تحضير مادة

الرياضيات 4
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 إلتى الكتوو واإلنستاو
والحيتتاة يتتي التتدنيا وااختترة بالمستتاةيم األساستتية والثقايتتة اإلستتالمية التتتي
تجعلها معتزة باإلسالم واادرة على الدعوة إليه والدياع عنه.
 .3تمكيو االنتماء الحي ألمة اإلسالم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيتتق الويتتاء للتتوطو اإلستتالمي العتتام والتتوطو الختتار يالمملكتتة العربيتتة
السعودية).
 .5تعهتتد اتتدرات الطالبتتة واستتتتعدادةا المختلتتف التتظي يةهتتتر يتتي ةتتظه 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.
 .7إتاحة السرصة للطالبتات القتادرات وإعتدادةم لمواصتلة الدراستة بمستتوياتها
المختلسة يي المعاةد العليا والكليات الجامعية يي مختلف التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل يي مياديو الحياة بمستول الئق..
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 -1يهم المحيط المادي مو حي الكم و الكيف و الشكل .
 -2القدرة على توةيف فساليق التسكير الرياضي يي حل المشكالت .
 -3إدراك المساةيم و القواعد و العالاات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساق المهارات و الخبرات يي إجراء العمليات الرياضية المختلسة .
 -5تنمية القدرة و االستعداد للتعلم الظاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معرية إسهامات الرياضيات يي الحياة و يي تقدم العلوم األخرل.
 -8تنمية ميول و اتجاةات إيجابية نحتو الرياضتيات و تقتدير علمتاء الرياضتيات
يي تطويرةا .

معلومات عو المعلمة
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 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
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اسم الدرس

التاريخ

تواي المعلمة

تواي المديرة

توزي منهج مادة الرياضيات
التاريخ
الدروس

األسبوع
مو

إلى
 ضرق العبارات النسبية واسمتها  -تاب ضرق
العبارات النسبية واسمتها
جم العبارات النسبية وطرحها

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

 تابع جمع العبارات النسبية وطرحها  -تمثيل دوال
المقلوب بيانيا  -تمثيل الدوال النسبية بيانيا
 تابع تمثيل الدوال النسبية بيانيا  -دوال التغير  -تابع
دوال التغير
 حل المعادالت والمتباينات النسبية  -تابع حل
المعادالت والمتباينات النسبية  -المتتابعات بوصفها
دواال
 تابع المتتابعات بوصفها دوال  -المتتابعات
المتسلسالت الحسابية  -تابع المتتابعات المتسلسالت
الحسابية
 المتتابعات والمتسلسالت الهندسية  -المتسلسالت
الهندسية الالنهائية
تاب المتسلسالت الهندسية الالنهائية

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

 نةرية ظات الحديو  -تاب نةرية ظات الحديو -
البرةاو باستعمال مبدف االستقراء الرياضي
 تاب البرةاو باستعمال مبدف االستقراء الرياضي -
تمثيل يضاء العينة
 االحتمال باستعمال التباديل والتواييق
 تاب االحتمال باستعمال التباديل والتواييق -
االحتمال الهندسي
 تاب االحتمال الهندسي  -احتماالت الحواد
المستقلة والحواد غير المستقلة
 تاب احتماالت الحواد المستقلة والحواد غير
المستقلة  -احتماالت الحواد المتنايية  -تاب
احتماالت الحواد المتنايية
 الدوال المثلثية يي المثلثات القائمة الزواية  -تاب
الدوال المثلثية يي المثلثات القائمة الزواية -
الزاويا واياساتها
 تاب الزاويا واياساتها  -الدوال المثلثية للزوايا -
اانوو الجيوق
 تاب اانوو الجيوق  -اانوو جيوق التمام  -تاب
اانوو جيوق التمام
 الدوال الدائرية  -تمثيل الدوال المثلثية بيان ًيا -
الدوال المثلثية العكسية
التقييم النهائي

