تحضير مادة

الرياضيات 7
الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستتقيمة يتي
كاية جوانبها على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستتقيم بهتا نةترة الطالبتة التى الكتوس واإلنستاس
والحيتتاة يتتي التتدنيا وااختترة بالمستتاةيم األساستتية والثقايتتة اإلستتالمية التتتي
تجعلها معتزة باإلسالم وقادرة على الدعوة اليه والدياع عنه.
 .3تمكيس االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيتتق الويتتاء للتتوطس اإلستتالمي العتتام والتتوطس الختتار يالمملكتتة العربيتتة
السعودية).
 .5تعهتتد قتتدرات الطالبتتة واستتتتعدادةا المختلتتف التتهي يةهتتتر يتتي ةتتهه الستتتترة
وتوجيههتتا ويتتق متتا يناستتبها ومتتا يحقتتق فةتتدايها التربويتتة اإلستتالمية يتتي
مسهومها العام.
 .6تنميتة التسكيتتر العلمتي لتتدل الطالتق وتعميتتق روا البحت والتجريتتق والتتبت
المنهجي واستخدام المراج والتعود على طرق الدراسة السليمة.
 .7اتاحة السرصة للطالبتات القتادرات واعتدادةم لمواصتلة الدراستة بمستتوياتها
المختلسة يي المعاةد العليا والكليات الجامعية يي مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل يي مياديس الحياة بمستول الئق..
.8

 -1يهم المحيط المادي مس حي الكم و الكيف و الشكل .
 -2القدرة على توةيف فساليق التسكير الرياضي يي حل المشكالت .
 -3ادراك المساةيم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساق المهارات و الخبرات يي اجراء العمليات الرياضية المختلسة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الهاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرية اسهامات الرياضيات يي الحياة و يي تقدم العلوم األخرل.
 -8تنمية ميول و اتجاةات ايجابية نحتو الرياضتيات و تقتدير علمتاء الرياضتيات
يي تطويرةا .
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 الدوال الدائرية  -تمثيل الدوال المثلثية
بيان ًيا  -الدوال المثلثية العكسية
 تاب العالقات والدوال  -دوال خاصة  -تاب
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 البرمجة الخطية والحل األمثل  -مقدمة يي
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 األعداد المركبة  -تاب األعداد المركبة -
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التقييم النهائي

مالحةات

العنواس :السصل األولى

المادة :رياضيات 7

المستول :الراب النةام السصلي
الموضوع :الدوال والمتباينات
السترة الزمنية 22 :حصة.
تتمثل وحدة الدوال والمتباينات يي ستة ي )6دروس موزعة على ي )22حصة دراسية

الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األةداف الرسمية:
سيقمس جمي الطالبات بتبسيط العبارات الجبرية ،وايجاد قيمها .استعمال معادالت العالقات والدوال .حل فنةمة المتباينات
الخطية بيان ًيا .حل مسائل مس واق الحياة مستعملة البرمجة الخطية.

األسئلة األساسية:

األيكار الكبرل ياأليهام الباقية)
السكرة الكبرل:

س :1اكتبتتي مثتتال يوضتتم فس عمليتتتي الطتترا والقستتمة ال تحققتتاس
تبسيط العبارات الجبرية ،وايجاد قيمها .استعمال معادالت
الخاصية التبديلية.
العالقات والدوال .حل فنةمة المتباينات الخطية بيان ًيا .حل
س :2عريي الدالة المتباينة.
مسائل مس واق الحياة مستعملة البرمجة الخطية.
س :3ما المقصود بدالة القيمة المطلقة؟
ستسهم الطالبة فس ينقاط السهم):
س :4اكتبي دالة مطلقة ) ،f(xتحقق .f(5)= -3
 تصنيف األعداد الحقيقية.
س :5ما السرق بيس المتباينة الخطية والمعادلة الخطية؟
 استتتعمال خصتتائر األعتتداد الحقيقيتتة إليجتتاد قتتيم العبتتارات
س : 6متتى يكتوس متتس الممكتس تةليتل منطقتتتيس مختلستتيس عنتد تمثيتتل
الجبرية.
متباينة القيمة المطلقة؟
 تحليل العالقات والدوال.
س :7ماها يعني نةام المتباينات الخطية؟
 استعمال معادالت العالقات والدوال.
س :8عريي المجموعة الخالية.
 استتتعمال التتدوال المنسصتتلة والتتدوال المتصتتلة لحتتل مستتائل
حياتية.
 كتابة الدوال متعددة والتعريف وتمثيلها بيان ًيا.
 كتابتتتة التتتدوال الدرجيتتتة ودوال القيمتتتة المطلقتتتة وتمثيلهتتتا
بيان ًيا.
 تمثيل المتباينات الخطية بيان ًيا.
 تمثيل متباينات القيمة المطلقة بيان ًيا.
 حل نةام متباينات خطية بيان ًيا.
 تحديد احداثيات النقاط التتي تمثتل رسوس المنطقتة الناتجتة
عس التمثيل البياني لنةام مس المتباينات الخطية.
 تمثيل نةام مس المتباينات الخطية بيان ًيا باستعمال الحاستبة
البيانية.
 ايجاد القيمة العةمى والقيمة الصغرل لدالة ضمس منطقتة
معينة.
 استعمال البرمجة الخطية ايجاد الحل األمثل لمسائل حياتية

