تحضير مادة

الرياضيات 7
الصف الثاني الثانوي
التحضير بالطريقة الثالثية

 .1دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحياة فيي اليدنيا
واآلخرة بالمفاهيم األساسية والثقافية اإلسيالمية التيي تهع هيا معتيإلة باإلسيالر وعياد ة ع يى
الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .2تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالر والحام ة لراية التوحيد.
 .3تحقيق الوفاء ل وطن اإلسالمي العار والوطن الخاص (المم كة العربية السعودية).
 .4تعهد عد ات الطالبية واسيتعدادها المخت يل اليظه يظهير فيي هيظة الفتيرة وتوقيههيا وفيق ميا
يناسبها وما يحقق أهدافها التربوية اإلسالمية في مفهومها العار.
 .5تنميييية التفكيييير الع ميييي ليييد الطاليييت وتعمييييق وث البحيييب والتهرييييت والتتبييي المنههيييي
واستخدار المراق والتعود ع ى طرق الد اسة الس يمة.
 .6إتاحيية الفر يية ل طالبييات القيياد ات وإعييدادهم لموا ي ة الد اسيية بمسييتوياتها المخت فيية فييي
المعاهد الع يا والك يات الهامعية في مخت ل التخصصات.
الئق..
تهيئة سائر الطالبات ل عمل في ميادين الحياة بمستو
.7

 -1فهم المحيط الماده من حيب الكم و الكيل و الشكل .
 -2القد ة ع ى توظيل أساليت التفكير الرياضي في حل المشكالت .
 -3إد اك المفاهيم و القواعد و العالعات و األنماط الرياضية .
 -4اكتساب المها ات و الخبرات في إقراء العم يات الرياضية المخت فة .
 -5تنمية القد ة و االستعداد ل تع م الظاتي .
 -6تنمية القد ة ع ى االتصال و التعبير ب غة الرياضيات .
 -7معرفة إسهامات الرياضيات في الحياة و في تقدر الع ور األخر .
 -8تنمية ميول و اتهاهات إيهابية نحو الرياضيات و تقدير ع ماء الرياضيات في تطويرها .
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الد وس
 الدوال الدائرية  -تمثيل الدوال المث ثية بيانيًا
 الدوال المث ثية العكسية تاب العالعات والدوال  -دوال خا ة  -تاب
دوال خا ة
 تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة
المط قة بيانياً - .حل أنظمة المتباينات الخطية
بيانياً - .تاب حل أنظمة المتباينات الخطية
بيانياً.
 البرمهة الخطية والحل األمثل  -مقدمة في
المصفوفات  -العم يات ع ى المصفوفات
 تاب العم يات ع ى المصفوفات  -ضرب
المصفوفات  -تاب ضرب المصفوفات

 المحددات وعاعدة كرامر  -تاب المحددات
وعاعدة كرامر  -النظير الضربي ل مصفوفة
وأنظمة المعادالت الخطية
 األعداد المركبة  -تاب األعداد المركبة -
القانون العار والمميإل
مراقعة عامة
 تاب القانون العار والمميإل  -العم يات ع ى
كثيرات الحدود  -عسمة كثيرات الحدود
 تاب عسمة كثيرات الحدود  -دوال كثيرة
الحدود  -تاب دوال كثيرة الحدود
 حل معادت كثيرات الحدود  -تمثيل فضاء
العينة
 االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق -
تاب االحتمال باستعمال التباديل والتوافيق
 االحتمال الهندسي  -تاب االحتمال
الهندسي
 احتماالت الحوادث المستق ة والحوادث
غير المستق ة  -تاب احتماالت الحوادث
المستق ة والحوادث غير المستق ة
 احتماالت الحوادث المتنافية  -تاب
احتماالت الحوادث المتنافية
التقييم النهائي

مالحظات

التا يخ

المستو  -المادة

الراب  -ياضيات 7

اليور

الموضوع

خصائص األعداد الحقيقة

الوسائل

د س تطبيقي ( - )1الخطوات األ ب في التع يم (بدون استخدار التقنيات)
 الهدف من الد س :أ نل األعداد الحقيقية.

