
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4الرياضيات 
 التعليم الثانوي نظام المقررات

 التعلم النشطالتحضير بطريقة 
 



 

 

 

 

 .شرعه على جوانبها كافة في ومستقيمة لوجهه خالصة األعمال وجعل وحده هلل الوالء تحقيق متابعة -1

 والثقافة األساسية بالمفاهيم واآلخرة الدنيا في والحياة واإلنسان الكون إلى الطالبة نظرة بها تستقيم التي اإلسالمية العقيدة دعم -2

 .عنه والدفاع إليه الدعوة على وقادرة باإلسالم معتزة تجعلها يالت اإلسالمية

 .التوحيد لراية والحاملة اإلسالم ألمة الحي  االنتماء تمكين -3

 (.السعودية العربية المملكة) الخاص والوطن العام اإلسالمي للوطن الوفاء تحقيق -4

 اإلسالمية التربوية أهدافها يحقق وما يناسبها ما وفق وتوجيهها الفترة هذه في يظهر الذي المختلف واستعدادها الطالبة قدرات تعهد -5

 .العام مفهومها في

 الدراسة طرق على والتعود المراجع واستخدام المنهجي والتتبع والتجريب البحث روح وتعميق الطالب لدى العلمي التفكير تنمية -6

 .السليمة

 مختلف في الجامعية والكليات العليا المعاهد في المختلفة بمستوياتها الدراسة لمواصلة وإعدادهم القادرات للطالبات الفرصة إتاحة -7

 .التخصصات

 ..الئق بمستوى الحياة ميادين في للعمل الطالبات سائر تهيئة -8

 



 

 

 

 

 فهم المحيط المادي من حيث الكم و الكيف و الشكل . -1

 المشكالت . القدرة على توظيف أساليب التفكير الرياضي في حل -2

 إدراك المفاهيم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية . -3

 اكتساب المهارات و الخبرات في إجراء العمليات الرياضية المختلفة . -4

 تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الذاتي . -5

 تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .  -6

 األخرى.  الرياضيات في الحياة و في تقدم العلوم معرفة إسهامات  -7

 تنمية ميول و اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات في تطويرها . -8

 

 

 



            

 معلومات عن المعلمة

 

 :االسم 

 :المؤهل 

 :التخصص 

 :الصفوف التي تدرسها 

 :مواد التدريس 

 :أسم المدرسة 
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 توقيع المديرة توقيع المعلمة التاريخ لدرساسم ا م
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   4الرياضيات  توزيع منهج مادة 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

 6/1/1441س الخمي 2/1/1441األحد  1
 تابع ضرب العبارات النسبية وقسمتها  - ضرب العبارات النسبية وقسمتها 

 جمع العبارات النسبية وطرحها
 

 13/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2
 تمثيل دوال المقلوب بيانيا    - تابع جمع العبارات النسبية وطرحها 

 تمثيل الدوال النسبية بيانيا  
 

  تابع دوال التغير  - دوال التغير  - تابع تمثيل الدوال النسبية بيانيا    20/1/1441ميس الخ 16/1/1441األحد  3

 27/1/1441الخميس  23/1/1441األحد  4
 تابع حل المعادالت والمتباينات النسبية  - حل المعادالت والمتباينات النسبية 

 المتتابعات بوصفها دواال
 

 4/2/1441الخميس  30/1/1441األحد  5
 المتتابعات المتسلسالت الحسابية  - بع المتتابعات بوصفها دوالتا 

 تابع المتتابعات المتسلسالت الحسابية
 

 11/2/1441الخميس  7/2/1441األحد  6
 الالنهائيةالمتسلسالت الهندسية   - المتتابعات والمتسلسالت الهندسية 

 الالنهائيةتابع المتسلسالت الهندسية 
 

  االستقراء الرياضياستعمال مبدأ البرهان ب  - تابع نظرية ذات الحدين  - نظرية ذات الحدين  18/2/1441خميس ال 14/2/1441األحد  7

 25/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  8
 تمثيل فضاء العينة  - االستقراء الرياضياستعمال مبدأ تابع البرهان ب 

 االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق 
 

  االحتمال الهندسي  - تابع االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق  3/3/1441الخميس  28/2/1441األحد  9

  احتماالت الحوادث المستقلة والحوادث غير المستقلة   - تابع االحتمال الهندسي  10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10

