تحضير مادة

الرياضيات 6
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة بطاقات التخطيط للفهم المعتمد على األداء

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحدد وععدا امامداا صاللدة لوع د ومسدتقيمة يدك فايدة عوانب دا الد
شرا .
 .2داددم العقيدددة ايسددلمية التددك تسددتقيم ب ددا نظددرة ال الب دة إل د الفددوإل واينسدداإل والحيدداة يددك الدددنيا
واآلصرة بالمفاهيم امساسية والثقاية ايسلمية التك تععل ا معتدةة بايسدلم وددادرة الد الدداوة
إلي والدياع ان .
 .3تمفيإل االنتماء الحك ممة ايسلم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوياء للو إل ايسلمك العام والو إل الصاص (المملفة العربية السعودية).
 .5تع د ددرات ال البة واستعدادها المصتلف الذي يظ ر يك هدذ الفتدرة وتوعي دا ويدق مدا يناسدب ا
وما يحقق أهداي ا التربوية ايسلمية يك مف وم ا العام.
 .6تنميدة التففيددر العلمددك لدددل ال الد وتعميددق رول البحددا والتعري د والتتبددا المن عددك واسددتصدام
المراعا والتعود ال رق الدراسة السليمة.
 .7إتاحة الفرلة لل البات القدادرات وإاددادهم لموالدلة الدراسدة بمسدتويات ا المصتلفدة يدك المعاهدد
العليا والفليات العامعية يك مصتلف التصللات.
ت يئة سائر ال البات للعما يك مياديإل الحياة بمستول الئق..
.8

 .1أإل تتعددرف ال البددة ال د ليددة الرياضدديات وصلائل د ا والدددور الددذي تملي د
الرموة يك إفسا لية الرياضيات الددة والوضول واالصتلار.
 .2أإل تسدددتصدم ال البدددة ليدددة الرياضددديات يدددك التعبيدددر ادددإل أيفارهدددا وإيلدددال ا
لآلصريإل .
 .3أإل تنمك ال البة ي م ا ل بيعة الرياضيات وبنيت ا .
 .4أإل تنمك ال البة ددرتـ ا ال التففير المن قك والبرهاإل والبرهاإل الرياضك
واستصدام ذلك يك ي م المشفلت وحل ا .
 .5أإل تستصدم ال البدة أسدالي عديددة ومتنوادة يدك عمدا المعلومدات واميفدار
وتنظيم ا وارض ا مثا ايستراتيعية ايحلائية .
 .6أإل يةداد ي م ال البة للمحي المادي حول ا وذلك مإل صدلا دراسدة النمداذ
الرياضية وامشفاا ال ندسية .
 .7أإل تنمك ال البة م ارتـ ا يك إعراء الحسابات باستصدام وسائا متنواة .
 .8أإل تددةود ال البددة بالمعريددة الرياضددية والمعلومددات والم ددارات الضددرورية
لدراسة العلوم امصرل .
 .9أإل تدرك ال البة الدور الحضاري واالعتمااك للمعريدة الرياضدية وت ورهدا
ال مر العلور .
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امسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي نظام المقررات
الدروس

1

االحد
1443/1/21هـ

الصميس
1443/1/25هـ

المتع ات يك المستول ايحداثك  -الضر الداصلك

2

االحد
1443/1/28هـ

الصميس
1443/2/2هـ

اصتبار منتلف الفلا  -المتع ات يك الفضاء الثلثك امبعاد

3

االحد
1443/2/5هـ

الصميس
1443/2/9هـ

الضر الداصلك والضر االتعاهك للمتع ات يك الفضاء  -اصتبار
الفلا الصامس

4

االحد
1443/2/12هـ

الثلثاء
1443/2/14هـ

الت يئة للفلا السادس  -االحداثيات الق بية

5

االحد
1443/2/19هـ

الصميس
1443/2/23هـ

اللورة الق بية واللورة الديفارتية للمعادالت  -اصتبار الفلا
السادس

6

االحد
1443/2/26هـ

الصميس
1443/3/1هـ

الت يئة للفلا السابا  -الدراسات التعريبية والمسحية
وبالملحظة

7

االحد
1443/3/4هـ

الصميس
1443/3/8هـ

التحليا االحلائك  -االحتماا المشرو  -اصتبار منتلف الفلا

8

الثلثاء
1443/3/13هـ

الصميس
1443/3/15هـ

9

االحد
1443/3/18هـ

الصميس
1443/3/22هـ

10

االحد
1443/3/25هـ

االربعاء
1443/3/28هـ

11

االحد
1443/4/2هـ

الصميس
1443/4/6هـ

المماس والسراة للمتع ة  -اصتبار منتلف الفلا  -المشتقة

12

االحد
1443/4/9هـ

الصميس
1443/4/13هــ

المساحة تحت المنحن والتفاما  -النظرية امساسية يك التفاضا
والتفاما  -دليا الدراسة والمراععة  -اصتبار الفلا الثامإل