المعرية والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم السصل
ستكوس الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة.....:







األعداد الحقيقية ،األعداد النسبية ،األعداد غير النسبية،
األعداد الصحيحة ،األعداد الكلية ،األعداد الطبيعية.
الدالة المتباينة ،العالقة المنسصلة ،العالقة المتصلة،
اختيار الخط الرفسي ،المتغير المستقل ،المتغير التاب ،
رمز الدالة.
الدالة المتعددة التعريف ،الدالة المتعددة التعريف الخطية،
الدالة الدرجية ،دالة فكبر عدد صحيم ،دالة القيمة
المطلقة.
المتباينة الخطية.
نةام المتباينات الخطية.











تصنيف األعداد الحقيقية.
استتتتتعمال خصتتتتائر األعتتتتداد الحقيقيتتتتة إليجتتتتاد قتتتتيم العبتتتتارات
الجبرية.
تحليل العالقات والدوال.
استعمال معادالت العالقات والدوال.
استعمال الدوال المنسصلة والدوال المتصلة لحل مسائل حياتية.
كتابة الدوال متعددة والتعريف وتمثيلها بيان ًيا.
كتابة الدوال الدرجية ودوال القيمة المطلقة وتمثيلها بيان ًيا.
تمثيل المتباينات الخطية بيان ًيا.
تمثيل متباينات القيمة المطلقة بيان ًيا.



القيود ،البرمجة الخطية ،منطقة الحل ،محدود ،غير
محدود ،الحل األمثل.












حل نةام متباينات خطية بيان ًيا.
تحديد احتداثيات النقتاط التتي تمثتل رسوس المنطقتة الناتجتة عتس
التمثيل البياني لنةام مس المتباينات الخطية.
تمثيتتل نةتتام متتس المتباينتتات الخطيتتة بيان ًيتتا باستتتعمال الحاستتبة
البيانية.
ايجتتاد القيمتتة العةمتتى والقيمتتة الصتتغرل لدالتتة ضتتمس منطقتتة
معينة.
استعمال البرمجة الخطية ايجاد الحل األمثل لمسائل حياتية.
تطوير مسرداتهس.
اجتياز اختبار السصل.
تحليل النتائج.

الخطوة  :2تحديد البراةيس واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية :ي

)
األدلة األخرل على تحقق نواتج التعلم:

