االةاة لوج ا

 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعماا
ومستقيمة على شرع .
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم ب ا نظرة المتعلم إلى الكون
واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعلا معتازا
بدين قادرا على الدعوة إلي والدفاع عن .
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للاونن اإلساالمي العاام والاونن الااام المملكاة
العربية السعودية.
 .5تع اد قاادرال الماتعلم واسااتعدادات وتوجي اا لمااا يحقاق هاادا
التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحا والتادري
والتتبااا المن جااي واسااتادام المراجااا وتعااود ناار الدراسااة
السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستويات ا الماتلفاة فاي
ماتلف التاةةال.
 .8ت يئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تاريج عددا من المتعلمين والمؤهلين مسالكيا وفنياا لساد حاجاة
البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء سرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمين على ساس اإلسالم وعالج مشكالت م الفكرياة
واالنفعاليااة ومساااعدت م علااى اجتيااام ها ه المرحلااة ماان حيااات م
بنجاح وسالم.
 .12إكساب م م ارة المطالعة النافعة والرغبة من االمديااد مان العلام
النافا والعمال الةاالو واسات ال وقاال الفارا علاى وجا مفياد
تزدهر ب شاةية الفرد و حوا المجتما .
 .13تكوين الوعي اإليجابي الا ي يواجا با الماتعلم األفكاار ال داماة
واالتجاهال المضللة.

توقيا مديرة المدرسة/
..........................................

 .1تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة مثل حل المشكللةاللبر والعمكل
على خلق وتحسين الوسائل للتغلب على ظواهر الطبيعة لتسخيرها لخدمةاالنسان.
 .2اكساب الطلبة المهارات الرياضية
 .3االسهام في تلوين البصيرة الرياضيةوالفهم
 .4تعويد الطالب على اساليب سليمة في التفلير ومن اهمها
 oالتفليرالتأملي
 oالتفلير الناقد
 oالتفلير العالقي
 .5االسهام في تلوين بعضاالتجاهات الرياضية السليمة وتنميتها
 .6االسهام في تلوين الميول الرياضيةوتوجيهها
 .7االسهام في اكتساب القدرة على تذوق وتقدير النواحي الجماليةوالفنية
 .8ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومتجددة يملن ان تشارك في صنعهاوابتلار براهين
 .9تنمية القدرة على اللشف واالبتلار وتعويد الطالبة على عمليةالتجريد والتعميم
 .11االسهام في تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشافالعالقات بنفسه
 .11تنمية القدرة على دراسة الرياضيات بنفسه وقدرته على تعليمنفسه
 .12التعرف على دور لغة الحياة في وصف االفلار الرياضية ومعرفكة العناصراالساسكية فكي
علم المنطق
 .13فهم التفلير القياسي او االستداللي فيالرياضيات
 .14تلككوين االسككار الرياضككي الحككديه مككن مفككاهيم وحقككائق ومصككطلحات ورموزواسككاليب
معالجة مما تعطي الطالبة ثقافة رياضية
 .15ابراز ان مجال الرياضيات يشمل علىالمؤكدات كما يشمل على االحتماالت
 .16االسهام في تلوين وتحسين التفلير الناقدالفعال وتعميم الخبرة والتفلير التحليلي
 .17تلوين ميول عند الطلبة نحو تذوقالرياضيات لخلق جيل رياضي بارع
 .18ابراز اهمية الرياضيات ليس فقط في العلومالطبيعية بل وايضا في العلوم العسلرية
 .19واالجتماعية والسلوكية واالقتصاديةوغيرها اللثير من االنشطة االنسانية

توقيا مديرة المدرسة/
..........................................

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرر

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات
األسبوع

الفصل الدراسي األول

التاريخ
من

الدرور

إلى

المتتابعات بوصفها دواال  -تابع المتتابعات بوصفها
دوال  -المتتابعات المتسلسالت الحسابية
 تابع المتتابعات المتسلسالت الحسابية -
المتتابعات والمتسلسالت الهندسية  -المتسلسالت
الهندسية غير المنتهية.
 تابع المتسلسالت الهندسية غير المنتهية  -نظرية
ذات الحدين  -تابع نظرية ذات الحدين
 الدوال - .الدوال النسبية  -دوال الجذر التربيعي
 تحليل التمثيالت البيانية للدوال والعالقات - .تابع
تحليل التمثيالت البيانية للدوال والعالقات  -االتصال
والنهايات.
 تابع االتصال والنهايات - .القيم القصو ومتوسط
معدل التغير - .تابع القيم القصو ومتوسط معدل

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1441/1/3

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1441/1/11

4

األحد 1441/1/13

الخميس 1441/1/17

5

األحد 1441/1/21

الخميس 1441/1/24

6

األحد 1441/1/27

الخميس 1441/2/2

7

األحد 1441/2/5

الخميس 1441/2/9

8

األحد 1441/2/12

الخميس 1441/2/16

9

األحد 1441/2/19

الخميس 1441/2/23

11

األحد 1441/2/26

الخميس 1441/2/31

11

األحد 1441/3/3

الخميس 1441/3/7

12

األحد 1441/3/11

الخميس 1441/3/14

 تابع االحتمال والتوزيعات االحتمالية - .التوزيع
الطبيعي - .تابع التوزيع الطبيعي.
 التوزيعات ذات الحدين - .تابع التوزيعات ذات
الحدين - .حساب النهايات جبرياً.
 تابع حساب النهايات جبريا - .الممار والسرعة
المتجهة - .تابع الممار والسرعة المتجهة.

