسا “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجح
233608010954856
معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

(اي ان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسا ات نةك إسا “سعد ع دالرحمل العتي ”
=======================
ال ن األهل
21065828000106
(اي ان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ن سام ا
8001852539
اي ان ن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
ن الرياض
2052558759940
(اي ان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعةدي الفرنس
K2213000185
(اي ان)
SA82550000000K2213000185
معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

____________________________
ن ال الد
900127883010006
(اي ان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعةدي لإلستثمار
0101001926001
(اي ان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ن الجزيرة
030680161166001
(اي ان)
SA6760100030680161166001
____________________________
ن االنما
68202882885000
(اي ان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————————يمكنكا طلب دوسيه التحضير الخاص المادة
والةزارة قيمة  50لاير

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

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

عار الرؤية

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

( الرياضيات )

مسرد مادة

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

للتةاصل ع ر الةاتس أو االتصال تليفةنيا عل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( الرياضيات )

للصف ( الثالث المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

0505107025

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

المشرفة التربوية:أ/
.......................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