تتمثل مهمتك يي كتابة خطوات طريقة تحديد منطقة التةليل
عند حل نةام متباينات خطية بيان ًيا.
 الهتتتدف :مهمتتتتك :كتابتتتة خطتتتوات طريقتتتة تحديتتتد منطقتتتة
التةليل عند حل نةام متباينتات خطيتة بيان ًيتا ،وكتابتة مثتال
توضيحي.
 الهدف :كتابة خطتوات طريقتة تحديتد منطقتة التةليتل عنتد
حل نةام متباينات خطية بيان ًيا.
 المشتتكلة والتحتتدي :كتابتتة خطتتوات طريقتتة تحديتتد منطقتتة
التةليل عند حل نةام متباينتات خطيتة بيان ًيتا ،وكتابتة مثتال
توضيحي.
 لقد طلق منك :كتابة خطوات طريقة تحديتد منطقتة التةليتل
عنتتتتد حتتتتل نةتتتتام متباينتتتتات خطيتتتتة بيان ًيتتتتا ،وكتابتتتتة مثتتتتال
توضيحي.
 وةيستك :كتابة خطوات طريقتة تحديتد منطقتة التةليتل عنتد
حل نةام متباينات خطية بيان ًيا ،وكتابة مثال توضيحي.
 الجمهور :طالبات الراب .
 الموقف :المعلمة المشخصتة لمتواد الضتعف الدراستي عتس
كتابة خطوات طريقة تحديد منطقتة التةليتل عنتد حتل نةتام
متباينات خطية بيان ًيا ،وكتابة مثال توضيحي.
 التحدي :كتابة خطتوات طريقتة تحديتد منطقتة التةليتل عنتد
حل نةام متباينات خطية بيان ًيا ،وكتابة مثال توضيحي.
 الناتج :كتابة خطوات طريقة تحديد منطقة التةليل عند حل
نةام متباينات خطية بيان ًيا ،وكتابة مثال توضيحي.
 المعايير:






التدريبات اإلثرائية.
كتاق التمريس.
االختبار التراكمي.
اختبار السصل.

التوقعات

مبتدئ
1

نام
2

كفء
3

كتابة خطوات طريقة
تحديد منطقة التةليل عند
حل نةام متباينات خطية
بيان ًيا.

كتبت
الخطوات
كلها.

كتبت بطريقة
فيضل مس
سابقه.

كتبت بطريقة
ضعيسة يقط.

وكتابة مثال توضحي.

كتبت بطريقة
عشوائية تكثر
بها األخطاء.

كتبت بطريقة
منةمة نوعا
ما م قلة
األخطاء.

السترة الزمنية

تأخرت يوميس
عس الموعد
المحدد.

تأخرت يوم
عس الموعد
المحدد.

كتبت بطريقة
خالية مس
األخطاء ولكس
غير مرتبة
بعض الشيء.
فحضرتها يي
الموعد
المحدد.

متميز
4
كتبت بطريقة فيضل
بالنسبة له.

كتبت بدقة وتنةيم.

فحضرتها قبل الموعد
المحدد.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم ياألنشطة التعليمية والتعليمية)













ارسم مخطط يس على السبورة التساعلية مبينه كيسية تقسيم مجموعة األعداد الحقيقية الى فعداد نسبية
وغير نسبية وصحيحة  ...اكتق قائمة مس  12عد ًدا واختار طالبة لتسحق كل عدد الى داخل مجموعة
األعداد المناسبة.
اطلق الى الطالبة الربط بيس كلمة "التبديلية" والجملة "تبديل مكاس الجلوس يي السصل" ،وكهلك الربط
بيس كلمة "التجميعية" والجملة "الطالق الهيس تجتم معهم يي السصل".
اعرض بعض التمثيالت البيانية على السبورة ،ثم تطبيق اختبار الخط الرفسي .ارسم خطا ً رفس ًيا ثم فقوم
بتحريكه مس اليسار الى اليميس يوق التمثيل البياني ،فبيس للطالبة فس اها قط هلك الخط الراسي التمثيل
البياني يي فكثر مس نقطة ،يإس العالقة ال تمثل دالة.
اطلق الى فحدل الطالبات فس تقارس بيس تمثيل النقاط على اإلحداثي وتقطي األبيات الشعرية.
فعرض على الطالبة عدة صور لتمثيالت بيانية لدوال متعددة التعريف ،واطلق منها تدويس شرا كيسية
كتابة كل دالة يي مدوناتها الخاصة.
كبيرا على ورقة رسم بياني ثم فجعلها تستخدم فعواد األسناس
اطلق مس الطالبة فس ترسم مستول احداث ًيا ً
يفو فشياء مشابهة) لتمثيل الشكل العام للدوال الدرجية ،والدوال المتعددة التعريف ،ودوال القيمة
المطلقة .يجق على الطالبة تحديد نوع كل شكل عند تمثيله.
اطلق مس الطالبة فس تبيس لماها سميت كل مس الدوال التالية بههه األسماء :الدالة الدرجية ،دالة القيمة
المطلقة ،الدالة المتعددة التعريف.
مصدرا
فقوم بإعداد عرض ييديو يبيس كيسية تمثيل متباينات القيمة المطلقة ،ثم فقوم بتحميله ليصبم
ً
اضاي ًيا تستعمله الطالبة خارج الصف.
اطلق الى الطالبة فس تشرا كيف يمكنها مس خالل النةر الى المتباينة التي ييها  yموجودة على طرف
وحدةا فس تحدد اها كانت المنطقة المةللة تق يوق الحد فو تحته ،فيضا اها كاس الحد ةو خطا ً
متقطعا فو
ً
متصالً.
فناقش م الطالبة فوجه الشبه واالختالف بيس حل المتباينات وحل المعادالت وتشابه عمليتي ايجاد الحل.
اطلق الى الطالبة كتابة ارشادات لمساعدة غيرةا يي تمثيل نةام متباينات بيان ًيا وايجاد احداثيات رسوس
المنطقة الناتجة بدقة ويسر.
اطلق مس الطالبات العمل يي مجموعات ثنائية لعمل نشرة الكترونية توضم كيسية تمثيل نةام مس
المتباينات بيان ًيا تضم :متى يستعمل مستقيم متصل فو مستقيم متصل فو مستقيم لتمثيل حد المتباينة،.