17+16

مالحةات

المادة :رياضيات4
العنواو :السصل األول
المستول :الراب النةام السصلي
الموضوع :العالاات والدوال النسبية
السترة الزمنية 22 :حصة
تتمثل وحدة العالاات والدوال النسبية يي ستة ي )6دروس موزعة على ي )22حصة دراسية
الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األةداف الرسمية:
سيقمو جمي الطالبات بتعريف العبارات النسبية ،وتبسيط عبارات نسبية ،وتمثيل دوال نسبية بيان ًيا ،حل مسائل
التغير الطردي والتغير المشترك والتغير العكسي ،حل معادالت ومتباينات نسبية.
األسئلة األساسية:
األيكار الكبرل ياأليهام البااية)
السكرة الكبرل:
س :1ما ةي المهارة األساسية المطلوبة لضرق فو اسمة العبارات
النسبية؟
تعريف العبارات النسبية ،وتبسيط عبارات نسبية ،وتمثيل دوال
نسبية بيانياً ،حل مسائل التغير الطردي والتغير المشترك
س :2ةل يمكو استعمال الدوال النسبية للتعبير عو المساية
والتغير العكسي ،حل معادالت ومتباينات نسبية.
والزمو ،والسرعة ،عند السسر بالسيارة فو الطائرة؟

ستسهم الطالبة فو ينقاط السهم):

















س :3اكتبي طريقة منةمة لجم عبارات نسبية مختلسة المقامات.

تعرف العبارات النسبية.
تبسط العبارات النسبية.
تبسط الكسور المركبة.
س :5ماظا يدل وجود عامل مشترك بيو البسط والمقام؟
تجد المضاعف المشترك األصغر لكثيرات الحدود.
تجم عبارات نسبية وتطرحها.
س :6ما السرق بيو نوعي التغير يالطردي والعكسي)؟
تحدد خصائر دوال المقلوق مو تمثيلها البياني.
س :7لماظا يعد بعض المختصيو يي الرياضيات التغير المشترك
تمثل تحويالت دوال المقلوق بيانياً.
تغيراً مركباً ،ولكنهم ال يعدوو التغير المركق مشتر ًكا؟
تمثل دوال نسبية لها خطوط تقارق رفسية وفيقية
بيان ًيا.
تمثل دوال نسبية لها نقاط انسصال بيانياً.
تستعمل الحاسبة البيانية الستكشاف التمثيالت البيانية
للدوال النسبية.
تميز مسائل التغير الطردي والتغير المشترك وتحلها.
تميز مسائل التغير العكسي والتغير المركق وتحلها.
تحل معادالت نسبية.
تحل متباينات نسبية.
تستعمل الحاسبة البيانية لحل المعادالت والمتباينات
النسبية بيان ًيا فو باستعمال ميزة .table

س :4ما الخاصية المستخدمة يي الحاسبة إنشاء جدول ايم للدالة؟

المعرية والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها الطالبات بعد تعلُّم السصل

ستعرف الطالبة:






سيكو الطالبات اادرات على...


العبارة النسبية ،الكسر المركق.

دالة المقلوق ،القط الزائد ،خط التقارق ،خط

التقارق الراسي ،خط التقارق األيقي.

الدالة النسبية ،نقطة االنسصال.

التغير الطردي ،ثابت التغير ،التغير المشترك ،التغير 
العكسي ،التغير المركق.

المعادلة النسبية ،الوسط الموزوو ،المتباينة النسبية .









تعريف العبارات النسبية.
تبسيط العبارات النسبية.
تبسيط الكسور المركبة.
إيجاد  LCMلكثيرات حدود.
جم عبارات نسبية وطرحها.
تحديد خصائر دوال المقلوق.
تمثيل تحويالت دوال المقلوق بيانياً.
تمثيل بيان ًيا دوال نسبية لها خطوط تقارق رفسية وفيقية.
تمثيل بيان ًيا دوال نسبية لها نقاط انسصال.
تمييز مسائل التغير الطردي والتغير المشترك وحلها.
تمييز مسائل التغير العكسي والتغير المركق وحلها.
حل معادالت نسبية.
حل متباينات نسبية.
تطوير مسرداتهو.
اجتياز اختبار السصل.
تحليل النتائج.

