تحضير مادة

الرياضيات 7
الصف الثاني الثانوي
التحضير بالطريقة الرباعية

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافةة جوابههةا ع ة
شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التةي تسةتقيم بهةا ب ةرة ال الهةة إلة الوةوو واإلبسةاو والحيةاة فةي الةدبيا
واآلخةةرة بالمهةةاايم األساسةةية والاقافةةة اإلسةةالمية التةةي تبع هةةا معت ة ة باإلسةةالو ودةةادلة ع ة
الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تموين االبتماء الحي ألمة اإلسالو والحام ة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء ل وطن اإلسالمي العاو والوطن الخاص (المم وة العربية السعودية).
 .5تعهةةد دةةدلاط ال اله ةة واسةةتعداداا المخت ةةا الةةظه ي هةةر فةةي اةةظه الهتةةرة وتوجيههةةا وفةةق مةةا
يناسهها وما يحقق أادافها التربوية اإلسالمية في مههومها العاو.
 .6تنمية التهوير الع مي لدى ال الة وتعميةق لوا الهحةا والتبرية والتتهةن المنهبةي واسةتخداو
المراجن والتعود ع طرق الدلاسة الس يمة.
 .7إتاحة الهرصة ل الهاط القادلاط وإعدادام لمواص ة الدلاسة بمستوياتها المخت هة في المعااةد
الع يا والو ياط البامعية في مخت ا التخصصاط.
تهيئة سائر ال الهاط ل عمل في ميادين الحياة بمستوى الئق..
.8

 -1فهم المحيط الماده من حيا الوم و الويا و الشول .
 -2القدلة ع

توظيا أسالي التهوير الرياضي في حل المشوالط .

 -3إدلاك المهاايم و القواعد و العالداط و األبماط الرياضية .
 -4اكتساب المهالاط و الخهراط في إجراء العم ياط الرياضية المخت هة .
 -5تنمية القدلة و االستعداد ل تع م الظاتي .
 -6تنمية القدلة ع

االتصال و التعهير ب غة الرياضياط .

 -7معرفة إسهاماط الرياضياط في الحياة و في تقدو الع وو األخرى.
 -8تنمية ميول و اتباااط إيبابية بحو الرياضياط و تقدير ع ماء الرياضياط في ت ويراا .
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الدلوس
 الدوال الدائرية  -تمايل الدوال الما اية بيابيًا -
الدوال الما اية العوسية
 تابن العالداط والدوال  -دوال خاصة  -تابن دوال
خاصة
 تمايل المتهايناط الخ ية ومتهايناط القيمة الم قة
بيابياً - .حل أب مة المتهايناط الخ ية بيابياً - .تابن
حل أب مة المتهايناط الخ ية بيابياً.
 الهرمبة الخ ية والحل األمال  -مقدمة في
المصهوفاط  -العم ياط ع المصهوفاط
 تابن العم ياط ع المصهوفاط  -ضرب المصهوفاط
 -تابن ضرب المصهوفاط

 المحدداط وداعدة كرامر  -تابن المحدداط
وداعدة كرامر  -الن ير الضربي ل مصهوفة
وأب مة المعادالط الخ ية
 األعداد المركهة  -تابن األعداد المركهة  -القابوو
العاو والممي
مراجعة عامة
 تابن القابوو العاو والممي  -العم ياط ع
كايراط الحدود  -دسمة كايراط الحدود
 تابن دسمة كايراط الحدود  -دوال كايرة الحدود
 تابن دوال كايرة الحدود حل معادط كايراط الحدود  -تمايل فضاء العينة
 االحتمال باستعمال التهاديل والتوافيق  -تابن
االحتمال باستعمال التهاديل والتوافيق
 االحتمال الهندسي  -تابن االحتمال الهندسي
 احتماالط الحوادث المستق ة والحوادث غير
المستق ة  -تابن احتماالط الحوادث المستق ة
والحوادث غير المستق ة
 احتماالط الحوادث المتنافية  -تابن احتماالط
الحوادث المتنافية
التقييم النهائي
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الحصة
الخميس

