 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافةة اعماةاخ لال ةة لوج ة
ومستقياة ملى شرم .
 .2دمم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم ب ا نظرة الاتعلم إلى الكةو
واإلنسا والحياة وتزويده بالافاهيم اعساسية التي تجعلة معتةزا
بدين قادرا ملى الدموة إلي والدفاع من .
 .3تاكين االنتااء الحي عمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفةاء للةو ن اإلسةالمي العةام والةو ن اللةال الاالكةة
العربية السعودية.
 .5تع ةةد قةةدرام الاةةتعلم واسةةتعدادات وتوجي ةةا لاةةا يحقةةق هةةدا
التربية اإلسالمية.
 .6تناية التفكير العلاي لدى الاةتعلم وتعايةق روا الثحةا والتةدري
والتتثةةةل الان جةةةي واسةةةتلدام الاراجةةةل وتعةةةود ةةةر الدراسةةةة
السلياة.
 .7إمداد الاتعلم القادر لاواصلة الدراسة باسةتويات ا الالتلفةة فةي
ام.
ملتلف التل
 .8ت يئة سائر الاتعلاين للعال في ميادين الحياة باستوى الئق.
 .9تلريج مددا من الاتعلاين والاةههلين مسةلكيا وفنيةا لسةد حاجةة
الثالد.
 .11تحقيق الومي اعسري لثناء سرة إسالمية سلياة.
 .11رماية الاتعلاين ملى ساس اإلسالم ومالج مشكالت م الفكرية
واالنفعاليةةة ومسةةامدت م ملةةى اجتيةةام هة ه الارحلةةة مةةن حيةةات م
بنجاا وسالم.
 .12إكساب م م ارة الاطالعة النافعة والرغثة من االمدياد من العلةم
النافل والعاةل ال ةالو واسةت الخ وقةام الفةرا ملةى وجة مفيةد
تزدهر ب شل ية الفرد و حواخ الاجتال .
 .13تكوين الومي اإليجابي ال ي يواج ب الاةتعلم اعفكةار ال دامةة
واالتجاهام الاضللة.
توقيل مديرة الادرسة/
.......................................................

 .1تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة مثل حل المشكلةالكبرى والعملل عللخ قلل
وتحسين الوسائل للتغلب علخ ظواهر الطبيعة لتسخيرها لخدمةاالنسان.
 .2اكساب الطلبة المهارات الرياضية
 .3االسهام في تكوين البصيرة الرياضيةوالفهم
 .4تعويد الطالب علخ اساليب سليمة في التفكير ومن اهمها
 oالتفكيرالتأملي
 oالتفكير الناقد
 oالتفكير العالقي
 .5االسهام في تكوين بعضاالتجاهات الرياضية السليمة وتنميتها
 .6االسهام في تكوين الميول الرياضيةوتوجيهها
 .7االسهام في اكتساب القدرة علخ تذوق وتقدير النواحي الجماليةوالفنية
 .8ادراك ان مادة الرياضيات مادة حية ومتجددة يمكن ان تشارك في صنعهاوابتكار براهين
 .9تنمية القدرة علخ الكشف واالبتكار وتعويد الطالبة علخ عمليةالتجريد والتعميم
 .11االسهام في تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشافالعالقات بنفسه
 .11تنمية القدرة علخ دراسة الرياضيات بنفسه وقدرته علخ تعليمنفسه
 .12التعرف علخ دور لغة الحياة في وصف االفكار الرياضية ومعرفة العناصراالساسية في علم المنط
 .13فهم التفكير القياسي او االستداللي فيالرياضيات
 .14تكللوين االسللار الرياضللي الحللديه مللن مفللاهيم وحقللائ ومصللطلحات ورموزواسللاليب معالجللة ممللا
تعطي الطالبة ثقافة رياضية
 .15ابراز ان مجال الرياضيات يشمل علىالمؤكدات كما يشمل علخ االحتماالت
 .16االسهام في تكوين وتحسين التفكير الناقدالفعال وتعميم الخبرة والتفكير التحليلي
 .17تكوين ميول عند الطلبة نحو تذوقالرياضيات لخل جيل رياضي بارع
 .18ابراز اهمية الرياضيات ليس فقط في العلومالطبيعية بل وايضا في العلوم العسكرية
 .19واالجتماعية والسلوكية واالقتصاديةوغيرها الكثير من االنشطة االنسانية
توقيل مديرة الادرسة/
..........................................
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الخميس 1441/3/21

التهيئة للفصل الرابع  -القطوع المكافئة

14

األحد 1441/3 /24

الخميس 1441/3/28

15

األحد 1441/ 4/2

الخميس 1441/4/6

17+16

األحد 1441/4/9

الخميس 1441/4/21

القطوع الناقصة والدوائر  -القطوع الزائدة
اقتبلللار منصلللف الفصلللل الرابلللع  -تحديلللدأنواع
القطوع المخرو يةودورانها
االقتبارات

