
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث الثانوي اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث الثانوي في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/12math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث الثانوي في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                          

          

                  https://www.almanahj.com/sa/12math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث الثانوي اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade12                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   - االولالفصل الدراسي    –(  التعليم الثانوي )نظام المقررات(  ( )   6الرياضيات   توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

 2 مقدمة في االتجاهات  1
 المتجهات في المستوى اإلحداثي 

 الضرب الداخلي 
 4 المتجهات في الفضاء الثالثي األبعاد  3

الضرب الداخلي والضرب االتجاهي  
 ي الفضاء للمتجهات ف

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 

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

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

  معلمة المادة 

  أ/ ....................................... 



 هـ (  1441لعام الدراسي  )ا   - االوللفصل الدراسي ا   –(  التعليم الثانوي )نظام المقررات(  ( )   6الرياضيات   توزيع منهج مادة    )       
 

 اإلحداثيات القطبية  5
سحية الدراسات التجريبية والم 7 األعداد المركبة  ونظرية ديموافر  6 الصور القطلبية والصور الديكارتية   

 التحليل اإلحصائي  -ة  الحظيوبالم
 االحتمال المشروط  8

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

 10 االحتمال  والتوزيعات االحتمالية  9
 التوزيع الطبيعي 

 حساب النهايات جبريا  12 تقدير النهايات البيانية  11 لحدين التوزيعات ذات ا

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

 14 المماس والسرعة المتجهة  13
 المشتقة 

 المساحة تحت المنحنى والتكامل 
15 

النظرية األساسية في التفاضل 
 مراجعة 16 والتكامل  

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 هـ02/01/1441األحد :   بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 
 هـ25/04/1441  األحد  : بداية اختبار الفصل الدراسي األول 
 هـ5/1441/ 7   الخميس   :  بداية إجازة منتصف العام 

17 
18 

 اختبارات الفصل الدراسي االول

   

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

 
 المشرفة التربوية :

 أ/............................................................ 
 

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



 
 

 

فى األنظمة  و أمثلهاأجري العمليات على المتجهات  الفكرة العامة للفصل الرايضيات المادة
 الثنائية والثالثية األبعاد

      اليوم

اس الرسم أجري العمليات على المتجهات باستعمال مقي الفكرة الرئيسية للدرس  (نظام املقررات6رايضيات ) الصف
 وأمثلها هندسيا

      التاريخ

 ( المتجهـــات  )5الفصل موضوع الدرس
   مقدمة فى المتجهات  5-1

المتجه ـ نقطة البداية ـ الوضع القياسي ـ االتجاه ـ الطول  المفردات والمفاهيم األساسية الجديدة
      الحصة ـ االتجاه الربعي ـ االتجاه الحقيقي ـ المتجهات المتوازية 

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 (7- ,3-) ,(9- ,2)          .منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بينهما المسافة بين كل زوج من النقاط اآلتية، ثم أوجد إحداثيي نقطة يأوجد التمهيد

 

 تقويم الهدف الوسيلة إجراءات التدريس األهداف اإلجرائية السلوكية

 إبذن هللا على: قادرةتكـون الطالبة  الـدرس  أنـه أبنتهاء
  املتجهة . الطالبة تعرفـ أن 1
 
 
 

  الكميات املتجهة . الطالبة حتدد ـ أن2
 
 

 

املتجهـات سسـتعما   العمليـات علـى الطالبة جتريـ أن 3
 مقياس الرسم ، وأمثلها هندسيا .

 .املتجهة . الطالبة تعرفسستخدام طريقة  املناقشة واحلوار ـ 
تصف كلًّ من  السرعة املتجهة للكرة املتجه فهو كمية هلا طو  واجتاه؛ فمثالاملتجهة : ـ 

 مقدار سرعة الكرة، واجتاه حركتها.
 . الكميات املتجهة لطالبةا حتددـ عن طريق الشرح والتحليل 

 الكميات املتجهة، والكميات القياسية )العددية( يف كلٍّّ مما أييت: يحّدد : مثا 
(a 15 يسري قارب بسرعةmi / h . 
 وليس هلا اجتاه؛ لذا فإن هذه السرعة كمية قياسية.،  15mi / h مبا أن هلذه الكمية قيمة هي   
يـات علـى املتجهـات سسـتعما  مقيـاس الرسـم ، وأمثلهـا العمل الطالبة جتري املعلمةمبساعدة ـ 

 هندسيا
مقياس الرسم  مسطرة ومنقلة؛ لرسم متجه لكلِّّ من الكميات اآلتية، واكتيب ياستعمل مثا  :

 يف كل حالة:
(a 20 ft/s    =a  030سجتاه . 
 طوله سهًما يوارمس  cm = 10 ft /s 1 مقياس الرسم ياستعمل   

 الساعة  من الشما ، وسجتاه عقارب 30 بزاوية قياسها  2cm أو  20÷  10

 
 بطاقات

 
 لوحة
 

 
 السبورة

 
 املتجهة .  عريفـ  
 

الكميات  ـ حددي
 املتجهة . 

 
 

العمليات على  ـ أجري
املتجهات سستعما  
مقياس الرسم ، وأمثلها 

 هندسيا .

 حل متارين الكتاب  الواجب المنزلي
 حل متارين  الكتاب صــ التطبيق

 



ن و المعلمات  األخوة المعلمي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة

www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضي  مناهج المقررات

 هـ 1441 –ـه 1440للعام الدرسي  

 أنواع التحاضي  

اتيجيات الحديثة + التعلم النشط + الطريقة البنائية + المرسد وع الملك عبدهللا + االسير  وحدات مرسر

 المرفقات

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 

 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 

ي 
ونن  الكتاب االلكير

+ 

 سجل متابعة

+ 

https://www.mta.sa/


 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

ن بالفيديو لجميع دروس المنهج ح متمي   شر

+ 

 سجل انجاز معلمة

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

ي مدن المملكة عير الفيدكس ) المستعجل 
 (ساعة 24التوصيل لباقر

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

ونياً عن طريق الرابط  إلكير

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

https://mta.sa/c/


T@mta.sa 

 ريال 50 عىل سي دي سعر المادة

 ريال 20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال 80مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال 120مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 ريال للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي   

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضي  الحديثة

===========================  

الراجحي بنك   / 233608010954856 

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجحي 

 27949172000110 / البنك األهىلي 

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهىلي 

———————————————————– 

ي   حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبر

========================== 

 8001852539 / سامبا



 2052558759940 / الرياض

 SA3520000002052558759940 / اي بان الرياض

 900127883010006 / بنك البالد

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

 SA6760100030680161166001 / اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

———————————————————– 

ي مدنهم 
ي قن ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن قن  االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 



 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004 

966558396119 

 

 

 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396004
https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396119