13

االحد
1443/4/16هـ

الصميس
1443/4/20هـ

االصتبارات

الأربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

االحتماا والتوةيعات االحتمالية  -التوةيا ال بيعك
الاحد والاثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله
التوةيعات ذات الحديإل  -اصتبار الفلا السابا  -الت يئة للفلا
الثامإل
تقدير الن

ايات بيانيا ً  -حسا الن ايات عبريا ً

الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

بداية الدراسة لل ل للفلا الدراسك اموا 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إعاةة اليوم الو نك
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إعاةة ن اية أسبوع م ولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
إعاةة ن اية أسبوع م ولة
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية اصتبار الفلا الدراسك اموا
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م
بداية إعاةة الفلا الدراسك اموا

مإل

إل

ملحظات

بطاقات التخطيط للفهم المعتمد على االداء

رياضيات

المادة
المعلمة
مدة تنفيذ الدرس
انواإل الدرس

مقدمة في المتجهات
التراب

اليوم
التاريخ
الحلة
اللف نظام المقررات

النواتج التعليمية المرتب بالوحدة

النواتج التعليمية المرتب بالدرس

يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:
 تجري العمليات على المتجهات باستعمال مقياس الرسم وتمثيلها هندسيا
 تحلل المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين .
 تحل مسائل تطبيقية على المتجهات .
 تجري العمليات على المتجهات في المستوى اإلحداثي وتمثيلها بيانيا
 تكتب المتجه باستعمال متجهي الوحدة .
 توجد الضرب الداخلي لمتجهين واستعماله في إيجاد الزاوية بينهما .
 توجد مسقط متجهة على آخر .
 تعين النقاط والمتجهات في النظام اإلحداثي الثالثي األبعاد .
 تعبر عن المتجهات جبريا مع إجراء العمليات عليها في الفضاء الثالثي األبعاد .
 توجد الضرب الداخلي لمتجهين والزاوية بينهما في الفضاء .
 توجد الضرب االتجاهي للمتجهات واستعماله في إيجاد المساحات والحجوم .

يك ن اية هذا الدرس تفوإل ال البة دادرة بإذإل هللا تعال
ال أإل:
 أإل تعري ال البة العمليات ال المتع ات
باستعماا مقياس الرسم.
 أإل تحلا ال البة المتع إل مرفبتي المتعامدتيإل.
 أإل تقوم ال البة بدراسة المثاا ويق الم لو
للمساادة ال الف م.
 أإل تحا ال البة المسائا ويق الم لو .

ما الذي يع ال ال البات معريت ويست عإل القيام ب لتحقيق المعايير المست دية
مثاا3
رياضة المشك :د ا ابد هللا يك سباق للمشك ،مساية  120 mباتعا  ،N 50ْ Eثم مساية  80 mباتعا الشرق .فم يبعد ابد هللا اإل
نق ة البداية ،ويك أي اتعا يفوإل؟
انظري باقي المثال بكتاب الطالبة.
ارسمك المتع الذي يمثا فلً مما يأتك:

a – c + 2b (4A
m – 1p (4B
4
ً
 (5سباحة :يسبح سل اإل ابر أحد امن ار بسراة ،3.5ft/sباتعا الشرق دالدا الضفة امصرل للن ر ،يك الودت الذي يؤثر الي تيار
مائك باتعا العنو بسراة  .2 ft/sأوعد محللة سراة سل اإل ،واتعا حرفت .

الوسائا والمعينات التعليمية
فتا ال ال

االنش ة التعليمية
المقارنة
االستنتا
تدويإل الملحظات
" رل امسئلة"

التقويم
التقويم المرحلك
التقويم الصتامك
التفليف المنةلك

أوراق اما السبورة امدلم الملونة الحاسو اآللة الحاسبة بوربوينت -
أصرل................................./

التم يد
ما الفرق بيإل الفميات القياسية والفميات المتع ة؟
دور المعلمة

دور ال البة

 تويير امدوات والصامات اللةمة للنشا .
 شرل ال دف مإل النشا .

 تنفيذ ص وات النشا ضمإل العما يك معمواات.
 استنتا ما ي دف إلي النشا مإل صلا الملحظة
والتودا.

 توةيا ب ادات اللقة وتوعي التلميذات إل فتابة أي معلومات
مثيرة للهتمام وأي أسئلة يرغبإل يك معرية إعابات ا أثناء
دراءت إل للدرس.

 تدويإل المعلومات المثيرة للهتمام ال المللقات
أثناء دراءة الدرس.
 تدويإل امسئلة التك يرغبإل يك معرية إعابات ا أثناء
دراءت إل للدرس.

ما الفرق بيإل الفميات القياسية والفميات المتع ة؟
حللي المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين.
حلك المسائا ويق الم لو .

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

