تحضير مادة

الرياضيات 4
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة التخطيط للفهم المعتمد على األداء

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحدد وععدا امامداا صاللدة لوعمدت ومةدتقيمة ةدج ااةدة عوانبمدا الد
شرات.
 .2داددم العقيدددة ايةددلمية التددج تةددتقيم بمددا نظددرة ال الب دة إل د الاددوإل واينةدداإل والحيدداة ةددج الدددنيا
واآلصرة بالمفاهيم امةاةية والثقاةة ايةلمية التج تععلما معتدةة بايةدلم وددادرة الد الدداوة
إليت والدةاع انت.
 .3تمايإل االنتماء الحج ممة ايةلم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوةاء للو إل ايةلمج العام والو إل الصاص (المملاة العربية الةعودية).
 .5تعمد ددرات ال البة واةتعدادها المصتلف الذي يظمر ةج هدذ الفتدرة وتوعيممدا وةدق مدا يناةدبما
وما يحقق أهداةما التربوية ايةلمية ةج مفمومما العام.
 .6تنميددة التفايددر العلمددج لددد ال الددو وتعميددق روج البحددت والتعريددو والتتب د المنمعددج واةددتصدام
المراع والتعود ال رق الدراةة الةليمة.
 .7إتاحة الفرلة لل البات القدادرات وإاددادهم لموالدلة الدراةدة بمةدتوياتما المصتلفدة ةدج المعاهدد
العليا والاليات العامعية ةج مصتلف التصللات.
الئق..
تميئة ةائر ال البات للعما ةج مياديإل الحياة بمةتو
.8

 -1ةمم المحي المادي مإل حيت الام و الايف و الشاا .
 -2القدرة ال توظيف أةاليو التفاير الرياضج ةج حا المشالت .
 -3إدراك المفاهيم و القوااد و العلدات و امنما الرياضية .
 -4ااتةاو الممارات و الصبرات ةج إعراء العمليات الرياضية المصتلفة .
 -5تنمية القدرة و االةتعداد للتعلم الذاتج .
 -6تنمية القدرة ال االتلاا و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرةة إةمامات الرياضيات ةج الحياة و ةج تقدم العلوم امصر .
 -8تنمية ميوا و اتعاهات إيعابية نحو الرياضيات و تقدير الماء الرياضيات ةج ت ويرها .

معلومات اإل المعلمة
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اةم الدرس

التاريخ

تودي المعلمة

تودي المديرة

توةي منمج مادة (الرياضيات)4
امةبوع

التاريخ

االثنيإل
1443/5/16هـ

الصميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الصميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ

الصميس
1443/5/26هـ
الصميس
1443/6/3هـ
الصميس
1443/6/10هـ
الصميس
1443/6/17هـ
الصميس
1443/6/24هـ

8

االحد
1443/6/27هـ

الثلثاء
1443/6/29هـ

9

االحد
1443/7/5هـ

الصميس
1443/7/9هـ

10

االحد
1443/7/12هـ

الصميس
1443/7/16هـ

11

االحد
1443/7/19هـ

الثلثاء
1443/7/21هــ

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الصميس
1443/7/30هـ
الصميس
1443/8/7هـ
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5
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7

12
13

الدروس

ملحظات

ضرب العبارات النسبية وقسمتها  -جمع العبارات النسبية
وطرحها
تمثيا دواا المقلوو بيانيا  -تمثيل الدوال النسبية بيانيا
دواا التغير  -حا المعادالت والمتباينات النةبية
االحد اعاةة م ولة
المتتابعات بوصفها دوال
المتتابعات المتةلةلت الحةابية  -المتتابعات والمتسلسالت
الهندسية

إعاةة منتلف الفلا مإل 1443/6/3هـ حت
1443/6/10هـ
المتسلسالت الهندسية الالنهائية  -نظرية ذات الحدين
البرهان باستعمال مبدأ االستقراء الرياضي  -تمثيل فضاء العينة

