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

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

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

توزيع منهج مادة (الرياضيات)2
األسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي نظام المقررات
الدروس

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

اإلزاحة  -الدوران

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الدائرة ومحيطها  -األقواس واألوتار

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الزوايا المحيطية  -المماسات

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ
تركيب التحويالت الهندسية  -التماثل
األربعاء والخميس إجازة مطوله

القاطع والمماس وقياسات الزوايا  -معادلة الدائرة
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/08/07هـ 2022/03/10 -م

التمدد

بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

عناصر المثلثات المتشابهة  -االنعكاس

1443/06/13هـ 2022/01/16-م

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

المثلثات المتشابهة  -المستقيمات المتوازية واألجزاء المتناسبة

االحد اجازة مطولة

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

المعين والمربع  -شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية المضلعات المتشابهة

1443/06/03هـ 2022/01/06 -م

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

تمييز متوازي األضالع  -المستطيل

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

زوايا المضلع  -متوازي األضالع

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م

من

إلى

مالحظات

الفصل
عنوان الدرس
زوايا المضلع
الحصة
التاريخ
ـ عرفي الزاوية .وما هى انواع الزوايا .
تمهيد الدرس
األهداف اإلجرائية السلوكية

المادة
الصف

رياضيات
نظام المقررات

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

العام الدراسي

إجراءات التدريس

تقويم الهدف

الوسيلة

أنـــه بإنتهــاء الـــدرس تكــون الطالبــة

قـادرة بإذن اهلل على:

ـ أن تعرف قطر المضلع .

ـ عن طريق الشرح والتحليل تعرف الطالبة قطر المضلع .

فمـثال  ABهـي
وقطر المضلع هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متتاليين، .

الكتاب المدرسى

أحد أقطار المضلع.

ــــ أن تبـــين مجمـــوع قياســـات زوايـــا ـ بمساعدة المعلمة تبين الطالبة مجموع قياسات زوايا المضلع .

المضلع .

مجموع قياسات الزوايا الداخلية :المضلعات التي عدد أضالعها أكثـر مـن ثالثـة لهـا

عرض بوربوينت

أقطـــار والمضـــلعات التاليـــة تبـــين جميـــع األقطـــار الممكنـــة والمرســـومة مـــن أحـــد

ـ عرفي لمضلع .

بينــي مجم ـوع قياســات زوايــا

المضلع .

الرؤوس:

ــــ أن تعمـــل جـــدول إليجـــاد قياســـات وفــي كــل حالــة لجـ عـز المضــلع إلــى مثلثــات ومجمــوع قياســات زوايــا المضــلع هــو
الزوايا لعدة مضلعات
مجموع قياسـات زوايـا المثلثـات .وبمـا أن مجمـوع قياسـات زوايـا المثلـ  180فإنـه
يمكن عمل جدول إليجاد قياسات الزوايا لعدة مضلعات.

ـــــــ اعملــــــي جــــــدول إليجــــــاد
الكتاب المدرسى

قياســـــــــات الزوايـــــــــا لعـــــــــدة

مضلعات

إجراءات التدريس

األهداف اإلجرائية السلوكية

الوسيلة

عروض البوربوينت
4ـ أن تذكر نظرية . 5-1

الداخلية لمضلع .

4ــ اذكـري نـ

.

ـ عن طريق الشرح والتحليل تذكر الطالبة نظرية . 5.1

السبورة
ـ ـ أن توجــد مجمــوع قياســات الزوايــا

تقويم الهدف

نظريـة 1-5

ـــــ أوجــــدي مجمــــوع قياســــات
الزوايا الداخلية لمضلع .

ـ بمساعدة المعلمة توجد الطالبة مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع .

مثـــال  :صـــنع فيصـــل صـــندوق رمـــل .مـــا مجمـــوع قياســـات الزوايـــا الداخليـــة لهـــذا

الصندوق السداسي الشكل؟

الحل :

ـ أن توجد عدد أضالع المضلع .

))S = 180 (n – 2
) = 180 (6 – 2
= 180 )4 ( =720

نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية

n=6

أي أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل السداسي يساوي . 720
بمساعدة المعلمة توجد الطالبة عدد أضالع المضلع .

مثال  :إذا كان قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم  108فما عدد أضالعه؟

كتاب الطالب

ـــــــ أوجــــــدي عــــــدد أضــــــالع
المضلع .

إجراءات التدريس

األهداف اإلجرائية السلوكية
)S = 180 (n – 2
)(108)n = 180 (n – 2
(108)n = 180n - 360

نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية
S = 108n
خاصية التوزيع
بطرح  108من الطرفين

0= 72n – 360

بجمع  360للطرفين

360 = 72n
ـ ـ أن توجــد الزوايــا الداخليــة لمضــلع

الوسيلة

تقويم الهدف

بقسمة الطرفين على 72

5 = n

منتظم .

أي أن للمضلع  5أضالع.

عروض البوربوينت

ـ عن طريق الشرح والتحليل توجد الطالبة الزوايا الداخلية لمضلع منتظم .

ـــــ أوجــــدي الزوايــــا الداخليــــة
لمضلع منتظم .

مثال  :أوجدى قياس كل زاوية داخلية في المضلع المجاور.

ـ أن تذكر نظرية . 5-2
الحل  :انظر الكتاب.
ـ تذكر الطالبة ن

السبورة

نظرية . 5.2

ـ اذكري نظرية . 2-5

النظرية  ( 5.2مجموع قياسات الزوايا الخارجية )

محدبا فإن مجموع قياسات الزوايا الخارجية  -زاوية واحدة عند كـل
إذا كان المضلع
،
رأس  -يساوي 360

ـ أن توجد قياس الـزاويتين الخارجيـة
والداخلية .

بمساعدة المعلمة توجد الطالبة قياس الزاويتين الخارجية والداخلية .

السبورة

ـــــ أوجــــدي قيــــاس الــــزاويتين

إجراءات التدريس

األهداف اإلجرائية السلوكية

مثــــــال  :أوجــــــدى قياســــــي الــــــزاويتين الخارجيــــــة والداخليــــــة للثمــــــاني المنــــــتظم
ABCDEFGH
الحل :
8n = 360
n= 45

 = nقياس كل زاوية خارجية
بقسمة الطرفين على 8

أى ان قيــاس كــل زاويــة خارجيــة  45وبمــا أن كــل زاويــة خارجيــة والزاويــة الداخليــة

الواجب المنزلي:

التطبيق  :رقم  19الى 20

المناظرة لها متجاورتـان علـى خـط مسـتقيم فـإن قيـاس كـل زاويـة داخليـة يسـاوى
180 – 45 = 135
حل تمارين  8 -1كتاب التمارين

الوسيلة

تقويم الهدف
الخارجية والداخلية .

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
إلكتروني ًا 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