الخطوة  :2تحديد البراةيو واألدلة على تحقق نواتج التعلم
األدلة األخرل على تحقق نواتج التعلم:
المهمة األدائية :ي )
 التدريبات اإلثرائية.
تتمثل مهمتك يي كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيله
 االختبار التراكمي.
بيان ًيا وكتابة خطوط التقارق ونقاط االنسصال يإو وجد).
 اختبار السصل.
 مهمتك :كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيلها بيانيا ً
وكتابة خطوط التقارق ونقاط االنسصال يإو وجد).
 الهدف :كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيلها بيانيا ً
وكتابة خطوط التقارق ونقاط االنسصال يإو وجد).
 المشكلة والتحدي :كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم
تمثيلها بيانياً.
 لقد طلق منك :كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيلها
بيان ًيا وكتابة خطوط التقارق ونقاط االنسصال يإو وجد).
 وةيستك :كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيلها بيان ًيا
 الجمهور :طالبات المستول الراب .
 المواف :المعلمة المشخصة لمواد الضعف الدراسي عو
كيسية كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيلها بيانياً.
 التحدي :كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيلها
بيانياً.
 الناتج :كتابة فمثلة على الدوال النسبية ،ثم تمثيلها بيانيا ً
وكتابة خطوط التقارق ونقاط االنسصال.
 المعايير:

مبتدئ
1

التواعات

كتابة فمثلة على الدوال كتبت األمثلة
كلها ثم مثلتها.
النسبية.

نام
2
كتبت األمثلة
بطريقة فيضل
مو سابقتها.

ثم تمثيلها بيان ًيا ،كتابة
خطوط التقارق ونقاط
االنسصال يإو وجد).

مثلت بطريقة
عشوائية تكثر
بها األخطاء.

مثلت بطريقة
منةمة نوعا ً
ما م الة
األخطاء.

السترة الزمنية

تأخرت يوميو
عو الموعد
المحدد.

تأخرت يوم
عو الموعد
المحدد.

كفء
3
كتبت األمثلة
بطريقة
ضعيسة يقط.
مثلت بطريقة
خالية مو
األخطاء ولكو
غير مرتبة
بعض الشيء.
فحضرتها يي
الموعد
المحدد.

متميز
4
كتبت األمثلة بطريقة
فيضل بالنسبة لها.

مثلت بداة وتنةيم.

فحضرتها ابل الموعد
المحدد.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم ياألنشطة التعليمية والتعليمية)













فستعمل السبورة التساعلية لتوضيح كيسية اختصار العوامل المشتركة بيو البسط والمقام .فشطق العوامل
المشتركة عند تبسيط العبارة النسبية ،ثم فحرك العوامل المتبقية للحصول على العبارة يي فبسط صورة.
فختار عد ًدا مو الطالبات لحل األمثلة فمام زميالتهو يي غرية الصف .وفتأكد مو فنهو يوضحو طريقة
إيجاد .LCM
فطلق مو الطالبات منااشة السرق بيو جم الكسور وضربها .ومو المهم فو يركزو على فةمية إيجاد
المقام المشترك عند الجم وليس عند الضرق.
فستعمل برنامج رسم معيو لعرض مستول اإلحداثي ثم تمثيل الدالة ) f(xبيانياً.
فاترا على الطالبات فو يخترو وراة رسم بياني ظات تقسيمات كبيرة لمساعدتهو يي ترايم اإلحداثيات
المقربة إلى فارق جزء مو عشرة.
فطلق مو الطالبات فو يمثلو إحدل الدوال بيان ًيا على وراة رسم بياني كبيرة الحجم ،ليشاةدو كيف
يقترق تمثيل الدالة البياني مو خط التقارق وال يمسه .وفشجعهو على استعمال فاالم تلويو مختلسة
لتوضيح السكرة.
فطلق مو الطالبات تسجيل مقط ييديو يوضحو ييه كيسية تمثيل دالة نسبية بيانيا ً ،بعد فو يصسو كيف
يمكنهو إيجاد خطوط التقارق ،ويستعملو جدول القيم لتمثيل الدالة.
فساعد الطالبات على فو يسهمو إظا فردنا اط مساية معينة يإو الزمو الالزم يقل م زيادة السرعة ،ويعد
ةظا تغيراً عكسيا ً.
فسجل بصوت واضح شريطا ً صوتيا ً فتناول ييه مسائل مختلسة على التغير ،ثم فشغله ليستمعو الطالبات
إليه ،فو فحمله على فجهزتهو الصوتية ،وفطلق منهو كتابة ةظه المسائل وحلها.
فطلق مو الطالبات فو تكتق كل واحدة منهو كتابة معادلة تغير مو واا حياتها على وراة وتبيو نوعه.
فختار طالبة لتشرا خطوات حل متباينة نسبية مؤكدة عليها ضرورة شرا خطوة التحقق بعد الحل
وتوثيق ظلك باستعمال آلة التصوير.
فطلق مو الطالبات فو يسكرو يي السرق بيو الرياضيات البحتة مثل حل المعادالت ،والرياضيات التطبيقية
مثل حل مسائل مو واا الحياة ،ثم فطلق منهو فو يكتبو فوجه الشبه وفوجه االختالف بيو النوعيو.