االحتماا باةتعماا التباديا والتواةيق  -االحتماا
المندةج
امربعاء والصميس إعاةة م ولت
احتماالت الحوادت المةتقلة والحوادت غير المةتقلة
 احتماالت الحوادت المتناةيةالدواا المثلثية ةج المثلثات القائمة الةواية  -الةاويا
ودياةاتما
الدوال المثلثية للزوايا  -قانون الجيوب  -قانون جيوب التمام
الدوال الدائرية  -تمثيل الدوال المثلثية بيانيا  -الدوال المثلثية
العكسية

امربعاء والصميس إعاةة م ولت
االصتبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراةة لل لو للفلا الدراةج الثانج
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إعاةة منتلف الفلا الدراةج الثانج
بداية الدراةة بعد اعاةة منتلف الفلا الدراةج الثانج 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إعاةة الفلا الدراةج الثانج

مإل
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إل
الصيس
1443/5/5هـ
الصميس
1443/5/12هـ

التعليم الثانوي نظام المقررات

بطاقات التخطيط للفهم المعتمد على االداء

اليوم
رياضيات
التاريخ
الحلة
ضرب العبارات النسبية وقسمتها اللف نظام المقررات
التراب

المادة
المعلمة
مدة تنفيذ الدرس
انواإل الدرس

النواتج التعليمية المرتب بالدرس

النواتج التعليمية المرتب بالوحدة
يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:





تعرف العبارات النسبية وتبسطها .
تمثل دوال نسبية بيانيا .
تحل مسائل التغير الطردي والتغير المشترك والتغير العكسي
والتغير المركب .
تحل معادالت ومتباينات نسبية .

ةج نماية هذا الدرس تاوإل ال البة دادرة بإذإل هللا تعال
ال أإل:
 أإل تتعرف ال البة ال العبارات النةبية.
 أإل تبة ال البة ابارات نةبية.
 أإل توضح ال البة ايفية تبةي اةور مرابة.
 أإل تقوم ال البة بدراةة المثاا وةق الم لوو
للمةاادة ال الفمم.
 أإل تحا ال البة المةائا وةق الم لوو.

ما الذي يعو ال ال البات معرةتت ويةت عإل القيام بت لتحقيق المعايير المةتمدةة
مثاا  :1تبةي ابارة نةبية

بسطي العبارة5x(x2 +4x +3) :
)(x-6) x2 – 9

مثاا  5بة ج الَّ مإل العبارتيإل اآلتيتإل:
 أتأاد :بة ج الَّ مإل العبارتيإل اآلتيتيإل:

x -8
x2 + 5x +6

x – 6x -16
•
x2 – 16x + 64
2

x2 – 5x - 24 )1
x2 – 64
c +d
)2
3c2 – 3d2
y2 + 3y - 40 )4
25 – y2
)8
)12

الوةائا والمعينات التعليمية
اتاو ال الو أوراق اما الةبورة امدلم الملونة الحاةوو اآللة الحاةبة بوربوينت -
أصر ................................./

االنش ة التعليمية
المقارنة
االةتنتاج
تدويإل الملحظات
" رج امةئلة"

التقويم

التمميد
ما المقلود بـ العبارة النةبية؟
دور المعلمة

دور ال البة

 توةير امدوات والصامات اللةمة للنشا .
 شرج المدف مإل النشا .




 توةي ب ادات اللقة وتوعيت التلميذات إل اتابة
أي معلومات مثيرة للهتمام وأي أةئلة يرغبإل ةج
معرةة إعاباتما أثناء دراءتمإل للدرس.




تنفيذ ص وات النشا ضمإل العما ةج معمواات.
اةتنتاج ما يمدف إليت النشا مإل صلا الملحظة
والتود .
تدويإل المعلومات المثيرة للهتمام ال المللقات
أثناء دراءة الدرس.
تدويإل امةئلة التج يرغبإل ةج معرةة إعاباتما
أثناء دراءتمإل للدرس.

التقويم المرحلج

ما المقلود بـ العبارة النةبية؟

التقويم الصتامج

وضحي كيفية تبسيط كسور مركبة.

التاليف المنةلج

حلج المةائا وةق الم لوو.

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