تحليلللل التمثللليالت البيانيلللة لللللدوال والعالقلللات -
االتصلللللال وسللللللوك رفلللللي التمثيلللللل البيلللللاني
والنهايات
القلللليم القصللللوى ومتوسللللط التغيللللر  -اقتبلللللار
منتصف الفصل
الدوال الرئيسية (األم) والتحلويالت الهندسلية -
العمليات علخ الدوال وتركيب دالتين
العالقلللات واللللدوال العكسلللية  -اقتبلللار الفصلللل
األول
التهيئللة للفصللل الثللاني  -تمثيللل الللدوال األسللية
بيانيا
حللللللللل المعللللللللادالت والمتباينللللللللات األسللللللللية -
اللوغاريتمات والدوال اللوغارتمية
اقتبللللار منتصللللف الفصللللل الثللللاني  -قصللللائص
اللوغاريتمات
حللللل المعللللادالت والمتباينللللات اللوغاريتميللللة -
اللوغاريتمات العشرية  -اقتبار الفصل الثاني
التهيئللة للفصللل الثاللله  -المتطابقللات المثلثيللة -
اثبات صحة المتطابقات المثلثية
المتطابقللات المثلثيللة لمجمللوع زاويتللين والفللرق
بينهما  -اقتبار منتصف الفصل الثاله
المتطابقات المثلثيلة لضلعف الزاويلة ونصلفها -
حل المعادالت المثلثية  -اقتبار الفصل الثاله

مالحظات

المادة
اليوم

رياضيات 5
األحد

الصف
االثنين

المستوى الخامس
األربعاء

الثالثاء

الحصة
توقيع المديرة

الخميس

التاريخ
الفصل ()1

تحليل الدوال

الدرر ()1

الدوال

فيما سب
تم دراسة مجموعات األعداد
ورموزها

اآلن
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرر أن تحق
األهداف التالية:
 تصف مجموعات جزئية من مجموعة
األعداد الحقيقة.
 تتعرف الدوال وتحسب قيمها ومجاالتها.
( )1التركيز







الهدف من الدرر :أصف مجموعات جزئية من مجموعة األعداد
الحقيقية .أتعرف الدوال ،وأحسب قيمها ،وأجد مجاالتها.
المفردات الجديدة :الصفة المميزة للمجموعة ،رمز الفترة ،الدالة،
رمز الدالة ،المتغير المستقل،
المتغير التابع ،الدالة المتعددة التعريف ،المجال المناسب
ما قبل الدرر :دراسة المجموعات ورموزها.
ضمن الدرر :تعيين مدى الدالة ومقطعها  yوأصفارها ،.تعرف
الدوال وحساب قيمها وإيجاد مجاالتها.
ما بعد الدرر :وصف مجموعات جزئية من مجموعة األعيدياد
الحقيقية.

الوسائل المساندة للدرر

زمن الدرر

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

 3حصص

( )2التدريس
أسئلة التعزيز:
أ لب إلخ الطالبات قراءة فقرة "لماذا؟" .واسأل:
 أعطي مثاال علخ متغيرين يعطي الزيادة في أحدهما زيادة في اآلقر.
إجابة ممكنة :زيادة ول أرض الغرفة يعطي زيادة في مساحتها.
 أعطي مثاال علخ متغيرين تعطي الزيادة في أحدهما نقصانا في اآلقر.
إجابة ممكنة :زيادة التكاليف تعطي نقصا في األرباح.
 هل يمكن أن تعطي الزيادة في احد المتغيرين زيادة ونقصانا في
المتغير اآلقر؟ نعم .إجابة ممكنة :زيادة اإلنتاج لتغطية الطلب في
السوق يزيد الربح ،ولكن زيادة اإلنتاج أكثر من لب السوق يؤدي
إلخ نقصان الربح.
 لماذا؟
أ لب إلخ الطالبة قراءة فقرة "لماذا" بكتاب الطالبة.
 المحتوى:
استعمال رمز الفترة
اكتبي كال من المجموعات اآلتية باستعمال رمز الفترة:
[)- 8, 16
- 8 < x ≤ 16 (a
)(- ∞, 11
x < 11 (b
انظري مثال  2بكتاب الطالبة.

( )3التدريب
 تدرب وحل المسألة:
اكتبي كل مجموعة مما يأتي باستعمال الصفة المميزة للمجموعة،
وباستعمال رمز الفترة إن أمكن( :المثاالن )1, 2
{x -31 < x, x  z} {- 4, - 3, - 2, - 1, …} (4
أوجدي قيم كل دالة من الدوال اآلتية( :مثال )4
g (x) = 2x2 + 18x – 14 (19
310
g (9) (a
g (3x) (b 18x2 +54x – 14
تبرير :أي الجمل اآلتية التي تصف الدالة المعرفة من المجموعة  Xإلخ
المجموعة  Yبشكل صحيح ،وأيها قا ئة؟ وإذا كانت قا ئة فأعيدي
كتابتها لتصبح صحيحة.
 )57ال يرتبط عنصران أو أكثر من  Xبالعنصر نفسه من  .Yقطأ؛ إجابة
ممكنة :يمكن لعنصرين أو أكثر من  Xاالرتبا بالعنصر نفسه من .Y
انظري كتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التفكير العليا:
 انظري كتاب الطالبة.

( )4التقويم



= ) f(xفأوجدي قيمة )-3 √2 .f(3

بطاقة مكافاة :إذا كانت -4x
. √ x2 – 1
كتاب التمارين :حلي األسئلة بكتاب التمارين.

المعلمة........................................ /

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

