تحضير مادة

الرياضيات 4
الصف الثاني الثانوي
التحضير بالطريقة الثالثية

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعماا االةاة لوج ام ومياتقيمة ااة جاااة جوا اا
على شرعم.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التة تيتقيم ب ا ظرة الطال ة إلى الكون واإل يان والحياة ااة الاد يا
واآلارة بالمفاهيم األساسية والثقاااة اإلساالمية التاة تهعل اا معتا ة باإلساال واااد ة علاى
الدعوة إليم والدااع عنم.
 .3تمكين اال تماء الحة ألمة اإلسال والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوااء للوطن اإلسالمة العا والوطن الخاص (المملكة العربية اليعودية).
 .5تع د اد ات الطال اة واساتعدادها المختلا الا ي يظ ار ااة ها ه الفتارة وتوجي اا وااق ماا
يناس ا وما يحقق أهداا ا التربوية اإلسالمية اة مف وم ا العا .
 .6تنمياااة التفكيااار العلماااة لااادم الطالاااب وتعمياااق وا ال حااام والتهرياااب والتت ااا المن هاااة
واستخدا المراج والتعود على طرق الد اسة اليليمة.
 .7إتاحااة الفر ااة للطال ااات القاااد ات وإعاادادهم لموا االة الد اسااة بميااتويات ا المختلفااة اااة
المعاهد العليا والكليات الهامعية اة مختل التخةةات.
ت يئة سائر الطال ات للعمل اة ميادين الحياة بميتوم الئق..
.8

 -1ا م المحيط المادي من حيم الكم و الكي
 -2القد ة على توظي

و الشكل .

أساليب التفكير الرياضة اة حل المشكالت .

 -3إد اك المفاهيم و القواعد و العالاات و األ ماط الرياضية .
 -4اجتياب الم ا ات و الخ رات اة إجراء العمليات الرياضية المختلفة .
 -5تنمية القد ة و االستعداد للتعلم ال اتة .
 -6تنمية القد ة على االتةا و التع ير بلغة الرياضيات .
 -7معراة إس امات الرياضيات اة الحياة و اة تقد العلو األارم.
 -8تنمية ميو و اتهاهات إيهابية حو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات اة تطويرها .
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 ضرب الع ا ات الني ية وايمت ا  -تاب
ضرب الع ا ات الني ية وايمت ا
جم الع ا ات الني ية وطرح ا
 تاب جم الع ا ات الني ية وطرح ا  -تمثيل
دوا المقلوب بيا يا
تمثيل الدوا الني ية بيا يا
 تاب تمثيل الدوا الني ية بيا يا  -دوا
التغير  -تاب دوا التغير
 حل المعادالت والمت اينات الني ية  -تاب حل
المعادالت والمت اينات الني ية
المتتابعات بو ف ا دواا

مالحظات
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األحد 1441/5/28
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األحد 1441/6/5
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األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16
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األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23
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األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31
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األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7
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األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14
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األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21
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األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28
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األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

 تاب المتتابعات بو ف ا دوا  -المتتابعات
المتيليالت الحيابية
تاب المتتابعات المتيليالت الحيابية
 المتتابعات والمتيليالت ال ندسية -
المتيليالت ال ندسية الال ائية
تاب المتيليالت ال ندسية الال ائية
 ظرية ذات الحدين  -تاب ظرية ذات الحدين
 ال رهان باستعما م دأ االستقراء الرياضة تاب ال رهان باستعما م دأ االستقراء
الرياضة  -تمثيل اضاء العينة
 االحتما باستعما الت اديل والتواايق
 تاب االحتما باستعما الت اديل والتواايق -
االحتما ال ندسة
 تاب االحتما ال ندسة  -احتماالت الحوادث
الميتقلة والحوادث غير الميتقلة
 تاب احتماالت الحوادث الميتقلة والحوادث
غير الميتقلة  -احتماالت الحوادث المتنااية
 تاب احتماالت الحوادث المتنااية الدوا المثلثية اة المثلثات القائمة ال واية -
تاب الدوا المثلثية اة المثلثات القائمة
ال واية  -ال اويا واياسات ا
 تاب ال اويا واياسات ا  -الدوا المثلثية
لل وايا  -اا ون الهيوب
 تاب اا ون الهيوب  -اا ون جيوب التما -
تاب اا ون جيوب التما
 الدوا الدائرية  -تمثيل الدوا المثلثية بيا يا
 الدوا المثلثية العكييةالتقييم النهائي

التا يخ
اليو

الميتوم-المادة

الراب  -ياضيات4

الموضوع

ضرب الع ا ات الني ية
وايمت ا

الوسائل

د س تط يقة ( - )1الخطوات األ ب اة التعليم (بدون استخدا التقنيات)

التقديم

 ال دف من الد س :أتعرف الع ا ات الني ية ،أبيط ع ا ات ي ية ،أبيط جيو ا مرج ة.
 المفردات الهديدة :الع ا ات الني ية ،الكير المرجب.
 ما ا ل الد س :تحليل جثيرات الحدود.
 ضمن الد س :تعري الع ا ات الني ية ،ت ييط الع ا ات الني ية ،ت ييط الكيو المرج ة.
 ما بعد الد س :حل المعادالت الني ية.