التقديم






أستعمل خصائص األعداد الحقيقية إليهاد عيم العبا ات الهبرية.
المفردات الهديدة :األعداد الحقيقية ،األعداد النسبية ،األعداد غير النسبية ،األعداد الصحيحة ،األعداد الك ية،
األعداد الطبيعية.
ما عبل الد س :تحديد الخصائص الحسابية لألعداد الحقيقية واستعمالها.
ضمن الد س :تصنيل األعداد الحقيقية .استعمال خصائص األعداد الحقيقية إليهاد عيم عبا ات قبرية.
ما بعد الد س :استعمال خصائص األعداد الحقيقية لحل معادالت ومتباينات.

 أسئ ة التعإليإل:

التد يس

أط ت إلى الطالبات عراءة فقرة "لماذا؟" .وأسأل:
 كم سعر كل نل؟  30ياالً
 كم سعر األ ناف الثالثة؟  90ياالً.
 أكتت تعبيراً باستعمال خا ية التوزي  ،يمكن استعماله لحساب سعر كرتي س ة وكرة عدر.
)2(30) + 30 = 3(30
 لماذا:
أط ت إلى الطالبة عراءة فقرة "لماذا" كتاب الطالبة.
 المحتو :
حدده مهموعات األعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:
-23 )aمهموعة األعداد الصحيحة ) ،(zمهموعة األعداد النسبية ) (Qمهموعة األعداد الحقيقية.
انظره مثال  1بكتاب الطالبة.
 أتأكد:
اذكره الخا ية الموضحة في كل مما يأتي:
 (6.8) .5 = 6.( 8. 5) )5التهميعية )(x
 84+ 16 = 16 + 84 )7التبدي ية ()+
 (12 + 5) 6= 12.6 + 5.6 )8التوزي
انظره كتاب الطالبة.

 أتد ب وأحل المسألة:

التد يت
التقويم

حدده مهموعات األعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:
Q,R -8.13 )19
Q,R 0.¯61 )21
بسطي كل عبا ة مما يأتي:
-36a – 30b + 24c -6 (3a + 5b) – 3(6a- 8c) )47
-42x – 72y – 30z -9 (3x + 8y) – 3(5x+ 10z) )48
انظره كتاب الطالبة.
 أسئ ة مها ات التفكير الع يا:
انظره كتاب الطالبة.
 بطاعة مكافاة :أط ت إلى كل طالبة كتابة اسم خا ية من الخصائص الوا دة في الد س ومثال ع يها أيضا.
 متابعة المطويات :متابعة وتنبيه الطالبات ل مطويات وطريقة استخدامها.



األخوة المع مين والمع مات
ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُر اع اي ُك ْم او حمة ه ِ

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدر لكم قمي ما يخص مادة الرياضيات
تحضير  +توزي  +أهداف
(وحدات  +خماسي  +بنائي  +ثالثي( الخطوات األ ب )  +االستراتيهيات الحديثة  +مسرد +
تع م نشط)
+
ثالثة عروض بو بوينت مخت فة لكل د س
+
كتاب الطالبةو دليل المع مه
+
سهالت التقويم والمها ات حست نظار نو
+
مه دات اختبا ات متنوعه
+
أو ق عياس لكل د س
+
أو اق عمل لكل د س
+
سهل إنهاز المع مة
+
وسهل إنهاز الطالبة
+
المسرد
+

حل أسئ ة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرث متميإل بالفيديو لهمي د وس المنهج
___________________________________
االسعا
طباعة م ونة  +السي ده =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي ده =  50لاير
سي ده فقط =  20لاير ( ل صل الواحد )
قمي مرفقات السي ده عن طريق االيميل =  20لاير
التو يل في الرياض والخرج مهانا
وال سال الط ت عن طريق فيدكس المستعهل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحهإل ط بكم وتسهيل مع ومات اإلستالر:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم ط ت توزي المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هظا الرابط

www.mta.sa/c
او

ل ط ت من داخل المم كة يمكنك اإلتصال ع ى عم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتست التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أ عار الحسابات ل مع مين خا ج مدينة الرياض والخرج
البنك األه ي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اه بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________

مصرف الراقحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اه بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخر يمكنكم التحويل ع ى احد هظا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعوده لإلستثما
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أ حاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال
بهوال المدير
0554466161