األحد
اختبار التهيئة

الثالثاء

االثنيو
فستعمل السبورة
التساعلية لتوضيح
كيسية اختصار العوامل
المشتركة بيو البسط
والمقام .فشطق العوامل
المشتركة عند تبسيط
العبارة النسبية ،ثم
فحرك العوامل المتبقية
للحصول على العبارة
يي فبسط صورة.

فستعمل برنامج رسم
معيو لعرض مستول
اإلحداثي ثم تمثيل
الدالة ) f(xبيان ًيا.

فاترا على الطالبات
فو يخترو وراة رسم
بياني ظات تقسيمات
كبيرة لمساعدتهو يي
ترايم اإلحداثيات
المقربة إلى فارق
جزء مو عشرة.

فسجل بصوت واضح
شريطا ً صوتيا ً فتناول
ييه مسائل مختلسة
على التغير ،ثم فشغله
ليستمعو الطالبات
إليه ،فو فحمله على
فجهزتهو الصوتية،
وفطلق منهو كتابة
ةظه المسائل وحلها.

فطلق مو الطالبات
فو تكتق كل واحدة
منهو كتابة معادلة
تغير مو واا حياتها
على وراة وتبيو
نوعه.

فطلق مو الطالبات
فو يمثلو إحدل
الدوال بيان ًيا على
وراة رسم بياني
كبيرة الحجم،
ليشاةدو كيف يقترق
تمثيل الدالة البياني
مو خط التقارق وال
يمسه .وفشجعهو
على استعمال ااالم
تلويو مختلسة
لتوضيح السكرة.
فختار طالبة لتشرا
خطوات حل متباينة
نسبية مؤكده عليها
ضرورة شرا خطوة
التحقق بعد الحل
وتوثيق ظلك
باستعمال آلة
التصوير.

األربعاء

الخميس

فختار عدد مو
الطالبات لحل األمثلة
فمام زميالتهو يي
غرية الصف .وفتأكد
مو فنهو يوضحو
طريقة إيجاد .LCM

فطلق مو الطالبات
منااشة السرق بيو
جم الكسور
وضربها .ومو المهم
فو يركزو على فةمية
إيجاد المقام المشترك
عند الجم وليس
عند الضرق.

فطلق مو الطالبات
تسجيل مقط ييديو
يوضحو ييه كيسية
تمثيل دالة نسبية
بيانياً ،بعد فو يصسو
كيف يمكنهو إيجاد
خطوط التقارق،
ويستعملو جدول
القيم لتمثيل الدالة.

فساعد الطالبات على
فو يسهمو إظا فردنا
اط مساية معينة
يإو الزمو الالزم يقل
م زيادة السرعة،
تغيرا
ويعد ةظا ً
عكس ًيا.

فطلق مو الطالبات
فو يسكرو يي السرق
بيو الرياضيات
البحتة مثل حل
المعادالت،
والرياضيات
التطبيقية مثل حل
مسائل مو واا
الحياة ،ثم فطلق
منهو فو يكتبو فوجه
الشبه وفوجه
االختالف بيو
النوعيو.

األخوة المعلميو والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
فو 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 اياس لكل درس
+
فوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز 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 عو طريق االيميل =  20لاير
التوصيل يي الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلق عو طريق ييدكس المستعجل ي  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عو طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلق توزي المنهج او عينة
او الشراء عو طريق االيميل
مو ةظا الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلق مو داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رام:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسق التحاضير
0555107025
0557977722
وةنا فراام الحسابات للمعلميو خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األةلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي باو)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي باو)

SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومو بنوك آخرل يمكنكم التحويل على احد ةظا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمو العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمو العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمو العتيبي
0101001926001
لألخوة فصحاق المكتبات الراغبيو يي فو يكونوا وكالء لتحاضير يواز الحربي يي
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

