
 

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 األول  اضغط هنا                           

         

                  https://www.almanahj.com/sa/12math1                   

* 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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 ريـــاضياتالمادة /  .....................االسم / 

 الموضوع : 5الصف/رياضيات  الفصل / 
 الـــــــدوال 

 يمثّل التمثيل التالى  كان إذا حددأ ، الرأسي الخط اختبار على معتمًدا: 
 .يـــــــــــــإجابت وأبرر ال، أم دالة

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

....................................................... 

 للمجموعة، المميزة الصفة باستعمال يأتي مما مجموعة كل اكتب: 
 : أمكن إن الفترة رمز وباستعمال

x ≤ -4  
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................



 

  

 ولي األمرتوقيع 
..............................

....................................
.......

 ةتوقيع المعلم
..............................

....................................
.......

      

   تأتقن
أتقن 

 تتقن لم 
  يتقن

 
 
 

المعلمات و المعلمي    األخوة  

وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم  

الحديثة التحاضي   مؤسسة يرس  

www.mta.sa 

المقررات مناهج تحاضي   يخص ما كل تقدم أن  

هـ 1441 – هـ1440 الدرس   للعام   

 أنواع التحاضي  

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

 المرفقات

المادة دروس لجميع بوربوينت عروض  

+ 

  الدروس لجميع بالمـادة خاصـة عمـــل أوراق

+ 

   الكتاب
ون  االلكير  

+ 

متابعة سجل  

+ 

الكتاب اسئلة حل  

+ 

ومفاهيم خرائط  

+ 

 ريـــاضياتالمادة /  .....................االسم / 

https://www.mta.sa/
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ح المنهج دروس لجميع بالفيديو متمي    شر  

+ 

معلمة انجاز سجل  

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

   التوصيل
ساعة 24 المستعجل)  الفيدكس عي   المملكة مدن لباقر ) 

الطلب تسجيل كذالك ويمكنكم  

ونيا   الرابط طريق عن إلكير  

www.mta.sa/c 

المملكة مدن لجميع الفيدكس او االيميل عن التوصيل يمكننا كذلك  

طلبكم حسب عادية طباعة_  ملونة طباعة_  دي س   )  ) 

المبيعات ايميل  

T@mta.sa 

 ريال 50 دي س   عىل المادة سعر

 ريال 20 االيميل طريق عن المادة سعر

 ريال 80 عادية طباعة دي الس   مع المادة سعر

 ريال 120 ملونة طباعة دي الس   مع المادة سعر

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

للمعلمي    المؤسسة حسابات أرقام وهنا  

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضي  الحديثة

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

https://mta.sa/c/
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الراجح  بنك   / 233608010954856 

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجح  

 27949172000110 / البنك األهىل  

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهىل  

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيب   

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

 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

———————————————————– 
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   أن يكونوا وكالء لتحاضي   فواز الحرن    ق 

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي    ق 
 مدنهم االتصال بجوال المدير

0554466161 

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

966558396004 

966558396119 

 

 

 
 

 

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

