تحضير مادة

الرياضيات
الصف الثالث 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 معتالة باإلساالو وداادعة علاى
الدعوة إليم والدااع عنم.
 .3تمكين اال تماء الحة ألمة اإلسالو والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوااء للوطن اإلسالمة العاو والوطن الخاص (المملكة العربية اليعودية).
 .5تع د ددعات 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 العاو.
 .6تنمياااة التفكيااار العلماااة لااادم الطالاااب وتعمياااق عوا ال حااام والتهرياااب والتت ااا المن هاااة
واستخداو المراج والتعود على طرق الدعاسة اليليمة.
 .7إتاحااة الفر ااة للطال ااات القااادعات وإعاادادهم لموا االة الدعاسااة بميااتويات ا المختلفااة اااة
المعاهد العليا والكليات الهامعية اة مختل التخةةات.
ت يئة سائر الطال ات للعمل اة ميادين الحياة بميتوم الئق..
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 .1أن تتعرف الطالبة على لةىة الرياضىيات وئصااصىاا والىدور الى ي
تمليه الرموز في إكساب لةة الرياضيات الدقة والوضوح واالئتصار.
 .2أن تستئدم الطالبة لةة الرياضيات في التعبير عن أفكارهىا وإيصىالاا
لآلئرين .
 .3أن تنمي الطالبة فاماا لطبيعة الرياضيات وبنيتاا .
 .4أن تنمي الطالبىة قدرتى اا على التككيىر المنطقىي والبرهىان والبرهىان
الرياضي واستئدام لك في فام المشكالت وحلاا .
 .5أن تسىىتئدم الطالبىىة أسىىاليب ةديىىدة ومتنوعىىة فىىي ةم ى المعلومىىات
واألفكار وتنظيماا وعرضاا مثل اإلستراتيةية اإلحصااية .
 .6أن يزداد فام الطالبة للمحىيط المىادي حولاىا و لىك مىن ئىالل دراسىة
النما ج الرياضية واألشكال الاندسية .
 .7أن تنمىىي الطالبىىة ماارت ى اا فىىي إةىىراح الحسىىابات باسىىتئدام وسىىاال
متنوعة .
 .8أن تىىىىىزود الطالبىىىىىة بالمعرفىىىىىة الرياضىىىىىية والمعلومىىىىىات والماىىىىىارات
الضرورية لدراسة العلوم األئرى .
 .9أن ت ىدرك الطالبىىة الىىدور الحضىىاري واالةتمىىاعي للمعرفىىة الرياضىىية
وتطورها عل مر العصور .
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مقدمة في المتةاات

الوسائل

دعس تط يقة ( - )1الخطوات األعب اة (بدون استخداو التقنيات)
 ال دف من الدعس :أجري العمليات على المته ات باستعما مقياس الرسم ،وأمثل ا هندسيا.

التقديم

أحلل المتهم إلى مرج تيم المتعامدتين ،أحل ميائل تط يقية على المته ات.
 المفردات الهديدة :المتهم ،قطة ال داية ،قطة الن اية ،الوض القياسة ،االتهاه ،الطو  ،االتهاه الربعة ،االتهاه
الحقيقة ،المته ات المتوازية ،المته ات المتكاائة ،المته ان المتعاجيان ،المحةلة،
داعدة المثلم ،داعدة متوازي األضالع ،المتهم الةفري ،المرج ات ،المرج ات المتعامدة
 ما قبل الدرس :حل المثلم باستعما حياب المثلثات.
 ضمن الدرس :إجراء العمليات على النته ات باستعما مقياس الرسم وتمثيل ا هندسيا.
تحليل المتهم إلى مرج تيم المتعامدين ،حل ميائل تط يقية على المته ات.
 ما بعد الدرس :تمثيل المته ات وإجراء العمليات اله رية علي ا ،جتابة المتهم باستعما مته ة الوحدة.