كيسية تحديد منطقة التةليل ،كيسية تسسير التمثيل البياني للنةام ايجاد حلوله.
 اطلق مس الطالبة فس تبح يي الصحف والمجالت ويي االنترنت عس معلومات حياتية وفس تستعملها يي
صياغة فسئلة يمكس حلها باستعمال فنةمة المتباينات الخطية.
 فعرض بعض األمثلة على السبورة التساعلية قم فقوم بحسة حلولها على شكل فوراق مالحةات وفرسلها
الى الطالبات الكترونيا ً لتستعملها كمرج اضايي خارج الصف.
 اطلق مس الطالبة باستعمال فلواس مختلسة لتةليل منطقة حل كل متباينة بلوس مختلف عس مناطق حل
المتباينات األخرل مما يساعد على يهم العالقة بيس مناطق حل المتباينات المختلسة.

األحد
اختبار التهيئة

فعرض على
الطالبة عدة صور
لتمثيالت بيانية
لدوال متعددة
التعريف ،واطلق
منها تدويس شرا
كيسية كتابة كل
دالة يي مدوناتها
الخاصة.

فناقش م الطالبة
فوجه الشبه
واالختالف بيس
حل المتباينات
وحل المعادالت
وتشابه عمليتي
ايجاد الحل.

االثنيس

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ارسم مخطط يس على
السبورة التساعلية مبينه
كيسية تقسيم مجموعة
األعداد الحقيقية الى
فعداد نسبية وغير
نسبية وصحيحة ...
اكتق قائمة مس  12عددًا
واختار طالبة لتسحق كل
عدد الى داخل مجموعة
األعداد المناسبة.

اطلق الى الطالبة
الربط بيس كلمة
"التبديلية" والجملة
"تبديل مكاس الجلوس
يي السصل" ،وكهلك
الربط بيس كلمة
"التجميعية" والجملة
"الطالق الهيس تجتم
معهم يي السصل".

اطلق مس الطالبة فس
ترسم مستول احداث ًيا
كبيرا على ورقة رسم
ً
بياني ثم فجعلها تستخدم
فعواد األسناس يفو فشياء
مشابهة) لتمثيل الشكل
العام للدوال الدرجية،
والدوال المتعددة
التعريف ،ودوال القيمة
المطلقة .يجق على
الطالبة تحديد نوع كل
شكل عند تمثيله.
اطلق الى الطالبة كتابة
ارشادات لمساعدة
غيرةا يي تمثيل نةام
متباينات بيان ًيا وايجاد
احداثيات رسوس
المنطقة الناتجة بدقة
ويسر.

اطلق مس الطالبة فس
تبيس لماها سميت كل
مس الدوال التالية
بههه األسماء :الدالة
الدرجية ،دالة القيمة
المطلقة ،الدالة
المتعددة التعريف.

