
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم 
 :إلى تحقيق اآلتيالثانوي، بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه، ويسعى 

 

 عليم المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من الت

 الثانوي، ومن ذلك

 يا في الدن لحياةتعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان وا

 .واآلخرة

 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة. 

 ق ، وف المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة

 .تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة

 تنمية شخصية الطالبة شمولياً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما. 

 ما وراسة لتعثر في الدتقليص الهدر في الوقت والتكاليف ، وذلك بتقليل حاالت الرسوب وا

 دراسييترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية، وكذلك عدم إعادة العام ال

 .كامال

  لواحداتقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي. 

 سها، ي نفتها فتنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها، مما يعمق ثق

اتها، ق قدرويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم، طالما أنها تدرس بناًء على اختيارهت ووف

 .وفي المدرسة التي تريدها

 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة. 

  لية الحياة العمإكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات

 .والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات

 عة متنو تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم

 .تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي

 العمل وواصل ل: التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتتنمية المهارات الحياتية للطالبة، مث

يم ن القمالجماعي، والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر، في إطار 

 .المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن

 واتية تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوم 

 فها ايجابيا في الحياة العمليةتوظي

 ل العم تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ، واإلخالص في

 وااللتزام به
 

 

 األهداف العامة لنظام المقررات
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

العميل و الكبيرى للحيياة مثيل حيل المشيكلة إلعيدادهمتزويد الطلبة بالمعرفة الرياضيية الالممية  -1

 .االنسان الطبيعة لتسخيرها لخدمة على خلق وتحسين الوسائل للتغلب على ظواهر

 اكساب الطلبة المهارات الرياضية -2

 والفهم االسهام في تكوين البصيرة الرياضية -3

 على اساليب سليمة في التفكير ومن اهمها الطالباتتعويد  -4

 التأملي التفكير 

 التفكير الناقد 

 التفكير العالقي 

  ميتهااالتجاهات الرياضية السليمة وتن االسهام في تكوين بعض -5

 وتوجيهها االسهام في تكوين الميول الرياضية -6

 والفنية االسهام في اكتساب القدرة على تذوق وتقدير النواحي الجمالية -7

 نوابتكار براهي ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومتجددة يمكن ان يشارك في صنعها -8

 ريد والتعميمالتج تنمية القدرة على الكشف واالبتكار وتعويد الطالبة على عملية -9

 العالقات بنفسه االسهام في تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشاف -10

 نفسه تنمية القدرة على دراسة الرياضيات بنفسه وقدرته على تعليم -11

 االساسيية فيي التعرف على دور لغة الحياة في وصيف االفكيار الرياضيية ومعرفية العناصير -12

 .علم المنطق

 الرياضيات ستداللي فيفهم التفكير القياسي او اال -13

واسيياليب  تكييوين االسيياس الرياضييي الحييديث ميين مفيياهيم وحقييائق ومصييطلحات ورمييوم -14

 معالجة مما يعطي الطالبة ثقافة رياضية

 المؤكدات كما يشمل على االحتماالت ابرام ان مجال الرياضيات يشمل على -15

 ليتفكير التحليالفعال وتعميم الخبرة وال االسهام في تكوين وتحسين التفكير الناقد -16

 الرياضيات لخلق جيل رياضي بارع تكوين ميول عند الطلبه نحو تذوق -17

 .ةالطبيعية بل وايضا في العلوم العسكري ابرام اهمية الرياضيات ليس فقط في العلوم -18

 وغيرها الكثير من االنشطة االنسانية واالجتماعية والسلوكية واالقتصادية -19

  .. . اف و االستقصاءتنمية القدرة على البحث و االستكش  -20

 الرياضيات األهداف العامة لمادة
 



 

 

 

 معلومات عن المعلمة           
 
 
 
 

 

 :االسم 

 :المؤهل 

 :التخصص 

 :الصفوف التي تدرسها 

 :مواد التدريس 

 :أسم المدرسة 
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   2الرياضيات  توميع منهج مادة 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

  ابع متوامي األضالعت  -ضالع متوامي األ   -موايا المضلع   6/1/1441الخميس  2/1/1441األحد  1

 13/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2
  -متوامي األضالع  تابع تمييز  -تمييز متوامي األضالع  

 المستطيل
 

  ابع المعين والمربعت -ربع المعين والم -تابع المستطيل -1 20/1/1441الخميس  16/1/1441األحد  3

 27/1/1441الخميس  23/1/1441األحد  4
المنحرف  ابع  شبهت -شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية 

 وشكل الطائرة الورقية.

 المضلعات المتشابهة.
 

 4/2/1441الخميس  30/1/1441األحد  5
  -ثات المتشابهة  تابع المثل  -المثلثات المتشابهة  

 المستقيمات المتوامية واألجزاء المتناسبة

 
 

 11/2/1441الخميس  7/2/1441األحد  6
عناصر    -سبة  تابع المستقيمات المتوامية واألجزاء المتنا

 المثلثات المتشابهة

 تابع عناصر المثلثات المتشابهة.
 

 18/2/1441الخميس  14/2/1441األحد  7
 ابع اإلماحةت  -اإلماحة    - االنعكاس

 
 

 25/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  8
 حويالت الهندسيةتركيب الت   -ان   تابع الدور  -الدوران  

 
 

  .ثلتابع التما  - التماثل     -تابع تركيب التحويالت الهندسية   3/3/1441خميس ال 28/2/1441األحد  9

  لدائرة ومحيطهاا  -ابع التمدد  ت  -التمدد   10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10

 17/3/1441الخميس  13/3/1441األحد  11
 قياس الزوايا واألقواس.-3

 تابع قياس الزوايا واألقواس.