 أسئلة التعليل:
أطلب إلى الطال ات دراءة اقرة "لماذا؟" .واسأ :
 إذا ضربت جرة ،اما الشيئان الل ان تحتاج إلي ما لتحديد مود الكرة؟ سرعة الكرة بعد ضرب ا ،واتهاه حرجت ا.
 اعسم ميتطيال ،وتخيل أ ك تضرب جرة ددو من اللاوية اليفلى الييرم للميتطيل .اعسم س ما من اللواية إلى المود

التدعيس

ال ي ستق عنده الكرة.
 إذا ضربت الكرة بقوة أج ر ،اكي سترسم الي م؟ إجابة ممكنة :أعسم س ما أطو .
 لماذا؟
أطلب إلى الطال ة دراءة اقرة "لماذا" بكتاب الطال ة.
 المحتوم:
إيهاد محةلة مته ين
عياضة المشة :دط ع د هللا اة س اق للمشة ،ميااة  120 mباتهاه  ،N 50˚ Eثم ميااة  80 mباتهاه الشرق .جم ي عد
ع د هللا عن قطة ال داية ،واة أي اتهاه يكون؟
ااترض أن المتهم  pيمثل المشة  120 mاة االتهاه  ،N 50˚ Eوأن المتهم  qيمثل المشة  80 mباتهاه الشرق .اعسم
شكال يمثل  p, qباستعما مقياس الرسم  .1 cm = 50 mا ظري مثا  3بكتاب الطال ة.

 تدعب وحل الميألة:
حددي الكميات المته ة والكميات القياسية اة جل مما يأتة:

التدعيب
التقويم

 (1طو محمد .125cm
 (2مياحة مرب .20cm2
دياسية
 (2ت ب الرياا بيرعة  20عقدة.
 (4ضربت جرة ددو بيرعة  .85 km/ hدياسية
 (5إطاع سياعة وز م  7 kgمعلق بح ل .مته ة
 (17عجوب اللواعق :غادع زوعق أحد الموا ة باتهاه  ،N 60˚ Wاقط ميااة  12ميال بحريا ،ثم غير دائد اللوعق اتهاه
حرجتم إلى  ،N 25˚ Eاقط ميااة  15ميال بحريا .أوجد بُعد اللوعق ،واتهاه حرجتم اة مودعم الحالة بالني ة إلى الميناء.
 20ميال بحرياN11.7˚w ،
 )33جرة حديدية :علقت جرة حديدية بح لين متياويين اة الطو جما اة الشكل أد اه.
ا ظري جتاب الطال ة.
 أسئلة م اعات التفكير العليا :ا ظري جتاب الطال ة.
 ا م الرياضيات :أطلب من الطال ات شرا طريقة جم وطرا مته ين موضحة باألشكا .

األئواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يئص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيةيات التعلم الحديثة – ئماسي باإلستراتيةيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك
عبدهللا –ثالثي “ئطوات أرب ”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لةمي دروس المادة
+
أوراق عم ل ئاص ة بالم ادة لةمي الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسالة الكتاب
+
ئرااط ومكاهيم
+
شرح متميز بالكيديو لةمي دروس المناج

التوصيل للرياض والئرج مةانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الكيدكس ( المستعةل  24ساعة)
لحةز طلبكم وتسةيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داال المملكة يمكنك اإلتةا على عدم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم ك الك تسةيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ك لك يمكننا التوصيل عن االيميل او الكدكس لةمي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عل سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة م السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم ئارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  55لاير للكيدكس المستعةل

وهنا أعداو حيابات المؤسية للمعلمين
حيابات بنوك بإسم  :مؤسية التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحة
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحة
 / 27949172000110ال نك األهلة
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلة
–———————————————————
حيابات بنوك باسم :سعد ع دالرحمن العتي ة
==========================
 / 8001852539سام ا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك ال الد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك ال الد
 / 0101001926001ال نك اليعودي لإلستثماع
 / 030680161166001الهليرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الهليرة
–———————————————————
حيابات بنوك باسم  :مؤسية اوامر الش كة
=====================
 / 68201042364000حياب اال ماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان اال ماء

–———————————————————
لألئوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالح لتحاضير فواز الحربي في مدنام
االتصال بةوال المدير
0554466161