توقيع المديرة

الدوال والمتباينات
الفصل ()1
خصائص األعداد الحقيقة
الدرس ()1
زمن الدرس
الوسائل المساندة للدرس
اآلن
فيما سبق
كتاب الطالب أوراق عمل
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرس أن تحقق
السبورة األقالم الملونة
األهداف التالية:
تم دراسة األعداد الحقيقية
الحاسوب اآللة الحاسبة
تصنف األعداد الحقيقية.
والعمليات عليها
بوربوينت
تستعمل خصائص األعداد الحقيقية إليجاد
 3حصص
أخرى................................. /
قيم العبارات الجبرية.
( )2التدريس
( )1التركيز
 أسئلة التعزيز:
 الهدف من الدرس :أصنف األعداد الحقيقية.
أطلب إلى الطالبات قراءة فقرة "لماذا؟" .وأسأل:
أستعمل خصائص األعداد الحقيقية إليجاد قيم العبارات الجبرية.
 كم سعر كل صنف؟  30رياالا
 المفردات الجديدة :األعداد الحقيقية ،األعداد النسبية ،األعداد غير
 كم سعر األصناف الثالثة؟  90رياال.ا
النسبية ،األعداد الصحيحة ،األعداد الكلية ،األعداد الطبيعية.
 ما قبل الدرس :تحديد الخصائص الحسابية لألعداد الحقيقية
 أكتب تعبيراا باستعمال خاصية التوزيع ،يمكن استعماله لحساب سعر
واستعمالها.
كرتي سلة وكرة قدم.
)2(30) + 30 = 3(30
 ضمن الدرس :تصنيف األعداد الحقيقية .استعمال خصائص األعداد
الحقيقية إليجاد قيم عبارات جبرية.
 لماذا:
أطلب إلى الطالبة قراءة فقرة "لماذا" كتاب الطالبة.
 ما بعد الدرس :استعمال خصائص األعداد الحقيقية لحل معادالت
ومتباينات.
 المحتوى:
حددي مجموعات األعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:
-23 )aمجموعة األعداد الصحيحة ) ،(zمجموعة األعداد النسبية )(Q
مجموعة األعداد الحقيقية.
انظري مثال  1بكتاب الطالبة.
 أتأكد:
اذكري الخاصية الموضحة في كل مما يأتي:
 (6.8) .5 = 6.( 8. 5) )5التجميعية )(x
 84+ 16 = 16 + 84 )7التبديلية ()+
 (12 + 5) 6= 12.6 + 5.6 )8التوزيع
انظري كتاب الطالبة.
( )4التقويم
( )3التدريب
 بطاقة مكافاة :أطلب إلى كل طالبة كتابة اسم خاصية من الخصائص
 أتدرب وأحل المسألة:
الواردة في الدرس ومثال عليها أيضا.
حددي مجموعات األعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:
Q,R -8.13 )19
 متابعة المطويات :متابعة وتنبيه الطالبات للمطويات وطريقة
Q,R
0.¯61 )21
استخدامها.
بسطي كل عبارة مما يأتي:
-36a – 30b + 24c -6 (3a + 5b) – 3(6a- 8c) )47
-42x – 72y – 30z -9 (3x + 8y) – 3(5x+ 10z) )48
انظري كتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التفكير العليا:
 انظري كتاب الطالبة.

األخوة المع مين والمع ماط
ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُو اع اي ُو ْم اولحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أو تقدو لوم جمين ما يخص ماده الرياضياط
تحضير  +توزين  +أاداف
(وحداط  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخ واط األلبن )  +االستراتيبياط الحدياة  +مسرد  +تع م
بشط)
+
ثالثة عروض بول بوينت مخت هة لول دلس
+
كتاب ال الهةو دليل المع مه
+
سبالط التقويم والمهالاط حس ب او بول
+
مب داط اختهالاط متنوعه
+
أولق دياس لول دلس
+
أولاق عمل لول دلس
+
سبل إبباز المع مة
+
وسبل إبباز ال الهة
+
المسرد

+
حل أسئ ة الوتاب
+
خرائط ومهاايم
+
اثراءاط
شرا متمي بالهيديو لبمين دلوس المنهج
___________________________________
االسعال
طهاعة م وبة  +السي ده =  100لاير
طهاعة أبيض وأسود  +السي ده =  50لاير
سي ده فقط =  20لاير ( ل صا الواحد )
جمين مرفقاط السي ده عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مبابا
واللسال ال

عن طريق فيدكس المستعبل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحب ط هوم وتسبيل مع وماط اإلستالو:
إلوتروبيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمونوم ط

توزين المنهج او عينة

او الشراء عن طريق االيميل
من اظا الرابط

www.mta.sa/c
او

ل

من داخل المم وة يمونك اإلتصال ع

لدم:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتس التحاضير
0555107025
0557977722
وانا ألداو الحساباط ل مع مين خالج مدينة الرياض والخرج
الهنك األا ي
مؤسسة التحاضير الحدياة
27949172000110
(اه باو)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي

مؤسسة التحاضير الحدياة
233608010954856
(اه باو)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمونوم التحويل ع

احد اظا الحساباط

الرياض
سعد عهدالرحمن العتيهي
2052558759940
سامها
سعد عهدالرحمن العتيهي
8001852539
الهنك السعوده لإلستامال
سعد عهدالرحمن العتيهي
0101001926001
لألخوة أصحاب الموتهاط الراغهين في أو يووبوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدبهم االتصال
ببوال المدير
0554466161