13

األحد 1441/3/17

الخميس 1441/3/21

 المشتقات - .تابع المشتقات.

14

األحد 1441/3 /24

الخميس 1441/3/28

15

األحد 1441/ 4/2

الخميس 1441/4/6

 المساحة تحت المنحنى والتلامل - .تابع المساحة
تحت المنحنى والتلامل.
 النظرية األساسية في التفاضل والتلامل - .تابع
النظرية األساسية في التفاضل والتلامل.
 االختبارات

 17+16األحد 1441/4/9

الخميس 1441/4/21

التغير.

 الدوال الرئيسة (األم) والتحويالت الهندسية - .تابع
الدوال الرئيسة (األم) والتحويالت الهندسية- .
العمليات على الدوال وتركيب دالتين.
 تابع العمليات على الدوال وتركيب دالتين- .
الدراسات التجريبية والمسحية وبالمالحظة- .
التحليل اإلحصائص.
تابع التحليل اإلحصائص .االحتمال المشروط - .تابع
االحتمال المشروط - .االحتمال والتوزيعات

االحتمالية.

مالحظات

المادة
اليوم

رياضيات 8
األحد

الصف
االثنين

المستو الخامس
األربعاء

الثالثاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

التاريخ
الفصل ()1

المتتابعات والمتسلسالت

الدرس ()1

المتتابعات بوصفها دوال

فيما سبق

تم دراسة الدوال الخطية
والدوال األسية

الوسائل المساندة
للدرس

اآلن
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرر أن تحقق
األهداف التالية:
تتعرف المتتابعة الحسابية.
تتعرف المتتابعة الهندسية.

كتاب الطالب كتاب التمارين
أوراق عمل السبورة األقالم
الملونة الحاسوب اآللة الحاسبة
بوربوينت
أخر ................................. /

( )1التركيز









ممن الدرس

 3حصص

( )2التدريس

الهدف من الدرر :أربط المتتابعة الحسابية بدالة خطية ،.أربط
المتتابعة الهندسية بدالة أسية.
المفردات الجديدة :المتتابعة ،الحد ،المتتابعة المنتهية ،المتتابعة غير
المنتهية ،المتتابعة الحاسبية ،أسار المتتابعة الحسابية (الفرق
المشترك) ،المتتابعة الهندسية ،أسار المتتابعة الهندسية (النسبة
المشتركة).
ما قبل الدرر :تحليل الدوال الخطية والدوال األسية.
ضمن الدرر :ربط المتتابعات الحسابية بالدوال الخطية ،.ربط
المتتابعات الهندسية بالدوال األسية.
ما بعد الدرر :أستعمال المتتابعات والمتسلسالت الحسابية
والهندسية وغيرها ،في حل مسائل من واقع الحياة.

أسئلة التعزيز:
أطلب إلى الطالبات قراءة فقرة "لماذا؟" .واسأل:
 ما النمط الذي تمثله صفوف المشاركين في المهرجان؟ 1, 3, 5,
7,……..
 كيف يملنك إيجاد األعداد األربعة التالية في هذا النمط؟ بإضافة  2للل
صف تجد عدد األشخاص في الصف التالي.
 ما أعداد الصفوف األربعة التالية في النمط؟ 9, 11, 13, 15
 هل تتوقع أن يستمر هذا النمط إلى ما ال نهاية؟
لماذا:
أطلب إلى الطالبة قراءة فقرة "لماذا" كتاب الطالبة.
 المحتو :
تمثيل المتتابعة الحسابية بيانيا ً
في المتتابعة الحسابية ………… 18, 14, 10,
 )aأوجدي الحدود األربعة التالية في هذا المتتابعة.
انظري مثال  2بلتاب الطالبة.
أتأكد:
بيني إذا كانت كل متتابعة فيما يأتي متتابعة حسابية أم ال.
نعم
8, -2, -12, -22, …. )1
نعم
-19, -12, -5, 2, 9 )2
انظري كتاب الطالبة.
( )4التقويم

( )3التدري
 تدرب وحل المسألة:
بيني إذا كانت كل متتابعة فيما يأتي متتابعة حسابية أم ال.
ال
-9, -3, 0, 3, 9 , …. )1
نعم
2 , 5 , 8 , 11, ……. )2
9 9 9 9
 )19aما مدة استعمال علي للجهاز في اليوم الثامن عشر؟  30دقيقة و
 30ثانية
في اليوم
 )19bما أول يوم سيستعمل فيه الجهاز مدة ساعة أو أكثر؟
الثامن والثالثين
حددي نوع المتتابعة إذا كانت حسابية ،أم هندسية أم غير ذلك .وضحي
إجابتك:
 .3, 12, 27, 48, ….. )26غير ذلك ،ال يوجد فرق ثابت وال توجد
نسبة ثابتة انظري كتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التفلير العليا :انظري كتاب الطالبة.

فهم الرياضيات :أطلب إلى الطالبات توضيح كيفية الحصول على أي
حد في متتابعة حسابية أو هندسية ،بمعلومية الحدود األولى منها.
متابعة المطويات :متابعة وتنبيه الطالبات للمطويات وطريقة
استخدامها.
كتاب التمارين :حل األسئلة بلتاب التمارين.

المعلمة.......................................... /
المادة

رياضيات 8

الصف

المستو الخامس

الحصة

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع
الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
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 هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856

)اي بان(
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

