تحضير مادة

الرياضيات
الصف الثالث 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 باإلسةةال م واةةادعة ع ة
الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تموين االبتماء الحي ألمة اإلسال م والحام ة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء ل وطن اإلسالمي العا م والوطن الخاص (المم وة العربية السعودية).
 .5تعهةةد اةةدعاط ال اله ةة واسةةتعداداا المخت ةةا الةةظه ي هةةر فةةي اةةظه الهتةةرة وتوجيههةةا وفةةق مةةا
يناسهها وما يحقق أادافها التربوية اإلسالمية في مههومها العا م.
 .6تنمية التهوير الع مي لدى ال الة وتعميةق عوا الهحةا والتبرية والتتهةن المنهبةي واسةتخدا م
المراجن والتعود ع طرق الدعاسة الس يمة.
 .7إتاحة الهرصة ل الهاط القادعاط وإعدادام لمواص ة الدعاسة 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..
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 .1أن تتعرف الطالبة على لغة الرياضيات وخصائصها والدور الذي تمليه
الرموز في إكساب لغة الرياضيات الدقة والوضوح واالختصار.
 .2أن تستتتخدا الطالبتتة لغتتة الرياضتتيات فتتي التعبيتتر عتتن أفكار تا وإيصتتالها
لآلخرين .
 .3أن تنمي الطالبة فهمها لطبيعة الرياضيات وبنيتها .
 .4أن تنمتتي الطالبتتة قدرتتت ها علتتى التيكيتتر المنطقتتي والبر تتان والبر تتان
الرياضي واستخداا ذلك في فها المشكالت وحلها .
 .5أن تستخدا الطالبة أساليب جديدة ومتنوعة في جمع المعلومات واألفكار
وتنظيمها وعرضها مثل اإلستراتيجية اإلحصائية .
 .6أن ي تزداد فهتتا الطالبتتة للمحتتيط المتتادي حولهتتا وذلتتك متتن ختتالل دراستتة
النماذج الرياضية واألشكال الهندسية .
 .7أن تنمي الطالبة مهارت ها في إجراء الحسابات باستخداا وسائل متنوعة
.
 .8أن تزود الطالبة بالمعرفة الرياضتية والمعلومتات والمهتارات الضترورية
لدراسة العلوا األخرى .
 .9أن تتتتدرك الطالبتتتة التتتدور الحضتتتاري واالجتمتتتاعي للمعرفتتتة الرياضتتتية
وتطور ا على مر العصور .
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الدعوس

المتجهات في المستوى اإلحداثي
الضرب الداخ ي
اختهاع منتصا الهصل
المتبهاط في الهضاء الاالثي األبعاد
الضرب الداخ ي والضرب االتبااي ل متبهاط في
الهضاء
اختهاع الهصل الخامس
التهيئة ل هصل السادس
االحداثياط الق هية
الصوعة الق هية والصوعة الديواعتية ل معادالط
اختهاع الهصل السادس
التهيئة ل هصل السابن
الدعاساط التبريهية والمسحية وبالمالح ة
التح يل االحصائي
االحتمال المشروط
اختهاع منتصا الهصل
االحتمال والتوزيعاط االحتمالية
التوزين ال هيعي
التوزيعاط ذاط الحدين
اختهاع الهصل السابن
التهيئة ل هصل الاامن
تقدير النهاياط بيابيا
حساب النهاياط جهريا
المماس والسرعة ل متبهة
حساب النهاياط جهريا
المماس والسرعة ل متبهة
اختهاع منتصا الهصل
المشتقة
المساحة تحت المنحن والتوامل
الن رية األساسية في التهاضل والتوامل
دليل الدعاسة والمراجعة
اختهاع الهصل الاامن
التقييم النهائي