 17/3/1441الخميس  13/3/1441األحد  11
 تابع   - احتماالت الحوادث المتنافية  - ستقلة والحوادث غير المستقلةتابع احتماالت الحوادث الم

 احتماالت الحوادث المتنافية
 

 24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12
 تابع الدوال المثلثية في المثلثات القائمة الزواية  -  الدوال المثلثية في المثلثات القائمة الزواية -  

 الزاويا وقياساتها
 

  قانون الجيوب  - الدوال المثلثية للزوايا   - تابع الزاويا وقياساتها  1/4/1441الخميس  27/3/1441حد األ 13

  تابع قانون جيوب التمام  - قانون جيوب التمام  - تابع قانون الجيوب  8/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14

  الدوال المثلثية العكسية  - مثيل الدوال المثلثية بياني ات  - الدوال الدائرية  15/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  15

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

  االختبارات 7/5/1441الخميس  25/4/1441األحد  17+18
 

 

 

 

 



 الصف -المادة 
ـ المستوى  4الرياضيات 

 الرابع
 الخميس األربعاء الثالثاء الثنينا األحد اليوم ضرب العبارات النسبية وقسمتها موضوع الدرس

      التاريخ ما المقصود بـ العبارة النسبية؟ التهيئة والتمهيد

 مصادر التعلُّم
 )الوسائل التعليمية(

          سبورة ذكية          عرض مرئي          شرائح إلكترونية          أوراق نشاط
تجارب عملية     قطع الورق والفلين 

      صةالح

      الفصل

استراتيجية التعلَّم 
 النشط

      تعلم تعاوني   )تفكير ناقد )ابداعي   استقصاء   عصف ذهني   التواصل اللغوي   التقويم البنائي   االكتشاف المباشر :أخرى
........................... 

 التقويم نشاط إثرائي نواتج من المعلمة والمتعلمةإجراءات تحقيق ال نواتج التعلم المخطط لها )األهداف(

 .أن تتعرف الطالبة على العبارات النسبية

 عبارات نسبية.الطالبة  أن تبسط

 كيفية تبسيط كسور مركبة.الطالبة  أن توضح

أن تقوم الطالبة بدراسة المثال وفق المطلوب 
 للمساعدة على الفهم.

 أن تحل الطالبة المسائل وفق المطلوب.

 تبسيط عبارة نسبية : 1ثال م
 3x +4+ 2x(x5(بسطي العبارة: 

)                        9 – 26) x-(x 

 

 بسطي كالَّ من العبارتين اآلتيتن:  5مثال 
      8-x        •          16-x 6 – 2x 

+ 5x +6 216x + 64          x – 2x 

 :بسطي كالَّ من العبارتين اآلتيتين: أتأكد 
1)   24 -x 5 – 2x             

 64 – 2x                 

2)        c  + d                      

 2d3 – 2c3          

4)   40 -y 3+  2y             

 2y – 25                 

8)   

12  ) 

ي
حل
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لو
ط
لم
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ق
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ائ
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ا

 

ي
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 ق
يم
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ت

 
 .تعرفي على العبارات النسبية

ي
ائ
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وي
تق

 

 عبارات نسبية. طيبس

 كيفية تبسيط كسور مركبة. وضحي

 الخبرات السابقة

 مراجعة على ما سبق دراسته

ي
ام
خت
م 
وي
تق

 

وفق المطلوب بدراسة المثال  قومي
 للمساعدة على الفهم.

 لتفاعلية بالكتاب المدرسيالروابط ا رابط تفاعلي الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس   معلومة إثرائية

 المهارات المستهدفة أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة    الواجبات المنزلية

 تفكيركتابة       قراءة       تحدث       استماع       تنفيذ حقيبة اإلنجاز أنشطة ملف اإلنجاز

 ..............أخرى      ⃝الواجبات المنزلية       ⃝األنشطة        ⃝التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة         ⃝ختبارات التحريرية اال      ⃝االختبارات الشفوية        ⃝ أدوات التقويم 

 

 



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

https://www.mta.sa/


+ 

 سجل متابعة

+ 

 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



 عن طريق الرابط
ً
ونيا  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

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

الراجح  بنك   / 233608010954856 

https://mta.sa/c/


 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  االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

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

