تحضير مادة

الرياضيات 6
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بالطريقة الثالثية

لمساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية
السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:

 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في
الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق
تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 .5تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة
وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام
الدراسي كامالً.
 .6تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 .7تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه،
ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس بنا ًء على اختياره ووفق قدراته،
وفي المدرسة التي يريدها.
 .8رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية
والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
 .10تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم
متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل
والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في
إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و
توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
 .13تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل
وااللتزام به.

 أن يتعرف المتعلم على لغة الرياضيات وخصائصها ،والدور الذي تلعبه الرموز
في إكساب لغة الرياضيات الدقة والوضوح واالختصار.
 أن يستخدم المتعلم لغة الرياضيات في التعبير عن أفكاره ،وإيصالها إلى اآلخرين
بدقة ووضوح.
 أن ينمي المتعلم فهمها لطبيعة الرياضيات وبنيتها.
 أن ينمي المتعلم قدرته على التفكير المنطقي والبرهان الرياضي ،واستخدام ذلك
في فهم المشكالت وحلها.
 أن ينمي المتعلم مهاراته في إجراء الحسابات باستخدام وسائل متنوعة ،وأن
يصاحب هذه المهارة الدقة والفهم والفعالية.
 أن يدرك المتعلم الدور الحضاري واالجتماعي للمعرفة الرياضية وتطورها على
مر العصور ،وكيف أسهمت في التقدم الحضاري والثقافي لألمم والشعوب.
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االثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

الثالثاء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ

الدروس
المتجهات في المستوى اإلحداثي  -الضرب الداخلي
اختبار منتصف الفصل  -المتجهات في الفضاء الثالثي
األبعاد
الضرب الداخلي والضرب االتجاهي للمتجهات في
الفضاء  -اختبار الفصل الخامس
االحد اجازة مطولة
التهيئة للفصل السادس  -االحداثيات القطبية
الصورة القطبية والصورة الديكارتية للمعادالت -
اختبار الفصل السادس

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
التهيئة للفصل السابع  -الدراسات التجريبية والمسحية
وبالمالحظة
التحليل االحصائي  -االحتمال المشروط  -اختبار
منتصف الفصل
االحتمال والتوزيعات االحتمالية  -التوزيع الطبيعي

األربعاء والخميس إجازة مطوله
التوزيعات ذات الحدين  -اختبار الفصل السابع  -التهيئة
للفصل الثامن
تقدير النهايات بيانيا ً  -حساب النهايات جبرياً
المماس والسرعة للمتجهة  -اختبار منتصف الفصل –
المشتقة
المساحة تحت المنحنى والتكامل  -النظرية األساسية
في التفاضل والتكامل  -دليل الدراسة والمراجعة -
اختبار الفصل الثامن

األربعاء والخميس إجازة مطوله
12
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االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

مالحظات

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
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االحد
1443/5/5هـ
1443/5/1هـ
الخميس
االحد
1443/5/8هـ 1443/5/12هـ
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اليوم

الموضوع

مقدمة في المتجهات

الوسائل

درس تطبيقي ( - )1الخطوات األربع في (بدون استخدام التقنيات)



التقديم




الهدف من الدرس :أجري العمليات على المتجهات باستعمال مقياس الرسم ،وأمثلها هندسياً.
أحلل المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين ،أحل مسائل تطبيقية على المتجهات.
المفردات الجديدة :المتجه ،نقطة البداية ،نقطة النهاية ،الوضع القياسي ،االتجاه ،الطول ،االتجاه الربعي ،االتجاه
الحقيقي ،المتجهات المتوازية ،المتجهات المتكافئة ،المتجهان المتعاكسان ،المحصلة،
قاعدة المثلث ،قاعدة متوازي األضالع ،المتجه الصفري ،المركبات ،المركبات المتعامدة
ما قبل الدرس :حل المثلث باستعمال حساب المثلثات.
ضمن الدرس :إجراء العمليات على النتجهات باستعمال مقياس الرسم وتمثيلها هندسيًا.
تحليل المتجه إلى مركبتيه المتعامدين ،حل مسائل تطبيقية على المتجهات.
ما بعد الدرس :تمثيل المتجهات وإجراء العمليات الجبرية عليها ،كتابة المتجه باستعمال متجهي الوحدة.



 أسئلة التعزيز:
أطلب إلى الطالبات قراءة فقرة "لماذا؟" .واسأل:
 إذا ضربت كرة ،فما الشيئان اللذان تحتاج إليهما لتحديد موقع الكرة؟ سرعة الكرة بعد ضربها ،واتجاه حركتها.
 ارسم مستطيالً ،وتخيل أنك تضرب كرة قدم من الزاوية السفلى اليسرى للمستطيل .ارسم سه ًما من الزواية إلى الموقع الذي

التدريس
التدريب
التقويم

ستقف عنده الكرة.
 إذا ضربت الكرة بقوة أكبر ،فكيف سترسم السهم؟ إجابة ممكنة :أرسم سه ًما أطول.
 لماذا؟
أطلب إلى الطالبة قراءة فقرة "لماذا" بكتاب الطالبة.
 المحتوى:
إيجاد محصلة متجهين
رياضة المشي :قطع عبد هللا في سباق للمشي ،مسافة  120 mباتجاه  ،N 50˚ Eثم مسافة  80 mباتجاه الشرق .كم يبعد عبد هللا عن
نقطة البداية ،وفي أي اتجاه يكون؟
افترض أن المتجه  pيمثل المشي  120 mفي االتجاه  ،N 50˚ Eوأن المتجه  qيمثل المشي  80 mباتجاه الشرق .ارسم شكالً يمثل
 p, qباستعمال مقياس الرسم  .1 cm = 50 mانظري مثال  3بكتاب الطالبة.
 تدرب وحل المسألة:
حددي الكميات المتجهة والكميات القياسية في كل مما يأتي:
 (1طول محمد .125cm
 (2مساحة مربع .20cm2
قياسية
 (2تهب الرياح بسرعة  20عقدة.
 (4ضربت كرة قدم بسرعة  .85 km/ hقياسية
 (5إطار سيارة وزنه  7 kgمعلق بحبل .متجهة
 (17ركوب الزوارق :غادر زورق أحد المواني باتجاه  ،N 60˚ Wفقطع مسافة  12ميالً بحرياً ،ثم غير قائد الزورق اتجاه حركته إلى
 ،N 25˚ Eفقطع مسافة  15ميالً بحرياً .أوجد بُعد الزورق ،واتجاه حركته في موقعه الحالي بالنسبة إلى الميناء 20 .ميالً بحرياً،
N11.7˚w
 )33كرة حديدية :علقت كرة حديدية بحبلين متساويين في الطول كما في الشكل أدناه.
انظري كتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التفكير العليا :انظري كتاب الطالبة.
 فهم الرياضيات :أطلب من الطالبات شرح طريقة جمع وطرح متجهين موضحة باألشكال.
. 

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
+
حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير

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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
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
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