مالح اط

المادة
اليوا
التاريخ

رياضيات 6
األحد

االثنين

المستوى
الثالثاء

السادس
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

المتجهات
اليصل ()1
مقدمة في المتجهات
الدرس ()1
زمن الدرس
الوسائل المساندة للدرس
اآلن
فيما سبق
كتاب الطالب أوراق عمل
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرس أن تحقق
السبورة األقالا الملونة
األ داف التالية:
تا دراسة استعمال حساب
الحاسوب اآللة الحاسبة
تجري العمليات على المتجهات باستعمال
المثلثات في حل المثلث
بوربوينت
مقياس الرسا.
 3حصص
أخرى................................. /
تحلل المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين.
( )2التدريس
( )1التركيز
 الهدف من الدرس :أجري العمليات على المتجهات باستعمال مقياس  أسئلة التعزيز:
الرسا ،وأمثلها ندسياً .أحلل المتجه إلى مركبتيه المتعامدتين ،أحل أطلب إلى الطالبات قراءة فقرة "لماذا؟" .واسأل:
مسائل تطبيقية على المتجهات.
 إذا ضربت كرة ،فما الشيئان اللذان تحتاج إليهما لتحديد موقع الكرة؟
سرعة الكرة بعد ضربها ،واتجاه حركتها.
 الميردات الجديدة :المتجه ،نقطة البداية ،نقطة النهاية ،الوضع
القياسي ،االتجاه ،الطول ،االتجاه الربعي ،االتجاه الحقيقي،
 ارسا مستطيالً ،وتخيل أنك تضرب كرة قدا من الزاوية السيلى
المتجهات المتوازية ،المتجهات المتكافئة ،المتجهان المتعاكسان،
اليسرى للمستطيل .ارسا سه ًما من الزواية إلى الموقع الذي ستقف
المحصلة ،قاعدة المثلث ،قاعدة متوازي األضالع ،المتجه
الصيري ،المركبات ،المركبات المتعامدة
عنده الكرة.
 ما قبل الدرس :حل المثلث باستعمال حساب المثلثات.
 إذا ضربت الكرة بقوة أكبر ،فكيف سترسا السها؟ إجابة ممكنة:
 ضمن الدرس :إجراء العمليات على النتجهات باستعمال مقياس
أرسا سه ًما أطول.
الرسا وتمثيلها ندس ًيا.
 لماذا؟
تحليل المتجه إلى مركبتيه المتعامدين ،حل مسائل تطبيقية على
أطلب إلى الطالبة قراءة فقرة "لماذا" بكتاب الطالبة.
المتجهات.
 المحتوى:
 ما بعد الدرس :تمثيل المتجهات وإجراء العمليات الجبرية عليها،
إيجاد محصلة متجهين
كتابة المتجه باستعمال متجهي الوحدة.
رياضة المشي :قطع عبد هللا في سباق للمشي ،مسافة  120 mباتجاه
 ،N 50˚ Eثا مسافة  80 mباتجاه الشرق .كا يبعد عبد هللا عن نقطة
البداية ،وفي أي اتجاه يكون؟
افترض أن المتجه  pيمثل المشي  120 mفي االتجاه  ،N 50˚ Eوأن
المتجه  qيمثل المشي  80 mباتجاه الشرق .ارسا شكالً يمثل p, q
باستعمال مقياس الرسا  .1 cm = 50 mانظري مثال  3بكتاب
الطالبة.
( )4التقويا
( )3التدريب
فها الرياضيات :أطلب من الطالبات شرح طريقة جمع وطرح
 تدرب وحل المسألة:
حددي الكميات المتجهة والكميات القياسية في كل مما يأتي:
متجهين موضحة باألشكال.
 (1طول محمد .125cm
 (2مساحة مربع .20cm2
قياسية
 (2تهب الرياح بسرعة  20عقدة.
 (4ضربت كرة قدا بسرعة  .85 km/ hقياسية
 (5إطار سيارة وزنه  7 kgمعلق بحبل .متجهة
 (17ركوب الزوارق :غادر زورق أحد المواني باتجاه ،N 60˚ W
فقطع مسافة  12ميالً بحرياً ،ثا غير قائد الزورق اتجاه حركته إلى N E
˚ ،25فقطع مسافة  15ميالً بحرياً .أوجد ُبعد الزورق ،واتجاه حركته في
موقعه الحالي بالنسبة إلى الميناء 20 .ميالً بحرياًN11.7˚w ،
 )33كرة حديدية :علقت كرة حديدية بحبلين متساويين في الطول كما في
الشكل أدناه.
انظري كتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التيكير العليا :انظري كتاب الطالبة.

األخواة المعلمين و المعلمات
السالا عليكا ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدا كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلا الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلا نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا
–ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عم ل خاص ة بالم ادة لجميع الدروس
+
دليل المعلا
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وميا يا
+
شرح متميز بالييديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الييدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكا وتسجيل معلومات اإلستالا:
ل

من داخل المم وة يمونك اإلتصال ع

عام:

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكا كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او اليدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكا ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن ا خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  55لاير للييدكس المستعجل
وانا أعاا م حساباط المؤسسة ل مع مين
حساباط بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحدياة
===========================

 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آه باو الراجحي
 / 27949172000110الهنك األا ي
 / SA0610000027949172000110آه باو األا ي
–———————————————————
حساباط بنوك باسم :سعد عهدالرحمن العتيهي
==========================
 / 8001852539سامها
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اه باو الرياض
 / 900127883010006بنك الهالد
 / SA4715000900127883010006اه باو بنك الهالد
 / 0101001926001الهنك السعوده لإلستاماع
 / 030680161166001الب يرة
 / SA6760100030680161166001اه باو بنك الب يرة
–———————————————————
حساباط بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشهوة
=====================
 / 68201042364000حساب االبماء
 / Sa3505000068201042364000اه باو االبماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنها االتصال
بجوال المدير

0554466161