 أسئلة التع ي :

التد يس

اطلب إلى الطال ات اراءة اقرة "لماذا؟" .واسأ :
 جي يياعدك مفردة "الع ا ة الني ية" على تحديد معناها؟ " ي ية" تشير إلى "الني ة".
 ما الني ة اة الدالةT(d)= 1700 :؟ 1700
d -33
d -33

 ماذا عنة بقولنا إن العدد  6هو العامل (القاسم) المشترك األج ر للعددين  12و 30؟  6هو أج ر عدد
من  12و  30دون باق.
 لماذا:
اطلب إلى الطال ة اراءة اقرة "لماذا" جتاب الطال ة.
 المحتوم:
ت ييط ع ا ة ي ية
 )aبيطة الع ا ة5x(x2 +4x +3) :
)(x-6) x2 – 9
ا ظري مثا  1بكتاب الطال ة.

حيح يقيم جالا

 أتأجد:

بيطة جالَّ من الع ا تين اآلتيتين:
x +3
x2 – 5x - 24 )1
x+ 8
x2 – 64
. 1
c +d
)2
2
2
)3(c –d
3c – 3d
- y +8
y2 + 3y - 40 )4
y+ 5
25 – y2
ا ظري جتاب الطال ة.

 تد ب وحل الميألة:

التد يب

بيطة جل ع ا ة مما يأتة:
)y(y+1
y2 ( y2 +3y +2) )14
)2(y-4
)2y(y-4)(y+2
2
. 1
)x – 16x +64)(x+ 2) )16
x+ 8
)(x2 – 64)(x2 – 6x -16
. x2
x3 – 9x2 )19
2
x+ 6
x – 3x -54
ا ظري جتاب الطال ة.

 أسئلة م ا ات التفكير العليا:


التقويم



ا ظري جتاب الطال ة.
تعلم الحق :اطلب إلى الطال ات أن يشرحن جي سيياعدهن ضرب الع ا ات الني ية وت ييط ا اة جمع ا
وطرح ا.
متابعة المطويات :متابعة وتن يم الطال ات للمطويات وطريقة استخدام ا.

األاوة المعلمين والمعلمات
ال ا
َّللا اوبا ار اجاتُمُ
ي اال ُ اعلاي ُك ْم او حمة َّ ِ
يير مؤسية التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقد لكم جمي ما يخص ماده الرياضيات
تحضير  +توزي  +أهداف
(وحدات  +اماسة  +بنائة  +ثالثة( الخطوات األ ب )  +االستراتيهيات الحديثة  +ميرد +
تعلم شط)
+
ثالثة عروض بو بوينت مختلفة لكل د س
+
جتاب الطال ةو دليل المعلمم
+
سهالت التقويم والم ا ات حيب ظا و
+
مهلدات اات ا ات متنوعم
+
أو ق اياس لكل د س
+
أو اق عمل لكل د س
+
سهل إ هاز المعلمة
+
وسهل إ هاز الطال ة
+

الميرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
ارائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرا متمي بالفيديو لهمي د وس المن ج
___________________________________
االسعا
ط اعة ملو ة  +الية دي =  100لاير
ط اعة أبيض وأسود  +الية دي =  50لاير
سة دي اقط =  20لاير ( للة

الواحد )

جمي مراقات الية دي عن طريق االيميل =  20لاير
التو يل اة الرياض والخرج مها ا
وال سا الطلب عن طريق ايدجس الميتعهل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحه طل كم وتيهيل معلومات اإلستال :
إلكترو يا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزي المن ج او عينة

او الشراء عن طريق االيميل
من ه ا الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلب من داال المملكة يمكنك اإلتةا على ام:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتيب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أ اا الحيابات للمعلمين اا ج مدينة الرياض والخرج
ال نك األهلة
مؤسية التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)

SA0610000027949172000110
______________________________________________
مةرف الراجحة
مؤسية التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آارم يمكنكم التحويل على احد ه ا الحيابات
الرياض
سعد ع دالرحمن العتي ة
2052558759940
سام ا
سعد ع دالرحمن العتي ة
8001852539
ال نك اليعودي لإلستثما
سعد ع دالرحمن العتي ة
0101001926001
لألاوة أ حاب المكت ات الراغ ين اة أن يكو وا وجالء لتحاضير اواز الحربة اة مد م االتةا
بهوا المدير
0554466161