اعرض بعض
التمثيالت البيانية
على السبورة ،ثم
تطبيق اختبار الخط
الرفسي .ارسم خطا ً
رفس ًيا ثم فقوم
بتحريكه مس اليسار
الى اليميس يوق
التمثيل البياني ،فبيس
للطالبة فس اها قط
هلك الخط الراسي
التمثيل البياني يي
فكثر مس نقطة ،يإس
العالقة ال تمثل دالة.
فقوم بإعداد عرض
ييديو يبيس كيسية
تمثيل متباينات القيمة
المطلقة ،ثم فقوم
بتحميله ليصبم
مصدرا اضاي ًيا
ً
تستعمله الطالبة
خارج الصف.

اطلق الى فحدل
الطالبات فس تقارس
بيس تمثيل النقاط على
اإلحداثي وتقطي
األبيات الشعرية.

اطلق مس الطالبات
العمل يي مجموعات
ثنائية لعمل نشرة
الكترونية توضم
كيسية تمثيل نةام مس
المتباينات بيان ًيا
تضم :متى يستعمل
مستقيم متصل فو
مستقيم متصل فو
مستقيم لتمثيل حد
المتباينة ،.كيسية
تحديد منطقة
التةليل ،كيسية تسسير
التمثيل البياني للنةام
ايجاد حلوله.

اطلق مس الطالبة فس
تبح يي الصحف
والمجالت ويي
االنترنت عس
معلومات حياتية وفس
تستعملها يي صياغة
فسئلة يمكس حلها
باستعمال فنةمة
المتباينات الخطية.

اطلق الى الطالبة فس
تشرا كيف يمكنها
مس خالل النةر الى
المتباينة التي ييها y
موجودة على طرف
وحدةا فس تحدد اها
كانت المنطقة المةللة
تق يوق الحد فو
تحته ،فيضا اها كاس
الحد ةو خطا ً متقط ًعا
فو متصالً.
فعرض بعض األمثلة
على السبورة
التساعلية قم فقوم
بحسة حلولها على
شكل فوراق
مالحةات وفرسلها
الى الطالبات
الكترونيا ً لتستعملها
كمرج اضايي خارج
الصف.

التوقعات

مبتدئ
1

نام
2

كفء
3

كتابة ملخر عس استعمال
القسمة الطويلة لقسمة كثيرة
حدود على كثيرة حدود فخرل
وكتابه خطواتها خوارزمية
القسمة.

كتبت
التلخير
كله.

كتبت التخلير
بطريقة فيضل مس
سابقه.

كتبت جزء يقط.

كتبت األيضل
بالنسبة لها.

كتبت بطريقة
منةمة نوعا ما
م قلة األخطاء.

كتبت بطريقة خالية مس
األخطاء ولكس غير
مرتبة بعض الشيء.

كتبت بدقة
وتنةيم.

تأخرت يوم عس
الموعد المحدد.

فحضرتها يي الموعد
المحدد.

فحضرتها قبل
الموعد المحدد.

كتابة فمثلة توضم هلك.

السترة الزمنية

كتبت بطريقة
عشوائية
تكثر بها
األخطاء.
تأخرت يوميس
عس الموعد
المحدد.

متميز
4

األخوة المعلميس والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مسسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
فس تقدم لكم جمي ما يخر ماده الرياضيات
تحضير  +توزي  +فةداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثيي الخطوات األرب )  +االستراتيجيات الحديثة
 +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلسة لكل درس
+
كتاق الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسق نةام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه

+
فورق قياس لكل درس
+
فوراق عمل لكل درس
+
سجل انجاز المعلمة
+
وسجل انجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل فسئلة الكتاق
+
خرائط ومساةيم
+
اثراءات
شرا متميز بالسيديو لجمي دروس المنهج
___________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة فبيض وفسود  +السي دي =  50لاير
سي دي يقط =  20لاير ي للصف الواحد )

جمي مريقات السي دي عس طريق االيميل =  20لاير
التوصيل يي الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلق عس طريق ييدكس المستعجل ي  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
الكترونيا ً عس طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلق توزي المنهج او عينة
او الشراء عس طريق االيميل
مس ةها الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلق مس داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسق التحاضير
0555107025
0557977722
وةنا فرقام الحسابات للمعلميس خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األةلي
مسسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي باس)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مسسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي باس)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومس بنوك آخرل يمكنكم التحويل على احد ةها الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمس العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمس العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار

سعد عبدالرحمس العتيبي
0101001926001
لألخوة فصحاق المكتبات الراغبيس يي فس يكونوا وكالء لتحاضير يواز الحربي يي
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