 األوتار.األقواس و
 

 24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12
يا تابع الزوا  -لمحيطية  الزوايا ا   -تابع األقواس واألوتار  

 المحيطية.

 
 

 1/4/1441الخميس  27/3/1441األحد  13
ماس وقياسات القاطع والم -ات تابع المماس -المماسات 

 الزوايا.

 
 

 8/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14
تقيمة تابع قطع مس -القاطع والمماس وقياسات الزوايا  تابع

 خاصة في الدائرة.

 
 

 15/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  15
 ابع معادلة الدائرةت --معادلة الدائرة

 
 

  مراجعة 22/4/1441الخميس  18/4/1441األحد  16

17+18   التقييم النهائي 7/5/1441الخميس  25/4/1441األحد  

 

 

 

 

 

 



 

 

  الحصة المقررات نظام 2رياضيات  مادةال

 القائدةتوقيع  الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

       التاريخ

 
 األشكال الرباعية (1الفصل )

 
 زوايا المضلع (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

أسماء المضلعات تم دراسة 
  وتصنيفها

بعد نهاية الدرس أن تحقق  الطالبةمن يتوقع 
 األهداف التالية:

تجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية  
 .والخارجية لمضلع واستعماله

 كتاب الطالبكتاب الطالبة 
 أوراق عمل السبورة األقالم

اآللة الحاسبة الحاسوب الملونة 
بوربوينت 

 .....أخرى/ ............................
 

 صصح 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)

 :ع مضلإيجاد مجموع قياسات الزوايا الداخلية ل الهدف من الدرس
إيجاد مجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع  واستعمله.

 وأستعمله.  

 :القطر  المفردات الجديدة 

 :ف أسماء المضلعات وتصنيفها.  ما قبل الدرس  تعرُّ

  :زوايا الداخلية لمضلعإيجاد مجموع قياسات ال ضمن الدرس 
 واستعماله.

   إيجاد مجموع قياسات الزوايا الخارجية لملضع واستعماله. 

 :ه تعرف خصائص أضالع متوازي األضالع وزوايا  ما بعد الدرس
 وتطبيقها.

 :أسئلة التعزيز  
 أطلب إلى الطالبات  قراءة فقرة "لماذا؟". واسأل:

  6ما عدد الزوايا الداخلية لكل خلية؟ 

  يع لجم بين الزوايا الداخلية لكل خلية، والزوايا الداخليةقارن
وجميع  الخاليا؟ الزوايا الداخلية لكل خلية متساوية في القياس.
يا خالالخاليا متطابقة، إذن قياسات الزوايا الداخلية لجميع ال

 متساوية. 

  ي ساويإذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع السداسي

720120س كل زاوية داخلية لخلية النحل؟  ، فما قيا 

  الزاوية المنعكسة هي زاوية رأسها أحد رؤوس المضلع ودخليتها
خارج المضلع. ما قياس الزاوية المنعكسة لخلية النحل؟ وضحي 

. فإذا كام قياس 360؛ قياس الدورة الكاملة 240تبريرك. 

 و 360، فإن ان الفرق بين 120الزاوية الداخلية لخلية النحل 

120 .هو قياس الزاوية المنعكسة 

 لماذا؟ 
 أطلب إلى الطالبة قراءة فقرة "لماذا؟" بكتاب الطالبة.

 :المحتوى  
 قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم.

ضلع س ممظلة: في المنظر العلوي للمظلة المجاورة، تشكل األعمدة رؤو
 أركان سداسي منتظم. أجدي قياس الزاوية التي تتشكل عند أي من

 المظلة

 
 : ارسم شكال يمثل المنظر العلوي للمظلة.افهم
د يجا: استعمل نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع إخطط

 مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسداسي. 
 : أوالً: أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية.حل

 بكتاب الطالبة. 2انظري المثال 

 تقويم( ال4) ( التدريب3)

 :تدرب وحل المسألة  
دد عجد إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية لمضلع منتظم معطى، فأو

 األضالع في كل مما يأتي:

25) 60                3                   27) 120              6                   

28) 156             15         
ايا إلثبات نظرية مجموع قياسات الزوبرهان: استعملي الجبر   (39

 انظري كتاب الطالبة.الخارجية للمضلع.  

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 .انظري كتاب الطالبة 

 :ع أطلب إلى الطالبات أن يصفن كيفية إيجاد مجمو تعلم الحق
رس الدبقياسات الزاويا الداخلية لمضلع وكيف ترتبط هذه العملية 

 ايا متوازي األضالع.التالي حول قياسات زو
 كتاب الطالبةحلي األسئلة ب :كتاب الطالبة. 

 
 
 
 



 

 

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  

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

 المرفقات

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 
 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 
ي 
ونن  الكتاب االلكير

+ 
 سجل متابعة

+ 

 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

https://www.mta.sa/


 

 

ن  ح متمي   بالفيديو لجميع دروس المنهجشر

+ 

 سجل انجاز معلمة

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

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

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

www.mta.sa/c 

 التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكةكذلك يمكننا 

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

 ايميل المبيعات

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 120طباعة ملونة مع السي دي  سعر المادة

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

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي   

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضي  الحديثة
===========================  

https://mta.sa/c/


 

 

 233608010954856 / بنك الراجح  

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجح  

 27949172000110 / البنك األهل  

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهل  

———————————————————– 

 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

———————————————————– 



 

 

ي مدنهم 
ي قن ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن قن لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 
 االتصال بجوال المدير

0554466161 

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

966558396004 

966558396119 

 
 

 
 

 

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

